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Skaitykite priede  
„Gyvenimo  
spalvos“

ELTA, „Šiaulių krašto“ inf.
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Nemirtingi rekordai
Šiaulių kraštas  
Lietuvos rekordų 
knygoje minimas 
dažnai:  
didžiausias saulės 
laikrodis, mažiausi 
dviračiai,  
daugiausiai svorio 
numetusi mergina 
ir daugybė kitų 
neįtikėtinų dalykų.

KAMŠTELIAI: Buvęs 
šiaulietis Andrius Pieškus 
kiekvieną kamštelį deda  

į maišelį ir  
klijuoja ant kartono.

A. Pieškaus asmeninio albumo nuotr.

Sankt Peterburgas tarp 
prabangos ir skurdo

KONTRASTAI: Sankt 
Peterburgo kontrastai: 
nuošalaus rajono kiemas.

Natalijos KONDROTIENĖS nuotr.

Sankt Peterburgas 
daugiaveidis,  
jame nuo  
prabangos  
iki skurdo –  
vienas žingsnis.

Šiandien – 

Daniška kiaulidė upelius 
jau pamaitino srutomis

Užvakar Kelmės rajono Tytuvėnų apylinkių 
seniūnijoje tekantys Vengrės ir Gryžuvos upeliai 

dvokė kiaulių srutomis. 

Dirigentui paroje  
trūksta valandų
Kauno miesto simfoninio orkestro vyriausiojo dirigento 
Modesto Pitrėno nuomone, Šiauliai patraukliu miestu tampa 
dėl kūrybinių asmenybių.

LIEtUvoJE SUSIRInKo 
paSaULIo aRtoJaI
Lietuvos žemės ūkio universitete (LŽŪU) 
penktadienį prasidėjo 54-osios pasaulio 
arimo varžybos. Laukai šalia „Via Baltica“ 
magistralės tapo pasaulio arimo profesiona-
lų pasirodymo arena. Šiųmetėse varžybose 
dalyvauja penkiasdešimt artojų iš 25 šalių. 
Lietuvai atstovauja patyrę artojai kretingiš-
kis Kazys Genčius ir kėdainiškis Rimantas 
Kleiva.

ARTOjAS: Kazys Genčius iš Kretingos rengiasi 
pasaulio varžyboms.

ELTA nuotr.



2007 m. rugsėjo 15 d., šeštadienis�

?!!?!!

GERBIAMIEJI PRENUMERATORIAI,
pastabas dėl  „Šiaulių krašto” platinimo 
tarnybos darbo galite pateikti telefonais:

ŠIAULIUOSE (8-41) 591554
RADVILIŠKYJE (8-422) 53451
PAKRUOJYJE (8-421) 61704
N. AKMENĖJE (8-425) 56588
KURŠĖNUOSE (8-41) 585761
JONIŠKYJE (8-426) 60569
KELMĖJE (8-427) 54381

el. p. redakcija@skrastas.lt

Rašykite mums:
P. Višinskio g. 26, Šiauliai.

redakcija@skrastas.lt
www.skrastas.lt

Budintis reporteris (8-41) 591 559 www.skrastas.lt!

BUdIntIS REpoRtERIS

aš daInUoJU papRaStaI...

SKaItYtoJo 
LaIšKaS

Esu Algirdas iš Šiaulių. 3 
maršruto autobusu iš Dariaus 
ir Girėno gatvės du sustojimus 
norėjau nuvažiuoti iki Dainų po
liklinikos. Į žiedą autobusas nu
važiavo 8 val. 37 minutės ir vis 
negrįžo. Greičiau grįžo paskui jį 
9 valandą nuvažiavęs kitas to 
paties maršruto autobusas. Aš 
9 valandą jau turėjau būti pas 
gydytoją. Kol pasiremdamas laz
da nuėjau iki poliklinikos, savo 
eilę praleidau. Aš perku nuolati
nius bilietus, paremiu vežėjus ir 
amžinai turiu nervintis dėl šio 
maršruto. Skambinau ir direkto
riui, bet jis tik skėsčioja ranko
mis: sugedo, trūksta vairuotojų. 
Čia jų, ne mano, keleivio, pro
blemos.

Savo nuomonę šiuo ir 
kitais jums rūpimais klau
simais galite pareikšti te
lefonu (841) 591559, inter
netu www.skrastas.lt arba 
laiškais redakcijai  
P. Višinskio g. 26, Šiauliai.

Problema

Pavasarį  „Šiaulių krašto“ prenumeratoriai dova-
nų gavo cukinijų sėklų. Skaitytojai buvo raginami 
sėti, auginti, o rudenį dalyvauti didžiausios cukini-
jos konkurse.

Trys didžiausių cukinijų augintojai bus apdovano-
ti vertingais prizais.

Be to, redakcija ir šiais metais kviečia atsiliepti 
ir kitų daržovių augintojus: jei pavyko išauginti di-
džiulių, neįprastos formos daržovių, praneškite re-
dakcijai, papasakokite, kaip jums pavyko išauginti 
rekordinę daržovę. Geriausiems augintojams bus 
įteikta įvairių prizų.

KonKURSaS

„Auginkime. Ką užauginome – pasigirkime“

Tai, kad Šiauliuose 
automobilių eismas iki 
šiol buvo tvarkomas 
nemokšiškai, niekam 
nebe paslaptis.

Kita bėda – blogai organi-
zuotas tranzitinis Šiaulius ker-
tančių mašinų judėjimas. Dėl 
to kenčia gyventojai.

Sunkvežimių perkrautą eis-
mą Vytauto gatve būtina nu-
kreipti platesnėmis gatvėmis. 
Kol kas tos „platesnės“ – tai 
Vilniaus ir Daukanto gatvės. 
Akivaizdu, jog nebetoli tas lai-
kas, kai ir šitos miesto arterijos 
taps per ankštos.

Noriu pakalbėti apie neseniai 
nutiestą aplinkkelį nuo Toločių 
iki Aukštelkės. Be abejo, kelias 
geras ir reikalingas. Tik prie 
žodžio „reikalingas“ prašyte 
prašosi žodelis „perspektyvoje“. 
Tuoj paaiškinsiu, kodėl drįstu 
taip tvirtinti.

Dažnokai važinėju šiuo keliu, 
todėl drąsiai galiu teigti, jog 
Smetonos laikais arklių eismas 
buvo tikrai intensyvesnis. Kur 
priežastis? Atsakymas labai pa-
prastas – sunkiasvoriams au-
tomobiliams net ir siauresnėse  
miesto gatvėse sudarytos šiltna-
mio sąlygos. Savaime supranta-
ma, bet kuris pravažiuojantis 
vairuotojas mieste visada atras 
įvairiausių reikalų. Pavyzdžiui, 
nusipirkti maisto produktų, ku-
rių nerasi skurdesnėse kaimų 
parduotuvėse. Juolab kad ker-
tant miestą minėtu aplinkkeliu 
tepralošiamas kilometras kitas. 
Štai ir lieka šitiek lėšų kainavęs 
apvažiavimas neapkrautas. Ar 
nereikėjo pirma nutiesti Dubi-
jos gatvę nuo Daukanto gatvės 
iki miesto ribos?

Voldemaras Zacharka, 
Šiauliai

Šią vasarą Šiaulių 
rajono Sutkūnų kaimo 
gyventojos Zinaidos 
Jocienės šiltnamyje 
užderėjo trys įspūdingi 
moliūgai. Du iš jų 
svėrė po aštuoniolika 
kilogramų. Šeimininkė 
juos nuskynė ir 
pagamino neįprasto 
skonio „saldainių“.

Dar vienas, dvidešimties ki-
logramų, kaip koks muziejaus 
eksponatas tebesipuikuoja ant 
šiltnamio sienos. Moliūgo šakos 
ir lapai vaizdingai apraizgė šilt-
namį, o pati daržovė, kaip didžiu-
lis geltonas kamuolys,   patogiai 
įsitaisė ant skersinio, šiltnamio 
pastogėje.

Šeimininkė sakė, kad bus nu-
luptas, sutarkuotas arba supjaus-
tytas kubeliais ir gauta masė 
užpilta karštu cukraus sirupu. 
Nuvarvinus sirupą, kubeliai arba 
drožlės bus džiovinami orkaitėje. 
Rezultatas – oranžinės spalvos 
„saldainiai“, kurių skonis pana-
šus į džiovintų vaisių. Anot Z. 
Jocienės, tokie „saldainiai“ pui-
kiai laikosi iki pavasario.

Didžiuliai moliūgai gražiausios 
Šiaulių rajono sodybos savininkės 
kieme uždera kone kiekvieną va-
sarą. Šeimininkė sakė, kad spe-
cialiai jų netręšia, tiktai palais-
to, o pernai pasodino šiek tiek 
anksčiau negu įprastai.   

„Šiaulių krašto“ inf.

Parengė Angelė 
MOCKUTĖ, 
redakcijos 

archyvo nuotr.

Eismas  
prastai 
tvarkomas

Moliūgai virsta „saldainiais“

MILŽINAS: 
Zinaidos 

Jocienės dukra 
Asta juokauja, 

kad dvidešimties 
kilogramų 
gudruolis 

moliūgas pats 
sau susirado 
vietą ir, kaip 

koks eksponatas, 
patogiai 

įsitaisė tarp 
lapų, šiltnamio 

pastogėje. 

„Žinokite, ne tik jūs čia 
nesuprantate. Pakankamai 

komplikuotai
parašyta“,  

– Šiaulių vyriausiasis architek-
tas Algimantas Jukna atsakė 

žurnalistei, prisipažinusiai, jog 
ši nesupranta įstatymo, skirto te-

ritorijų planavimui.

Paklaustas, ar per 
50 metų scenoje ne-
buvo noro jos palik-
ti, Šiauliuose viešė-
jęs maestro Virgili-
jus Noreika atsakė: 
„Dainavau labai 
daug. Kartais ne
besinori, bet siūlo 
– dainuoju, nebe
siūlys – nebedai
nuosiu.“

„Nelaikau ir nieka
da nelaikiau Šiaulių 
provincija. Praeitos 
viešnagės metu nuvy
kau į Vilnių ir ten pa
sijutau lyg provincijo
je“, – kalbėjo Niujorke 
gyvenantis šiaulietis Rolan-
das Andrijauskas.

Aplankius vietinius 
alaus barus Radvi-
liškio merui Anta-
nui Čepononiui atsi-
vėrė akys:
 „Baruose 
nėra jokio 
maisto (nebent 
keptos duonos 
ar kokių 
traškučių) – 
tik iš kojų 
verčiantis alus 
už vieną 
litą.“

– po Šiauliuo-
se vykusio Mero 
taurės turnyro pri-
sipažino Kazanės 
„Uniks“ krepšinin-
kus treniruojantis 
Antanas Sireika.

„Šį kartą
 šiauliečių 
pergalė 

nedžiugina, 
nes aš esu 

kitoje barikadų 
pusėje“, 

Jono TAMULIO nuotr.
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Kaune prasidėjusioje tarptauti-
nėje specializuotoje žemės ūkio 
ir maisto pramonės parodoje „Ag-
roBalt-2007“ medaliais ir diplo-
mais įvertinti geriausi eksponatai, 
tarp jų trys yra Šiaulių apskrities 
įmonių.

„AgroBalt“ aukso medalį pelnė 
Radviliškio mašinų gamyklos sėk-
lų beicavimo įrenginys SBĮ 1. Dip-
lomais įvertintas Šiaulių „Rūtos“ 
fabriko saldainių rinkinys „Rūta“ 
bei Radviliškio rajono žemės ūkio 
bendrovės auginamos grynaveislės 
landrasų veislės kiaulaitės.

Iš viso parodoje apdovanoti 
25 geriausi eksponatai. Parodos 
„AgroBalt“ medaliai suteikiami 
aukščiausios kokybės gaminiams, 
gyvūnams ir technikai.

Paroda šiemet sulaukė 430 da-
lyvių iš 12 valstybių. Rengėjai ti-
kisi, jog parodą aplankys daugiau 
kaip 50 tūkstančių lankytojų. Šiais 
metais paroda vyksta kartu su pa-
saulio artojų varžybomis. Lanky-
tojus kviečia trys dideli objektai: 
universalus paviljonas moderniai 
žemės ūkio technikai, mobilus pa-
viljonas, skirtas žemės ūkio pro-
dukcijos eksponatams, ir gyvulių 
ekspozicijos aikštelė.

Antrus metus paroda rengiama 
ne sostinėje.  Sumanymas ją per-
kelti į regiono centrą pasiteisino 
pernai, kai Šiauliuose surengtą „Ag-
roBalt“ parodą aplankė daugiau 
nei 30 tūkstančių lankytojų.

„Šiaulių krašto“ inf.

trumpai
Krepšininkus 
pasitiks orkestras

Lietuvos rinktinę, pirmadienį 
grįžtančią iš Europos krepšinio 
čempionato („EuroBasket 07“) 
Ispanijoje, Vilniaus oro uoste 
ketina pasitikti ir Lietuvos ka-
riuomenės Garbės sargybos 
orkestras.

„Nesvarbu, kokios spalvos bus 
medalis, jie vis tiek bus Lietu-
vos čempionai“, – sakė krašto 
apsaugos ministras Juozas Ole-
kas linkėdamas Lietuvos rinkti-
nei tvirtos pergalės šiandienos 
ir kitose rungtynėse.

„Krepšininkai mums padova-
nojo neįtikėtinų akimirkų. Kiek-
vienos jų sužaistos rungtynės 
– milžiniškas jaudulio ir perga-
lės laukimo džiaugsmo užtaisas. 
Visi kėliniai, ir pratęsimai, ir 
sekundės dalys – kaip atskira 
drama. Ne veltui sakoma, kad 
krepšininkai kovoja. Šio žodžio 
prasmė mus, karius, ypač suarti-
na. Prieš kiekvieną naują kovą 
jautiesi lyg galėdamas pradėti 
viską iš naujo. Ir nesvarbu, ar 
esi aikštelėje, ar sirgalių tribū-
noje“, – sakė Lietuvos kariuo-
menės vadas generolas majoras 
Valdas Tutkus.

Gaisrininkai  
mokys vaikus

Ugniagesiai rengia tradicinę 
akciją vaikams, kurios metu 
pradinukai bus mokomi, kaip 
išvengti gaisro ir kaip elgtis 
jam kilus. 

Nuo rugsėjo 17 dienos Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas (PAGD) šalyje or-
ganizuoja tradicinę akciją „Būk 
saugus, moksleivi“.

Akcijos metu mokiniai susitiks 
su valstybinės priešgaisrinės prie-
žiūros pareigūnais, mažiesiems 
bus dalijami lankstinukai ir at-
mintinės, organizuojamos eks-
kursijos į priešgaisrines gelbėji-
mo tarnybas.

Ugniagesių teigimu,  nelai-
mių būtų išvengta, jeigu vaikai 
namuose nebūtų paliekami vie-
ni be suaugusiųjų priežiūros. 
Kaip rodo kelerių metų vaikų 
žūčių gaisruose statistika, daž-
niausiai žūsta ikimokyklinio am-
žiaus vaikai, kurie dar neturi 
elementarių žinių, kaip elgtis 
kilus pavojui. 

Net patiems mažiausiems rei-
kia išaiškinti, kad gaisro metu 
pavojinga slėptis po lova ar spin-
toje, o būtina nedelsiant išeiti iš 
degančios patalpos, šauktis pa-
galbos ir kviesti suaugusiuosius, 
teigia PAGD specialistai.

Anot jų, vaikams iš anksto 
reikėtų paaiškinti, kaip iškviesti 
ugniagesius, kam pranešti apie 
nelaimę, kaip išbėgti iš degan-
čio namo, kuo ir kaip gesinti 
nedidelį gaisro židinį.

„Šiaulių krašto“ inf.

Užvakar Kelmės rajono 
Tytuvėnų apylinkių 
seniūnijoje tekantys 
Vengrės ir Gryžuvos 
upeliai dvokė kiaulių 
srutomis. Srutos pateko 
iš Kiškonių kaime kiaules 
auginančios UAB „Sajas“ 
– antrinės daniško 
kapitalo bendrovės 
„Saerimner“ įmonės 
kiaulidžių.

Regina MUSNECKIENĖ
reginamus@skrastas.lt

Gyventojai pajuto smarvę
Ketvirtadienį į redakciją pa-

skambinę Pagryžuvio gyventojai 
pranešė, jog  Vengrės upelis klio-
kia srutomis. Šio upelio vandenys 
srutas nuplukdys į Gryžuvos upę. 
Iš ten teršalai pateks į Dubysą ir 
keliaus toliau. Skambintojai sa-
kė, jog srutos į upelį pateko iš 
kanalo, pro kurį  žarnomis kelis 
kilometrus pumpuojamos į laisto-
mus laukus. „Srutos žarnomis te-
ka kelis kilometrus. Įsivaizduokit, 
koks spaudimas turi būti, kad jos 
tekėtų. O jeigu tokia žarna tyčia 
ar netyčia praplyšta?“

Žmonės sakė pranešę rajono me-
rui ir Aplinkos apsaugos departa-
mentui bei Kelmės agentūrai.

„Šiaulių kraštas“ nuvyko į Kiš-
konis, kur įsikūrusi UAB „Sajas“ 
kiaulidė. Aplink kompleksą tvyro-
jo baisus dvokas. Bendrovės direk-
torius pripažino, jog teršalai pa-
teko į kanalą, tačiau komentuoti 
situaciją atsisakė. Patarė kreiptis 
į  Aplinkos apsaugos skyriaus ve-
dėją  Praną Jurkaitį. Šis tikino, 
jog aplink kompleksą blogo  kva-
po nejaučiąs. 

Netrukus patikrinti bendrovės 
apsaugininkų nuvažiavome prie 
kanalo, esančio tolokai nuo kiau-
lidžių. Kanalu tekėjo daugiau sru-
tų negu vandens. Šalia kanalo už-
stumdytos žemės. Kad filtruotųsi 
vanduo, kanalo pralaidos užtver-
tos presuotų šiaudų ritiniais.

Paimti vandens mėginiai
Šiaulių aplinkos apsaugos depar-

tamento atstovai paima vandens 

mėginius. Stiklainis su vandeniu 
dvokia iš tolo.

UAB „Sajas“ Aplinkos apsaugos 
skyriaus vedėjas Pranas Jurkaitis 
sako ir pats nežinąs, kaip terša-
lai pateko į kanalą. Vakar vakare 
skystu mėšlu tręšę dirvas. Užėjo 
lietus. Spėja, jog dėl vandens per-
tekliaus srutų nepajėgė sugerti že-
mė. Jos pradėjo tekėti į vandens 
telkinius. Rodo laukus, ant kurių 
ir dabar tebetelkšo srutų balos. 
Sklinda nemalonūs kvapai.

Pranas Jurkaitis aprodo laukus, 
kuriuose išlaisto srutas. Jie visai 
palei Vengrės upelį. Paklaustas, 
kodėl leidžiama srutomis laisty-
ti prie upelio esančius laukus, 
Kelmės rajono aplinkos apsau-
gos agentūros inspektorius Algis 
Guščikas sako, jog palikta apsau-
ginė zona.

Vyrai aiškina, jog teršalai galė-
jo patekti ir iš drenažo. Aplinkos 
apsaugos departamento darbuo-
tojas paima mėginius iš Vengrės 
upelio.

Važiuojame prie Vengrės upelio 
žiočių. Čia rytą Pagryžuvio žmo-
nės pajuto dvoką. Ir popietę vaiz-
das nekoks. Vanduo dvokia. Toks 
teka į Gryžuvos upę. Iš Gryžuvos 
upės taip pat paimami mėginiai. 
Aplinkos apsaugos departamento 
darbuotojos stiklainius su dvokian-
čiu vandeniu nuveš į laboratoriją. 
Čia bus ištirta, koks vandens už-
terštumas ir kiek žalos padaryta 
gamtai. Kol kas departamento 

atstovės detaliau susiklosčiusios 
situacijos nekomentavo. Tik pa-
tikino, jog vandens mėginiai iš 
Vengrės ir Gryžuvos upelių bus 
imami dar kelias dienas.

Šaukiama ekstremalių situacijų 
komisija

Kelmės rajono savivaldybės ad-
ministracijos direktorius Gipoldas 
Karklelis ketvirtadienį ir vakar lan-
kėsi UAB „Sajas“ komplekse ir prie 
užterštų vandens telkinių. Jo many-
mu, teršalai atitekėjo iš srutomis 
palaistytų laukų. Tai esąs pirmas  
atvejis, kai teršalai iš kiaulidžių 

pastebėti vandens telkiniuose.
Ateinantį antradienį rajono Savi-

valdybėje kviečiamas ekstremalių 
situacijų valdymo komisijos posė-
dis. Jame turės pasiaiškinti ir UAB 
„Sajas“ vadovai.

Gipoldas Karklelis patvirtino, jog 
UAB „Sajas“ darbininkai iš kanalo 
į srutų rezervuarą  siurbia sruto-
mis užterštą vandenį.

Tačiau vakar į redakciją paskam-
binę pagryžuviškiai pranešė, jog 
laukai ir toliau laistomi srutomis. 
Žmonės pradėję gėdinti laistyto-
jus, o šie atrėžę, jog neužsakinė-
ję lietaus.

Daniška kiaulidė upelius 
jau pamaitino srutomis

Apskrities įmonės pelnė „AgroBalt“ apdovanojimus

SVEIKINIMAI: „AgroBalt“ parodos diplomą pelniusį Šiaulių „Rūtos“ fabriko 
vadovą Algirdą Gluodą (kairėje) sveikino Šiaulių apskrities viršininkas 
Alvydas Šedžius ir Alytaus apskrities viršininko pavaduotoja Ona Balevičiūtė. 

Irenos BUDRIENĖS nuotr.

Autorės nuotr.

GRĖSMĖ: Sparčiai modernizuojamas UAB „Sajas“ kiaulių kompleksas kelia grėsmę Lietuvos gamtai. 

ŽIOTYS: Gryžuvos upelio žiotys. Vanduo iš Vengrės upelio čia atplaukia 
dvokiantis. 
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Vakar Šiaulių miesto 
apylinkės teismas 
paskelbė nuosprendį 
plėšimu kaltinamam 
septyniolikmečiui.

Edita KARKLELIENĖ
edita@skrastas.lt

teisiamasis  
neigė smurtavęs

Baudžiamąją bylą nagrinėjęs 
Šiaulių miesto apylinkės teismas 
nusprendė, kad nepilnametis už 
padarytą nusikaltimą – plėšimą 
– Nepilnamečių pataisos namuo-
se turi atlikti realią vienerių me-
tų ir devynių mėnesių nelaisvės 
bausmę.

Teisiamasis posėdžio metu sa-
vo kaltę pripažino iš dalies. Sep-

tyniolikmetis sakė nusikaltimą 
įvykdęs, nes buvo girtas. Plėši-
mu kaltinamas šiaulietis nenei-
gė pasisavinęs svetimus pinigus 
bei daiktus. Tačiau jis nesutiko 
su liudijimu, jog nukentėjusiąją 
suspardė.

Nusikaltimas įvykdytas 
biliardinėje

Teisminėje medžiagoje nurodo-
ma, kad nepilnametis 2006 metų 
gruodžio 12 dieną, Šiauliuose, 
vienoje iš pietinio rajono biliar-
dinių, įsiveržęs į administratorės 
kabinetą, ją sumušė, suspardė 
ir, grasindamas peiliu, pasisavi-
no rankinėje buvusius 57 litus, 
nuo rankos nutraukė auksinį žie-
dą, o iš kabinete buvusio seifo 
pagrobė aštuonis litus.

Ikiteisminio tyrimo metu nu-
statyta, kad tą dieną septynio-
likmetis su kompanija biliardi-

nėje žaidė, gėrė alų. Įsilinksmi-
nę draugai ėmę gadinti įstaigos 
turtą. Prie kompanijos priėjusi 
administratorė paprašiusi liautis. 
Tuomet šiaulietis ją kabinete ir 
užsipuolęs.

Kita byla –  
dėl žmogžudystės

Šiaulių apygardos teisme šiuo 
metu nagrinėjama ir kita pilna-
metystės nesulaukusio šiaulie-
čio byla. Jis kaltinamas 2005 
metų rugpjūčio pabaigoje kartu 
su bendrininku Šiauliuose, Se-
vastopolio gatvės namo kieme, 
sumušęs smėlio dėžėje miegoju-
sį benamį. Vyras buvo mirtinai 
suspardytas.

Šią bylą Šiaulių apygardos 
teismas laikinai sustabdė. Nusp-
ręsta, kad psichiatrijos ekspertai 
privalo patikrinti nepilnamečio 
psichikos sveikatą.

Nepilnamečiam nusikaltėliui – 
Pataisos namai

Kuršėnuose įmonės 
mikroautobusu sodybos 
tvorą apniokojus girtam 
vairuotojui, iškoneveikti 
jos gyventojų atskubėjo 
įmonės savininkas.

Algimantas BRIKAS
brikas@skrastas.lt

Naktį į penktadienį, apie pusę 
pirmos, Kuršėnuose vienos iš Sodo 
gatvės sodybų gyventojus pažadino 
trenksmas.

Netrukus paaiškėjo, kad, įveikęs 
aukštą erškėtrožių gyvatvorę, nu-
vertęs dalį tinklo tvoros ir vartus, 
į sodybą įlėkė ir, atsitrenkęs į eg-
lę, sustojo mikroautobusas „Ford 
Transit“.

Prie jo atėję sodybos gyventojai 
pamatė, kad automobilio vairuoto-
jas – girtas.

Apie įvykį telefonu tuoj pat buvo 
pranešta policijai.

Jai dar neatvykus, į avarijos vie-
tą buvo atvežtas Artūras Tupikas, 

kuršėniškės UAB „Vaistena“, kuriai 
priklauso avariją patyręs mikroau-
tobusas, savininkas.

Šioje sodyboje gyvenančios sese-
rys Oksana Civilkienė ir Elvyra Luk-
šienė „Šiaulių kraštui“ vakar stebėjo-
si, kad A. Tupikas plūdo, piktinosi 
ne girtu vairuotoju, o jomis, iškvie-
tusiomis policiją. Dėl plūdimosi A. 
Tupiką įspėjo policininkas.

Į svetimą sodybą įlėkusį mik-
roautobusą vairavo vairuotojo 
pažymėjimo neturintis dvidešimt-
metis kuršėniškis Tomas Tamošai-
tis. Jam nustatytas 1,54 promilės 
girtumas.

Su A. Tupiku vakar „Šiaulių kraš-
tui“ susisiekti nepavyko – mobiliuo-
ju telefonu jis neatsiliepė. Išvairuoti 
mikroautobusą iš svetimos sodybos 

rytą atvažiavę vaikinai sakė, kad jis 
išvykęs į Klaipėdą žvejoti.

A. Tupikas – žinomas verslinin-
kas, jam priklauso Kuršėnų resto-
ranas-motelis „Romuva“.

Darbo partija A. Tupiką buvo iš-
kėlusi kandidatu į šios kadencijos 
Seimą. A. Tupikas pralaimėjo ant-
rajame rinkimų etape. Dabar jis 
Darbo partijai nebepriklauso.

Naktį į penktadienį, valanda po 
vidurnakčio, Šiauliuose, Vyturių 
gatvėje, sudegė 14d numeriu pa-
žymėtas statomas namas.

Atvykus ugniagesiams statinys 
jau degė atvira liepsna.

Per gaisrą nudegė namo stogas, 
apdegė rąstai iš lauko ir vidaus. 
Ugnis suniokojo duris, langus.

Pirminėmis Valstybinės priešgais-
rinės priežiūros inspekcijos parei-
gūnų išvadomis, realiausia gaisro 
priežastis – padegimas, todėl pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

„Šiaulių krašto“ inf.

vagys iškraustė 
neužrakintą 
automobilį

Rugsėjo 13 dieną, 18 valandą, 
Šiauliuose, K. Korsako gatvės 
namo kieme, apvogtas automo-
bilis „Audi 80“. Iš mašinos din-
go kompaktinių diskų grotuvas 
„Sony“ ir kompiuteris.

Pasak nukentėjusiojo, vagys-
tės metu jo automobilis buvo 
neužrakintas.

du jaunuoliai 
vėl apvogė butą 
šiauliuose

Ketvirtadienį, 14 valandų 30 
minučių, Šiauliuose, Dainų gat-
vėje, pro neužrakintas balkono 
duris į butą įėjo du nepažįstami 
jaunuoliai. Vienas įsibrovėlis bu-
te buvusiam devynmečiui užė-
mė burną, o kitas pagrobė du 
mobiliuosius telefonus.

Toks nusikaltimas, kai į bu-
tus, kuriuose būna vieni maža-
mečiai, užėję du jaunuoliai juos 
apšvarina, jau trečias šią savaitę. 
Pareigūnai prašo tėvus perspėti 
savo atžalas neatidarinėti durų 
nepažįstamiems žmonėms bei su-
grįžus į namus užsirakinti.

Moterys sužalotos 
kelyje

Rugsėjo 13-osios rytą, 20 mi-
nučių po 9 valandos, Šiauliuose, 
Tilžės ir K. Donelaičio gatvių 
sankryžoje, 50-metis šiaulietis, 
vairuodamas automobilį „Merce-
des Benz 310“, suko į dešinę ir 
kliudė dvi į važiuojamąją kelio 
dalį išėjusias pėsčiąsias – 57 ir 
51 metų šiaulietes.

Po avarijos viena nukentėjusio-
ji dėl galvos smegenų sukrėtimo 
ir kraujavimo gydoma Šiaulių 
apskrities ligoninėje. Kita mo-
teris – dėl galvos traumos ir 
dešiniojo peties sumušimo gy-
dosi ambulatoriškai.

partrenkta mopedo 
vairuotoja

Rugsėjo 13-ąją, pusvalandis iki 
vidurnakčio, Šiauliuose, Tilžės 
gatvėje, 24 metų vairuotojo auto-
mobilis kliudė šaligatviu mopedu 
„Qingqi“ važiuojančią moterį.

Nukentėjusiajai per avariją lū-
žo dešinysis šlaunikaulis.

Pavogtas grotuvas
Naktį į penktadienį Šiauliuo-

se, Naujo ryto take, išdaužus 
namo kieme stovinčio automobi-
lio „Peugeot 605“ dešinės pusės 
priekinių durelių stiklą, pavog-
tas 1200 litų kainavęs kompak-
tinių diskų grotuvas.

apvogta kaimo 
sodyba

Į Šiaulių rajono policiją krei-
pėsi 68 metų Radvilių kaimo 
(Šiaulių rajonas) gyventojas. 
Vyras teigė, kad buvo apvogta 
jo sodyba.

Vagys, pasak nukentėjusiojo, 
pavogė jo dviratį, suvirinimo lai-
dus, traktoriaus variklio palei-
diklį, įvairių maisto produktų, 
taip pat iš traktoriaus bako išlei-
do 30 litrų dyzelinio kuro.

Kaimietis žalą įvertino beveik 
tūkstančiu litų.

„Šiaulių krašto“ inf.

Šiaulių miesto policijos Pietinės 
nuovados pareigūnai ieško dingusio 
be žinios keturiolikmečio Aurimo 
Pupštos, kuris gyvena ir mokosi Šiau-
lių Ringuvos specialiojoje mokyklo-
je. Paauglys rugsėjo 4 dieną išėjo iš 
mokyklos ir iki šiol negrįžta.

Verslininkas piktinosi  
ne girtu vairuotoju

Supleškėjo statomas namas

VERSIjA: Beveik neabejojama, kad 
statomas rąstinis namas buvo padegtas.  

PYKTIS: Verslininkas Artūras 
Tupikas vyko auklėti sodybos, kurią 
apniokojo jo įmonės automobilis, 
gyventojų.

Autoriaus nuotr.

PASIVAŽINĖjIMAS: Girto vairuotojo gyvatvorė nesustabdė.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

IEšKomI 
NePilNaMečiai

Taip pat ieškomas penkiolik-
metis Nerijus Kundrotas, kuris 
rugsėjo 3 dieną išėjo iš Šiaulių 
vaikų globos namų ir iki šiol 
negrįžta.

Šie vaikai gali tapti nusikalti-
mų aukomis arba patys daryti 
nusikaltimus.

Policija informuoja, kad pasta-
rosiomis dienomis yra užregist-
ruota keletas vagysčių, kai du 
nepilnamečiai paskambina į du-
ris ir, jas atidarius mažamečiams 
vaikams, prisistato, jog yra tėvų 
pažįstami, patenka į vidų ir pasi-
savina mobiliuosius telefonus bei 
fotoaparatus.

Jei pamatytumėte ir atpažintu-
mėte ieškomus vaikus, prašytume 
paskambinti telefonais: (8-41) 
397530, 397800 arba 112.
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trumpai
Baigėsi desperatiškos 
aimanos, skambėjusios 
kelis mėnesius, jog 
nepavyks surinkti 
miesto biudžeto. Padėtis 
pradėjo gerėti.

Petras BALČIŪNAS
petras@skrastas.lt

rekordinis biudžetas ir nerimas
Šių metų Šiaulių miesto biu-

džetas – 225,6 milijono litų. Tai 
– rekordas, nes tokio biudžeto 
miestas lig šiol neturėjo. Pernai 
miesto biudžetas gavo 210,5 mi-
lijono litų pajamų, planas buvo 
viršytas daugiau negu 3 milijo-
nais litų.

Šiemet iš aštuonių mokesčių 
rūšių reikia surinkti per 118 mi-
lijonų litų. Dar 75,8 milijono li-
tų – valstybės dotacija Savival-
dybei perduotoms valstybinėms 
funkcijoms vykdyti – mokinio 
krepšeliui, privalomajam sveika-
tos draudimo fondui ir kitoms 
reikmėms.

Sumažinus gyventojų pajamų 
mokestį nuo 33 iki 27 procentų, 
jau pirmieji mėnesiai parodė, 
kad planą įvykdyti sunku. Daug 
abejonių kėlė, ar pavyks įvykdyti 
ir nekilnojamojo turto mokesčio 

surinkimo planą. Buvo mėnesių, 
kai biudžeto deficitas viršydavo 
5 milijonus litų.

trūksta penkių procentų
Savivaldybei atitenka aštuonių 

rūšių mokesčiai, didžiausias iš ku-
rių – minėtasis gyventojų pajamų 
mokestis, kurio šiemet reikia su-
rinkti beveik 100 milijonų litų.

Per septynis metų mėnesius šio 
mokesčio nesurinkta 3,9 milijono 
litų. Tačiau per rugpjūtį atsiliki-
mą pavyko sumažinti  milijonu 
litų. Iki aštuonių mėnesių plano 
trūksta dviejų milijonų litų.

Dar dviejų milijonų litų negauta 
iš vietinės rinkliavos už komunali-
nių atliekų išvežimą. Daug ginčų 
kėlęs nekilnojamojo turto mokes-
čio nustatymo procentas dabar 
turėtų apraminti opozicionierius 
– aštuonių mėnesių planas viršy-
tas 700 tūkstančių litų. Bus dar 
vienas šio mokesčio mokėjimo eta-
pas ir tikimasi, jog planas – 8,5 
milijono litų – bus įvykdytas.

Kitos mokesčių rūšys neturi 
tokios didelės įtakos biudžetui, 
išskyrus vietines rinkliavas, iš 
kurių turėtų įplaukti beveik 8 
milijonai litų.

Regina Janušauskienė, Finan-
sų skyriaus vedėjo pavaduotoja, 
„Šiaulių kraštui“ vylėsi, jog pa-
jamų planą pavyks sėkmingai 
įvykdyti. Pavaduotoja neabejoja, 
kad miestas gaus valstybės dota-
cijų tiek, kiek numatyta, todėl 
didžiausias rūpestis – pajamos 
iš mokesčių.

Per aštuonis mėnesius iš mokes-
čių reikėjo surinkti 73 milijonus 
litų, surinkta 69 milijonai, planas 
įvykdytas beveik 95 procentais. 
O iš viso (su valstybės dotacija) 
per aštuonis mėnesius miestas 
gavo 149,2 milijono litų pajamų. 
Jeigu per paskutinį metų ketvirtį 
pavyktų gauti 76,4 milijono litų 
pajamų, biudžetas būtų sėkmin-
gai įvykdytas.

Biudžetinis paradoksas

Alfredas LANKAUSKAS,  
Finansų ir ekonomikos 
komiteto pirmininkas:

– Didelio perviršio nesitikiu, 
bet manau, jog miesto 
biudžetas turėtų būti 
įvykdytas.
Mano patirtis rodo, jog 
šioje sistemoje egzistuoja 
biudžetinis paradoksas: 
kuo didesnė infliacija, tuo 
sėkmingiau vykdomas 
biudžeto surinkimo planas. 
Bet dėl to nėra ko džiaugtis ir 
reikia vertinti kritiškai, nes už 
tuos surinktus pinigus daugiau 
jau nenupirksi.

Šiauliai baigia atsitiesti

Vytautas JUŠKUS, 
opozicijos atstovas miesto 
Taryboje, premjero 
patarėjas:

– Pradžia buvo liūdna, bet 
padėtis šiek tiek gerėja, 
nors tebelieka sudėtinga. 
Turiu duomenų, kaip buvo 
vykdomi biudžetai rugpjūtį. 
Aštuonios savivaldybės 
plano neįvykdė, daugiausia 
problemų turi Vilnius. Šiauliai 
mėnesio planą įvykdė, 
miestas baigia atsitiesti, bet 
visiškai dar neatsitiesė. Liepą 
miesto biudžeto deficitas 

“ per aštuonis 
mėnesius iš 
mokesčių reikėjo 
surinkti 7� 
milijonus litų, 
surinkta  
69 milijonai.

Rekordinė kišenė pradėjo pilnėti
KomEntaRaI

PROBLEMOS: Vytauto Juškaus, premjero 
patarėjo, teigimu, valstybės biudžetas 
ne tik įvykdomas, bet ir viršijamas, o kai 
kurios savivaldybės turi problemų. 

Sauliaus JANKAUSKO nuotr.

Šiaulių banko 
padalinys įsikūrė 
sostinėje

Šiaulių bankas penktadienį 
atidarė naują Klientų aptar-
navimo skyrių Vilniuje. Per 
penkiolika veiklos metų tai 
jau penkiasdešimtasis banko 
įsteigtas padalinys Lietuvoje 
ir septintasis sostinėje. Nauja-
sis Sėlių klientų aptarnavimo 
skyrius duris atvėrė Žvėryno 
mikrorajone.

Šiaulių bankas kasmet ati-
daro naujus padalinius visoje 
Lietuvoje. Penkiasdešimt ban-
ko teritorinių padalinių šiuo 
metu veikia dvidešimt devy-
niuose šalies miestuose. 

parama oro 
policijos misijai 
brangsta

Nuo 2008 metų pradžios 
Baltijos šalys apmokės į oro 
policijos misiją atskrendan-
čių karių apgyvendinimo 
išlaidas, o nuo 2010 metų 
suteiks paramą personalui 
bei reikalingai technikai per-
dislokuoti.

Tai numatoma Lietuvos 
krašto apsaugos ministro Juo-
zo Oleko, Latvijos bei Estijos 
gynybos ministrų Ačio Slak-
terio ir Jako Avikso pasirašy-
tame bendrame komunikate. 
Ministrai penktadienį susitiko 
Estijos Saremos saloje.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gynybos ministrai pabrėžė il-
galaikės NATO oro policijos 
vykdymo Baltijos šalyse svar-
bą ir susitarė stiprinti priiman-
čių šalių paramą jai.

Policininkai 
nesusigundė kyšiu

Praėjusį trečiadienį Kelmės 
rajono policijos komisariato 
Viešosios tvarkos ir eismo 
priežiūros poskyrio patru-
liai nesusigundė šešių šimtų 
litų kyšiu.

Vėlai vakare Kelmėje, Ra-
seinių gatvėje, patruliai su-
stabdė įtartinai važiuojantį 
automobilį „Volkswagen San-
tana“. Jį vairavo Raseinių 
rajono Pramedžiuvos kaimo 
gyventojas. 23 metų vyras į 
alkoholio tikrintuvą pripūtė 
1,72 promilės. Supratęs, kad 
pareigūnai jam rašys admi-
nistracinių teisės pažeidimų 
protokolą, jis policijos auto-
mobilio salone padėjo šešis 
šimtus litų.

Patruliai nesusigundė ky-
šiu. Pakvietė operatyvinę 
grupę. Dabar vaikinui gresia 
atsakomybė ne tik už tai, 
kad vairavo girtas, bet ir už 
kyšio davimą. Už tai gresia 
bauda, laisvės apribojimas 
arba laisvės atėmimas iki 
dvejų metų.

sudegė mašina
Naktį į penktadienį Kur-

tuvėnuose (Šiaulių rajonas) 
degė lengvasis automobilis 
„Audi 80“.

Per gaisrą apdegė variklio 
skyriaus degios detalės, prie-
taisų skydelis.

Įvykis tiriamas.

ELTA, „Šiaulių krašto“ inf

Gausiausiai turistai lankėsi liepos mėnesį, kai 
mieste pabuvojo per 3 tūkstančius svečių, dau-
giausia – iš Latvijos, Vokietijos bei JAV. Mažiau-
siai turistų lankėsi birželį – pusantro tūkstančio. 
Keliavimo lyderiai išliko tie patys – vokiečiai, 
latviai bei prancūzai.

Vasarą Šiaulius lankė ir tolimų kraštų – Kini-
jos, Australijos – gyventojai.

Pasak Šiaulių turizmo informacijos centro (TIC) 
direktorės Indrės Žiedienės, šios vasaros išskirtinis 
bruožas – Estijos turistai. Direktorė sako, kad jų 
aktyvumą lėmė Lietuvos turizmo departamento 
bei Lietuvos turizmo plėtros agentūros organizuo-
tas „Baltijos kelionių agentūros maratonas“, kurio 
kelyje buvo įtrauktas ir Kryžių kalnas.

Keliautojams į specialiai šiam maratonui išleis-
tus pasus Turizmo informacijos centre būdavo 
dedami aplankyto objekto antspaudai.

„Praėjusią vasarą estų turistai pagal lankomumą 
net nepatekdavo į penketuką, per mėnesį apsilan-
kydavo tik iki 20 estų“, – sako I. Žiedienė.

Rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais centre apsilan-
ko ir Rumunijos junginio karių, Šiauliuose atlie-
kančių NATO Baltijos šalių oro erdvės patrulia-
vimo misiją.

„Šiaulių krašto“ inf.

Estų turistai atrado Šiaulius

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

OPTIMIZMAS: Alfredas Lankauskas 
dėl biudžeto įvykdymo – kritiškas 
optimistas. 

TURISTAI: Šiaulių turizmo informacijos centro (TIC) 
direktorė Indrė Žiedienė džiaugiasi, kad Šiaulius pagaliau 
pastebėjo ir estai.  

Giedriaus BARANAUSKO nuotr. Šiaulių turizmo informacijos centro 
(TIC) duomenimis, šiemet per vasarą 
Šiaulius aplankė per 9 tūkstančius 
turistų, daugiausia – iš Vokietijos, 
Latvijos bei Estijos, Prancūzijos 
ir Monako, Italijos ir Didžiosios 
Britanijos. Mus atrado ir estai.

(rugsėjo 7–14 dienomis)

 Šiauliuose gimė 22 berniukai 
ir 14 mergaičių.

 Įregistruotos 25 santuokos ir 
5 ištuokos.

 Praėjusią savaitę mirė 27 
šiauliečiai.

 Policija užregistravo 60 
pranešimų apie nusikaltimus. 
Apvogtos 2 gyvenamosios 
patalpos ir 5 automobiliai, 
pavogti 6 automobiliai. Per 
savaitę užregistruoti 5 eismo 
įvykiai, juose sužaloti 8 žmonės.

 Priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos ugniagesiai gesino 12 
gaisrų, atliko 5 gelbėjimo darbus.

„Šiaulių krašto“ inf.

•
•
•
•

•

Šiaulių savaitė

Sekmadienį Rėkyvoje vyks Eko-
logijos dienos renginiai. Europos 
judriajai savaitei skirtos dienos 
programoje: lankytinų vietų lanky-
mas, tarptautinės Rėkyvos regatos 
varžybų stebėjimas nuo Rėkyvos 
ežero tilto, ekomugė.

Sekmadienį į Rėkyvą kursuos 
ir vienas miesto maršrutinis au-
tobusas, papuoštas Europos jud-
riosios savaitės atributika.

„Šiaulių krašto“ inf.

Dviračiu – į Rėkyvą
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sPaUDOs aPŽvalGa
pasaulio spauda

eUrOPOs sĄJUNGa

Meilužė –   
į aukštesnes pareigas

Parengė Rita ŽADEIKYTĖ

RUSIJa

aplenkė Jav

voKIEtIJa

Parduotuvė –  
kovos laukas

„Vakaro žinios“ rašo 
apie žlungančią žemės 
reformą ir politikų 
abejones.

Premjeras G. Kirkilas ne kartą 
žadėjo, kad žemės reforma tikrai 
bus baigta iki 2007-ųjų metų pa-
baigos. Tačiau tuo nebetiki net 
valdančiosios koalicijos atstovai.

„Valstietis“, Seimo Kaimo reika-
lų komiteto pirmininkas Viktoras 
Rinkevičius įregistravo įstatymo 
pataisą, kuria siūlo privalomąjį 
kadastrinį matavimą geodeziniais 
prietaisais įvesti ne nuo 2008-
ųjų, o nuo 2009-ųjų. Pagrindinis 
motyvas – kad  iki metų pabai-
gos tikrai nebus baigta žemės 
reforma.

Su tuo visiškai sutinka ir Na-
cionalinės žemės tarnybos Že-
mės tvarkymo departamento di-
rektorius Silvestras Staliūnas. Jo 
nuomone, šimtu procentų žemės 

reforma tikrai nebus baigta net kai-
mo vietovėse. Yra žmonių, kurie 
jau 1991-aisiais pateikė prašymus 
ir visus reikiamus dokumentus, 
tačiau jų žemė užimta. Daugy-
bė žmonių nesirenka jokio kito 
nuosavybės grąžinimo būdo, pa-
vyzdžiui, vertybiniais popieriais, 
todėl reforma ir stringa.

Anot jo, apskričių viršininkai 
turi galimybę tokiems asmenims 
taikyti „prievartinius sprendimus“ 
ir nuosavybę grąžinti ne žeme.

Keturiasdešimt Seimo narių 
yra sumanę kreiptis į Konstitu-
cinį Teismą, kad už nuosavybę 
būtų atlyginta rinkos verte. Kas 
iš apskričių viršininkų išdrįs tai-
kyti prievartinius būdus, kai da-
bar už nuosavybę sumokama la-
bai mažai. 

Tačiau nerealu, kad bus kom-
pensuota rinkos verte, nes vien 
tiems, kurie nesusigrąžino nuosa-
vybės, reikėtų sumokėti apie 39 
milijardus litų.

Apie žemės reformos pabaigą 
miestų teritorijose specialistai nė 
kalbėti nenori.

Žemės reformos pabaigos, pasak 
specialistų, sunku tikėtis ir 2008-
aisiais, nes trūksta žemėtvarkos 
specialistų, teismai užversti bylo-
mis, todėl reikės ilgokai palaukti 
jų sprendimų.

„Lietuvos rytas“ rašo, 
kaip sėdintys už grotų 
gali naudotis tėvystės 
atostogomis ir net kaupti 
darbo stažą.

Jei šiuo metu išėjusiam tėvys-
tės atostogų ir į kyšininkavimo 
skandalą įsivėlusiam Vilniaus sa-
vivaldybės valdininkui Dariui Ša-
lugai teismas paskirtų nelaisvės 
bausmę, jam nevertėtų pernelyg 
nusiminti.

Dėl spragos įstatymuose net 
už grotų pakliuvęs jaunas tėvas 
„Sodros“ gali būti oficialiai pripa-
žintas asmeniu, auginančiu vaiką 
iki trejų metų. Per šį laiką kali-
niui ne tik skaičiuojamas darbo 
stažas senatvės pensijai gauti, bet 
ir kiekvieną mėnesį mokama maž-

daug šimto litų pašalpa.
Į kovą su mažu gimstamumu 

šalyje pakilę įstatymų leidėjai 
pasirūpino, kad kūdikį turintis 
tėvas, lygiai kaip ir motina, ga-
lėtų trejiems metams išeiti vaiko 
auginimo atostogų, ir tie metai 
įskaitomi į socialinio draudimo 
stažą. Tiktai politikai pamiršo 
apsidrausti, kad šia teise nepikt-
naudžiautų nuteistieji.

Spraga galiojančiuose įstaty-
muose paaiškėjo netyčia. Viskas 
prasidėjo nuo narkotikus gabe-
nančios gaujos sulaikymo. Ke-
turi 26–47 metų vyrai vežė 10 
tūkstančių ekstazio tablečių, apie 
pustrečio kilogramo supresuotos 
marihuanos.

Vėliau buvo suimtas iki tol po-
licijos dėmesio išvengęs vilnietis 
Raimondas Labeikis. Šį asmenį 
persekioję pareigūnai buvo pri-

blokšti, neseniai oficialiuose doku-
mentuose aptikę, kad R. Labeikis 
atostogauja.

„Sodros“ duomenų bazėje šis vy-
ras kone 12 mėnesių buvo įvardija-
mas kaip asmuo, auginantis vaiką 
iki trejų metų. „Sodros“ duomenų 
bazėje R. Labeikis laikomas socialiai 
apdraustu tėvystės atostogų išėjusiu 
asmeniu ir tuos tris mėnesius, kai 
2005-ųjų pradžioje suimtas kalėjo 
tardymo izoliatoriuje.

Per tą laiką R. Labeikis kas mė-
nesį iš „Sodros“ gaudavo maždaug 
šimto litų pašalpą. Už grotų pralei-
dęs tėvystės atostogas kalinys bu-
vo valstybės lėšomis draudžiamas 
pagrindinei pensijos daliai.

Paprasčiau tariant, kai R. Labei-
kis sulauks pensinio amžiaus, abu 
minėti tėvystės atostogų laikotar-
piai jam bus įskaityti kaip darbo 
stažas.

„Respublika“ rašo apie 
tai, kaip Lietuvos miestai 
rengiasi sutikti iš Europos 
čempionato sugrįžtančius 
krepšininkus.

Jei mūsų krepšininkai Madride 
iškovos bet kurios spalvos meda-
lius, Lietuvoje jie bus sutikti kaip 
dievai. Neparsivežę apdovanojimų 
sportininkai turės tenkintis kuklio-
mis ir tyliomis sutiktuvėmis.

Tik šią savaitę Kūno kultūros ir 
sporto departamento vadovai su-
sigriebė, kad jau kitą pirmadienį 
Vilniuje teks pasitikti iš Europos 
krepšinio čempionato batalijų grįž-
tančią Lietuvos rinktinę.

Vilniaus mero Juozo Imbraso ka-
binete jau aiškiai nuspręsta, kad 
krepšininkų sutiktuvės tikrai įvyks, 
tačiau jų puošnumas priklausys 
nuo pačių sportininkų.

Pirmadienį užsakomuoju reisu 
iš Madrido krepšininkai turėtų bū-
ti atskraidinti apie 23–24 valan-
dą. Jei sportininkų krūtines puoš 
medaliai, jie iš karto bus nuvežti 
prie Baltojo tilto, kur ketinama su-
rengti pagrindinę sutiktuvių cere-
moniją. Planuojama, kad scenoje 
rinktinei ir gerbėjams koncertuos 
pagrindinio krepšinio himno „Trys 
milijonai“ autorius Marijus Miku-

tavičius, Povilas Meškėla, grupės.
Tarti sveikinimo žodžio pakviesti 
visi šalies aukščiausiosios valdžios 
vadovai.

Didžiųjų šalies miestų policija 
taip pat rengiasi masinei euforijai. 
Vilniaus policijos vadovas Sigitas 
Mecelica kasdien gauna informaci-
ją apie padėtį sostinėje po kiekvie-
nų Europos čempionato rungtynių. 
Stebimas visas Vilnius. S. Mecelica 
mano, kad daugiausiai rūpesčių 
kels sekmadienio vakaras, nes ger-
bėjai švęs stichiškai. O per sutik-
tuves prie Baltojo tilto konkrečią 
minią bus lengviau kontroliuoti. 
Vilniuje artimiausiomis dienomis 
dirbs daugiau pareigūnų.

Kauno miesto viešosios tvarkos 
tarnybos viršininkas Remigijus Stu-
kas sakė, kad Kauno aistruoliai kol 
kas ramūs – bus triukšmingiau, kai 
rinktinė priartės prie medalių. Pat-
ruliavimas bus sustiprintas Laisvės 
alėjoje, kur įsiaudrinę kauniečiai 
padaro daugiausiai žalos.

Jei Lietuvos rinktinei pavyks pra-
sibrauti į finalą, Šiaulių gatvėse 
kartu su pavaldiniais patruliuoti 
žada ir Šiaulių policijos Patrulių 
rinktinės vadas Vincas Urbonavi-
čius. Savaitgalį Šiauliuose patru-
liuos kur kas daugiau pareigūnų, 
nei įprasta. Išskirtinį dėmesį poli-
cininkai sutelks į kavines, kur bus 
stebimos krepšinio varžybos.

Britų verslo dienraštis 
„The Financial Times“ 
rašo, kad Rusija užėmė 
šeštąją vietą finansinės 
ir ekologinės plėtros nuo
seklumo reitinge.

Rusija aplenkė Jungtines Vals-
tijas, Didžiąją Britaniją ir Vo-
kietiją, užėmusias atitinkamai 

17-ąją, 7-ąją ir 9-ąją vietas. 
Tyrimo autoriai tokį rezultatą 
vadina netikėtu.

Iš viso į reitingą pateko 18 
šalių. 

Pačia stabiliausia šalimi pri-
pažinta Švedija, po jos eina 
Austrija. Trečiąją vietą užėmė 
Brazilija.

Be medalių nenurimsime

PERGALĖ: Lietuvos krepšinio aistruoliai laukia tik pergalės.

Žemės reforma baigia sužlugti

ŽEMĖ: Premjeras Gediminas Kirkilas 
žada žemės reformą baigti iki metų 
pabaigos, nors tai – nerealu.

Lengvatos kaliniams

Vokietijos dienraštis „Der 
Tagesspiegel“ rašo apie 
naujos parduotuvės „Me
diaMarkt“ atidarymą, kurį 
lydėjo sužeistieji, muštynės, 
duženos.

Prekybos centro „Alexa“ par-
duotuvės atidarymas virto tikra 
beprotybe. Parduotuvės vadovy-
bė, atrodo, nepasimokė iš pro-
blemų, kilusių ankstesnių filialų 
atidarymo metu. Moteris klūpi 
ant kelių prieš lentyną, ant ku-
rios sudėta maždaug 80 pakuo-
čių su mobiliaisiais telefonais, ir 
mėgindama rankomis ją uždengti 
prieinančiam jaunuoliui šaukia: 
„Viskas mano!“ Vienas telefonas 
kainuoja penkis eurus. Kova už 
„pigieną“ nėra lengvas darbas. 
Galima sakyti, kad tai ekstrema-
lus sportas.

Veiksmo vieta – Berlynas. Apie 
vidurnaktį. Aleksandro aikštėje 
turi būti atidarytas milžiniškas 
54 tūkstančių kvadratinių metrų 
ploto prekybos centras „Alexa“, 
kuriame įsikurs 180 parduotu-
vių. O ketvirtajame prekybos 
centro aukšte duris atveria bui-
tinės technikos parduotuvė „Me-
dia-Markt“.

„Tikrai kiauliškai didžiausia 
parduotuvė pasaulyje“, – bent 
jau taip skelbė reklamos plaka-
tai, mieste iškabinėti prieš kelias 
dienas. 5 tūkstančiai žmonių pra-
laužė užtvarą, pastatytą priešais 
prekybos centrą. Vienos stiklinės 
durys buvo sudaužytos, sužeisti ke-
li žmonės. Prekybos centro viduje 
tūkstančiai žmonių daužė meta-
lines žaliuzes ir reikalavo įleisti.

Kai žaliuzės buvo pakeltos, 
minia įsiveržė į vidų. Maždaug 
pusę pirmos nakties į pagalbą 
atvyko specialia apranga apsiren-
gę policininkai. „Prie mobiliųjų 
telefonų kilo muštynės!“ – sa-
vo porininkui šaukia vienas po-
licininkas.

Priekyje iš tiesų į darbą paleisti 
kumščiai. Niekas nenori pasiduo-
ti, juk kažkas kitas gali pasiimti 
paskutinį nešiojamąjį kompiuterį 
už 497 eurus, 40 colių įstrižai-
nės televizorių už 799 eurus ar 
„X-Box“ už 249 eurus.

Pusė pirmos nakties, tikras 
chaosas. Minia išstūmė neran-
giuosius. Tikra žmonių siena pra-
siveržė pro policininkus. Vienas 
jų stovi prie kasos ir kažką šau-
kia per garsiakalbį. Tačiau juokas 
yra vienintelė reakcija.

Tuo metu į parduotuvę įsiver-
žia pora šimtų demonstrantų iš 
Tarptautinės hedonistinės bendri-
jos, kurie nori pasakyti savo „ne“ 
vartotojiškai visuomenei. Tikras 
beprotnamis.

Vieno iš „Media-Markt“ skyrių 
direktorius mėgina teisintis: „Mes 
nekalti. Patys pažiūrėkite: tai mū-
sų visuomenės atspindys!“

Kyla vienas klausimas: ar par-
duotuvės šturmas – agresyvios 
kompanijos vadovybės rinkodaros 
politikos rezultatas? Kompanijos 
atstovas Michaelis Malesa mano, 
kad ne. „Taip, mūsų reklamos šū-
kiai siekia tam tikro efekto, jie 
rėksmingi, kartais mes perlenkia-
me lazdą. Tačiau nepasakyčiau, 
kad juose galima įžvelgti riziką 
mūsų klientų saugumui“.

Dienraštis „The Times“ 
rašo, kad sekso skandalas 
Europos Komisijoje gali 
pakenkti net Vokietijos 
kanclerės Angelos Merkel 
koalicijos vyriausybei.

Kaltinimai, kad Giunteris 
Ferhoigenas, antrasis pagal 
įtaką pareigūnas Europos Ko-
misijoje, savo meilužę paskyrė 
į aukštesnes pareigas – per-
sonalo vadove, ketvirtadienį 
turėtų pasirodyti Vokietijos 
spaudoje.

Kaltinimuose teigiama, kad 
G. Ferhoigenas melavo spaudai 
ir galbūt taip pat suklaidino 
savo viršininką, Europos Komi-
sijos pirmininką Žozė Manuelį 
Barozą, kuris pernai palaikė jo 

kandidatūrą į pavaduotojus.
Kaltinimų  63 metų vokiečių 

atstovui Europos Komisijoje, 
kuris pernai buvo nufotogra-
fuotas nuogas paplūdimyje su 
savo patarėja Petra Erler, pasi-
pylė apsčiai. Jis visada primyg-
tinai teigė, kad jo santykiai su 
P. Erler neperžengia paprasto 
draugiškumo ribos.

2006 metų balandį P. Erler 
buvo paaukštinta iš patarėjos 
iki personalo vadovės. Meilu-
žės paskyrimas į aukštesnį po-
stą yra nusižengimas Europos 
Komisijos direktyvoms.

Praeitą savaitę G. Ferhoigeno 
žmona pareiškė norinti skyry-
bų ir pradėjo konsultacijas su 
advokatais.

ELTA nuotr.

Redakcijos archyvo nuotr.
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„Šiaulių dienų“ koncerte 
dirigavo Kauno miesto 
simfoninio orkestro 
vyriausiasis dirigentas 
Modestas Pitrėnas. 
Jo nuomone, Šiauliai 
patraukliu miestu tampa 
dėl kūrybinių asmenybių.

Živilė KAVALIAUSKAITĖ
zivile@skrastas.lt

sveikintinas renginys
– Ar dažnai tenka koncertuo
ti Šiauliuose?

– Į Šiaulius atvykstu ne taip 
dažnai, kaip norėčiau. Šiaulių 
kamerinis orkestras ir valstybinis 
choras „Polifonija“ yra kaltininkai 
mano retų, bet produktyvių pasi-
rodymų Šiauliuose rengiamuose 
festivaliuose ir muzikiniuose pro-
jektuose.
– Kuo Jums patrauklūs Šiau
liai?

– Pirmiausia – čia gyvenančio-
mis kūrybinėmis asmenybėmis.  
Šiauliai – sąlyginai nuo Lietuvos 
kultūrinių centrų nutolęs miestas, 
į šį regioną reikia išsiruošti atski-
rai. Bet čia gimsta įdomių inicia-
tyvų. Per kūrybines asmenybes 
miestas man tampa patrauklus 
ir įdomus.

Šiauliai turi savo specifiką, au-
rą – su savo kalbiniu dialektu, 
mada gatvėse. Šiauliuose neturiu 
net atklydusių giminaičių, o aš 
esu grynas aukštaitis iš rytinio 
pakraščio.
– „Šiaulių dienoms“ su „Po
lifonija“ ir V. Noreika dova
nojote klasikinės muzikos 
koncertą. Ar įsivaizduojate 
tokį projektą miesto aikštė
je prieš dešimtmetį?

– Ne visai. Tokie  koncertai 
Europoje pradėjo rastis maždaug 
prieš dešimtmetį. Į Lietuvą ši mada 
atklydo ne taip seniai. Tai – la-

bai sveikintinas renginys, kuomet 
sutraukiami geri atlikėjai.
– Kaip prasidėjo Jūsų ben
dradarbiavimas su Maestro 
Virgilijumi Noreika?

– Manau, kad pirmą kartą su 
Maestro susidūriau B. Dvariono 
muzikos mokyklos jaunimo simfo-
niniame orkestre: turėjome keletą 
programų Druskininkuose. Vėliau 
– bendros programos su Nacionali-
niu orkestru bei Kauno simfoniniu 
orkestru. Kūrybinė bičiulystė mus 
sieja apie septynerius metus.
– Galbūt atėjo laikas ir 
Šiauliams turėti simfoninį 
orkestrą?

– Sunku atsakyti, nes, negyven-
damas čia, iki galo nejaučiu žmo-
nių lūkesčių, poreikių. Pavyzdys 
– Pernu miestas Estijoje turi fan-

tasišką salę, fantastišką orkestrą, 
fantastišką operą.

Bet tai – ilgų dešimtmečių reika-
las. Nėra taip: sukuriame orkestrą, 
pastatome teatrą, ir staiga viskas 
pasikeičia. Poreikis, iniciatyva, geis-
mas turi kilti iš apačios.

Džiaugiuosi, kad iki šiol nemi-
rė „Polifonijos“ kolektyvas, kad 
Šiaulių kamerinis orkestras turi 
gyvavimo terpę. Tai gali auginti 
ir jaukinti mintį, kad Šiauliai tu-
rės ir kažką daugiau.

Darbo – net per daug
– Šiuo metu itin populiarūs 
muzikiniai realybės šou, ku
riuose akimirksniu iškepama 
nauja žvaigždė. Kokia Jūsų 
nuomonė apie greit gimstan
čias „muzikos žvaigždes“?

– Muzikantu vadinamas ir ves-
tuvėse grojantis žmogus, ir iškep-
tas popkultūros produktas, ir am-
žiną atilsį M. Rostropovičius bei 
L. Pavaroti. Ar galime dėti lygybės 
ženklą? Žinoma, ne.

Į realybės-magijos šou žiūriu 
labai skeptiškai, bet Merūno pa-
vyzdys rodo, kad galima atkasti 
ir perliukų. Merūnas – gabus, 
nuovokus, intelektualus žmogus, 
jis gali būti pavadintas muzikantu 
šiek tiek daugiau nei iš mažosios 
raidės. Deja, tai – vienetinis reiški-
nys, vargu ar jis gali pasikartoti.
– Būdamas 16os įkūrėte cho
rą „Psalmos“. Toks jaunas 
ėmėtės iniciatyvos?

– Mačiau, kad kiti, net ir dvi-
gubai ar trigubai už mane vyres-
ni, nesugeba paaiškinti ir atskleis-
ti kai kurių muzikinių momentų 
žmonėms, su kuriais dirba. Aš 
jaučiau, kad galiu savaip ir įtai-
giai tai daryti. Šis jausmas mane 
pastūmėjo įkurti kolektyvą dar 
studijuojant.

Po dešimties gyvavimo metų, ap-
keliavęs kone visą pasaulį, choras 
turėjo nutraukti savo gyvastį, nes 
pritrūko laiko administraciniams 
rūpesčiams. Bet man visada miela 
grįžti prie žmogaus balso – tobu-
liausio instrumento.
– Užtenka erdvės Lietuvo
je, ar planuojate vykti į už
sienį?

– Dabar yra mano kūrybinis 
laikas, kai bandau atsikąsti kiek-
vieno man pasiūlyto valgio, noriu 
paragauti kiekvieno deserto. To-
dėl turiu truputį per daug darbo. 
Išbandžiau kone visas muzikines 

sritis ir žanrus. Veiklos baras yra 
išsiplėtęs 180 laipsnių kampu.

Po trupučiuką bandysiu kampą 
siaurinti ir fokusuoti  į man la-
biau patinkančias sferas. Lietuvoje 
darbo yra labai daug, o užsienyje 
– Lenkijoje ir Vokietijoje – atsi-
randa vis daugiau. Nuo kitų metų 
galbūt prisidės ir Latvija.
– Ar Lietuvoje galima išgy
venti iš profesionalaus diri
gavimo?

– Absoliučiai – taip. Esu kviečia-
mas dalyvauti daugelyje muzikinių 
įvykių, skųstis tuo  negaliu.

aukščiausias dirigentas
– Esate labai produktyvus 
žmogus. Vadovaujate Kauno 
miesto simfoniniam orkest
rui, diriguojate Lietuvos na
cionalinėje filharmonijoje, 
dirbate dėstytoju Lietuvos 
muzikos ir teatro akademi
joje, įrašėte ne vieną CD. Ar 
užtenka valandų paroje?

– Būna dienų, kai ryte repetuoju 
Nacionalinėje filharmonijoje, per 
pietus važiuoju į Kauną, o vakari-
nė repeticija – Nacionalinėje ope-
roje. Būtų gerai, kad diena turėtų 
daugiau valandų.

Dirigavimas labai sekina: ban-
dau žmonėms įtaigiai paaiškinti 
niuansus, jausmus, kuriuos sukelia 
muzika. Todėl labai išsikraunu. O 
pasikrauti galiu bet kur, tik kad 
nebūtų žmonių: nemėgstu minios, 
dėmesio.
– Kritikai Jus vadina artis

tišku, nesurežisuotu žmogu
mi. Kaip pavyksta išlikti na
tūraliam?

– Stengiuosi scenoje būti atvi-
ras, nuogas, nemeluoti nei sau, nei 
kitiems. Kai toks esi, kiekvienas 
pajaučia. Tada lieka tik marški-
nius gręžti po koncerto. Jie būna 
šlapi, kaip ir frakas. Dėl to verta 
gyventi.

Bet yra ir kitų, galbūt vertesnių 
dalykų – šeima, artimo meilė.

Ne aš suradau specialybę, bet 
specialybė surado mane. Darželyje 
tikrai nesvajojau būti dirigentu. O 
scenoje buvau nuo vaikystės: tė-
vai pasakojo, kad nuo trejų metų 
dainuodavau vestuvėse. Turėjau 
repertuarą: visą tų laikų estradi-
nę muziką. Tiesa, nuo ketverių 
metų mano karjera baigėsi, ta-
pau drovus.

Šiais metais pirmą kartą gyve-
nime piršliavau vetuvėse. Labai 
jaudinausi: geriau trijuose koncer-
tuose diriguoti.
– Esate aukštas dirigentas. 
Ar nesulaukdavote siūly
mų vietoje muzikos rinktis 
sportą?

– Mano ūgis – 196 centimet-
rai, esu, ko gero, aukščiausias di-
rigentas. O siūlymų sulaukdavau 
amžinai, nes net Modestu pavadi-
no krepšininko Modesto Paulaus-
ko garbei.

Žiūrėdamas krepšinį stengiuo-
si analizuoti – mano profesija 
tokia – analizuoti kolektyvinius 
žaidimus.

Dirigentui paroje trūksta valandų

“ Džiaugiuosi, kad 
iki šiol nemirė 
„polifonijos“ 
kolektyvas, kad 
Šiaulių kamerinis 
orkestras turi 
gyvavimo terpę. 
tai gali auginti  
ir jaukinti mintį, 
kad Šiauliai turės 
ir kažką daugiau“, 
–  sako dirigentas 
modestas 
Pitrėnas.

Sauliaus JANKAUSKO nuotr.

ATVIRUMAS: Scenoje dirigentas nemeluoja nei sau, nei kitiems. 
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AKMENĖS RAJONAS

Nekilnojamasis turtas
Namą (yra ūkio pastatai, garažas) Viekš-
niuose. Tel. (8617) 76118.

6-6958-2

Baldai
Prieškambario baldų komplektą. Naujo-
joji Akmenė, tel. (8672) 03069.

6-6960-1

Gyvuliai
„ŠĖLTI“ (mini koli, 2 mėn., be dokumen-
tų) veislės šuniukus. Naujoji Akmenė, 
tel. (8601) 27805.

6-6955-2

Įvairios prekės
Elektros stotį (4 KW nauja – 1000 Lt), T-40 
variklį, dalimis. Tel. (8672) 72619.

6-6956-1

Parduoda

JONIŠKIO RAJONAS

Pjauna, apdirba įvairaus storio ir raštų 
stiklą, klijuotą stiklą, veidrodžius, auto-
mobilių veidrodžius. V. Baikščio ind. įm., 
Medžiotojų g. 42, Joniškis. Tel.: (8677) 
97500; (8616) 27759.

2-6930-30

Paslaugos

ŠIAULIŲ RAJONAS

1. Salduvės pagrindinės moky-
klos direktoriaus pareigoms.

Pareiginės algos koeficientas – 
pagal vadybinę kvalifikacinę kate-
goriją.

Reikalavimai: aukštasis universiteti-
nis arba jam prilygintas išsilavinimas, 
pedagogo kvalifikacija ir 3 metų 
pedagoginis darbo stažas, užsienio 
kalbos mokėjimas, gebėjimas dirbti 
kompiuteriu, savarankiškai planuoti, 
rengti ataskaitas, bendrauti, bendra-
darbiauti ir teikti konsultacijas, sklan-
džiai ir argumentuotai dėstyti mintis 
žodžiu ir raštu, žinoti švietimo teikėjų 
veiklą reglamentuojančius Lietuvos 
Respublikos įstatymus, Vyriausybės 
nutarimus, Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro įsakymus 
bei kitus teisės aktus ir gebėti juos 
taikyti praktiškai.

Privalumai: vadybinio darbo pa-
tirtis, baigtos magistrantūrinės va-
dybos studijos, projektinio darbo 
patirtis, geri dokumentų rengimo ir 
įforminimo įgūdžiai.

Pretendentai privalo pateikti 
šiuos dokumentus: 

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. gyvenimo aprašymą;
3. asmens tapatybę liudijantį do-

kumentą ir jo kopiją;
4. išsilavinimą liudijantį dokumen-

tą ir jo kopiją;
5. valstybinio socialinio draudimo 

pažymėjimą ir jo kopiją;
6. veiklos programą;
7. asmeninių privalumų sąrašą, 

kuriame laisva forma nurodo savo 
gebėjimus ir dalykines savybes;

8. rekomendaciją (-as).

2. Lopšelio-darželio „Pušelė“ 
direktoriaus pareigoms.

Pareiginės algos koeficientas – 
pagal vadybinę kvalifikacinę kate-
goriją.

Reikalavimai: aukštasis išsilavini-
mas, pedagogo kvalifikacija ir 3 metų 
pedagoginis darbo stažas, užsienio 
kalbos mokėjimas, gebėjimas dirbti 
kompiuteriu, savarankiškai planuoti, 
rengti ataskaitas, bendrauti, bendra-
darbiauti ir teikti konsultacijas, sklan-
džiai ir argumentuotai dėstyti mintis 
žodžiu ir raštu, žinoti švietimo teikėjų 
veiklą reglamentuojančius Lietuvos 
Respublikos įstatymus, Vyriausybės 
nutarimus, Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro įsakymus 
bei kitus teisės aktus ir gebėti juos 
taikyti praktiškai.

Privalumai: vadybinio darbo pa-
tirtis, baigtos magistrantūrinės va-
dybos studijos, projektinio darbo 
patirtis, geri dokumentų rengimo ir 
įforminimo įgūdžiai.

Pretendentai privalo pateikti 
šiuos dokumentus: 

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. gyvenimo aprašymą;
3. asmens tapatybę liudijantį do-

kumentą ir jo kopiją;
4. išsilavinimą liudijantį dokumen-

tą ir jo kopiją;
5. valstybinio socialinio draudimo 

pažymėjimą ir jo kopiją;
6. veiklos programą;
7. asmeninių privalumų sąrašą, 

kuriame laisva forma nurodo savo 
gebėjimus ir dalykines savybes;

8. rekomendaciją (-as).

Pretendentų dokumentai pri-
imami iki 2007 m. rugsėjo 28 d. 
(imtinai) Šiaulių miesto savival-
dybės  administracijos  Švietimo  
skyriaus sekretoriate, Pakalnės g. 
6A, Šiauliai, tel. (841) 526071.

Savivaldybės administracijos  
direktorius Rimundas Domarkas 

Užs. Nr. 22437

Šiaulių miesto savivaldybės administracija skelbia konkursus:

Pagal Lietuvos Respublikos gyven-
tojų pajamų mokesčio įstatymo 27 
straipsnio 1 dalį nuolatinis Lietuvos 
gyventojas, per mokestinį laikotarpį 
gavęs pajamų, pagal mokesčio mokė-
jimo tvarką priskiriamų tiek A klasės, 
tiek B klasės pajamoms, pasibaigus 
mokestiniam laikotarpiui, iki kalendori-
nių metų, einančių po to mokestinio 
laikotarpio, gegužės 1 dienos privalo 
pats arba per savo įgaliotą asmenį 
pateikti mokesčio administratoriui 
metinę pajamų mokesčio deklaraciją 
už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje 
deklaruoti visas praėjusio mokestinio 
laikotarpio pajamas ir už jas apskai-
čiuotą pajamų mokestį.

LR Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje nuro-
dyta, kad nuolatinis Lietuvos gyven-
tojas, kuriam nustatyta prievolė teikti 
metinę pajamų mokesčio deklaraciją, 
apskaičiuotą pajamų mokestį privalo 
sumokėti į biudžetą iki metinės paja-
mų mokesčio deklaracijos pateikimo 
termino pabaigos, t. y. iki gegužės 1 
dienos.

Pagal LR Mokesčių administravimo 
įstatymo 96 straipsnio 1 dalį delspi-
nigiai mokesčių mokėtojui skaičiuo-
jami:

1) už nesumokėtą arba pavėluotai 
į biudžetą sumokėtą mokesčių mokė-
tojo deklaruotą mokestį arba mokes-

čių mokėtojo (atitinkamo mokesčio 
įstatyme numatytu atveju – mokesčių 
administratoriaus) apskaičiuotą nedek-
laruojamą mokestį (įskaitant muitinės 
deklaracijoje apskaičiuotą mokestį);

2) už nesumokėtą arba pavėluotai 
sumokėtą patikrinimo metu mokes-
čių administratoriaus nustatytą nedek-
laruotą deklaruojamą ar neapskaičiuo-
tą nedeklaruojamą mokestį (įskaitant 
mokestį, kuris turėjo būti apskaičiuo-
tas muitinės deklaracijoje);

3) už pagal mokesčių mokėtojo 
prašymą nepagrįstai grąžintą (įskai-
tytą) mokesčio permoką (išskyrus 
tuos atvejus, kai per daug grąžinama 
(įskaitoma) dėl mokesčių administra-
toriaus klaidos).

Delspinigiai – tai su mokesčiu su-
sijusi suma. Delspinigiais siekiama 
užtikrinti finansinių įsipareigojimų 
įvykdymą laiku. Jeigu mokesčių mo-
kėtojas, pateikdamas deklaraciją ir 
deklaravo mokestį, tačiau laiku šio 
mokesčio į biudžetą nesumokėjo ar 
mokestį sumokėjo pavėluotai, mokes-
čių mokėtojui skaičiuojami delspini-
giai. Delspinigiai mokesčių mokėtojui 
taip pat apskaičiuojami, kai mokesčių 
administratorius, atlikęs mokestinį 
patikrinimą, nustato, kad gyventojų 
pajamų mokestis buvo pavėluotai 
sumokėtas į biudžetą, arba mokes-
tis nebuvo deklaruotas ir nebuvo 

sumokėtas į biudžetą, arba mokestis 
mokesčio mokėtojui nepagrįstai pra-
šant buvo grąžintas.

Delspinigiai pradedami skaičiuoti 
nuo kitos dienos po to, kai mokestis 
turėjo būti sumokėtas į biudžetą, ar-
ba nuo tos dienos, kai pagal mokes-
čių mokėtojo prašymą nepagrįstai 
buvo grąžinta (įskaityta) mokesčio 
permoka.

Svarbu ne tik laiku deklaruoti ir 
sumokėti mokestį, bet ir teisingai 
apskaičiuoti mokestį. Jei mokesčių 
administratorius mokestinio patikrini-
mo metu nustatė, kad mokesčių mo-
kėtojas neteisėtai sumažino mokestį, 
nes mokesčių mokėtojas:

– nedeklaravo deklaruojamo mo-
kesčio, arba;

– neteisėtai pritaikė mažesnį mokes-
čio tarifą, mokesčių mokėtojui skiria-
ma ekonominė sankcija (bauda).

Patikrinimo metu nustatytą Įstaty-
mo pažeidimą mokesčių administrato-
rius įformina surašydamas patikrinimo 
aktą. Mokesčių mokėtojui priskaičiuo-
jama trūkstama mokesčio suma, o 
priimant sprendimą dėl patikrinimo 
akto tvirtinimo, skiriama nuo 10 iki 
50 procentų trūkstamos mokesčio 
sumos dydžio bauda.

Parengė Šiaulių AVMI Švietimo ir 
konsultavimo skyrius

Užs. Nr. 22028

Teisingai apskaičiuodami ir laiku deklaruodami  
gyventojų pajamų mokestį, taupome laiką ir pinigus
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Šiaulių kraštas Lietuvos 
rekordų knygoje minimas 
dažnai: didžiausias 
saulės laikrodis, mažiausi 
dviračiai, daugiausiai 
svorio numetusi mergina 
ir daugybė kitų neįtikėtinų 
dalykų.

Lina MUSTAFINAITĖ
linam@skrastas.lt

seniausi ir unikalūs
Seniausia įmonė Lietuvoje – 

Šiaulių alaus darykla „Gubernija“. 
Rašytiniuose šaltiniuose ji pirmą 
kartą paminėta karališkosios eko-
nomijos inventoriaus sąrašuose 
1786 metais: rašoma, kad įmonės 
ąžuoliniai pamatai yra papuvę ir 
juos reikia remontuoti. Specialistai 
mano, jog įmonė pastatyta apie 
1665–1675 metus.

Šiaulių įmonė „Rūta“ – seniau-
siai veikianti konditerijos įmonė 
Lietuvoje, gaminanti įvairių rūšių, 
skonių bei formų saldainius. Ši 
įmonė gali pretenduoti dar ir į 
dažniausiai pasikartojančių įmonių 
pavadinimų rekordą. 1994 metų 
duomenimis, net 66 įmonės turė-
jo pavadinimą „Rūta“.

Šiaulius garsina ir vienintelis pa-
saulyje Kryžių kalnas. Į Lietuvos 
rekordų knygą jis pateko net kelis 
kartus. Pirmiausia, kaip piliakalnis, 
ant kurio pastatyta daugiausiai kry-
žių – per 100 tūkstančių. Tiksliai 
jų suskaičiuoti neįmanoma, nes 
kasdien jų skaičius auga.

Kryžių kalnas į rekordų knygą 
pateko ir dėl didžiausio maldinin-
kų skaičiaus. 1993 metais į Romos 
katalikų bažnyčios popiežiaus Jo-
no Pauliaus II aukotas šv. Mišias 
Kryžių kalne susirinko apie 300 
tūkstančių maldininkų. Pamaldose 
dalyvavo ir rekordiškai daug dvasi-
ninkų – apie 150.

Jauniausias Lietuvoje – Šiaulių 
universitetas, įsteigtas 1997 metais, 
reorganizavus Šiaulių pedagoginį 
institutą ir Kauno technologijos 

universiteto Šiaulių politechnikos 
fakultetą.

Garsėja saulės laikrodžiais
Šiaulių oro uostas yra didžiausias 

oro uostas Lietuvoje. Jis užima apie 
10 kvadratinių kilometrų plotą. Tai 
buvęs slaptas Sovietų Sąjungos  
ginkluotųjų pajėgų aerodromas su 
lėktuvų remonto įmone. Po tako 
techninės rekonstrukcijos, 2006 
metų spalio 26 dieną oficialiai ati-
darytas Šiaulių karinio oro uosto 
pagrindinis kilimo ir tūpimo takas. 
Kariškiai teigia, kad dabar šis takas 
– geriausias Baltijos šalyse.

Šiaulių miesto simboliu tapęs 
saulės laikrodis su auksuoto šau-
lio skulptūra yra didžiausias saulės 
laikrodis Lietuvoje. Jis pastatytas 
minint miesto 750 metų sukaktį. 
Ant 17 metrų aukščio klasikinio 
stiliaus kolonos pastatyta beveik 
4 metrų aukščio skulptoriaus Sta-
nislovo Kuzmos sukurta bronzinė 
auksuoto šaulio skulptūra.

Kitas saulės laikrodis, esantis 
ant Šv. Petro ir Pauliaus katedros 
pietinės fasado sienos, yra vienas 
iš seniausių ir geriausiai išlikusių 
laikrodžių Lietuvoje. Jo įrengimo 
data – apie 1625 metus. Laikrodis 
rodo laiką nuo 7 valandos ryto iki 
17 vakaro. Beje, jis vienintelis laik-
rodis Lietuvoje, rodantis tikslų ast-
ronominį Šiaulių žemės laiką.

Šiauliai gali didžiuotis ir didžiau-
siu Lietuvoje vitražu. Tai profe-
soriaus Kazio Morkūno sukurtas 
vitražas „Saulės mūšis“ Šiaulių 
„Saulės“ kino teatre. Jo plotas – 
200 kvadratinių metrų (52 metrų 
ilgio). Sukurtas iš spalvoto stiklo 
gabalų, sujungtų metalo ir beto-
no karkasų, vaizduoja 1236 me-
tais vykusį mūšį tarp Lietuvos ir 
Kalavijuočių ordino kariuomenių 
ir įamžina 750 metų sukaktį, kai 
istorinėse kronikose pirmą kartą 
paminėtas Šiaulių vardas. Tokio 
pat dydžio šio autoriaus ankstesnis 
darbas „Nugalėtieji“ yra Kauno IX 
forto muziejuje.

Šiauliai vadinami dviračių mies-
tu, todėl rekordų knygoje yra ir 
„dviratis“ rekordas – mažiausi dvi-
račių modeliai: yra 16 centimetrų 
ilgio, 9 centimetrų aukščio, 50 gra-
mų svorio, 1:10 mastelio, atitinka 
1980–1985 metais gamintų dvira-
čių „Ereliukas-8“ ir „Kregždutė-8“ 
proporcijas. Modelius 1985 metais 
sukūrė dviračių gamykloje dirbęs 
šaltkalvis remontininkas Henrikas 
Sutkus. Mažiausi dviračiai saugomi 
Šiaulių dviračių muziejuje.

Daugiavaikiai ir jauniausias 
poetas

Lietuvos rekordų knygoje Šiauliai 
garsūs ir dėl didžiausio paveikslo 
bei mažiausio ekslibriso. Didžiau-
sias paveikslas – 80 metrų ilgio, 
1,5 metro aukščio, 120 kvadrati-
nių metrų ploto – nutapytas 1995 
metais. Jį kūrė 60 įvairių dailės 
krypčių ir amžiaus dailininkų per 
33 valandas Šiaulių dailės galerijo-
je. Kūrinys pavadintas „Policestas“ 
(„Kraujomaiša“).

Mažiausias ekslibrisas – 5,2 mili-
metro aukščio, 4,8 milimetro pločio 
– sukurtas 1999 metais šiauliečio 
dailininko Pauliaus Arlausko oforto 

technika, nesinaudojant didinimo 
priemonėmis.

Šiaulietis dailininkas Antanas 
Krištopaitis pateko į rekordų kny-
gą dėl gausiausios vieno autoriaus 
autoportretų parodos. 1996 metais 
menininkas personalinėje parodo-
je pristatė 40 darbų, sukurtų per 
50 metų.

Daugiausiai vaikų Lietuvoje 
užaugino šiauliečiai aktorė Stanis-
lava Jaškevičiūtė-Venclauskienė 
(1874–1958) ir advokatas Kazimie-
ras Venclauskis (1880–1940). Jų 
šeimoje nuo 1909 iki 1940 metų 
augo daugiau kaip 100 vaikų. Tik 
du – Danutė ir Gražbylė – buvo 
savi, o kiti – našlaičiai, beglobiai. 
Šioje šeimoje užaugo daug nusipel-
niusių Lietuvai žmonių.

Mindaugas Peleckis, trylikos metų 
parašęs eilėraščių, pasakų ir fantasti-
kos knygą „Vienaragis“, yra jauniau-
sias knygos autorius Lietuvoje.

Įspūdingos kolekcijos
Garsina Šiaulius ir kolekcininkai: 

gausiausią lėlių kolekciją iš viso 
pasaulio surinko Didždvario gim-
nazijos mokytoja Elvyra Balčiūnai-
tė. Suvenyrines etnografines lėles 
įvairių šalių tautiniais rūbais pra-
dėjo rinkti prieš 30 metų. Dabar 
jos kolekcijoje yra per 770 lėlių. 
Viešumo vengianti moteris teigė, 
kad kolekciją renka sau ir savo 
draugams.

Gausiausią parašų kolekciją, ku-
rioje yra apie 4000 meno kūrėjų ir 
atlikėjų parašų, per pusšimtį metų 
surinko šiaulietis Rimantas Vincen-
tas Vaitiekūnas. Šioje kolekcijoje 
prie parašų yra ir operos, baleto, 
teatro, kino, estrados atlikėjų, rašy-
tojų, dailininkų ir dirigentų trumpi 
palinkėjimų įrašai. Meno garseny-
bės iš 57 pasaulio šalių pasirašė 
ant popieriaus lapelių, nuotraukų, 
atvirukų, įvairių bukletų, koncerti-
nių programų.

Gausiausią kolekciją katinų tema 
per 30 metų surinko šiaulietė provi-
zorė Vanda Kavaliauskienė. Iš viso 
jos kolekcijoje yra apie 14 tūkstan-
čių eksponatų. 1990 metais šios ko-
lekcijos pagrindu Šiauliuose atida-
rytas vienintelis Lietuvoje ir antras 
pasaulyje Katinų muziejus.

kamštelių kolekcija
Gausiausią kamščių kolekciją 

yra surinkęs Andrius Pieškus, 
kuris gimė ir užaugo Šiauliuo-
se. Šiuo metu Kaune su šeima 
gyvenančio vyro kolekcijoje 
– apie 14800 alaus ir gaiviųjų 
gėrimų litografuotų kamščių iš 
118 pasaulio šalių.

A. Pieškus pasakoja, kad 
kolekcionuoti kamščius nuta-
rė maždaug prieš 15 metų. 
Kartą jis vyko į varžybas už-
sienyje. Draugai nutarė rinkti 
skardines.

„Prisikroviau jų pilną kupri-
nę, net daiktai nebetilpo. Pas 
autobuso vairuotoją pamačiau 
kamštelį, pasiėmiau jį. Tuomet 
atidaviau visas skardines drau-
gams, o pats nutariau kolekcio-
nuoti kamštelius, nes jie uži-
ma mažiau vietos“, – juokėsi 
Andrius. Iš pradžių kamštelius 
jis rinko pats, vėliau įsijungė 
draugai, dabar susirašinėja ir 
kamšteliais keičiasi su kitais ko-
lekcininkais iš viso pasaulio.

Kolekcijoje yra 960 lietuviš-
kų kamštelių bei egzempliorių 
iš egzotinių šalių: Barbadoso, 
Kambodžos ir panašiai.

Naują savo kolekcijos eg-
zempliorių Andrius įdeda į 
maišelį ir klijuoja ant kartono 
lapo, ant kurio telpa 64 kamš-
teliai. Juos laiko sandėliuke, 
tik pačius gražiausius pasika-
bino kambaryje ant sienos. Di-
džiausią kamštelių kolekciją yra 
surinkęs italas Franco Ferretti 
– 202154 kamšteliai.

Šiaulių apskritis taip pat garsėja 
rekordais. 23 metų radviliškietė 
Inga Benevičiūtė pasiekė liesėjimo 
rekordą. Per metus ji sublogo nuo 
140 kilogramų iki 67 – atsikratė 
net 73 kilogramų.

Stambiausias avinas, sveriantis 
132 kilogramus, buvo užaugintas 
Lietuvos gyvulininkystės instituto 
Šeduvos eksperimentiniame ūkyje 
(Radviliškio rajone).

Daugiausiai kamienų turinti lie-
pa auga Papilėje (Akmenės rajo-
nas). Neseniai ji turėjo 16 kamie-
nų, tačiau vieno neteko. Dabar 
žaliuoja 15 kamienų.

Seniausias iš dolomito pastaty-
tas pastatas – Žagarės bažnyčia, 
pastatyta 1528 metais.

Joniškietis stalo teniso tarptauti-
nės kategorijos teisėjas Romualdas 
Franckaitis turi surinkęs gausiau-
sią teniso kamuoliukų kolekciją 
– apie 3800 kamuoliukų. Teniso 
entuziasto kolekcijoje yra ir rečiau-
sių stalo teniso rakečių, tūkstan-
tis ženkliukų teniso tema, pašto 
ženklai, lipdukai iš teniso turnyrų, 
knygos apie stalo teniso sporto is-
toriją. Tokią kolekciją Romualdas 
Franckaitis sukaupė daugiau nei 
per keturiasdešimt metų.

Nemirtingi rekordai

ŠiaUlių 
apSKRItIS 

KAMUOLIUKAI: Stalo teniso tarptautinės kategorijos teisėjas joniškietis Romualdas 
Franckaitis turi surinkęs gausiausią teniso kamuoliukų kolekciją.

LIEPA: 15 kamienų turinti liepa auga Papilėje (Akmenės 
rajonas). 

KOLEKCIjA: Daugiausiai 
kamštelių Andrius Pieškus turi 
iš JAV (2006), Vokietijos (1702), 
Italijos (1422). 

A. Pieškaus asmeninio albumo nuotr.

REKoRdaI

R. Franckaičio asmeninio albumo nuotr. Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

LAIKRODIS: Šiaulių Saulės 
laikrodžio aikštė pateko į Lietuvos 
rekordų knygą, nes yra didžiausias 
saulės laikrodis šalyje. 
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Gyvenimospalvos Manipuliacijos

Regina MUSNEcKIENĖ
 

– 14 psl.

Šiemet 90-metį 
atšventusi šeduvė Onutė 
Ungurienė vis dar mezga, 
siuva sau drabužius, veria 
karolius ir noriai važiuoja 
į ekskursijas.

Laima AGANAUSKIENĖ
alaima@skrastas.lt

Jubiliejaus proga – pačios 
darytos dovanos

Nepažįstantys ponios Onutės nie-
ku gyvu jai neduotų 90-ies. Net ir 
su ja besilabinantys mintyse dėlio-
ja gerokai mažesnius skaičius, nes 
nepatiki, jog ši dailiai ir spalvingai 
pasirėdžiusi, aktyvų gyvenimo bū-
dą tebegyvenanti šeduvė gali būti 
tokio solidaus amžiaus.

Ponia Onutė savo metų nesle-
pia. Atvirkščiai, ji ilgai mąstė, ką 
čia sugalvojus, kad artimieji kuo 
ilgiau įsimintų jos gražų jubiliejų. 
Ir sugalvojo. Šį pavasarį surengtoje 
ponios Onutės devyniasdešimtme-
čio šventėje jos svečiai buvo ap-
dovanoti ypatingomis dovanomis: 
kiekvienas iš jų traukė loterijos bi-
lietus, kurie buvo laimingi.

Pagal biliete nurodytą skaičių 
O. Ungurienės artimieji iš dide-
lės krūvos traukė savo laimėjimą 
– jubiliatės megztus ir įvairiai su-
komponuotus spalvingus karolius. 
Juos ponia Onutė vėrė visą žiemą 
ir vis žiūrėjo, kad nė vienas nesi-
kartotų ir būtų unikalus.

„Galvojau, galvojau, ką čia 
padovanoti savo anūkams, arti-
miesiems, kad atsimintų mano 
jubiliejų. Ir sugalvojau pridaryti 
karolių. Užteko visiems, nes pri-
gaminau jų visą krūvą“, – pava-
sario šventę ir per 30 jos metu 
išdalytų karolių prisimena O. 
Ungurienė.

Įvairiaspalviai karoliai, kuriuos 
ji mezga, po to komponuoja su 
dirbtiniais, – ne vienintelis ponios 
Onutės laisvalaikio užsiėmimas. 
Nuo jaunų dienų ji siuvinėja, mez-
ga virbalais, neria kabliuku, pa-
sisiuva sau drabužių. O neseniai 
pradėjo daryti paveikslus, origina-
liai atnaujinti rankines. Sunkiau 
išvardinti, kokių rankdarbių ji 
nedaro, nei ką kuria.

„Pamačiau ir užsimaniau“
Kryželiu siuvinėtos pagalvėlės 

– ankstesnių metų darbas. O štai 
šilti didžiuliai šaliai buvo numegz-
ti visai neseniai.

„Jį reikia va šitaip persimes-
ti ir kraštą prisegti. Tik tuomet 
jis dailiai kris ir puoš drabužį“, 
– kaip reikėtų dėvėti jos megz-
tą šalį, rodo mezgėja. Neseniai 
šeduvės spintoje vietą surado ir 
dailiai apmegztos rankinės. Bu-
vusios kasdienės gražiadarbės 
rankų dėka jos tapo tinkančios 
ypatingoms progoms.

„Pamačiau panašią rankinę ir 
užsimaniau tokią pasidaryti. Aš, 
jeigu ką įdomesnio pamatau, po 
to ir miegoti nebegaliu: vis suku 
galvą, kaip ir man ką nors pana-
šaus pasigaminus. Dažniausiai 
pasigaminu“, – sako rankdarbių 
meistrė.

Šeduvės buto kambarių sienos 

papuoštos jos darytais paveikslais. 
Jie padaryti nenusakoma techni-
ka: iš prilipdytų įvairaus dydžio 
akmenėlių ir kriauklių, džiovintų 
augalų ir dar bala žino ko. Daugu-
moje – jūros motyvai, nes tik jūra 
esą gali taip įkvėpti kūrėją.

tebenori būti išskirtinė
Ponios Onutės spinta lūžta nuo 

drabužių. Ne vienas – jos siūtas. 
Ir ne bet koks, o išeiginis, prie 
kurio ji būtinai derina avalynę, 
rankines.

„Jeigu kur turiu eiti, iš anksto 
pradedu galvoti, ką rengsiuosi. 
Išeiginis rūbas man turi būti bran-
gus ir nepriekaištingas. Mėgstu ir 
noriu puoštis, vis dar tebenoriu 
būti išskirtinė. Nemėgstu skarų, 
todėl dėviu pačios megztą skry-
bėlaitę“, – pilkos spalvos galvos 
apdangalą rodo moteris.

Kai nori atrodyti nekasdieniš-
kai, ponia Onutė eina į vadina-
mąjį „blusų“ turgų ir ten ieško 
originalaus audinio ar drabužio. 
Parsinešusi tokį į namus, ardo, 
kerpa, po to – siuva. Taip iš 
buvusios suknelės ji pasisiuvo 
dailią bliuzelę. Prie jos – akso-
minį sijoną.

„Su šiais drabužiais jau galiu 
eiti į žmones“, – švelniai pada-
žytomis lūpomis šypsosi devynias-
dešimtmetė.

Dažnai ji tarp dėvėtų drabužių 
ieško karoliukais siuvinėtų indiš-
kų šalių. Juos parsinešusi namo, 
nuardo karoliukus ir vėliau juos 
panaudoja savo darbeliams.

Tarp ponios Onutės mėgstamų 
užsiėmimų – ir gražios aplinkos 

kūrimas. Ji viena prieš kelerius 
metus rovė šalia savojo daugiabu-
čio augančias dilgėles, pati pure-
no žemę ir ją apsodino augalais. 
Taip išgražintas O. Ungurienės 
daugiabutis pelnė apdovanojimą 
už gražiai tvarkomą aplinką. Ir 
dabar šeduvė prižiūri bei puose-
lėja savo sukurtąjį grožį – lais-
to, tręšia, ravi, puošia vis naujais 
akcentais: iš akmenukų padaryta 
gulbe, jūros kriauklėmis, kitokiais 
mažmožiais.

„Būdama tarp žmonių,  
pailsiu“

Dar vienas O. Ungurienės itin 
mėgstamas užsiėmimas – eks-
kursijos. „Juk taip įdomu tiesiog 
dairytis pro langą, stebėti gam-
tą, gražias sodybas“, – pasakoja 
moteris. Ar nepavargsta ji eks-
kursijose?

„Nepavargstu. Aš pailsiu būda-
ma tarp žmonių“, – atsako.

Nepavargsta ji ir sėdėti prie mez-
ginių, tik virbalus ar vąšelį laikan-
tys pirštai ilgainiui pailsta.

„Man kaimynės, draugės sako: 
„Tu vienąkart pasėdėk be darbo, 
pailsėk“, o aš negaliu. Mano ran-
kos turi būti kuo nors užimtos: vir-
balais ar vąšeliu“, – pasakoja.

Pokario laikais ponia Onutė iš 
savo pomėgio užsidirbdavo: aus-
davo šalius norinčioms pasipuošti 
mokytojoms.

O. Ungurienė užaugino penkis 
vaikus. Iš jų tik Kutiškiuose, Rad-
viliškio rajone, gyvenanti dukra 
Felicija yra meniškos prigimties 
– vadovauja Kutiškių bendruome-
nės klubui „Jaukūs namai“.

Devyndarbė atšventė 90
Autorės nuotr.

ŠALIS: Šis šalis megztas visai neseniai. 

DARBELIAI: Tarp O. Ungurienės darbų – ir anksčiau siuvinėtos pagalvėlės, 
ir neseniai darytos rankinės. 

RANKINĖ: Apmegzta įprasta rankinė pavirto puošnia ir ypatinga. 

PAVEIKSLAI: O. Ungurienės paveikslai – originalūs, su jūros motyvais. 
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Abejingų Rusijos 
Šiaurės sostinei, 
ko gero, nebūna. 
Neįmanoma nespoksoti 
į architektūros šedevrus, 
auksu tviskančius soborų 
bokštus, limuzinų eiles, 
tačiau Sankt Peterburgas 
– daugiaveidis, jame nuo 
prabangos iki skurdo – 
vienas žingsnis.

Natalija KONDROTIENĖ
natalija@skrastas.lt

Keliai – nebe  
vizitinė kortelė

Įriedėjus automobiliu į Rusiją 
iš Estijos pasienio buvo aišku: 
va, tikras rusiškas „bezdorožjė“ 
(kelio nebuvimas). Asfaltas duo-
bėtas, grublėtas, sutrūkinėjęs ir 
keletą dešimtmečių vis paremon-
tuojamas lopais. 

Tokių kelių pravažiuojant ne-
teko pamatyti nei Latvijoje, nei 
Estijoje.

Tačiau didžiausias ir malonus 

(ypač vairuotojams) atradimas 
buvo, kai nuo pasienio atitolus 
apie 30 kilometrų ėmėme riedė-
ti lygesniu, o vėliau ir net labai 
lygiu, naujai išasfaltuotu keliu. 
Pajuokavome, kad Lietuvoje to-
kie keliai tarpmiesčiuose kol kas 
– svajonė.

Rusijos sieną tą popietę kirto-
me vieninteliai turistai, tačiau 
pasienio eilėje išbuvome apie 
dvi valandas – dėl estų „komer-
santų“, kurie į kaimyninę šalį 
įvažiuoja tik automobilio bakus 
pripildyti pigių rusiškų degalų. 
Benzinas buvo litu pigesnis ne-
gu Lietuvoje.

Kainos – nepatrauklios
Rusijoje savo pigumu žavėjo 

nedaugelis prekių: benzinas, kai 
kurie maisto produktai, knygos. 
Keliolika centų pigiau negu Lietu-
voje, kai kas net brangiau. Vieti-
niai gyventojai sakė, kad vidutinis 
atlyginimas yra apie 1500 litų.

Brangstantys maisto produktai 
taip pat gąsdina Rusijos gyvento-
jus. Dabar maisto prekių kainos 
panašios kaip ir Lietuvoje: bato-
nas ir duona – nuo 1,50 iki 2 
litų, pienas – iki 2, kilogramas 
marinuotų kiaulienos šašlykų mė-
sos – apie 10 litų, 2 litrai giros 
kainuoja apie 4 litus.

Nevos prospekte (eilinėje, ne pa-
čioje prabangiausioje kavinukėje) 
4 asmenų šeima pavalgė už 100 
litų: 4 porcijos vištienos šašlyko 
su ryžiais ir garnyru bei sultys. 
Tačiau tame pačiame prospekte 
blyninėje galima papietauti už 
10 litų. Blynų su įdaru porcija 
kainuoja nuo 6 litų.

Kelionė Sankt Peterburgo „mik-
riuku“ kainuoja nuo 1,20 iki 2 
Lt. Kaina priklauso nuo maršruto. 
Metro vienkartinė kelionė – 1,40. 
Kelionė senamiesčio kanalais kate-
riu kainuoja apie 35 litus.

Nukelta į 16 psl.

Sankt Peterburgas tarp prabangos ir skurdo
SOBORAS: Kristaus Prisikėlimo, arba vadinamasis Spas na krovi, soboras pasiekiamas nuo Nevos prospekto, 
pasukus Gribojedovo kanalu.  Toje vietoje 1881 metais buvo nužudytas caras Aleksandras II.

KONTRASTAI: 
Sankt Peterburgo 
kontrastai: 
nuošalaus rajono 
kiemas.

IŠMONĖ: 
Medienos 
ornamentais 
išpuoštas prie 
Sankt Peterburgo 
prisišliejusio 
kaimo namelis.

Trečią rugsėjo savaitgalį jau 
aštuntus metus iš eilės Šiaulių 
miškų urėdijos miškininkai 
drauge su kitais kolegomis 
pažymės savo profesinę šventę.

Gabija STANKUTĖ

Kiekviena urėdija šią Miškininkų die-
ną švenčia savaip. Šiaulių miškų urėdi-
jos miškininkai rytoj bursis ant Geluvos 
ežero kranto. Miškininkų dienos švęsti 
atvyks ne tik dabartiniai aštuonių Šiau-
lių miškų urėdijos girininkijų, administra-
cijos, kitų padalinių darbuotojai, rango-
vai, bet ir jau į pensiją išėję miškininkai. 
Urėdijos darbuotojai į šventę kviečiami 
atvykti su šeimomis, todėl tikimasi su-
laukti apie 100 žmonių. Šventės dalyviai 
varžysis šeimų varžybose, jiems koncer-
tuos grupė „Vairas“.

Kaip ir kasmet, Miškininkų dieną bus 
paskelbti gražiausiai tvarkomos girinin-
kijos aplinkos konkurso rezultatai. 
Šiemet jame būtinai bus pažymėta 
Kurtuvėnų girininkijos aplinka. Per-
nai šioje girininkijoje pradėjęs dirbti 
girininkas Gintaras Nemunis šauniai 
tvarkosi.

Netolimoje ateityje Kurtuvėnų giri-
ninkijoje planuojama steigti mokymo 
klasę, joje vyks užsiėmimai privačių 
miškų savininkams, Šiaulių universite-

to studentai galės susipažinti su jiems 
reikalinga informacija apie miškus. 
Mokymo klasėje galės apsilankyti ir 
Jaunųjų miško bičiulių sambūrio na-
riai, kurių Šiaulių miškų urėdija globo-
ja 10 būrelių (apie 200 vaikų).

Šiaulių miškų urėdijos urėdu jau 
daugiau nei 20 metų dirbantis Stasys 
Pališkis teigė, kad jam profesinė šven-
tė – proga peržvelgti urėdijos metų 
veiklos rezultatus. „Šie metai mums 
– labai geri. Netikėtai pabrangus me-
dienai, padidėjo ir mūsų pajamos. 

Prie kasmet turimų 10-12 milijonų li-
tų dabar pridėjome dar 3 milijonus. 
Šie pinigai mums – labai reikalingi. 
1,5 milijono litų skyrėme mūsų dai-
gyno ir medelyno modernizavimui, 
pastatėme naujus pastatus, įsigijome 
reikiamos technikos, automobilių, ku-
rie ypač reikalingi girininkams važinė-
ti miškų keliukais, padidinome algas 
darbuotojams. Džiugu, kad šiais me-
tais mūsų miškuose nebuvo daug 
gaisrų, kurie ypač vargino pernai“, 
– pasakojo pašnekovas.

Profesinės šventės proga Šiaulių 
miškų urėdija paskelbė atvirų vartų 
savaitę apie 30 hektarų užimančia-
me daigyne-medelyne. Visi norintys 
– mokinių, darželinukų, įvairių įstaigų 
darbuotojų ekskursijos – galėjo apžiū-
rėti čia auginamus medelius, sužinoti 
apie juos daugiau įdomybių. Medelių 
medelyne gali įsigyti ir privačių miškų 
savininkai. Sodinukų kainos svyruoja 
nuo 30 centų už eglutę iki 1,5 lito už 
ąžuoliuką.

Daigyno-medelyno viršininkas Sau-

lius Grybas pasakojo, kad didžiausias 
plotas – 7,2 hektaro (2000 metais visas 
daigyno-medelyno plotas užėmė tik 6 
hektarus) skirtas auginti eglutėms. Tai 
medžiai, kuriuos reikia auginti bene 
ilgiausiai – 4 metus. Čia taip pat augi-
nami beržai, pušys, juodalksniai, klevai, 
guobos, miškinės obelys ir kriaušės, 
šermukšniai. Iš viso – apie 5 milijonus 
sodinukų.

Apsilankyti daigyne ir medelyne 
galima ir dabar, tereikia susitarti iš 
anksto.

Šiaulių miškų urėdijos miškininkai pažymi profesinę šventę

APLINKA: Viena iš gražiausiai tvarkomų Šiaulių miškų urėdijos girininkijų 
aplinkų – Kurtuvėnų girininkija.

LANKYTOjAI: Atvirų vartų savaitę Šiaulių miškų urėdijos daigyne ir 
medelyne daugiausiai lankėsi moksleiviai.

Sauliaus JANKAUSKO nuotr.

Autorės nuotr.
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pasitraukimas iš Lietuvos
A. Vaičaičio gimtinė Joniškio 

rajone, Plikiškių kaime, iš kurio 
karo metais teko pasitraukti. Per 
laimingą atsitiktinumą 1944 me-
tais jam pavyko įsėsti į traukinį, 
kuris vyko į Vokietiją, kartu su 
vokiečių kareiviais. Traukinys ke-
liavo į tuometinį Karaliaučių, vė-
liau – į Berlyną. Čia išlipęs A. 
Vaičaitis susirado lietuvių bend-
ruomenę, tačiau Berlyne ilgam 
neliko. Miestas nuolatos buvo 
bombarduojamas ir jame likti 
buvo nesaugu. Vėliau meninin-
kas patraukė į Vieną, Austriją, 
kur jam laikiną pastogę suteikė 
vokietė.

„Karo metais Vokietijoje buvo 
griežta tvarka,– pasakoja. – Trau-
kinių bilietų pirkti nereikėjo, už-
teko turėti tapatybės korteles, ku-
rias gaudavo kiekvienas pabėgėlis. 
Miuncheno traukinių stoty išlipus 
dalydavo sriubą. Vokiečių organi-
zuotumas buvo nepaprastas.“

Nukelta į 15 psl.

Tarp Lietuvos  
ir Australijos

KELIONĖ: Norvegų laive 1949 metais, plaukiant į Australiją. Adolfas 
Vaičaitis – dešinėje. 

PARODA: A. Vaičaitis „Jonyno“ galerijoje Druskininkuose, savo meno darbų 
parodoje, 2005 metais. 

Asmeninio albumo nuotr.

Menininko Adolfo Vaičaičio gyvenimo istorija verta 
knygos. 92 metų Australijos lietuvis, grįžęs  
į Lietuvą, rengia darbų parodas  
ir lanko širdžiai brangias vietas.

Monika JAKUBKAITĖ
redakcija@skrastas.lt
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kryžkelės

Regina MUSNEcKIENĖ
reginamus@skrastas.lt

Miestelyje per neatsar-
gumą buvo nušautas 
žmogus. Mirusiojo 

artimieji kaltininko reikalavo 
atlyginti materialinę ir morali-
nę žalą. Kai teisininkai pradėjo 
studijuoti ieškinį, pastebėjo, jog 
laidotuvėms prireikė net dviejų 
porų batų. Negi velionis apau-
tas dvejais? Pasirodo, antri ba-
tai nupirkti jo motinai, nes ji 
neturėjo kuo apsiauti, eidama 

Manipuliacijos
į savo sūnaus laidotuves.
Žinoma, kaltininkas tokiu 

atveju sutiktų aprūpinti visų 
sezonų batais visą plačią nu-
kentėjusiojo giminę. Kad tik 
šie taip nepyktų ir būtų atlai-
desni. Artimieji puikiai žino, 
kad mirusiojo neprikels, bet 
kvadratu pakelia laidojimo 
ir visokias kitokias išlaidas ir 
savo moralinius bei materiali-
nius nuostolius įvertina ne tik 

papildoma batų pora. Be abe-
jo, kaltininkas privalo atlyginti 
nuostolius. Tačiau, kai artimie-
ji nori pasipelnyti iš mirusio 
savo artimojo, kyla klausimas: 
kas moralesnis – kaltininkas 
ar nukentėjusieji?

Manipuliuoti žmonių 
jausmais – dabar vie-
nas iš populiariausių 

sėkmingo verslo būdų. Vienai 

kelmiškei paskambino nepa-
žįstama moteris ir pranešė 
džiugią žinią. Esą kažkokiame 
renginyje kelmiškė pildžiusi 
kuponą ir dabar laimėjusi vai-
šes kavinėje. Gali ateiti keturi 
žmonės.
Laimėjo, tai laimėjo. Moteris 

pasikvietė tris bendradarbius. 
Šie, metę rudens darbus sode, 
dėl vaišių pasiryžo sugaišti vi-
są vakarą. Nukeliavo į vieną iš 
požemiuose įkurtų kavinių. O 
juos sutiko firmos, prekiaujan-
čios patalyne iš kupranugario 
ir ėriukų vilnos, vadybininkė. 
Nupirkusi po permatomą grie-
žinėlį kumpio ir kavos puode-
lį vadybininkė pradėjo firmos 
gaminių prezentaciją. Visą va-
landą gražia, taisyklinga kal-
ba įtikinamai pasakojo apie 
teigiamą ėriukų pagalvių ir 
kupranugario paklotų bei už-
klotų įtaką sveikatai.
Lekcijos klausančiai vaišių 

laimėtojai tapo didžiai nepato-
gu į tokią pasalą įviliojus savo 
bendradarbius. Dar bjauriau 
pasijuto, kai vadybininkė jai 
įteikė dovanėlę,  tarsi padary-
dama ją savo suokalbininke.
Po emocingos paskaitos apie 

patį brangiausią žmogaus tur-
tą – sveikatą – firmos atsto-
vė skubino pasirašyti sutarčių. 
Perki du komplektus – tre-
čią gauni nemokamai. Perki 
vieną – dovanų gauni vilno-
nį chalatą. Komplekto kaina 
– 1300–1700 litų. Tačiau 
paragavę nors ir superkuklių 
ir dar priverstinių vaišių, žmo-
nės pasijuto dabar jau įsipa-
reigoję pirkti bent po vieną 
gaminį.

Manipuliacijos povei-
kį  teko patirti ir 
man pačiai. Buvau 

turistinėje kelionėje. Mėga-
vausi egzotiškais Venecijos 
vaizdais. Staiga į telefoną 
atėjo žinutė: „Mama, turiu 
nemalonumų. Paskambink 
šiuo numeriu.“ Žinutės nie-
kas nepasirašė. Kadangi pati 
daug kartų esu rašiusi apie 
visokio plauko sukčius, nepa-
sidaviau provokacijai. Buvau 
beveik garantuota, jog koks 
nors kalinys ar sukčius no-
ri išdaužti pinigų. Lietuvoje 
būčiau bandžiusi kokiu nors 
būdu demaskuoti aferistą. Iš 
užsienio nenorėjau skambin-
ti  nurodytu telefonu. Tačiau 
tas kelias valandas, kol atka-
kome iki viešbučio ir pakro-
viau beišsikraunantį telefoną, 
graužė nerimas. Jis atlėgo tik 
tuomet, kai paskambinau sa-
vo vaikams. Nė vienas iš jų 
neturėjo jokių nemalonumų. 
Ir ačiū Dievui. Tačiau pasė-
tą nerimą dar kelias dienas 
prisiminiau.
Nors visi trys čia pateikti 

manipuliacijos pavyzdžiai yra 
skirtingi savo siekiais ir pa-
dorumu, tačiau juos jungia 
vienas panašumas – dozė 
apgaulės. Ir labai gaila, kad 
žmonės, kurių negalėtum pa-
vadinti sukčiais, neretai sa-
vo veikloje naudoja sukčių 
metodus.

“ Žmonės, kurių negalėtum pavadinti sukčiais, neretai 
savo veikloje naudoja sukčių metodus.
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A. Vaičaičio atminty iškyla 
daugybė prisiminimų: „Prisime-
nu vieną jauną šeimą slėptuvė-
je, kurioje mes slėpdavomės per 
bombardavimus. Jie trise turėjo 
vieną obuolį. Obuolys keliavo per 
rankas, bet niekas jo nekando, 
tik pakvėpuodavo.“

„Maistą gaudavome pateikus 
maisto kortelę, tačiau jo būdavo 
minimaliai: duona, pienas, kartais 
ryžių.“ Pirmą kartą A. Vaičaitis 
sočiai pavalgė tik po poros mė-
nesių, kada apsigyveno pas ūki-
ninkų šeimą Pietų Vokietijoje. 
„Šeimininkė davė lašinių ir sriu-
bos“, – šypsodamasis atsimena 
menininkas. Ten jis ir sulaukė 
karo pabaigos.

pakeliui  
į naują gyvenimą

Apie 1948–1949 metus atsira-
do galimybė emigruoti. „Galvojau 
pasilikti Fraiburge, kuriame tuo-
met gyvenau, tada dirbau neblogą 
darbą knygų leidykloje“, – sako 
A. Vaičaitis. Bet netrukus į mies-
tą atvyko Australijos emigracijos 
komisija.

Visiems norintiems išvykti į ne-
pažįstamą „naująją svajonių šalį“ 
teko pasirašyti dokumentą, jog 
dar dvejus metus po atvykimo į 
žemyną sutiks dirbti vietose, ku-
riose įdarbins Australijos vyriau-
sybė. „Pamaniau, jog daugiau 
tokia proga nepasitaikys, todėl, 
pasitikrinę sveikatą ir gavę pakvie-
timus, mes išvykome iš Vokieti-
jos“, – pasakoja dailininkas.

„Pirmiausia mus traukiniais 
nugabeno į Neapolį, Italiją, po 
to norvegišku transporto laivu 
plaukėme Viduržemio jūrą, Indi-
jos vandenynu ir galiausiai mes 
pasiekėme Australiją“, – sako A. 
Vaičaitis. „Atvykome balandžio 
mėnesį, kada Australijoje praside-
da žiema. Laive išpardavinėjome 
šiltesnius rūbus, nes galvojome, 
jog Australijoje šilta. Išlipus te-
ko gerokai pašalti“, – juokiasi 
pašnekovas.

Tarp Lietuvos ir Australijos

PAKRANTĖ: Menininkas Auksinėje Australijos pakrantėje 1961 metais. 

“ einant gimtinės kaimo vieškeliu apėmė 
neapsakomas graudulys. viskas sunaikinta!

naujieji namai
Atvykėlių grupė buvo nugaben-

ta į Olburio miestą, kur buvo ap-
gyvendinti buvusioje kariuomėnės 
stovykloje. Čia pusiau išbadėję 
emigrantai gavo didžiules porci-
jas avienos. „Aš pagalvojau, jog 
tokią kaugę mėsos suvalgyti būtų 
nesveika, todėl valgiau nedaug, 
tačiau kai kurie emigrantai nejau-
tė saiko. Vėliau tai juokingai atsi-
liepė. Daugeliui paleido vidurius. 
Tai buvo savotiškas mūsų krikštas 
atvykus į Australiją“, – juokiasi 
menininkas.

A. Vaičaitis pasakoja, jog tuo 
metu Australijos Viktorijos vastijo-
je vyko geležinkelininkų streikas, 

kuris truko du mėnesius. Grupė 
emigrantų kurį laiką negalėjo išvyk-
ti iš miesto, tačiau vėliau, pasibai-
gus streikui, jie buvo nugabenti į 
vieną didžiausių miestų – Melbur-
ną. Čia ir vėl buvo apgyvendinti 
kariuomenės stovyklose. Netrukus 
atvykėliai buvo įdarbinti. Vieni dir-
bo plantacijose, kiti tiesė geležin-
kelius, kanalizaciją, kirto miškus. 
„Aš buvau paimtas į stiklo fabriką“, 
– sako menininkas.

Darbas nebuvo labai sunkus, rei-
kėjo rūšiuoti tarą. Tačiau dirbant 
naktinėje pamainoje pablogėjo daili-
ninko sveikata.  Nusprendė ieškoti 
gydytojo pagalbos. Anglų kalbos me-
nininkas beveik nemokėjo. Pasiėmė 

savo originalių litografijų aplanką, 
kuris buvo atspaustas Vokietijoje. 
Litografijų aplanke buvo vokiškai 
bei angliškai parašyta menininko 
biografija. Tai buvo vienintelis trum-
pas jų bendravimas.

„Gydytojas atidžiai perskaitė ang-
lišką tekstą ir nieko nekalbėdamas 
kažką parašė popieriaus lape“, – pa-
sakoja pašnekovas. Net ir dabar A. 
Vaičaitis susijaudina prisimindamas 
praėjusias akimirkas. „Grižęs į sto-
vyklą susiradau vertėją, kad man 
išverstų, kas buvo parašyta. Ji tik 
džiaugsmingai sušuko: „Valio!“ 
Gydytojas parašė, jog esu netinka-
mas dirbti fizinį darbą“, – sako 
dailininkas.

Vėliau menininkui pavyko įsi-
darbinti spaustuvėje, dar dirbo 
dažytoju, galiausiai įsidarbino 
miškų departamente, kur braižė 
plantacijų ir miškų planus. Tai bu-
vo paskutinis jo darbas. Sulaukęs 
pensijos menininkas visiškai atsi-
davė kūrybai.

pirmieji kontaktai su Lietuva
Po Stalino mirties emigrantams 

atsirado galimybė laiškais susisiekti 
su artimaisiais Lietuvoje. „Turėjau 
du brolius ir seserį. Pirmąjį laišką 
parašiau jai. Reikėjo būti labai at-
sargiems ir viską gerai apgalvoti 
prieš išsiunčiant laišką. Bijojau pa-
kenkti giminaičiams, todėl laiškai 
buvo labai lakoniški“, – sako pa-
šnekovas. Pasak menininko, kada 
ėmė keistis absurdiški įstatymai, 
susirašinėti darėsi lengviau. „Tada 
laišką parašiau ir savo geriausiam 
mokslo draugui Juozui Kėdainiui, 
Vilniaus dailės akademijos Skulp-
tūros katedros profesoriui.“

Į Lietuvą pirmą kartą po dauge-
lio metų A. Vaičaitis grįžo tik 
1999-aisiais. „Grįžęs skubėjau 
aplankyti tėviškės. Einant gimti-
nės kaimo vieškeliu apėmė neap-
sakomas graudulys. Viskas sunai-
kinta! Nei obels piepenkės, nei 
upelio, kur vaikystėje gaudydavau 
lydekas ir vėgeles, nei koplytstul-
pio, kur šventieji saugojo tėviškę 
– nieko nebera“, – liūdnai taria 
menininkas.

Apie pasikeitimus A. Vaičaitis 
net nekalba. „Jie tokie dideli ir 
nepalyginami, net sunku kalbėti. 
Nebejaučiu to lietuviško draugiš-
kumo, koks jis buvo mano jaunys-
tėje“, – guodžiasi menininkas.

Devintus metus grįžtantis į Lie-
tuvą garbaus amžiaus menininkas 
dar nepailsta. Keliauja po Lietu-
vos miestus, rengia išskirtines 
parodas, dalinasi neįkainojama 
savo patirtimi ir išmintimi.

Asmeninio albumo nuotr.
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akivaizdūs kontrastai
Rusiškosios šiaurės Venecijos di-

dybė žodžiais nenusakoma, kiek-
vienas, matęs auksu tviskančius 
ne tik soborų bokštus, bet carų 
rezidencijas, supranta – plačiais 
užmojais gyventa. To netrūksta 
ir šiandieniniame peterburgiečių 
gyvenime.

Didžiausios vilos statomos 18-
ojo amžiaus architektūros stiliumi, 
rezidencijos aptveriamos to paties 
stiliaus tvoromis bei apsaugos na-
meliais. Prabangūs privatūs namai 
kyla kvartalais. Gatvėmis švilpia 
ferariai, limuzinai bei kitokie pra-
bangių klasių automobiliai.

Tačiau du gyvenimai šalia: skur-
das ir prabanga. Miesto prieigose 
šalia didžiulių šiuolaikinių „archi-
tektūros šedevrų“ riogso suklypę 
nameliukai, užžėlę metro aukščio 
žolėmis bei krūmynų mišku. Bo-
butės ir seneliai pakelėje susėdę 
prekiauja viskuo: vaisiais, daržo-
vėmis, medumi, pienu, vantomis 
ir kitais daiktais.

Miesto centre nemažai pusiau 
namų vaiduoklių. Vienuose butai 
įrengti itin moderniai, nors tame 
pačiame name matyti ne vienas 
išdaužtas ar pajuodęs langas. Lan-
guose mirga skelbimai, kad kelių 
šimtų kvadratų butai parduodami. 
Kai kurie senamiesčio namai visiš-

kai negyvenami ir yra uždengti, 
kol bus restauruoti.

Net ir darbo dienomis Sankt 
Peterburgo gražiausiose vietose 
išrikiuota dešimtys vestuvininkų 
limuzinų, o krantinėje skambant 
gyvai muzikai į dangų leidžiami 
balti balandžiai, geriamas šampa-
nas, šaudomi fejerverkai ir į lai-
mingąjį Nevos pakrantės akmenį 
daužomos jaunųjų taurės.

Į šį reginį susirenka paspokso-
ti nemažai turistų, tačiau nosį 
riečia prarūgęs išlaistytas šam-
panas, o krantinės prižiūrėtojas 
vos spėja šluoti į didžiulę krūva 
duženas.

Turistų lankomose vietose tvar-
ka, švara, gatvėse nemažai mi-
licijos pareigūnų, nemaža dalis 
pastatų rekonstruota, maloniai 
nuteikia pastatų įvairiausios spal-
vos, vejose akis džiugina gražiau-
sios gėlių kompozicijos. Repre-
zentacinis miesto veidas beveik 
nepriekaištingas.

Sankt Peterburgas tarp prabangos ir skurdo

“ Du gyvenimai šalia: 
skurdas ir prabanga. Miesto 
prieigose šalia didžiulių 
šiuolaikinių „architektūros 
šedevrų“ riogso suklypę 
nameliukai, užžėlę žolėmis.

 Miestą įkūrė Rusijos caras 
Petras I 1703 metų gegužės 27 
dieną, atkovojus šias žemes iš 
Švedijos. Miestą pavadino savo 
globėjo šv. Petro garbei.

 1712 metais Petras I perkėlė 
Rusijos sostinę iš Maskvos į 
Sankt Peterburgą. Apie 100 
metų Sankt Peterburgas buvo 
Rusijos imperijos sostinė.

 1914–1924 metais 
Petrogradas. Prieškario 
Lietuvoje dar vadintas 
Petrapiliu. Sankt Peterburgas 
1924–1991 metais 
pavadinamas Leningradu.

 1991 metų birželio 12 dieną 
miesto gyventojai balsavo 
referendume už tai, kad vietoje 
Leningrado būtų sugrąžintas 
istorinis miesto vardas – 
Sankt Peterburgas.

 Sankt Peterburge 1917 
metais įvyko Spalio revoliucija. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
miestą 900 dienų buvo apsupę 
vokiečiai, miestas gyveno 
blokados sąlygomis.

 Miestas yra Šiaurės vakarų 
Rusijoje, antrasis pagal dydį 
Rusijos miestas, ketvirtasis 
pagal dydį Europos miestas. 
Miestas įsikūręs Nevos 
upės žiotyse, prie Suomijos 
įlankos (Baltijos jūra). Tai pats 
šiauriausias milijoninis miestas, 
2005 metais jame gyveno 4,04 
milijono gyventojų.

 Sankt Peterburgas – svarbus 
pramonės, mokslo ir kultūros 
centras, didelis transporto 
mazgas. Yra oro (Pulkovo), 
jūrų (prie Suomijos įlankos), 
upių uostai (prie Nevos 
žiočių). Nuo 1955 metų veikia 
metropolitenas.

 Sankt Peterburge yra 
43 aukštosios mokyklos, 16 
profesionalių teatrų, didelių 
bibliotekų, 43 muziejai.

 Sankt Peterburgo teritorija 
– 1439 kvadratiniai metrai. 
Mieste esantys vandens kanalai 
užima apie 10 procentų miesto 
teritorijos.

 Miestas puikuojasi 580 
tiltais, iš kurių 20 pakeliamų, 
7 tiltai jungia Nevos upės 
krantus, upės ilgis  
32 kilometrai.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

sankt Peterburgas

KARIETOS: Centrinėje miesto dalyje vaizdo negadina karietos-kioskai.

ĮVYKIS: Paminkle pažymėta, kad šiame fabrike Leninas 
parašė pirmąjį atsišaukimą.DIDYBĖ: Žiemos rūmai – Rusijos carų rezidencija, 18-ojo amžiaus baroko stiliaus pastatas.

Natalijos KONDROTIENĖS nuotr.
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Kodėl vieniems žmonėms vos pabandžius narkotikų 
išsivysto nenumaldoma trauka kvaišalams, o kiti neį-
klimpsta į narkotikų liūną? Tyrimai rodo, kad įtaką pri-
klausomybės nuo narkotikų išsivystymui turi ir genai, ir 
aplinka. Tai reiškia, kad neįmanoma nuspėti žmogaus 
polinkio į priklausomybės ligas, todėl su šia problema 
gali susidurti kiekvienas. Kokios pagalbos gali tikėtis 
priklausomybe nuo narkotikų sergantys vaikai ir jų 
tėvai, kalbamės su Narkotikų kontrolės departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktore Audro-
ne Astrauskiene.

– Kiek, paskutiniais duomenis, nepilnamečių 
sergančių priklausomybe nuo narkotikų, krei
pėsi į gydymo ir reabilitacijos įstaigas?

– Praėjusiais metais Lietuvoje dėl priklausomybės nuo 
narkotikų gydyta 15 berniukų ir 4 mergaitės. Dar 42 kar-
tus nepilnamečiai kreipėsi dėl apsinuodijimo narkotikais. 
Dažniausiai tokiu atveju buvo vartojamas amfetaminas, 
ekstazis arba kanapės. Liūdina tai, kad nepilnamečiai 
visai nesaugo savęs – vos ne kas trečiam nepilname-
čiui, kuris kreipėsi dėl apsinuodijimo narkotikais, buvo 
teikiamos reanimacijos paslaugos. 
– Ar paauglys, pabandęs narkotikų, iš karto 
tampa priklausomas nuo jų?

– Viskas priklauso nuo konkretaus asmens, tačiau 
viena tikrai aišku: vartojantysis tikrai negali kontroliuo-
ti narkotikų vartojimo. Galima išskirti keturias stadijas, 
kurias paprastai pereina narkotikus vartojantys žmonės. 
Pirma stadija – eksperimentavimas, kai nereguliariai 
vartojamas alkoholis, rūkoma, bandomi įvairūs narkoti-
kai. Antra stadija – ankstyvasis problemiškas vartojimas. 
Šiuo atveju narkotikai vartojami reguliariai, dažniausiai 
– savaitgaliais, reikia vis didesnės narkotikų dozės. 
Trečia stadija – problemiškas vartojimas. Vartojama 
reguliariai ir dažniau nei tik savaitgaliais per pasilinks-
minimus, sunkėja neigiamos pasekmės, gali prasidėti 
depresija. Ketvirta stadija – piktnaudžiavimas, kai pa-
sireiškia pirmieji priklausomybės požymiai, asmuo jaučia 
nenugalimą norą vartoti narkotikus.
– Kokia pagalba teikiama priklausomybe nuo 
narkotikų sergantiems vaikams bei jų artimie
siems?

– Pagalbos teikimą su narkomanijos problema susi-
dūrusioms šeimoms labai apsunkina tai, kad šeimos yra 
linkusios ilgai nepripažinti šios problemos arba ją slėpti. 
Pavyzdžiui, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos priklausomybės 
ligų centrų stacionaruose yra skirtos specialios vietos 
vaikams, priklausomiems nuo psichiką veikiančių me-
džiagų, gydyti. Tačiau nors paslaugos nemokamos, dalis 
lovų – pastoviai tuščios. Priklausomybės ligų centruose 
derinami trys pagalbos procesai: detoksikacija, psicho-
loginė motyvacija ir trumpalaikė reabilitacija. Paaugliai 
dažniausiai vartoja amfetaminą, ekstazį, kanapes, todėl 
jiems pakanka ambulatorinių konsultacijų, psichologi-

Narkotikai – problema, kurią reikia spręsti, o ne slėpti

“Narkotikų vartojimas pakeičia visus kitus pomėgius”

nės pagalbos. Deja, kol kas ne visi psichikos sveikatos 
centrai teikia šias specializuotas paslaugas. Į stacionarą 
dažniausiai guldomi opioidų vartotojai. 
– Lietuvoje veikia daugiau nei 10 ilgalaikių re
abilitacijos bendruomenių suaugusiems, ar yra 
specializuotų bendruomenių vaikams?

Ukmergės rajone įsikūrusi kol kas vienintelė vaikams 
ir paaugliams skirta reabilitacijos bendruomenė „Apsis-
prendimas“, kur gali būti reabilituojama iki 12 vaikų. 
Jau yra bendruomenių, priimančių priklausomybės li-
gomis sergančias motinas su vaikais.

Pagalba ir konsultacijos teikiamos:
Vilniaus priklausomybės ligų centras
Tel.  (8-5) 2160014
Kauno priklausomybės ligų centras
Tel.  (8-37) 337437
Klaipėdos priklausomybės ligų centras
Tel.  (8-46) 415026
Šiaulių priklausomybės ligų centras
Tel.   (8-41) 457511
Panevėžio priklausomybės ligų centras
Tel.   (8-45) 582673

Reabilitacijos bendruomenių ir kitų 
pagalbos įstaigų kontaktus galite sužinoti 
Narkotikų kontrolės departamento svetainėje 
www.nkd.lt arba tel. (85) 2668060

Ant sienos skylėti balti 
lininiai marškiniai. Jiems 
gal pusšimtis metų. 
Dailiai išlyginti. Moteris 
pabučiuoja marškinių 
kraštelį ir apsiverkia. 
Su jais tėveliai karštą 
vasaros dieną rišdavo 
rugius. Kelmiškių 
Sabaičių sodyboje – gal 
keli šimtai senų daiktų.

Regina MUSNEcKIENĖ
reginamus@skrastas.lt

Medis, akmuo  
ir seni daiktai

Kambarys, į kurį Zita Sabaitienė 
pakviečia arbatos, –  oranžerija. 
Kur tik laisva kertelė, ten vešliala-
pė gėlė. Kiekviena vis kitokiame 
vazone. Viena pažįstama sakė: 
„Kiek pinigų gautum, jeigu tuos 
vazonus parduotum.“ Zita žino 
– niekuomet nieko neparduos. 
Net mainyti po kelis turimų savo 
sendaikčių į kitokį daiktą niekas 
jos neprikalbina. Mainais gautas 
daiktas būtų lyg ir ne jos. Be sa-
vo istorijos.

Zitos kiekvieną namų kertelę 
saugantys daiktai mena jau seniai 
Anapilin išėjusius jų šeimininkus. 
Daugelis daiktų – jų rankų dar-
bo. Antai kieme stovi du vežimai-
čiai. Niekas jais nebevažiuoja. 
Vežimai gėlėmis apsodinti. Bet 
tai Zitos tėvelio darbas. Jis buvo 
puikus stalius. Pavėsinėje stovi 
jo sumeistrau-
tos rogės. Ant-
rajame aukšte 
– mamos rate-
lis, kuriuo nie-
kas neverpia. 
Bet tiems daik-
tams namuose 
atsiranda vie-
tos, kaip atsi-
rastų ir vaikų 
mylimiems tė-
vams.

„Medis, ak-
muo ir seni 
daiktai – man viskas“, – pri-
sipažįsta gražbyliauti nelinkusi 
Zita Sabaitienė. Iš kaimų tempė 
senus katilus ir dubenis. Rinko 
pasagas. Vežė namo kočėlus, ži-
balines lempas ir liktarnas. Gal 
norėjo užsimiršti, kai, baigusi 
mokslus, iš namų išvažiavo vie-
turtė jos dukra Žaneta. Ilgainiui 
mažytis miesto centre esantis kie-
mas ir namai virto muziejumi. 
Tik žiūrovų nedaug. Pati Zita ir 
kelios jos draugės. Moteris ne-
mėgsta viešumo.

„Kai liūdna, ateinu čia, į vir-
šų, užsikuriu židinuką ir žiūriu į 
tuos daiktus. Kiek gerų žmonių 
dvasios juose!“

viskas reikalinga
Daiktų tiek daug, jog žmogus 

pro juos turi praeiti atsargiai, 
kad ko nors neužkliudytų. Kar-
tais į svečius sugrįžusi Vokietijoje 
gyvenanti Sabaičių dukra bando 
įvesti vokišką tvarką. Esą namuo-
se dėl daiktų pertekliaus trūksta 
oro. O mamai Zitai visi šie daik-
tai reikalingi. Ji paprašo dukros 
iš Vokietijos parvežti sendaikčių 
tepalo. Kiekvieną daiktelį nušvei-

čia, ištepa ir pagarbiai padeda 
matomoje vietoje.

Kamputyje už laiptų kėpso ar-
monika, vieno velionio palikimas. 
Šalia armonikos – net trys verpi-
mo rateliai. Vienas Zitos mamos, 
kitas – tetos, trečią dovanojo vie-
na moteris.

Zita atneša patį seniausią daik-
tą. Prietaisas pakinktams siūti. 
Jį gavusi iš dėdės Alfonso Gu-
davičiaus, gyvenančio Kukečių 
seniūnijos Pašventupio kaime. 
Tam prietaisui jau pusantro šim-
to metų. Apdulkėjusį ištraukė iš 
kertės: „Ateik, Zitele, aš tau ati-
duosiu.“

O brangiausi jos tėvelių Stasės 
ir Stanislovo Andrulių lininiai 
marškiniai, nuo laiko išdilę ir 
skylėti. „Mergos, einam skalbtis“, 
– pro juos praeinant suskamba 
ausyse mamos žodžiai, tarti prieš 

kokias keturias de-
šimtis metų. Zita 
su seserimi pri-
sipildavo vonelę 
vandens, pasiim-
davo ūkinio muilo 
gabalą ir trinda-
vo kietus lininius 
mamos apnertus 
rankšluosčius ir 
marškinius tarp 
rankų.

Jau 33 metus 
Kelmės sporto mo-
kykloje sekretore 

dirbanti Zita Sabaitienė seniai 
nebeskalbia rankomis. Tačiau jau-
nystės prisiminimai  ir nuo baltų 
marškinių sklindantis tėvelių ge-
rumas sušildo.

Dviratis už paltį lašinių
Zitos vyras, daug gerų sportinin-

kų paruošęs treneris Povilas Sabai-
tis pakviečia į kiemą. Pastogėje, 
ant ūkinio pastato sienos, kabo 
senas dviratis. Žmona parsitempė 
iš jo tėvų sodybos. Tėvas per ka-
rą šitą dviratį  su vienu vokiečiu 
išsimainė už paltį lašinių. Šalia 
dviračio dar ir senutėlis paspirtu-
kas. Tuos daiktus Zita nušveitė, 
ištepė rūdžių rišikliu, o paskui nu-
dažė, kad kuo lėčiau sentų.

Kiekviena kiemo niša užpildyta 
netikėčiausiais dalykais. Ant nu-
džiūvusių medžio šakų – vienur 
pliušinių beždžionių, kitur – pa-
sagų kolekcija.

Net gražiais akmenėliais išdabin-
tas šulinys puošia kiemą. Ir nendrė-
mis dengtos pavėsinės priglaudžia 
daugybę įdomių daiktų.

Tik Zita sunerimsta – ruduo. 
Visas grožybes teks sunešioti į 
patalpas. Bus daug darbo.

Lininiai tėvų 
marškiniai

“ kai liūdna, ateinu 
čia, į viršų, 
užsikuriu židinuką 
ir žiūriu į tuos 
daiktus. kiek gerų 
žmonių dvasios 
juose!

SENOVĖ: Prietaisui arklių pakinktams siūti – 150 metų. 

TURTAS: „Medis, akmuo ir seni daiktai – man viskas“, – sako muziejų namuose įrengusi kelmiškė Zita Sabaitienė. 

MUZIEjUS: Mažas koridorius antrajame 
aukšte virto muziejumi. 

MARŠKINIAI: Su šiais marškiniais 
Zitos Sabaitienės tėvelis rišdavo 
rugius.

Autorės nuotr.
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Nemokamai išnuomojama sodyba 
Joniškio rajone, Rudiškių seniūnijoje. 
Tel.: (8610) 20210; (8686) 38809.

8-25551-6

Arba pirktų 100-300 ha ūkį. Tel. (8686) 
45725.

2-7334-4

Nuomoja žemės sklypus Raudėnų, 
Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijose. 
Tel. (8650) 71788.

8-24022-37

REKLama

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS 
– Radviliškio rajono savivaldybės ad-
ministracija, Aušros a. 10, LT-82123 
Radviliškis. Bendrojo plano organizato-
rius – Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Vitolis 
Januševičius, tel. (8 422) 69 003; el.p.  
direktorius@radviliskis.lt.

BENDROJO PLANO RENGĖJAS – VG-
TU Teritorijų planavimo mokslo insti-
tutas. Adresas – Saulėtekio al. 11, LT-
10223 Vilnius. Projekto vadovė – prof. 
dr. Marija Burinskienė. Koordinatorė 
– Jūratė Venckauskaitė, tel. (8 5) 237 
05 88, faks. (8 5) 274 47 31, el. paštas  
jurate.venckauskaite@ap.vgtu.lt.

Nuo 2007 m. rugsėjo 27 d. su Radviliškio 

miesto teritorijos bendrojo plano spren-
diniais bei grafine dalimi galima susipažinti 
Radviliškio rajono savivaldybės svetainėje 
internete www.radviliskis.lt.

Radviliškio miesto teritorijos bendrojo 
plano vieša ekspozicija vyks nuo 2007 m. 
spalio 9 d. Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos posėdžių salėje Aušros a. 
10, Radviliškyje.

Bendrojo plano sprendinių viešas 
svarstymas su visuomene vyks 2007 m. 
lapkričio 5 d. 11 val. Radviliškio rajono 
savivaldybės administracijos posėdžių 
salėje, Aušros a. 10, Radviliškyje.

PLANAVIMO PASIŪLYMŲ PATEIKIMO 
TVARKA. Pasiūlymus dėl Radviliškio miesto 
teritorijos bendrojo plano visuomenė gali 

teikti planavimo organizatoriui raštu per 
visą bendrojo plano rengimo laikotarpį iki 
viešo susirinkimo ir jo metu, t. y. iki 2007 
m. lapkričio 5 d.

Planavimo dokumentų sprendinių 
pasiūlymų apskundimas. Asmenys gautą 
atsakymą, kad parengtame teritorijų 
planavimo dokumente į jų pateiktus 
pasiūlymus neatsižvelgta, per mėnesį 
nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į 
pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos gali 
apskųsti Šiaulių apskrities viršininko ad-
ministracijos Teritorijų planavimo ir staty-
bos valstybinės priežiūros skyriui. 

Radviliškio rajono savivaldybės  
informacija

Užs. Nr. 24019

Radviliškio rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtą  
Radviliškio miesto teritorijos bendrąjį planą.

PROJEKTą IŠ DALIES FINANSUOJA 
EUROPOS SąJUNGAPROJEKTą REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

PROJEKTą ĮGYVENDINA RADVILIŠKIO 
RAJONO SAVIVALDYBĖ

Siūlo darbą

Nuoma

Siūlo mokytis

Legalus darbas Ispanijoje prie apelsinų, 
mandarinų skynimo bei rūšiavimo 
fabrikuose (nuveža, apgyvendina, 
įdarbina). Garantuoja saugumą. Tel. 
(8635) 05857.

1-5187-8

Tarptautinių pervežimų įmonei 
reikalingi vairuotojai. Darbas su 
refrižeratoriais. Tel. (8650) 22322.

8-25182-32

ANGLIJA! Vaisių, daržovių, dovanų, 
paukštienos pakavimas. Greitas išvy-
kimas. Anglų k. nebūtina. www.aulina.
com. Tel.: (841) 420692; (8699) 27086.

8-24626-125

Dirbti UAB reikalingi: mūrininkai, tin-
kuotojai, montuotojai, baldų surinkėjai, 
staklininkai. Tel. (8616) 36176.

8-22227-21

Gamybinė įmonė sunkiojo trans-
porto remonto srityje ieško pers-
pektyvių darbuotojų. Pradedan-
čiuosius apmokome. Tel. (8611) 
11108.

8-25505-3

Įmonė priimtų į darbą kėbulų 
paruošėją, dažytoją, pagalbinį 
darbuotoją. Geros darbo sąlygos. 
Tel. (8615) 80590.

8-25570-3

Pelningai dirbanti įmonė Šiauliuo-
se ieško: šaltkalvių-remontininkų; 
elektriko dirbti su naujesne tech-
nika. Tel.: (841) 519116; (8699) 
49420.

8-25664-2

UAB „Eikla“ reikalingas autošaltkal-
vis-motoristas. Kreiptis tel. (8616) 
17007.

8-25669-3

UAB (25 km nuo Šiaulių Tytuvėnų 
kryptimi) ieško: vyr. buhalterio; 
patyrusių traktorininkų; sunkveži-
mio vairuotojo. Siūlo geras darbo 
sąlygas bei patrauklų atlygini-
mą. Tel. (8650) 13763. El. paštas 
 jonikasm@hotmail.com

8-25554-3

ANGLIJA! Legalus darbas Anglijos fa-
brikuose. Anglų kalba nebūtina. Geros 
gyvenimo sąlygos! Socialinės garanti-
jos! Įdarbinimas NEMOKAMAS! Aušros 
al. 66a-209, Šiauliai. Tel.: (841) 598563; 
(8656) 27227; www.darbintera.lt

8-20379-187

Autotransporto įmonei reikalingi 
autovežio ir vilkikų vairuotojai. Geros 
darbo sąlygos ir atlyginimai. Tel. (8698) 
29901.

5-7130-4

UAB „Vitex“ ieško C kategorijos vairuo-
tojų. Siūlo gerą atlyginimą. Tel.: (8687) 
17599; (8616) 10745.

1-5214-4

Darbui pieno ūkyje reikalingi: šėrikas, 
traktorininkas ir melžėja. Aprūpina 
gyvenamuoju plotu, maistu, moka 
gerą atlyginimą. Tel.: (8655) 17797, 
(8652) 47721.

3-9335-1

Reikalinga moteris arba šeima gyventi 
ir prižiūrėti kaimo sodybą. Tel. (8698) 
71126.

8-25673-1

Ūkininkui reikalingas žmogus prižiūrėti 
gyvulius. Tel. (8685) 65353.

3-9325-2

Naujai medvežei reikalingas operato-
rius. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 
(8698) 83133.

3-9330-2

Radviliškyje reikalinga moteris prižiūrėti 
berniuką. Tel. (8684) 52871.

5-7135-2

Pramogų centrui reikalingi: virėjos 
(-ai). Tel.: (841) 520907; (8656) 
94455; boulingo operatorius (-ė), 
barmenai (-ės), padavėjos (-ai). Tel.: 
(841) 521156; (8618) 70901.

8-24531-101

Įmonei reikalingi autošaltkalviai, 
motoristas ir automobilių plovėjas. 
Tel. (8698) 27439.

8-24737-74

Legalus darbas Norvegijoje ir Olandijoje 
elektrikams, suvirintojams, automecha-
nikams, statybininkams, elektrokrautu-
vų vairuotojams; žuvies fabrikai; biurų 
valymo, pakavimo ir kiti darbai. Licencija 
Nr. L-180. UAB „Euro kryptis“. Aušros 
al. 68-301, Šiauliai. Tel.: (841) 598570; 
(8699) 89947. www.eurokryptis.lt

8-25426-5

Legalus darbas Airijoje, kiaulių fermoje. 
Mokėti susikalbėti angliškai. Teirautis 
telefonu Airijoje +353872391334, po 20 
val. (lietuviškai).

5-7136-1

UAB „Esviga“ siūlo darbą vairuotojams-
ekspeditoriams maršrutu Lietuva-Va-
karų Europa-Lietuva. Tel. (8698) 04057.  
El. paštas maxter@takas.lt

8-25686-3

Statybinių medžiagų prekybos 
centrui reikalingas pagalbinis dar-
bininkas. Tel. (8618) 01224.

8-25688-1

Vyriškų kostiumų siuvyklai Šiau-
liuose reikalingos siuvėjos (-ai), 
darbuotojos (-ai) pagalbiniams 
darbams. Darbas viena pamaina. 
Teirautis tel. (841) 591800.

8-24976-14

Draudimo brokerių įmonei Šiau-
liuose reikalingi aktyvūs darbuoto-
jai. Patirtis – privalumas. Tel. (8685) 
69233.

8-25690-2

UAB „Tamuva“ reikalingas C katego-
rijos vairuotojas dirbti Petrašiūnų 
(Pakruojo r.) karjeruose. Tel. (8687) 
32815.

1-5223-1

UAB „Transimeksa“ reikalingi tarp-
tautinių pervežimų (ES-Rusija) 
vairuotojai. Darbas Euro3/Euro5 
automobiliais, atsiskaitymas iškart 
po reiso. Be patirties apmokome. 
Tel.: (841) 519041; (8616) 99009.

8-25706-1

UAB „SPEDO“ organizuoja kursus: 
buhalterių (apskaitos ir mokesčių 
pagrindai). Tel. (8686) 75405; kom-
piuterių (pagal ECDL programą). 
Tel. (8612) 83180.

8-25576-6

Atlieka skardinimo darbus. Dengia 
stogus skarda. Tel. (8685) 24332.

3-9156-6

Atlieka santechnikos darbus, keičia 
senas šildymo sistemas, montuoja 
naujas. Tel. (8687) 43655.

8-25008-20

Pigiai kasdien veža. Pasitinka į/iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, 
Rygos oro/jūrų uostų, stočių. Tel.: 
(8688) 49920.

8-22210-117

Dažo ir taiso odines striukes. Taiso 
avalynę ir odos galanteriją, siaurina 
moteriškus  batus. Šiauliai, Tilžės g. 146, 
tel. (841) 526000.

8-14990-139

Vežame keleivius į/iš Danijos. Imame 
pakeleivius į Vokietiją. Tel.: (8648) 
24074; (8615) 78467.

8-25680-1

Reguliariai vykstame į Angliją. Imame 
pakeleivius, gabename siuntinius, 
automobilius. Tel. (8676) 83593.

8-25684-2

Iš/į Londoną saugiai ir greitai vežame 
siuntinius. Lietuvoje pristatome iki 
durų. Imame pakeleivius. Tel.: (8687) 
58503; +447786271449.

8-25661-3

Dengiame stogus, skardiname. Vyksta-
me į rajonus. Tel. (8614) 33101.

8-25662-3

Paslaugos

Išnuomojamos 120 kv. m patalpos 
komercijai arba sandėliavimui 
Vilniaus g. 34, Šiauliai. Tel. (8698) 
47473.

8-25653-2

Nuomoja su operatoriumi: frontalinį 
krautuvą ir mini ekskavatorių. Tel. (8655) 
36909.

8-25681-3

Išnuomojamas namas Šiaulių centre 
su garažu (naujai įrengtas). Tel.: (8637) 
23465; (8699) 31151.

8-25682-2

Avalynės parduotuvei reikalingos 
prekybos patalpos nuo 200 iki 800 
kv. m. Tel. (8608) 89813.

8-25708-1

Mokymo kursai

Drabužių nuoma, siuvimas, taisymas, 
modeliavimas. Aušros al. 15-10, Šiauliai. 
Tel. (8628) 79693.

8-25666-5

Pjauna medieną kilnojamuoju juostiniu 
gateriu užsakovo namuose. Tel. (8680) 
48882.

3-9340-1
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Keturios Šiaulių jaunųjų turistų 
centro orientacininkų komandos 
Lietuvos vaikų, jaunučių ir jau-
nių komandinėse orientavimosi 
sporto pirmenybėse, kurios vy-
ko  Vilniaus rajone, pelnė prizi-
nes vietas.

Šiemet dėl apdovanojimų ko-
vojo per 100 komandų, per 350 
sportininkų. Jie atstovavo pen-
kiolikai šalies vaikų ir jaunimo 
kolektyvų. Šiauliams atstovavo 
septynios Jaunųjų turistų cent-
ro ekipos.

Orientacininkai varžėsi ilgojoje 
trasoje. Jiems teko įveikti nuo 
trijų iki devynių kilometrų ilgio 
trasas. Asmeninėse varžybose 
geriausiai sekėsi Miglei Vaini-
kauskaitei. Mergaičių grupėje ji 
pelnė antrąją vietą. Jaunių gru-
pėje Giedrė Vičiūnaitė finišavo 
trečia. Ketvirtąsias vietas pelnė 
Mindaugas Nakvosas (jaunių gru-
pė) ir Ieva Šukytė (mergaičių 
grupė).  Paulius Navickas (jau-
nių grupė) ir Paulius Vidžiūnas 
(vaikų grupė) buvo penkti, Ves-
ta Ambrazaitė jaunučių grupėje 
finišavo šešta.

Susumavus asmeninius rezul-

tatus Šiaulių jaunųjų turistų 
centro jaunių komanda, kuriai 
atstovavo Mindaugas Nakvosas, 
Paulius Navickas, Justinas Li-
mantas ir Paulius Kantauskas, 
pelnė antrąją vietą. Nuo pirmą-
ją vietą pelniusių Marijampolės 
sportininkų jie atsiliko 49 se-
kundėmis. Antrąją vietą pelnė 
ir mergaičių komanda: Miglė 
Vainikauskaitė, Ieva Šukytė, 

Gintarė Jarošaitė, Karolina Mi-
linavičiūtė.

Trečiąsias vietas laimėjo jaunu-
čių komanda: Vesta Ambrazaitė, 
Agneta Pranytė, Rūta Nemeik-
šytė ir Rūta Gapšytė, bei vaikų 
komanda: Paulius Vidžiūnas, Ig-
nas Gabšys, Audrius Zverka ir 
Ernestas Karnatka.

„Šiaulių karšto“ inf.

Pasibaigusiame Lietuvos vyrų 
paplūdimio tinklinio čempio-
nate pirmąją vietą iškovojo ir 
čempionų titulus apgynė Šiau-
lių „Elgos-Starto“ ekipos tinkli-
ninkai Arūnas Kirsnys ir Arvy-
das Mišeikis.  Trenerio Aivaro 
Strockio auklėtiniai surinko 
338 taškus.

Sidabro medalius iškovojo 
Kelmės tinklininkai Donatas 
Parnarauskas ir Arnas Baraus-
kas (274 taškai). Trečiąją vietą 
laimėjo daugkartiniai Lietuvos 
čempionai Tadas Donėla ir Va-
dimas Nikiforovas iš Vilniaus 
(267 taškai).

Nugalėtojai ir prizininkai 

paaiškėjo po šešių etapų varžy-
bų. Šiauliečiai A. Kirsnys ir A. 
Mišeikis keturiuose etapuose lai-
mėjo pirmąsias vietas, viename 
buvo antri, kitame – treti.

Lietuvos čempionate kovojo 
28 komandos.

„Šiaulių krašto“ inf.

Šiaulių „Šiaulių“ krepšininkai 
ketvirtadienį ir penktadienį žaidė 
dvejas draugiškas rungtynes su 
Ukrainos Sumų „Sumychimprom“ 
klubu. Pirmosios rungtynės baigė-
si lygiosiomis – 87:87, antrąsias 
– rezultatu 81:71 laimėjo šeimi-
ninkai.

Ketvirtadienio mačą sėkmingiau 
pradėjo šiauliečiai. Pirmoje rung-
tynių pusėje jie turėjo 4–8 taškų 
pranašumą.

Po ilgosios pertraukos iniciatyvą 
perėmė Ukrainos krepšininkai. Pir-
mosiomis trečiojo kėlinio minutė-
mis ukrainiečiai išlygino ir persvėrė 
rezultatą. Netrukus varžovai įgijo 
10 taškų pranašumą.

Prastas „Šiaulių“ krepšininkų žai-
dimas netenkino ekipos trenerio 
Roberto Giedraičio. Jis sakė, kad 
tokį žaidimą lėmė bloga gynyba 
bei prastas pataikymas.

Paskutiniame rungtynių ketvir-
tyje „Šiauliams“ pavyko atsitiesti. 

Krepšininkai susitikimo pabaigoje 
išlygino rezultatą. Abiejų ekipų 
susitarimu pratęsimas nebuvo žai-
džiamas.

Rezultatyviausiai šiame susitiki-
me žaidė A. Grantas ir V. Pauliukė-
nas, kurie pelnė po 16 taškų.

Antrosiose tarpusavio rungtynėse 
„Šiaulių“ krepšininkai žaidė daug 
geriau nei ketvirtadienį. Šiaulie-
čiai patikimiau gynėsi, sėkmingiau 
atakavo.

Pirmoje rungtynių pusėje šeimi-
ninkai turėjo kelių taškų pranašu-
mą. Trečiojo ketvirčio pabaigoje 
po M. Ruikio, T. Rinkevičiaus ir 
D. Zavacko tolimų metimų „Šiau-
liai“ įgijo dešimties taškų pranašu-
mą. Jį išlaikė iki finalinės rungty-
nių sirenos.

„Šiaulių“ ekipoje rezultatyviausiai 
žaidė M. Ruikis. Jis pelnė 17 taškų, 
S. Kuzminskas – 16 taškų.

„Šiaulių krašto“ inf.

Krepšininkų 
žaidimas nedžiugina

ŠUOLIS: Įspūdingas „Šiaulių“ krepšininko Gedimino Maceinos šuolis. 

Sauliaus JANKAUSKO nuotr.

Pelnė keturias prizines vietas

PRIZININKAI: Šiaulių jaunųjų turistų centro orientacininkai – komandinių 
pirmenybių prizininkai. 

Jaunųjų turistų centro nuotr.

Tinklininkai apgynė čempionų titulus
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Gyvenimo  
prieskoniai

Mielosios, nepatikėsite tuo, ką aš 
dabar jums pasakysiu. Aleliuja, nešu 
jums gerąją naujieną, taip sakant.

Pasibaigė aną dieną mano viena 
draudimo sutartis. Taigi, aš nuėjau į 
draudimo kompaniją tvarkyti reikalų. 
Ir papuoliau pas vieną labai simpatin-
gą draudiką. Jis manęs ir klausia, ar 
aš apsidraudusi pati? Aš sakau, kad 
ne. Jis tada klausia manęs, kiek man 
metų. Aš buvau priversta pasakyti, ir 
kažkodėl nuraudau. Jis reikšmingai 
pakėlė antakius ir sako: „Ar žinote, 
ponia, kad jūs su kiekviena diena 
brangstate?“

Aš siaubingai apsidžiaugiau ir pasa-
kiau, kad man labai malonu tai girdėti, 
ir kad, ačiū Dievui, nors vienoje rinko-
je moteris su amžiumi brangsta.

Pralinksmėjusi kone pradėjau koke-
tuoti ir dar užklausiau, ką gi iš tiesų 
toks pasakymas reiškia. Tai kiek, cha 
cha, mano amžiaus moteris kainuoja, 
ir kiek, cha cha, procentų aš brangstu 
kasmet, ir, vadinasi, cha cha, maniškis 
tikrai mane turėtų, cha cha, branginti 
ir vadinti, cha cha, „mano brangioji“, 
o gal net „mano brangstančioji“, cha 
cha cha...

Tačiau vyrukas patikslino: „Jūs, po-
nia, nesidžiaukite, nes tai reiškia, kad 
jei norėsite draustis, su metais turė-
site mokėti didesnes įmokas, nes su 
amžiumi vis didėja rizika, kad jums, 
na, kažkas nutiks, ir kompanija turės 
išlaidų...“

„O kas man galėtų nutikti?“ – nai-
viai ir, kaip pati įsivaizdavau, žavingai 
paklausiau, ir spitrijau į vyruką tol, 
kol pamačiau jo lūpų kampučiuose 
klostantis ironišką šypsenėlę. Ir tada, 
mielosios, viską supratau.

O varge, tai jis nori pasakyti, kad 
aš greit užsilenksiu? Matyt, mano lū-
pų kampučiai taip tragiškai nusileido, 
kad greta sėdėjęs ir mūsų pokalbio 
klausęsis vyresnysis to draudiko kole-
ga ištiesė pagalbos ranką: „Ak, miela 
ponia, nesidžiaukite, mes, vyrai, vis 
tiek brangesni...“

Viskas aišku. Pagalvojau – vyrai 
anksčiau užsilenkia: arba nuo gėri-
mo, arba žūsta avarijose ar užsidega 
berūkydami lovose... Tai šiek tiek 
paguodė...

Išėjau šiek tiek prislėgta, bet paskui 
pagalvojau, ai, ar svarbu, dėl kokių 
priežasčių aš brangstu... Svarbu, kad 
brangstu. Juk kam dabar rūpi, dėl ko-
kių priežasčių taip brangsta nekilnoja-
masis turtas. Visi spėlioja, dėlioja, bet 
turtas brangsta ir tiek... Ir visi jį labai 
perka ir brangina. Ir vis tiek, kai ži-
nai, kad tavo kaimo troba prie upelio 
yra verta milijono litų, o po penkerių 
metų – gal net milijono eurų, koks 
skirtumas, kiek tai trobai metų.... Aš 
pasijutau, kaip koks nekilnojamasis, 
tiksliau, kilnojamasis turtas. Ir tada 
nutariau į save šiek tiek investuoti.

Patikslinsiu, šiek tiek daugiau inves-
tuoti. Nes juk milijono vertės trobos 
nekalsi plastikinėm dailylentėm? Ar 
ne, mano brangiausios?

Ieva, brangstančioji

Šiandien šiauliečiai Juozas ir 
Leokadija Mociai švenčia auksines 
vestuves – 50 bendro gyvenimo 
metų.

Marina OSTAPENKO
marina@skrastas.lt

Negandos negąsdino
83-ejų Juozas ir šešeriais metais už jį jaunes-

nė Leokadija tikina, kad per tiek bendro gyve-
nimo metų nė karto nebuvo rimtai susipykę. 
„Nors kartą esu sumušęs žmoną“, – staiga 
prisipažįsta vyras ir tuoj abu sutuoktiniai pra-
trūksta juoktis. 

„Abu buvome represuoti, gyvenome Šiaurės 
Urale, Komijos respublikoje, Intos mieste. Au-
ginome savo pirmagimį Rimantą. Kartą likau 
vienas prižiūrėti kūdikio, nes Levutė išskubėjo 
tvarkyti šukuosenos. Sūnelis be perstojo verkė, 
o aš neįsivaizdavau, kaip galėčiau jį nuramin-
ti. Labai supykau. Tad, kai žmonelė grįžo... 
pliaukštelėjau jai delnu per užpakalį“, – atvi-
rauja pašnekovas.

„Tąkart ne aš kalta buvau. Man plaukus ant 
karštų suktukų sukęs vyras, rodos, paprasčiausiai 
mane užmiršo, išėjo su draugais atsigerti alaus. 
O grįžo jau tada, kai plaukai buvo sudeginti. 
Tačiau nebuvo iš ko rinktis: kirpyklų tuometinė-
mis sąlygomis nebuvo įmanoma rasti“, – prie 
pokalbio prisijungia ponia Leokadija.

Tremties negandos dabar – prisiminimuose. 
Džiovintos bulvės, pienas milteliais, didžiulės 
eilės prie natūralaus pieno, vaisiai – kartą 
per metus. Nediduką kambarėlį be virtuvės, 
vandentiekio, kanalizacijos ir šildymo, kai už 
lango – 40 laipsnių šalčio, sutuoktiniai dalijosi 
su kita pora. Ilgos darbo valandos požeminė-
se kasyklose, kasant anglį, alga, kurios nepa-
kakdavo, jei tuo pačiu metu reikėdavo pirkti 
drabužius abiem jauniems žmonėms. 

„Vis dėlto nebuvo baisu. Tokiomis sąlygo-
mis ilgą laiką auginome du vaikus – sūnų 
Rimantą ir dukterį Liną, juk 1956 metais, su-

sipažinę tremtyje, į Šiaulius atvykome tik po 
gero dvidešimtmečio. Dar tris vaikučius sve-
tur palaidojome“, – atsidūsta ponas Juozas, 
jo žmona vos sulaiko akyse ašaras.

Šiandien abu sutuoktiniai dėkoja likimui, 
kuris juos suvedė tolimoje Šiaurėje, dovanojo 
vaikus ir tris anūkes. „Dabar jau proanūkių 
laukiame“, – prisipažįsta.

Nieko nekeistų
– Kuo patraukėte vienas kitą?

Juozas:
– Levutė buvo labai simpatiška mergaitė, 

truputį drovi. Tuo metu, kai susipažinome, 
abu labai ilgėjomės artimo žmogaus šalia, juk 
buvome toli nuo gimtinės. Kuo aš ją patrau-
kiau? Levute, sakyk, kad gražus buvau...

Leokadija:
– Iš tikrųjų neprastas: linksmas, geras šo-

kėjas ir dainininkas. Kas jaunystėje daugiau 
gali rūpėti.
– Kokia Jūsų ilgamečio gyvenimo 
drauge paslaptis?

Juozas:
– Manau, viskas labai paprasta. Nereikia 

skubėti, karštligiškai pulti vienas kitam į glė-
bį. Mes metus draugavome, po to gražiai 
sutarėme ir toliau būti kartu. Svarbiausia 

– abu buvome labai atsakingi, žinojome, 
ko norime šiame gyvenime – vaikų, gražios 
šeimos. Gal šiuolaikinis jaunimas pernelyg 
lengvabūdiškai žiūri į santuoką: pagyvensime, 
pamatysime. Mes iš karto galvojome, kiek 
vaikų norėtume, sprendėme ypač aktualų 
būsto klausimą.
– Kas yra Jūsų šeimos galva?

Juozas:
– Teisingas posakis: „Vyras – šeimos galva, 

moteris – jos kaklas“. Visuomet visas proble-
mas sprendėme drauge. Buvome pasiskirstę ir  
darbus, abu daug metų dirbome kasyklose, 
vėliau Levutė plušo virtuvėje, augino vaikus, 
aš atlikdavau sunkesnius ūkio darbus.
– Jei būtų galimybė, ką vienas kita
me norėtumėte pakeisti?

Leokadija:
– Tikrai nieko.
Juozas:
– O aš pagalvosiu.
Leokadija:
– Ką jau čia galvoti.
Juozas:
– (Juokiasi) Negi bijai, kad kažką sugal-

vosiu?.. Nebijok, man niekada nekilo mintis 
kažką tavyje keisti. Neapsirikau, pasirinkda-
mas žmoną.

Viešpatie,  
aš brangstu

Tremtyje „gimusi“ santuoka 
sulaukė penkiasdešimties

KARYS: Juozas Mocius – Lietuvos 
Laisvės kovų sąjūdžio karys 
savanoris.

“ receptas: nereikia 
skubėti, karštligiškai 
pulti vienas kitam  
į glėbį.

PORA: Leokadija Mocienė prisipažįsta, kad nusileisdavo vyrui Juozui nedideliuose ginčuose. Ponas Juozas neabejoja, kad 50 metų drauge jie 
pragyveno, nes visas problemas sprendė drauge.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Juozo ir Leokadijos Mocių albumo nuotr.

VESTUVĖS: 1957 metų rugsėjo 15-oji, taip pat kaip ir 
šiemet – šeštadienis. Juozą ir Leokadiją kunigas sutuokė jų 
nedideliame bute.
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Mieli Tėveliai, 
Kiek daug žiedų pražydo ir 
  nuvyto, 
Kiek daug šviesių pavasarių 
 sutikot Jūs, 
O Jūs vis einat vienas 

šalia kito 
Per įvairius gyvenimo kelius.
 O kiek kelių, kelelių 

pražygiuota,
Juk 50 metų Jūs kartu!
Visas dienas užmirškit 

debesuotas, 
Širdy tebus vien gera 

ir džiugu. 

DėkOJa

šEImoS pUSLapIaI

aUKItE SvEIKI 
IR LaImInGI!

Mažylius, jų mamas ir tėvelį 
fotografavo Rima MILEŠKIEnĖ.  

Tel. (8 611) 33825

Šiauliečiai Vaida ir Marius 
MAZILIAUSKAI rugsėjo 9-ąją 
susilaukė dukros.

NEMOKAMI SVEIKINIMAI!
Suteikite džiaugsmo savo artimiesiems.
Pasveikinkite gimtadienio ar kita iškilia proga.
Sveikinimus vaikams iki 7 metų spausdinsime nemokamai, jaunuoliams iki 18 metų sveiki-
nimo kaina - 11,80 Lt.
Spausdinsime tik tuos sveikinimus, kurie bus parašyti ant kupono.
Nuotraukos turi būti labai geros kokybės, vaikų veidai ryškūs.
Sveikinimo data suderinama. 

/Ką sveikinate - vardas (pavardė)/

/data: metai, mėnuo, diena/

/kas po sveikinimu pasirašo/

kada skelbti

Užs. Nr.

SvEIKInamE SU 
vaRdo dIEna!

Šiandien: nikodemą, 
Rimgailę, Viskantą,  
Vismantą, Vismantę,  
Vismilą, Vismilę,  
Visminą, Visminę;

rytoj: Editą, Eufemą,  
Eufemiją, Gediminą,  
Jogintę, Korneliją,  
Kornelijų, Liaudvilą, 
Liaudvilę, Pimę,  
Rimgaudą.

1. Kaip gavote savo vardą?

2. Kokiose neįprastose situacijose 

esate atsidūrusi dėl savo vardo?

3. Ar kada nors norėjote 

pasikeisti vardą?

4. Ar švenčiate vardadienį?

5. Vardo istorija.

Atsako Šiaulių rajono 
viešosios bibliotekos  

vyriausioji bibliotekininkė 
Alvina AUSIEJUTĖ:

1. – Mano močiutė labai mėgo 
skaityti pasakas. Tarp lietuviškų 
pasakų, kurias parašė Oskaras 
Milašius, buvo pasaka „Alvytė“. 
Močiutė, kiek pakeitusi, Alvina 
pirmiausia pavadino mano tėvu-
ko seserį – mano tetą.

Patiko šis vardas ir mano ma-
mai. Juolab kad ir jos draugė 
– lėlių siuvėja šiaulietė Alvina 
Smolenskienė – juo buvo pava-
dinta. Taip aš ir tapau Alvina.

2. – Vardas man didelių pro-
blemų iki šiol tikrai nekėlė. Pa-
sitaikydavo, kad dokumentuose 
įrašydavo „Alvyna“ ar „Albina“.  
Kitokių nesusipratimų nėra pa-
sitaikę.

3. – Niekada net pagalvojusi 
nesu, kad reikėtų vardą keisti. 
Jis man labai mielas. Tikrai jį 
branginu. Kai buvau maža, ma-
mytė mane dažnai šaukdavo 
mažybiniu vardu – Alvyte. Kitų 
žmonių su tokiu vardu, išskyrus 
tetą, sutikti nepasitaikė.

4. – Vardadienio nešvenčiu, 

nes jo neturiu. Jaučiuosi truputėlį 
nuskriausta. Rodos, lyg ir užten-
ka tų progų, bet savo vardadienį 
švęsti tikrai būtų neprošal. Menu, 
teta savąjį vardadienį švęsdavo 
pagal latvių kalendorių – jų „Al-
vine“ būdavo gegužę.

5. – Manasis vardas, kiek ži-
nau, yra germanų kilmės ir reiš-
kia „kilnus draugas“. Gal todėl 
ir draugų netrūksta.

Užrašė Virginija KIRnIEnĖ

Žodžiai nepaguos, gal tik tyliai primins, kad esame kartu 
liūdesio valandą. Šiaulių Ringuvos specialiosios mokyklos 
kolektyvas nuoširdžiai užjaučia mokytoją Danę Dubinienę dėl 
tėvelio mirties.

Amžino išsiskyrimo valanda vi-
sada būna skaudi ir netikėta... 
Nuoširdžiai dėkojame draugams, 
giminėms ir Pakumulšių kaimo 
Šermukšnių gatvės kaimynams 
už pagalbą, nuoširdžius užuojau-
tos žodžius. Dėkojame visiems, 
kurie buvote šalia palydint į 
paskutinę kelionę mums bran-
gų vyrą, tėvą, bočelį ZIGMĄ 
LUKOŠIŲ. 

Žmona ir sūnūs su šeimomis

Mirus nusipelniusiam mokytojui, Šiaulių miesto Garbės 
piliečiui, mokytojų senjorų klubo „Šviesa“ valdybos nariui 
JOnUI KRIVICKUI reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio 
šeimai ir artimiesiems. 

Mokytojų senjorų klubo „Šviesa“ nariai

Alvina
mano vaRdaS...

P.S. Gal ir jūsų vardas – įdomus, o gal pažįstate žmogų, turintį retą vardą, kurį 
galėtume pakalbinti? Paskambinkite mums į redakciją telefonu 591576.

Vilniaus apskrityje pernai buvo 
įregistruotos 5663 susituokusios 
poros, o tai yra 277 poromis dau-
giau negu 2005 metais.

Vilniaus apskrities statistikos 
valdybos duomenimis, nuo 2000 
iki 2003 metų mažėjęs santuokų 
skaičius 2003-iaisiais vėl pradė-
jo didėti.

Tuokiasi kiek vyresnio amžiaus 
asmenys. 73 procentai besituo-
kiančių porų gyvena Vilniaus ap-
skrities miestuose, o 23 procen-
tai – kaimo vietovėse. Vilniaus 
apskrityje 2006 metais vidutinis 
pirmą kartą besituokiančių vyrų 
amžius buvo 27,4, moterų – 25,2 
metų. Moterys pirmą kartą tuokia-
si vidutiniškai 2,2 metų jaunesnės 
nei vyrai.

Pernai Vilniaus apskrityje įregist-
ruota 2641 ištuoka. Taigi beveik 
pusė susituokusių porų išsituokia 
(78 procentai išsituokiančiųjų 
gyvena miestuose ir 22 procen-
tai  – kaimuose). Ištuokų rodik-
lis Vilniaus apskrityje šiek tiek 
mažesnis nei vidutinis Lietuvoje 
– išsituokia 46,6 procento porų, 
šalyje – 52,7 procento.

Tarp kaimo gyventojų sudary-
tos santuokos gerokai patvaresnės 
– išsituokia 39,7 procento porų, 
o apskrities miestuose vidutiniškai 
išsituokia 48,5 procento porų. Iš 
Vilniaus apskrities savivaldybių 
daugiausia išsituokia – 67,2 pro-
cento porų – Ukmergės rajone, o 
tvirčiausios santuokos – Vilniaus 
rajone. Šiame rajone išsituokia tik 
35,5 procento sutuoktinių porų.

ELTA, „Šiaulių krašto“ inf.

Kuršėnuose gyvenanti Irena 
GLODIANIENĖ rugsėjo 8-ąją 
pagimdė sūnų.

Šiaulietė Rasa 
SOLOVJOVIENĖ rugsėjo 11-
ąją pagimdė dukrą Godą.

Šiaulietė Julija 
ILLARIONOVA rugsėjo 11-ąją 
pagimdė dukrą.

Vilniaus 
apskrityje 
skiriasi poros

auksinių vestuvių proga sveikina vaikai su šeimomis

Danutę ir StaniSlovą 
MoCKuS

Virginijos KIRNIENĖS nuotr.

VARDAS: Iš lietuviškų pasakų parinktas vardas Alvinai Ausiejutei 
yra mielas. Tik ji jaučiasi truputį nuskriausta, kad neturi progos švęsti 
vardadienio. 
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Nekilnojamasis turtas
Žemę. Gali būti apleista, su sodyba ar 
išnuomota. Atsiskaitome iš karto. Tel.: 
(8670) 23652; (8676) 41155.

8-24053-37

Sodybą Kelmės arba Šiaulių rajone. 
Gali būti apleista. Tel.: (8676) 41155; 
(8670) 23652.

8-24054-37

Žemės ūkio paskirties žemę įvai-
riuose rajonuose (ne mažiau 
kaip 5 ha). Gali būti apleista, su 
senomis sodybomis, mišku. Tel. 
(8674) 89895.

8-22337-12

Arba išsinuomotų dirbamą žemę. Tel. 
(8614) 78323.

2-7333-4

Žemę Joniškio rajone. Tel. (8688) 
75758.

2-7120-36

Nuolat brangiai – dirbamas žemes ir 
miškus. Atsiskaitome iš karto. Tel. (8644) 
44444.

8-24037-37

Sodybą arba žemę, kurioje galima 
statyba, Kurtuvėnų, Bubių, Bazilionų 
apylinkėse (Šaukėnų, Kelmės link). Tel. 
(8653) 46661.

8-25663-2

Žemės ūkio paskirties žemę. Atsi-
skaitau iš karto. Tel. (8654) 05363.

8-25604-5

1-o arba 1,5-o kambario butą Joniškio 
mieste. Tel. (8611) 48210.

2-7395-1

Mišką su žeme, žemės ūkio pa-
skirties žemę. Tel.: (8657) 82416, 
(8657) 82417.

5-6431-2

Žemę. Gali būti išnuomota, apleis-
ta, su sodyba. Tel. (8611) 25203.

8-24456-37

Transporto priemonės
Brangiai – tvarkingą, neperdažytą VAZ 
(„Žiguliai“), GAZ arba  „NIVA“ automobilį. 
Tel.: (8688) 26066.

4-3716-2

Žemės ūkio produkcija
Maistines bulves. Pasiima. Tel.: (841) 
372459; (8612) 93245.

8-24746-12

Perka
Maistines bulves. Pasiima. Tel. (8676) 
64612.

8-23130-165

Pašarinius grūdus. Pasiima maišais arba 
palaidus. Tel. (8673) 44196.

8-23883-21

Brangiai kviečius, miežius, kvietrugius, 
pasiima. Tel. (8692) 44598.

2-7402-1

Gyvuliai
UAB OBLT – brangiai buliukus ir tely-
čaites auginti. Moka PVM. Tel.: (8615) 
94310; (8699) 45667.

8-14339-144

„BOVARIUS“ – labai brangiai buliukus.
Sveria. Moka PVM. Atsiskaito. Tel. ( 8686) 
42399; (8676) 43693.

4-3708-11

Brangiai karves, prieauglį, veršelius. 
Pasiima. Atsiskaito iš karto. Tel.: (841) 
521972; (8685) 03034; (8682) 68746.

8-14487-104

Įmonė – arklius ir jų prieauglį. Tel. 
(8610) 26857.

8-14772-189

Brangiai – karves, galvijų prieauglį. 
Moka PVM. Atsiskaito, pasiima. Tel.: 
(841) 378428; (8699) 52517.

8-18927-224

Kiaules, paršavedes ir kastratus. Atsi-
skaito. Tel.: (8615) 64752; (8687) 49635; 
(841) 428649.

8-16868-103

UAB „Galvijų centras“ – 2-8 savaičių 
veršelius. Moka PVM, sveria. Belgų mė-
lynuosius – brangiai. Tel.: (8611) 47667; 
(8616) 42953.

2-6910-39

UAB „RASKAFAS“ - veršelius 3-6 savaičių 
auginimui. Belgų mėlynieji. Moka PVM, 
sveria. Tel. (8611) 00562.

5-5936-4

UAB „JAUJUPIS“ - telyčaites, buliukus 
auginimui iki 8 savaičių. Belgų mėly-
nieji. Moka priedus. Tel.: (8687) 62113, 
(8422) 49463.

5-6587-11

Vokietijos įmonė – 2-8 savaičių veršelius 
auginti. Sveria, moka 6 ir 18 proc. Belgų 
mėlynieji – brangiai. Tel.: (8615) 18261; 
(8698) 50466.

1-5131-64

Nuolat veršelius. Sveria. Tel.: „Omnitel“ 
(8687) 64506; „Bitė“ (8699) 01488; „Tele-
2“ (8603) 64041.

8-25668-2

„GALVEX“ – brangiai buliukus auginti.
Sveria.  Moka PVM. Atsiskaito iš karto. 
Tel.( 8601) 24578.

4-3709-11

Nuolat brangiai karves (ir liesas), verše-
lius, galvijų prieauglį. Šiauliai, tel.: (841) 
440861; (8679) 58718; (8612) 36870.

8-11826-96

UAB „Gyvaja“ – buliukus (veršelius) ir 
mėsines telyčaites. Belgų mėlynieji 
– brangiai. Moka 6, 18 proc. PVM. Sveria. 
Tel.: (8616) 26009; (8682) 62284.

8-17393-15

Brangiai kiaules, karves, galvijų prieau-
glį, veršelius. Pasiima patys. Tel. (8688) 
26782.

3-9290-5

Įmonė brangiai – veršelius-buliukus 
ir telyčaites auginti. Moka PVM. Belgų 
mėlynuosius – brangiai. Tel. (8610) 
42852.

8-23848-110

Įmonė – telyčaites ir buliukus auginti, 
belgų mėlynuosius. Atsiskaito iš karto. 
Moka 6, 18 proc. Tel.: (8600) 14603, 
(8603) 46229.

8-21440-245

Karves įvairaus įmitimo, galvijų prie-
auglį iki 300 kg, veršelius ir dideles 
kiaules (paršavedes). Tel. (8617) 24162, 
(8674) 60870.

3-9322-3

Kiaules. Tel.: (8698) 87201; (841) 
398400.

8-12040-122

Įmonė nuolat – galvijus (ir traumuo-
tus). Tvarko valstybės skirtas išmokas, 
moka procentus. Tel.: (8604) 06375; 
(8628) 64389.

2-7392-2

Brangiai kiaules. Atsiskaito, išsiveža. 
Tel.: (8611) 25817; (841) 456459; 
(8675) 11083.

8-11853-237

Karves, gali būti liesos ar lengvai 
traumuotos. Tel.: (8616) 31404, (8687) 
48503.

3-9338-1

Labai brangiai kiaules, veršelius. Tel. 
(8690) 45598.

8-23199-13

Galvijus, prieauglį. Tvarko išmokas, 
atsiskaito, išsiveža. Tel.: (845) 434321; 
(8687) 50047.

8-25707-1

Parduoda
Nekilnojamasis turtas
Puse medinio namo (40 kv. m) Drąsučių 
km. Šiaulių raj. Kaina 70000 Lt. Tel: (8670) 
38840.

4-3714-2

Kuršėnuose 3-jų kambarių butą (remon-
tas, virtuvės baldai, garažas, signalizacija). 
Tel: (8670) 38730.

4-3715-2

Kuršėnuose medinį namą (14 a žemės, 
ūkiniai pastatai, daliniai patogumai). Tel.: 
(8604) 27809.

4-3724-1

Šiauliai

Sklypus Pramonės gatvėje, Šiauliuo-
se, mažaaukščiams gyvenamiesiems 
namams statyti (su visomis komuni-
kacijomis). Tel. (8612) 28322.

8-25595-3

2 kambarių butą plytiniame name miesto 
centre. Tel. (8698) 19503.

8-25660-3

2-jų kambarių butą Šiauliuose, Draugystės 
pr. (II a., plastikiniai langai, šarvo durys, 
remontas). Tel. (8682) 11756.

8-25671-3

3 kambarių butą Šiaulių centre (4/5 a., 
mūrinis, erdvi virtuvė, tamsus kambarys, 
euroremontas, puiki vieta). Kaina 310000 
Lt. Tel. (8676) 16572.

8-25652-3

2 kambarių butą (43 kv. m) centre, Tilžės 
g. 169, 4 aukštas. Kaina 167000 Lt. Tel. 
(8629) 25239.

8-25698-1

Kitos vietovės

Sodybą prie Tryškių. Tel. (8687) 
78566.

8-25616-11

22,45 ha žemės sklypą Radviliškio r., 
Sklioriškių k. Kaina 157000 Lt. Tel. (8698) 
35044.

5-7125-2

Tvarkingą mūrinį namą Piktuižių k. su 
pagalbiniais pastatais. Tel. (8698) 01471.

8-25573-3

Sodybą Karklėnuose, Kelmės r., geroje 
vietoje. Yra vandentiekis, 7 ha žemės. Tel. 
(8616) 46897.

3-9296-3

Vieno kambario butą Tytuvėnuose, kaina 
50000 Lt. Tel. (8614) 95654.

3-9312-3

17 kv.cm. patalpas Kelmės centre, gy-
venamąjį namą Vytauto Didžiojo 29 ir 
sodybą prie kelio Pavydai – Tytuvėnai. 
Tel. (8612) 42425.

3-9320-2

Mažeikiuose nuosavo namo antrą aukštą 
ir garažą. Tel. (8682) 40470.

8-25656-2

1-o kambario butą Joniškyje. Tel.: (8620) 
27085 po 17 val.

2-7396-2

Mūrinį 200 kv. m. gyvenamąjį namą Tytu-
vėnuose. Tel. (8652) 03855.

3-9326-1

Sodo namelį tinkamą gyventi žiemą, 
apačioje garažas, virtuvės baldai, rūkykla 
ir ūkiniu pastatu. Kakoniškės km., Kelmės 
r. Tel. (8679) 43997.

3-9329-1

2-jų kambarių butą (5 a., kapitalinis remon-
tas) Eibariškių mikrorajone, Radviliškyje. 
Tel. (8604) 46523.

5-7137-2

Gyvenamąjį namą Joniškyje. Yra ūkio 
pastatai 12 a žemės. Tel. (8692) 84122.

2-7403-1

Sodybą Lendrių k.,Kelmės r., yra 7 ha miško 
ir 7 ha žemės. Kaina – 170000 Lt. Tel.: (8615) 
12156, (8674) 95636.

3-9341-1

Šiaulių r.  Sutkūnų g. 5-ių kambarių namą 
(107 kv. m, dvi virtuvės, 45 a žemės). Tel. 
(8603) 88945.

8-25697-1

Transporto priemonės
„OPEL ASTRA“ (1992 m., visi privalumai). 
Tel. (8680) 40378.

2-7394-1

Skubiai pigiai – išregistruotą „Ford Siera“ 
(1985 m., dujos, magnetofonas, važiuo-
janti). Tel. (8698) 46319.

8-25704-1

Žemės ūkio technika
Traktorius: MTZ-50, MTZ-52, MTZ-80, MTZ-
82, MTZ-550, MTZ-570, MTA-820,  iš Vokieti-
jos. Tel.: (8612) 24848, (8687) 34034.

3-9303-2

Žolės smulkintuvą KIR – 1,5B, kaina sutar-
tinė. Tel. (8675) 51060.

3-9334-1

Gyvuliai
Geros karvės telyčią, veršiuosis balandžio 
mėnesį. Tel. (8624) 31559.

3-9343-1

Karvę. Tel. (8693) 25898.
1-5221-1

Septynių veršių karvę. Kaina 1500 Lt. Tel. 
(8615) 35771.

8-25700-1

ŽŪB  „Draugas“ – paršelius ir paršingas 
paršavedes. Kaina sutartinė. Kreiptis 
tel.: (8612) 43766; (8615) 27884.

8-25705-1

Paukščiai

Šiaulių rajono Ginkūnų paukštynas 
parduoda 16 mėn. gyvas rudas vištas 
– vieneto kaina 2,50 Lt (du litai 50 
centų). Prekiaujame prie paukštyno 
parduotuvės. Teirautis tel.: (841) 
579733, 589115.

8-25432-10

Įvairios prekės

Skaitmeninės palydovinės TV kom-
plektą (rodo rusų programas, nėra 
mokesčių, garantija, galiu prijungti). 
Kaina 330 Lt (be montavimo). VIASAT 
antenos – nemokamai. Tel. (8620) 
62300.

8-23585-50

Kokybiškus baltarusiškus durpių briketus 
su pristatymu. Tel. (8670) 27829.

8-25672-2

Ūkininkė - nuolat maistines ir pašarines 
bulves. Atveža. Tel.: (8608) 83083, (8605) 
97172.

5-7138-1

Įvairūs
Rugsėjo 20 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. 
Šiauliuose bibliotekoje (Aušros al. 62) 
vyks susitikimas su latvių žolininke Ilze 
JANSONE. Tel. +37129547289.

8-25367-2

Vyriškį, sekmadienį, rugsėjo 9 d., 16 
val., mėlynos spalvos mašina nusivežusį 
mažą juodą šuniuką nuo „Žemaičio“, 
Vilniaus g., labai prašome jį grąžinti. 
Atsilyginsiu. Tel.: (8686) 22822; (8699) 
03027.

8-25677-2
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Žaidimo tikslas – užpildyti tuščius langelius 
skaičiais nuo 1 iki 9 taip, kad nė viename 
kvadrate, vertikalioje ir horizontalioje eilėje 
skaičiai nesikartotų.
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SUdoKU SpREndImaI

astrOlOGiNė PrOGNOZė
* – šeštadienio, ** – sekmadienio.

ELTAPažymėtuose 
langeliuose: Fabrikas.

atSaKYmaI Vertikaliai: 
Šiaudinė. Gnoma. Drobiazko. „Nana“. Įdegis. 
Nuorudenis. Toli. „Orasas“. ITAR. Nida. Klika. 
Ėja. Oriai. Asai. Ola. Merija. Domino. Art. As-
muo. „Lenor“. Vada. Pakaba. Atskalūnė. Ki-
nis. Nurodo. Paka. Sarasatė. Fasas. 

Horizontaliai: 
Aras. Šermuonėlis. Orija. Maska. Albora-
da. Usa. Dovana. Drauda. „Omo“. Alus. 
Estremadūra. Nikon. Iri. Anot. Kaina. Ėdė. 
Įsilijo. Lak. Fonetika. Ekipa. Magotas. Anan-
as. Manila. Aerobika. Asirai. Trasas. 

Kryžiažodžio, išspausdinto 
rugsėjo 14 d., atsakymai:

Kviečiame 
dalyvauti rugsėjo 
mėnesio konkurse 
„Po pamokų“. 
Fotografuokite, ką 
veikiate jūs, jūsų 
draugai, vaikai, broliai, 
seserys po pamokų 
– kaip pramogauja, 
keliauja, kuria ar 
rūpinasi kitais.  
Žodžiu, kaip leidžiate 
laiką, kai baigiasi 
pamokos.
Linksmiausių ir 
įdomiausių nuotraukų 
autorių laukia prizai.
Nuotraukas konkursui 
siųskite  
fotokonkursas@
skrastas.lt
Sėkmės!

^ AVINAS. * Būkite atidesni namiš
kių, o ypač antrosios pusės porei
kiams, lūkesčiams. Bendrai aptarki

te finansines galimybes, neslėpkite problemų. 
Jei kam nors skolinsite pinigus ar vertingus 
daiktus, pasirūpinkite garantijomis, užstatu. 
** Diena bus sudėtinga. Neribotai išaugs jūsų ape
titas įvairiems daiktams, seksui, gardumynams, 
svaigalams. Tuo galite kažką nuvilti. Įmanomos 
vagystės, ypač prekybos centruose.

_ JAUTIS. * Diena palanki trumpoms iš
vykoms, kelionėms, dalykiniams bei as
meniniams susitikimams. Atkreipkite 

dėmesį į artimų žmonių mintis, patarimus. Gali bū
ti, kad jie pastebi tai, ko jūs dar nespėjote suvokti. 
** Gali kilti rimtų nesusipratimų santykiuose su ar
timiausiais, svarbiausiais žmonėmis. Labai svarbu 
sušvelninti situaciją, skleisti gerumą bei šilumą. 
Vakare tykos pavojai, jei piktnaudžiausite svaiga
lais, vaistais. Galima apsinuodyti.

` DVYNIAI. * Pirkdami, parduodami, iš
nuomodami labai atidžiai surašykite su
tartis, sutvarkykite dokumentus. Jei turite 

privatų verslą, tai jūsų pastangos jį vystyti, stiprinti 
materialinę bazę, šiandien bus gana veiksmingos. 
** Šiandien pravartu labiau pasirūpinti sveikata, 
higiena. Tiktų grūdintis, pasportuoti, tačiau krūvį 
didinkite atsargiai, kad nepakenktumėte sveika
tai. Vakaras nepalankus išvykoms. Jokiu būdu 
nesėskite prie vairo apsvaigę, mieguisti.

a VĖŽYS. * Ši diena žada įvairių perga
lių. Tačiau jos bus gana trapios ir norint 
išsaugoti, kas pasiekta, reikės ilgalaikių 

pastangų. Nesitikėkite nieko rimto iš lengvabū
diškos romantikos, spontaniškos avantiūros. 
** Staiga tapsite kažkokie nerūpestingi, atsipa
laidavę. Galbūt tai reikš, kad esate pasirengę 
pasinerti į nuotykius, atsukti nugarą įgrisusiems 
rūpesčiams. Vakaro malonumai gali daug kainuo
ti. Be to, jūsų nuodėmės gali išaiškėti.

b LIŪTAS. * Šiandien jums netrūks praktiš
kumo įgyvendinant numatytus, aptar
tus projektus. Geriausiai seksis darbai, ku

riuos atliksite kartu su šeimos nariais. Bet nepaskęs
kite vien buityje. Raskite laiko ir turiningam poilsiui. 
**  Panašu, kad šiandien pajusite keistą nuovargį, 
dėl to kris nuotaika, bus sunku bendrauti, daug 
kas erzins. Nepatartina varginti savęs išvykomis 
bei kontaktais, kurių nepageidaujate. Galite su kaž
kuo susipykti, susižeisti. Saugokitės vagių.

c MERGELĖ. * Nebloga diena įvai
riems susitikimams, pokalbiams, su
sirašinėjimui. Jei eisite į žmones su 

nuoširdžiu dėmesiu ir užuojauta, jums niekas 
neatsuks nugaros. Galimos palankios naujienos. 
** Daug bendrausite, juokausite, flirtuosite. Galite 
susitarti dėl trokštamo pasimatymo, kelionės ar 
pan. Vis dėlto svarbu neprarasti savitvardos kontak
tuose, nes situacija bus nestabili ir galimas nema
lonus netikėtumas. Saugokite sveikatą.

d SVARSTYKLĖS. * Galima sėkmė 
per turtingus ar įtakingus rėmėjus, 
simpatijas. Sugebėsite atlikti daug 

darbų, ypač susijusių su namų ūkiu, remon
tu, nuoma. Jei pasirinksite vakarojimą su ne

dideliu draugų būreliu, taip pat nesigailėsite. 
** Šiandien jums labiausiai rūpės komfortas, 
grožis, subtilios formos. Tiktų pasitvarkyti 
buityje, užsiimti namudiniais amatais, žemės 
darbais, apdaila. Vakare galimas susitikimas ar 
įvykis, kuris veikiausiai nenudžiugins.

e SKORPIONAS. * Viliojamo pa
siūlymo sulauksite iš pažįstamo 
asmens. Svečiuokitės, bendrau

kite, bet visur jauskite saiką ir atsargumą. 
Protingi patarimai, pamokymai gali pagrei
tinti suplanuotus darbus, atnešti naudos. 
** Tikriausiai nuspręsite žūtbūt išsivaduoti iš 
inercijos, pasyvumo, imtis aktyvesnės veiklos, 
siekti patinkančio asmens dėmesio ar pan.
Neforsuokite situacijos, nes galite pakliūti į 
kvailą padėtį. Saugokitės vagių ir patys ne
sukčiaukite.

f ŠAULYS. * Būsite pastabūs ir turėsite 
tvirtą nuomonę, bet aplinkiniams ga
lite atrodyti neryžtingi ir dvejojantys. 

Tai dėl to, kad jūsų kalboje bus daug poteks
čių, nutylėjimų ir ne visi komentarai pašneko
vams bus suprantami. Seksis meninė veikla. 
** Diena gali pasirodyti keista. Paprastai ga
lite save kontroliuoti ir valdyti situaciją. O 
dabar jausitės taip, tarsi kažkas nematomas 
tampytų jus už virvelių, verstų nerimauti. At
sipalaiduokite, priimkite pasaulį ir savo likimą 
tokį, koks jis yra.

g OŽIARAGIS. * Būsite nusiteikę kuo 
daugiau nuveikti, pabendrauti. Gal
būt teks kalbėtis su senu pažįstamu 

ar rimtu kažkokios srities žinovu. Pokalbis tik
riausiai bus turiningas, naujos žinios greitai pra
vers, nors dalis pažadų taip ir liks neišpildyti. 
**  Šiandien galite pasirodyti publikai ar subliz
gėti draugų kompanijoje. Jei kils manija dar 
labiau puikuotis, galite nė nepastebėti, kaip 
sumaniai kiti tuo pasinaudos: jūsų piniginė 
gali labai suplonėti.

h VANDENIS. * Bus pastebimas di
delis noras, pastangos kažką svar
baus nuveikti, šauniai pasirodyti, 

tačiau neperlenkite lazdos, nes jūsų sveikata 
gali tuoj pat sureaguoti į neigiamus faktorius, 
persitempimus. Tikėtini svarbūs susitikimai. 
** Šiandien galite tikėtis nemalonių rūpesčių 
arba priekaištų bei kritikos. Mokėkite prisitaiky
ti prie aplinkinių, subtiliai atsižvelkite į aplinky
bes. Tačiau neleiskite, kad jumis manipuliuotų. 
Saugokitės vagių, apsinuodijimo.

i ŽUVYS. * Aplinkinių rodomas pa
lankumas, dėmesys didins pasitikė
jimą savimi, skatins norą imtis ini

ciatyvos, siekti jums svarbaus asmens pri
pažinimo. Tikėtinas reikšmingas pasimaty
mas, pobūvis arba dalyvausite pristatyme. 
** Galite tikėtis neįprastų įspūdžių. Galbūt 
gausite pasiūlymą vykti į kelionę, dalyvauti 
tarptautiniame renginyje ar pan. Neverta per 
daug tikėtis – visokios vilionės, pažadai gali 
pasirodyti labai trapūs. Saugokitės sukčių, va
gių, venkite svaigalų.

 

Tiražo Nr. 2329  2007-09-13  
DIDYSIS PRIZAS – 201964 Lt , 
01 10 12 20 25 26 + 24,  
6 skaičiai  – 201964 Lt,  
5+1 skaičius  – 15024 Lt,  
5 skaičiai  – 263 Lt,  
4+1 skaičius  – 157 Lt,  
4 skaičiai  – 22 Lt,  
3+1 skaičius  – 5 Lt,  
3 skaičiai  – 3 Lt,  
2+1 skaičius  – 2 Lt.  

 
GALITE LAIMĖTI 200000 Lt!  
Tiražo Nr. 3697 2007-09-13  
01 02 04 05 08 10 11 12 13 15 
17 22 26 29 32 40 44 47 51 60 
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„Šiaulių kraštas” pristato renginius Šiauliuose

Premjera! Komedija
“O dabar skelbiu jus Čaku ir 
Lariu” (2007, JAV, 1.50 val.) –  
11.00, 15.10, 19.20, 21.30 val.

Veiksmo trileris su J. Statham ir J. Li
“Partneriai mirti” (2007, JAV,  
1.43 val.) – 13.10, 17.20 val.

Rugsėjo 16 d. 15.10 val. šeimos 
kino seanse – “O dabar skelbiu 
jus Čaku ir Lariu”. Bilieto kaina  
tik 8 Lt!

Rugsėjo 21 d. – 21.00 val. naktinis 
kino seansas! Du filmai tik už 
12 Lt! Premjeros pristatymas. 
Veiksmo komedija su J. Chan 
“Piko valanda-3” (1.43 val.) ir 
“Ekstremalūs žudikai” (2.03 val.).

Animacinė komedija visai šeimai 
(dubliuota lietuviškai)
“La troškinys” (2007, JAV, 1.50 
val.) – 11.00, 13.10 val.

Psichologinis trileris su A. Hopkinsu
“Lūžis” (2007, JAV, 1.52 val.) – 
15.20 val.

Veiksmo trileris su M. Damon
“Bornas: galutinis tikslas” (2007, 
JAV, 1.51 val.) – 17.30  val.;
rugsėjo 19 d. seanso nebus.

Veiksmo, siaubo trileris
“Teroro planeta” (2007, JAV, 1.40 
val.) – 19.40 val.

Veiksmo, siaubo trileris
“Mirties įrodymas” (2007, JAV, 
1.50 val.) – 21.30 val.

Rugsėjo 16 d. 13.10 val. šeimos 
kino seanse – “La troškinys”. 
Bilieto kaina tik 8 Lt. 

Trečiadienio tradicija: išankstinis 
seansas! Rugsėjo 19 d. 17.30 val. 
– veiksmo trileris su J. Chan  “Piko 
valanda-3” (2007, JAV, 1.30 val.).

Rudens kino akcija  kino teatre 
“Laikas”. Vaikams, moksleiviams ir 
studentams (tik su pažymėjimu): 
du žiūrovai perka tik vieną bilietą. 

KInaS

Kasos tel. 524983

Rugsėjo 14–20 d. 

Išsamesnė informacija:
www.saule.lt

Kasos tel. 525208

Ketvirtadienį ir 
penktadienį Kelmės 
scenoje spektaklius 
rodė profesionalūs 
Lietuvos, Gruzijos ir 
Prancūzijos teatrai. Jie 
dalyvavo tradiciniame 
jau devintajame teatrų 
festivalyje „Kelmės scena 
- 2007“.

Regina MUSNEcKIENĖ
regina@skrastas.lt

Anksčiau į šį renginį būdavo 
kviečiami mėgėjų teatrai. Šiemet 
pirmą kartą kelmiškiai galėjo ste-
bėti profesionalų spektaklius. Jų 
parodyta aštuoni.

Profesionalūs teatrai į tarptau-
tinį festivalį šiemet kviesti todėl, 
kad festivalio organizatorius Kel-
mės mažasis teatras tapo muni-
cipalinis. Tad nuspręsta  ieškoti 
kontaktų tarp aukštesnio lygio 
kūrėjų.

Festivalis pradėtas kelmiškės 
Mažojo teatro režisierės Dalios 
Stirbytės spektakliu „Šešėlis išei-
na“. Vėliau parodyta Panevėžio 
dainų ir šokių ansamblio „Pynimė-
lis“ programa „Sekminės“, kurioje 
dalyvauja net 130 atlikėjų.

Nepriklausoma aktorių trupė iš 
Vilniaus parodė žaismingą sveiku 
humoru trykštantį spektaklį „Žalio-
jo žąsinėlio“ hipnozės“. Inteligenti-
jai turėjo būti įdomus pasvaliečių 

spektaklis „Keleivio byla“, doku-
mentiškai pasakojantis Bernardo 
Brazdžionio biografiją.

Iš lietuviškų spektaklių daugiau-
sia žiūrovų ovacijų sulaukė vilnie-
čio režisieriaus Gyčio Ivanausko 
šokio ir pantomimos spektaklis 
„Vyrai baltais sijonais.“ Šiame 
spektaklyje vyrai įrodė sugeban-
tys šokti taip pat grakščiai kaip 
moterys. Spektaklyje be žodžių 
netrūko džiaugsmo ir pykčio, 
aistros ir meilės bei kitokių emo-
cijų, išreikštų mimika, kūno plas-
tika, šokiu.

Kelmės scenoje vaidino ir Pran-
cūzijos „Le troupo“ teatro aktoriai, 
parodę spektaklį „Le tour“. Prieš 
septynerius metus susikūrusi tru-
pė parodė komišką ir nuotaikingą 
spektaklį apie keturis keistuolius 
kaimiečius.

Kutaisio jaunimo teatras iš Gruzi-
jos pasirinko labai žinomą Moljero 
komediją „Don Žuanas“. Tik išraiš-
kos formą pasirinko netradicinę 
– pantomimą. Už įvairias spektak-
lių interpretacijas ši trupė Europoje 
yra pelniusi ne vieną prizą.

Festivalis vakar baigėsi Kelmės 
bažnyčioje atliktu V. A. Mocarto 
„Rekviem“. Šį kūrinį atliko Kauno 
simfoninis orkestras ir Kauno vals-
tybinis choras, kurio meno vadovas 
ir dirigentas Petras Bingelis. Kūrinį 
kelmiškiams padovanojo Kelmės 
„Rotary“ klubas.

Šių metų tarptautiniame teatrų 
festivalyje „Kelmės scena“ buvo 
daug eksperimento ir ieškojimų. 
Tačiau spektakliai sutraukė daug 
provincijos žiūrovų ne tik iš Kel-
mės, bet ir iš mažesnių rajono 
miestelių bei kaimų.

ŠIANDIEN
PARODOS

 Dailės galerijoje – projektas 
„Baltijos meno faktorius“; paroda 
„Supozicija/Siauliai LT – Melle DE“.
 Kultūros centro fojė – E. 
Orlovienės (Kaunas) fotografijų 
paroda; paroda „Šiaulių miesto 
šventės akimirkos“.
 ŠU galerijos didžiojoje salėje – ŠU 
Menų fakulteto audiovizualinio 
meno II kurso studento Daliaus 
Jonaičio foftografijų paroda; 
mažojoje salėje – ŠU Menų 
fakulteto studentės Rosandos 
Sorokaitės tapybos darbų paroda.
 Zubovų rūmų kieme – metalo 
laužo skulptūrų plenero paroda 
„Kontrapunktas-4“.
 „Laiptų“ galerijoje – Šarūno 
Saukos tapybos darbų paroda iš 
Edmundo Armoškos kolekcijos; J. 
Janonio gimnazijos dailės studijos 
„Koloritas“ kūrybos darbų paroda 
„Aš kaip „šizofrenijos spinta“.
 Šiaulių jaunimo centre – paroda 
„Like a Jazzman“.
 Gegužių vidurinės mokyklos 
dailės galerijoje „Erdvė“ – 
technologijos gaminių paroda 
„Dėl skonio nesiginčijama“.
 Socialinių mokslų fakultete 

•

•

•

•

•

•
•

•

(Architektų g. 1) – ŠU Menų 
fakulteto Audiovizualinio meno 
katedros III kurso studentų 
fotografijų paroda „Tik peizažas“.
 Katinų muziejuje – ekspozicija 
„Katinai iš viso pasaulio“.
 Rėkyvos kultūros namuose 
– fotografijos paroda „Gero 
vėjo“, skirta tarptautinei 2007 
m. Rėkyvos regatai O. Truchano 
taurei laimėti; Šiaulių universiteto 
Menų fakulteto Tapybos katedros 
IV kurso studentų tapybos darbų 
paroda.
 Šiaulių filharmonijos mažojoje 
salėje – V. Žabarauskaitės aliejinės 
pastelės paroda H. Murakami 
romano „Prisukamo paukščio 
kronikos“ motyvais.

Šiaulių „Aušros“ muziejuje

 Dviračių muziejuje – nuolatinė 
ekspozicija „Dviratis ir Lietuva“.
 Poeto Jovaro name – 
memorialinė poeto Jono 
Krikščiūno-Jovaro ir literatūrinė 
ekspozicija „Kūrėjų pasaulis ir 
likimai“.
 Fotografijos muziejuje – Rolando 
Andrijausko (JAV/Lietuva) 
fotografijų paroda „New York’o 
metaliniai chameleonai“; fotografo 
Juozo Kazlausko fotografijų 

•
•

•

•
•

•

paroda „Tremtis“.
 Venclauskių namuose – įžymiųjų 
šiauliečių S. ir K. Venclauskių 
ekspozicija.
 Radijo ir televizijos muziejuje 
– paroda „Lietuvos televizijai – 50 
metų“; nuolatinė garso ir vaizdo 
prietaisų atkūrimo ekspozicija.
 Ch. Frenkelio viloje – tarptautinė 
paroda „Šiaulių katedra“; paroda 
„Žydų kultūros paveldas Šiaulių 
apskrityje“; nuolatinė ekspozicija 
„Provincijos dvaras XIX a. vid. – XX 
a. vid.“
 Aušros alėjos rūmuose – paroda 
iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus, 
J. Janonio gimnazijos, Šiaulių 
universiteto Istorijos muziejų 
rinkinių „Kai aš mažas buvau...“ 
(Lietuvos mokykla XIX a. pab. 
– XX a.); edukacinis užsiėmimas 
„Daraktorinė mokykla“; nuolatinės 
archeologijos, istorijos ir 
etnografijos ekspozicijos.

P. Višinskio viešojoje 
bibliotekoje

 Bendrojoje skaitykloje – 
spaudinių parodos „Žmogus 
ir jo legenda“, skirta J. Miltinio 
100-osioms gimimo metinėms; 
„Rugsėjo mėnesį minime“; 
„Nobelio premijos laureatui, 

•

•

•

•

•

rašytojui Gunteriui Grassui – 80“.
 Informacijos skyriuje – parodų 
ciklas „Aistra informacijai“.
 Amerikos skaitykloje – spaudinių 
paroda, skirta amerikiečių 
rašytojui, Nobelio premijos 
laureatui, „William Faulkner – 110“.

Miesto Savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje

 „Šaltinėlio“ filiale – literatūros 
paroda „Šiauliai, tai Saulės 
miestas“, skirta „Šiaulių dienoms“.
 Lieporių filiale – fotografijų 
paroda „Miestų skulptūriniai 
akcentai“.

19.30 val. 
– artimųjų 

vakarėlis. Dainuoja Vitalija 
Katunskytė su dukra Monika.

RYTOJ

19.30 val. 
– senjorų 
vakaras. 

Groja Juozas ir Laura.
Dėl nemokamų kultūros 
renginių skelbimų kreiptis el. 
paštu renginiai@skrastas.lt arba 
faks. (841) 524587.

•
•

•

•

Kelmės scena pakvietė profesionalus
Autorės nuotr.

ĮKVĖPĖjAS: Festivalio įkvėpėjas ir organizatorius Kelmės mažojo teatro 
vadovas Algimantas Armonas su būriu svečių iš kitų šalių traukia žiūrėti 
spektaklių.

ŠEŠĖLIAI: Kelmės mažojo teatro režisierės Dalios Stirbytės spektaklio 
„Šešėlis išeina” veiksmas vyksta už uždangos.
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Šeštadienis, rugsėjo 15 d.

 LTV
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Mėta Meškinija.
8.45 „Jasonas ir Olimpo didvyriai“. 
9.05 „Sonikas X“. Animac. f.
9.25 „Tutenšteinas“. Animac. serialas.
9.45 „Mašenka ir lokys“. Animac. f.
10.00 Tele bim bam.
10.30 Vilniaus albumas.
10.45 Vilniaus sąsiuvinis.
11.00 Rusų gatvė.
11.15 Krikščionio žodis.
11.30 Trembita.
11.40 Labas.
11.50 Menora.
12.00 Laiko ženklai.
13.00 Kultūra.
14.30 Negali būti.
15.00 Požiūris.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 Aerodromas.
16.25 Pirmasis tarptautinis „Eurovizijos“ šokių 

konkursas.
18.40 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. Serialas.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Sportas. Orai.
20.50 Loterija „Tuzinas“.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Lietuvos šokių dešimtukas.
23.30 „Juodojo Budos paslaptis“. Nuotykių f.

 LTV2
9.00 Pasaulio dokumentika. „Garsiosios kavinės“.
9.55 „Pirmieji žvilgsniai“. Dok. f.
10.50 „Nacistai. Paskutinis persekiojimas“. Dok. f.
11.45 „Paryžius. Sena. Karališkasis kelias“. Dok. f.
12.40 „Bakterijų žemė“. Dok. f.
13.35 Žurnalisto tyrimas.
14.20 Kuluarai.
15.05 Laiko portretai.
15.45 Keliai. Mašinos. Žmonės.
16.10 Keliaukim!
16.35 Laiko ženklai. Dvi nepriklausomybės 

– pirmieji žingsniai.
17.25 Amžininkai.
18.20 EksprESas LT.
19.05 Prieš spektaklį. Pokalbis su teatro kritike 

R.Oginskaite.
19.20 LTV spektaklis „Biografija“.
21.10 Žodžių kišenė.
21.30 Panorama. Sportas. Orai.
21.50 Klaipėdos pilies džiazo festivalis2007.
22.45 Emigrantai.

 LNK
6.25 Dienos programa.
6.30 „Būrys ant ratų“. Animac. serialas.
6.55 „Godzila“. Animac. serialas.
7.20 „Rožinė pantera“. Animac. serialas.
7.45 „Džiumandži“. Animac. serialas.
8.10 „Kiauliamiestis“. Animac. serialas.
8.35 „Ir vėl Endis...“ Animac. serialas.
9.00 „Žlugimo receptas“. Komedija.
10.40 „Betmeno sugrįžimas“. 
12.55 „Nacionalinė geografija“ pristato. 

„Jungtinės Amerikos gyvatės“. Dok. f.
14.00 XX amžiaus slaptieji archyvai. „Milijardai 

Tėvynei ir... sau“. Dok. f.
15.00 „Našlė“. Serialas.
16.50 „San Francisko raganos“. Serialas.
17.40 Istorijos.
18.45 Žinios. Sportas. Orai.
19.05 „Kelias į žvaigždes3“. Savaitės finalas.
21.20 „Ašmenys“. Veiksmo f.
23.35 „Juodoji jūra“. Erotinis f.
1.35 „Džerikas“. Serialas.

 TV3
6.50 Programa.
6.55 Teleparduotuvė.
7.10 „Magija“. Animac. serialas.
7.40 „YuGiOh!“ Animac. serialas.
8.05 „Drakonų globėjas“. Animac. serialas.
8.30 „Nauji Lesės nuotykiai“. Serialas.
9.00 „Apie ūkį ir bites“. Laida apie kaimą.
9.30 „LRS studija“. Politinių aktualijų laida.
10.00 Filmas vaikams. „Ernestas stovyklauja“. 
11.40 „Kai atplaukia banginiai“. Drama.
13.40 „Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai“.
14.00 „Meilės sūkuryje“. Serialas.
(14.00 Numatomos Europos vyrų krepšinio 

čempionato Lietuvos rinktinės rungtynės, 
jei ši pralaimės ketvirfinalį prieš tai užėmusi 
antrą ar ketvirtą vietą F grupėje.)

15.00 Šeštadienio vakarą.
16.30 Dzin.
(16.30 Numatomos Europos vyrų krepšinio 

čempionato Lietuvos rinktinės rungtynės, 
jei ši pralaimės ketvirfinalį prieš tai užėmusi 
pirmą ar trečią vietą F grupėje.)

17.10 „42“. Drama.

17.40 Sudaužytų širdžių klubas.
18.45 TV3 žinios. 18.55 Krepšinio apžvalga.
19.00 „Ačiū Dievui, atėjai“. Pramogų laida.
(20.00 Numatomos Europos vyrų krepšinio 

čempionato Lietuvos rinktinės rungtynės, 
jei ši laimės ketvirfinalį prieš tai užėmusi 
antrą ar ketvirtą vietą F grupėje.)

20.00 „Nacionalinės žvejybos ypatumai“. 
22.00 „Paplūdimys“. Nuotykių f.
(22.30 Numatomos Lietuvos rinktinės rungtynės, 

jei ši laimės ketvirfinalį prieš tai užėmusi 
pirmą ar trečią vietą F grupėje, arba 
Europos vyrų krepšinio čempionato 
antrosios pusfinalio rungtynės.)

( 0.30 Numatomos Europos vyrų krepšinio 
čempionato pirmosios pusfinalio 
rungtynės.)

2.20 Telejazz.

 BTV
7.45 Programa.
7.50 Televitrina.
7.05 „Pirmyn, Anita!“ Serialas.
8.00 „Dideli mažųjų pavojai“. Dok. serialas.
8.30 „Esame medžių giminės“. Dok. f.
9.00 Ekstrasensų mūšis.
10.00 Šeštadienio rytas.
11.45 Namų darbai.
12.15 Baimės faktorius.
13.10 „Kvieskite auklę II !“
14.00 „Bla bla šou“. Humoro šou.
15.30 Pats sau režisierius.
16.25 Smagiausios akimirkos.
16.55 „Specialusis dalinys“. Serialas.
17.55 „Už viską tau dėkoju“. Melodrama.
19.00 „Nepaaiškinami faktai III“. Sensacijų 

dokumentika.
20.00 Žinios. Orai. Sportas.
20.15 „Kolekcija“. Serialas.
21.15 Amerikietiškos imtynės.
22.15 „Vandens žiurkės V“. Serialas.
23.10 „Kruvinas žaidimas“. Siaubo trileris.
1.10-5.00 Bamba (S).

 ŠTV
8.00 Programa.
8.05 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai.
8.25 Kas? Kur? Kada?
8.35 Miesto savaitė.
9.05 Ventos vingiais.
9.35 Sodžius.
9.55 Tauro ragas.
10.25 Sveikas žmogus.
11.15 Holivudo užkulisiai.
11.45 „Amerikos dainų topai“. Muzikos žurnalas.
12.45 Aukščiausia pavara.
13.45 „Žavūs ir drąsūs“. Serialas.
14.55 „Formulės–1“ pasaulio čempionato 

Didžiojo Belgijos prizo kvalifikaciniai 
važiavimai.

16.10 Škotijos futbolo čempionato rungtynės. 
Edinburgo „Hearts“ – Glazgo „Celtic“.

18.00 Specialisto patarimai.
18.15 „Vasara baigiasi rudenį“. Vaid. f.
19.50 Kas? Kur? Kada?
20.00 Sveikinimų koncertas.
20.30 „Troškimų medis“. Vaid. f.
22.00 Topmodeliai.
23.00 „Biuras“. Serialas.

 Splius
8.00 PMK.
8.50 Programa.
9.00 Šiaulių žinios.
9.20 Autofanai.
9.50 35 mm.
10.20 „Gubernija cup2000“.
11.15 Keistuolių teatras. Rokas ir jo broliai.
11.50 „Manitų batai“. Komedija.
13.15 Kultūra.
13.20 PMK.
17.30 Programa.
17.40 „Laiko stabdžiai“. Fantastinis f.
19.05 Derliaus kraitė.
19.35 „Gubernija cup2002“.
20.45 Baltų žygiai.
21.20 „Mano idealas“. Romantinė komedija.
23.25 SMS pokalbiai.
1.30 PMK.

 Balticum Auksinis
7.00 Komedija „Amerikietiškas pyragas“.
9.00 „Piterio Selerso gyvenimas ir mirtis“.
11.05 Drama „Zigzagas“.
13.00 „13osios nuovados apgultis“.
15.00 Drama „Anglas ligonis“.
17.35 Veiksmo komedija „Neramumai Bronkse“.
19.00 Siaubo trileris „Tamsa“.
21.00 Veiksmo f. „Apsiaustyje“.
23.00 Drama „Brangusis Frenkis“.
1.00 Veiksmo trileris „Nuodėmių miestas“.

 1-asis Baltijos kanalas
7.20 Naujienos.

7.30 Topshop.
7.50 Genijai ir piktadariai.
8.15 Ganytojo žodis.
8.30 Humoro laida.
9.00 Naujienos.
9.15 Šeštadieninis Jeralašas.
9.25 Skanėstas.
10.00 BBC.
10.05 Igoris Kirilovas.
11.00 Naujienos.
11.10 Sveikata.
11.50 „Nėra išsigelbėjimo nuo meilės“.
15.15 Tikimybių teorija.
16.05 Vaid. f. „Liūto dalis“.
18.00 M. Zadornovas „Pavargusio romantiko 

užrašai“.
20.00 Laikas. Lietuvos „Laikas“.
20.25 „Ledynmetis“.
22.30 Detektyvas „Juodoji orchidėja“.
1.45 Laikai.
1.30 Muzikinis kanalas.

 RTR Planeta
7.00 Labas rytas, Rusija!
8.30 Vaid. f. „Pavasario audros“.
10.00 Žinios.
10.10 Žinios – Maskva.
10.20 Biblinis siužetas.
10.50 Serialas „Priešprieša“.
11.50 Animacinis f.
12.05 Kas namuose šeimininkas.
12.30 Kita redakcija.
13.00 Žinios.
13.15 Serialas „Sava komanda“.
14.10 Animacinis f.
14.20 Už septynių užraktų.
14.50 Aplink pasaulį.
15.40 Valdžios formulė.
16.05 Nacionalinis interesas.
16.50 Haremas.
17.35 Kino magija.
18.15 Serialas „Kamenskaja“.
19.00 Žinios.
19.15 Revizorius.
19.45 Kultūrinė revoliucija.
20.40 Šeštadienio vakaras.
22.20 „Komediantų furgonas“.
23.00 Humoro laida.
23.30 Serialas „Priešprieša“.
0.30 Vaid. f. „Mirti nebaisu“.
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 LTV
8.00 Šventadienio mintys.
8.30 Mėta Meškinija.
8.45 „Jasonas ir Olimpo didvyriai“. 
9.05 „Sonikas X“. Animac. f.
9.25 „Tutenšteinas“. Animac. serialas.
9.45 „Pasakų šalyje“. Animac. f.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 „Fliperis“. Serialas.
11.00 Vaikų „Eurovizijos“ atranka.
12.00 LTV naujojo sezono atidarymo koncertas.
15.00 Kaip gražu miške.
15.30 Gamtos patruliai.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 (K)laidelė.
16.15 Klausimėlis.
16.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu.
17.00 Keliaukim!
17.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.00 Henrikas Vaitiekūnas. Būna ir geriau...
18.45 Bėdų turgus.
19.45 Savaitė.
20.30 Panorama. Sportas. Orai.
21.00 Agentas 007 Džeimsas Bondas. „Niekada 

nesakyk „niekada“. Veiksmo trileris.
23.35 Kultūra.

 LTV2
9.00 Šventadienio mintys.
9.30 Mokyklos langas.
10.00 Septynios Kauno dienos.
10.50 Miesto kodas.
11.35 Klausimėlis.
11.50 Negali būti.
12.20 Stilius.
13.05 Požiūris.
13.55 EksprESas LT.
14.40 Emigrantai.
15.35 Kasdienybės aitvarai.
16.20 Amžių šešėliuose.
17.05 Žodžių kišenė.
17.25  „Kenterberio pasakojimai“. 
17.25 Gero ūpo!
19.00 Gimtoji žemė.
19.30 Retrospektyva.
20.25 LTV dok. f.  „Dronning Louise“.
20.40 Serialas „Giminės“.
21.30 Panorama. Sportas. Orai.
22.00 Rimtosios muzikos vakaras.
23.15 Pasaulio trumpametražis kinas. „Tylios 

ašaros“, „Golfo aikštyno istorijos“.

 LNK
6.25 Dienos programa.
6.30 „Būrys ant ratų“. Animac. serialas.
6.55 „Godzila“. Animac. serialas.
7.20 „Rožinė pantera“. Animac. serialas.
7.45 „Džiumandži“. Animac. serialas.
8.10 „Kiauliamiestis“. Animac. serialas.
8.35 „Ir vėl Endis...“ Animac. serialas.
8.58 Žodis – ne žvirblis.
9.00 Sveikatos ABC.
10.10 Baltojo katino svetainė.
11.00 „BBC pristato. Gyvūnų gabumai“. 
12.05 „Discovery“ pristato. Krokodilų gaudytojas“. 
13.05 „Žmona dviem“. Komedija.
14.50 „Našlė“. Serialas.
15.55 Naujas ūkis.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.45 Teleloto.
18.45 Žinios. Sportas. Orai.
19.05 Savaitės panorama.
19.30 Solo su orkestru.
20.30 „Įsimylėti per dvi savaites“. 
22.30 „Mergina, verta milijono“. Drama.
1.05 Saulius ir Jurga.
1.35 Lalaila.

 TV3
6.50 Programa.
6.55 Teleparduotuvė.
7.10 „Magija“. Animac. serialas.
7.40 „YuGiOh!“ Animac. serialas.
8.05 „Drakonų globėjas“. Animac. serialas.
8.30 „Nauji Lesės nuotykiai“. Serialas.
9.00 Sveikas žmogus.
10.00 Filmas vaikams. „Vėžliai nindzės2: Ozo 

paslaptis“. Veiksmo f.
11.40 „Gyvenimo faktai. Šventinių susibūrimų 

ypatumai“. Komedija.
13.20 „Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai“.
14.00 „Meilės sūkuryje“. Serialas.
(14.00 Numatomos Europos vyrų krepšinio 

čempionato Lietuvos rinktinės rungtynės, 
jei ši pralaimės pirmas rungtynes dėl 58 
vietų.)

14.55 „Formulės1“ pasaulio čempionato Didžiojo 
Belgijos prizo lenktynės.

(16.30 Numatomos Europos vyrų krepšinio 
čempionato Lietuvos rinktinės rungtynės, 
jei ši laimės pirmas rungtynes dėl 58 
vietų.)

17.10 „H2O“. Serialas.
17.40 Penktokų iššūkis.
18.45 TV3 žinios. 18.55 Krepšinio apžvalga.
19.00 Lietuvos kaimo naujienos.
19.05 Savaitės komentarai.
19.30 Puikusis šou.
(20.00 Numatomos Europos vyrų krepšinio 

čempionato Lietuvos rinktinės rungtynės, 
jei ši pralaimės pusfinalį.)

21.30 Rinktinės gydytoja Aiskauda.
(22.30 Numatomos Europos vyrų krepšinio 

čempionato Lietuvos rinktinės rungtynės, 
jei ši laimės pusfinalį, arba Europos vyrų 
krepšinio čempionato rungtynės  
dėl 1 vietos.)

(0.30 Numatomos Europos vyrų krepšinio 
čempionato rungtynės dėl 3 vietos.)

2.20 Telejazz.

 BTV
7.45 Programa.
7.50 Televitrina.
7.05 „Pirmyn, Anita!“ Serialas.
8.00 „Dideli mažųjų pavojai“. Dok. serialas.
8.30 Statau namą.
9.00 Sveikatai ir laimei.
10.00 Tauro ragas.
10.30 Autopilotas.
11.05 Vienam gale kablys.
11.40 Roberto pusryčiai.
12.10 „Nepatvirtinta diagnozė“. 
13.10 „Mano vaikai – košmaras!“ Realybės šou.
14.10 Sveikinimų koncertas.
16.00 Tarp miesto ir kaimo.
16.30 Smagiausios akimirkos.
16.55 „Mentai VII. Sudužusių žibintų gatvės“. 
17.55 „Už viską tau dėkoju“. Melodrama.
19.00 „Nepaaiškinami faktai IV“. 
20.00 Žinios. Orai. Sportas.
20.15 Meilės istorijos. „Aistros Mauricijuje“. 
21.55 „Tobulybė“. Komedija.
0.00 „Vandens žiurkės V“. Serialas.
0.55-5.00 Bamba (S).

 ŠTV
9.00 Programa.
9.05 Kas? Kur? Kada?
9.15 Žmogus ir gyvūnas.
9.45 Bitinijos šalis.
10.15 Sveikinimų koncertas.
10.45 Specialisto patarimai.
11.20 (Ne)moku.
11.30 Mados reidas.

12.30 „Detektyvas Monkas“. Serialas.
13.30 „Žavūs ir drąsūs“. Serialas.
15.30 Topmodeliai.
16.30 „Karštis ant ledo“. Laida apie ledo ritulį.
17.00 „Žvaigždžių vartai SG1“. Serialas.
18.00 „Policininkas iš Šanhajaus“. Serialas.
19.00 Šiaulių universiteto televizija.
19.35 „FC Šiauliai“. Laida apie futbolą.
19.55 Krepšinio pasaulyje.
20.30 (Ne) moku.
20.45 Kas? Kur? Kada?
21.00 „Moterų pasaulis“. Drama.
22.00 Aukščiausia pavara.
23.00 „Šeimos bičas“. Animac. serialas.
23.30 Naktinės pramogos.

 Splius
8.00 PMK.
8.50 Programa.
9.00 Žaidimų labirintas.
9.30 Prisijunk...
9.50 „Gubernija cup2002“.
11.05 Niekada nesakyk „niekada“.
11.30 Komedija „Vendelo beikerio istorija“.
13.05 Kultūra.
13.10 PMK.
16.05 Programa.
16.15 „Taiklus šūvis“. Kovinis f.
18.05 Kertinis akmuo.
18.35 „Gubernija cup2004“.
19.50 Tavo augintinis.
20.20 Akis TV.
20.40 Provincija.
21.10 Reklaminė laida „P“ + Kultūra.
21.20 „Pamišimo epidemija“. Mistinis trileris.
23.10 SMS pokalbiai.
1.30 PMK.

 Balticum Auksinis
7.00 „Blogas Kalėdų Senelis“.
9.00 Melodrama „Pabroliai“.
11.00 Veiksmo komedija „Slapyvardis: Valytojas“.
13.00 Juodoji komedija „Keturi kambariai“.
15.00 Juodoji komedija „Storas ir įsiutęs“.
17.00 Biografinė drama „Kobas“.
19.10 Trileris „Spiečius“.
21.00 Komedija „Alibi“.
23.00 Drama „Du už vieno kainą“.
1.05 Komedija „Magnatai“.

 1-asis Baltijos kanalas
7.00 Naujienos.
7.10 Topshop.
7.30 Dokumentinis filmas.
7.55 Laida kariams.
8.20 „Grok, armonika!“
9.00 Naujienos.
9.15 Humoro laida.
9.25 Padriki užrašai.
9.45 Kol visi namie.
10.3 Fazenda.
11.00 Naujienos.
11.10 Vaid. f. „Legenda apie juodąjį riterį“.
12.00 „Naujos dainos apie svarbiausius dalykus“.
13.10 Jų ieško milicija.
13.40 Komedija „Neptūno šventė“.
14.25 „Žvaigždžių liga“.
15.15 Linksmųjų ir išradingųjų klubas.
16.50 „Kaukazo belaisvė, arba Nauji Šuriko 

nuotykiai“.
18.15 Šlovės minutė.
20.00 Laikas.
20.50 Žvaigždžių fabrikas.
22.30 Komedija „Beveik laimingas“.
0.20 Vaid. f. „Čakio palikuonys“.
1.45 Muzikinis kanalas.

 RTR Planeta
7.00 Žinios.
7.10 Žinios – Maskva.
7.20 Vaid. f. „Leningradas, lapkritis“.
8.45 Humoro laida.
9.30 Muzikanto kelionės.
10.00 Žinios.
10.10 Žinios. Savaitė mieste.
10.50 Serialas „Priešprieša“.
12.00 Animacinis f.
12.20 Pats sau režisierius.
13.00 Žinios.
13.15 Serialas „Sava komanda“.
14.10 Animacinis f.
14.20 Rusijos rinktinė.
14.50 Miestelis.
15.15 Teleteatras. Klasika.
16.10 „Mūsų namuose“.
17.05 Daugiau nei meilė.
17.45 Sąžiningas detektyvas.
18.15 Serialas „Kamenskaja“.
19.00 Žinios.
20.00 Specialusis korespondentas.
20.30 „Gyvenimo linija“.
21.25 Vaidybinis f.
23.15 Serialas „Priešprieša“.
0.50 Vaid. f. „Leningradas, lapkritis“.
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Orų PrOGNOZė Šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis numatomos liūtys. 

Saulėta Nedidelis 
debesuotumas Apsiniaukę Lyja PerkūnijaTrumpalaikis

lietus
Apsiniaukę 
su pragiedruliais

Trumpalaikis
lietus su perkūnija

Klaipėda 
+14 
+11

Šiauliai 
+13 
+7 Panevėžys 

+13 
+6

Kaunas 

+13 
+7

Vilnius 
+13 
+8

oRaI EURopoJE
Amsterdamas +17
Antalija +31
Atėnai +27
Barselona +25
Berlynas +10
Bordo +25
Briuselis +20
Budapeštas +21
Bukareštas +25
Dublinas +17
Frankfurtas +18
Haga +16
Hamburgas +14
Helsinkis +14
Kaljaris +29
Kijevas +22
Kopenhaga +13
Krokuva +13
Lisabona +29
Londonas +19
Madridas +28

Malaga +26
Maskva +15
Milanas +26
Nica +22
Neapolis +27
Oslas +12
Palermas +30
Paryžius +22
Praha +16
Porto +27
Roma +30
Ryga +14
Sevilija +30
Sofija +24
Stambulas +24
Stokholmas +14
Talinas +15
Valensija +21
Varšuva +12
Viena +19
Venecija +24

Saulė teka 6.51,

leidžiasi 19.37.

Dienos ilgumas 
– 12.46.

Mėnulis – 
jaunatis.

Saulė Mergelės 
ženkle.

Utena 
+14 
+6

Varėna 
+14 
+6

Biržai 
+13 
+7

anEKdotaI

paSKUtInIS pUSLapIS

Šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis 
numatomos liūtys. Vėjas vakarų, šiaurės 
vakarų 9–14 m/s, kai kur vėjo gūsiai 15–20 
m/s. Temperatūra dieną 11–16, naktį 6–11 
laipsnių šilumos.

Rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės 
vakarų 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, 
dieną 11–16 laipsnių šilumos.

+13 
+11

Palanga 
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   žymimas apmokėtas plotas

Rinko ir maketavo UAB „Šiaulių kraštas“ 
tech. centras. Spausdino „Respublikos“ 
spaustuvė. SL Nr. 291. Tiražas 18300 egz. 
Už spausdinimo kokybę atsako spaustu-
vė. Užsakymo Nr.

7 spaudos lankai

Už skelbimų, reklamos turinį ir klaidas 
redakcija neatsako. Rankraščiai negrąži-
nami ir nerecenzuojami. Perspausdinti 
publikacijas ar jų dalį galima tik gavus 
rašytinį redakcijos sutikimą. Autorių 
nuomonė nebūtinai sutampa su redak-
cijos nuomone.

Vyriausiasis redaktorius 

Vladas VERTELIS

Blondinė sekretorė skundžiasi 
kompiuterių meistrui:
– Aš įvedu slaptažodį, bet 
kompiuteris manęs nesupranta!
– O kokį slaptažodį renkate?
– Penkias žvaigždutes.
***
Mažasis Petriukas atbėga pas 
tėtį:
– Tėti, sakyk, ar tu turi gerą 
regimąją atmintį?
– Taip, o ką?
– Tiesiog aš sudaužiau veidrodį, 
prieš kurį tu visada skutiesi..
***
Blondinė – brunetei:
– Tu dar po stalu šliaužiojai 
ir į kelnes darei, kai aš jau į 
mokyklą vaikščiojau!
– Aha. O dabar mes klasiokės!
***
Petriukas šaukia iš vonios:
– Mama, kokius marškinius 
man šiandien duosi?
– Trumpomis rankovėmis. O 
kodėl klausi?
– Kad žinočiau, iki kurios vietos 
rankas plauti.

GRAŽUOLĖ: Naująja „Mis Venesuela“ karūnuota D. Gonsales.

Belgijos karalius Albertas II, 
šalies žiniasklaidos skaičiavi-
mais, yra skurdžiausias Europos 
monarchas.

Nors 73 metų Alberto II sąskai-
tose, rūmų duomenimis, yra 12,4 
milijono eurų, jis turi brangią 
jachtą ir vilą Pietų Prancūzijoje, 
tačiau, palyginti su kitais Euro-
pos valdovais, jis „praktiškai ne-
turi nieko“, rašo laikraštis „Het 
Laatste nieuws“.

Turtingiausiu Europos monar-
chu vadinamas Lichtenšteino 
kunigaikštis Hansas Adamas, 
kurio turtas vertinamas 3 mili-
jardais eurų. Toliau eina Didžio-
sios Britanijos karalienė Elžbieta 
II su 1,8 milijardo ir Ispanijos 

karalius Chuanas Karlas su 1,7 
milijardo eurų. Liuksemburgo 
didysis hercogas Henris, turintis 
1,2 milijardo, yra beveik 100 
kartų turtingesnis už kolegą iš 
Belgijos.

Milijardų neturi, tačiau lėšų 
stygiumi taip pat nesiskundžia 
Švedijos karalius Karlas Gusta-
vas, kuriam priklauso 793 mili-
jonai eurų, Monako kunigaikštis 
Albertas (775 mln.), Nyderlandų 
karalienė Beatričė (217 mln.), 
Danijos valdovė Margret (146 
mln.) ir Norvegijos karalius Ha-
raldas (141 mln.).

Šiais skaičiavimais, Belgijos 
karalius užima paskutinę, de-
šimtąją, vietą.

Turkijos prezidentas Abdula 
Giulas, viešėdamas šalies piet-
ryčiuose, pamiršo, jog prasidė-
jo ramadanas, ir išgėrė stiklinę 
vandens. Šį daug dėmesio sulau-
kusį momentą užfiksavo televi-
zijų operatoriai ir fotografai. Pa-
maldžiu musulmonu laikomam 
A. Giului netaktas nutiko per 
susitikimą Sirto mieste Turkijos 
kurdų teritorijose. Prezidentas 
vėliau neslėpė nusivylimo, kad 
niekas jo neįspėjo, kai jis lūpo-
mis palietė stiklinę.

Musulmonams per ramada-
ną nuo saulės patekėjimo iki 
laidos negalima nieko valgyti 
ir gerti. Tiesa, netyčia gurkšte-
lėjęs vandens, A. Giulas, turkų 
islamo ekspertų nuomone, ne-
nusižengė ramadanui. Jis esą 
gėrė, ne specialiai norėdamas 
sulaužyti pasninko reikalavi-
mus, o tik užsimiršęs.

SKRYDIS: Japonija sėkmingai išvedė į kosmosą Mėnulio zondą. Tai yra 
ambicingiausia misija nuo JAV vykdytos „Apolono“ programos 1969-
aisiais, pranešė Japonijos kosmoso agentūra (JAXA).

EPA-ELTA nuotr.

Turkijos 
prezidentas 
pažeidė 
ramadaną

Turtingiausi ir skurdžiausi 
Europos monarchai

EPA-ELTA nuotr.


