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„Gargž dai vi sa da gar sė ja 
ce pe li nais.“

www.klaipeda.diena.lt
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Į gais rą –
tar si į
pra mo gą

4 Ne pa si se kė: �� iš�sve�čių�na�mų�iš�vy�tos�mer�gi�nos�tu�rė�jo�sku�biai�ieš�ko�tis�ki�to�kam�ba�rio,�kad�ne�tek�tų�nak�vo�ti�
gat�vė�je.� � Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

Vie toj ato sto gų – šo kas
Ne vi sos ato sto gos 
praei na taip, kaip 
sva jo ta. Nusp ren
du sių pail sė ti prie 
jū ros vieš nių Pa lan
go je lau kė ap mau
das, pyk tis ir nu si
vy li mas. Per pa tį pi
ką į ku ror tą at va žia
vu sios vil nie tės iš
gir do pa siū ly mą 
nak vo ti au to bu sų 
sto ty je – jų už sa ky
tas kam ba rys bu vo 
ati duo tas ki tiems 
poil siau to jams, nes 
esą jos at vy ko ne 
su tar tą va lan dą.

Ind rė Ki se lio vai tė
i.kiseliovaite@kl.lt

Pa siū lė ne tą kam ba rį
Iš vyk da mos į Pa lan gą dvi Vil
niaus gy ven to jos bu vo ra mios ir 
į pa jū rį be si ver žian tis itin di de lis 
poil siau to jų srau tas joms blo gų 
min čių ne kė lė. Poil sis su pla nuo
tas, nak vy nės vie ta pa si rū pin ta iš 
anks to, avan sas su mo
kė tas.

Gargž�dų�kul�tū�ros�cent�ro�di�rek�to�rė�Vaida
Skuodienė�į�sa�vait�ga�lį�
vyk�sian�čią�di�de�lę�
šven�tę�kvie�čia�
ir�klai�pė�die�čius.

As ta Alek sė jū nai tė
a.aleksejunaite@kl.lt

Už si lieps no ju si at lie kų rū šia vi
mo įmo nė ant ko jų su kė lė ne tik 
ug nia ge sius. Į gais ra vie tę at vy
kę ug nia ge siai net ne ra do vie tos 
pa sta ty ti au to mo bi lį, nes žiop lių 
mi nia bu vo su si bū ru si ant ke lio. 
Žmo nės pa si žiū rė ti lieps nų sku
bė jo ir iš Klai pė dos, ir iš Klai pė
dos ra jo no.

De gė ki lo met ro plo tas
Ug nis įmo nė je „Vir gi ni jus ir Ko“ 
pa ste bė ta tre čia die nio va ka rą, 
apie pu sę de šim tos. Bend ro vė
je rū šiuo ja mos ant ri nės ža lia vos, 
to dėl ne keis ta, kad te ri to ri jo je 
bu vo itin daug plas ti ko ga mi nių.

Lieps nos tiek įsi siau tė jo, kad 
ug nis iš pli to ko ne kvad
ra ti nio ki lo met ro plo te.
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pramogųgidas
Parodų rūmuose – šiuolaikinio meno jungtys
Šiandien 17 val. Klai-
pėdos kultūrų ko-
munikacijų centro 
(KKKC) Parodų rū-
muose lankytojams 
duris atvers net pen-kios naujos ekspo-

zicijos: bus pristaty-
ta KKKC inicijuoja-
mo meno projekto 
„Šiuolaikinės gra�kos erdvės“ paroda, Eglės Karpavičiūtės tapy-

bos paroda „Re-pain-
ted“ / „Per-tapyta“, 
jungtinė Kunigundos Dineikaitės ir Simo-

no Kuliešio tapybos 
paroda „Upės ir jū-
ros“, Vladimiro Mac-
kevičiaus „Warning“ / „Įspėjimas“ ir lietuvių 

kūrėjų NFT skaitme-
ninio meno paroda.

ką ir vartojimo įpročius, tapyto-jo, menininko tapatybę, žiūrovo kaip meno vartotojo vaidmenį, jo (ir savo) tikėjimą bei abejonę pa-veikslu.
E.Karpavičiūtės parodoje „Re-painted“ / „Per-tapyta“ prista-tomas naujausias autorės dar-bų ciklas – anksčiau menininkės kurtos „Nutapytų ekspozicijų“ serijos tęsinys. Drobėse užfiksuo-tos žymiausios šiuolaikinio meno galerijų ir muziejų (Guggenheimo, Victorios Miro, Davidi Zwirnerio, Gagosiano ir kt.) erdvės, kurio-se ji įterpia ir „eksponuoja“ sa-vo kurtus paveikslus. Taip randa-si fiktyvi jos kūrybinės biografijos dokumentacija, naikinanti ribas tarp fakto ir iliuzijos, vis iš nau-jo patikrinanti tapybos ir tikrovės santykį. Tapyti atvaizdai tampa neįvykusių įvykių laikmenomis – ekspozicijos įvyksta ir yra įvieti-namos tik drobės paviršiuje. Tad kūriniai, imituodami žvilgsnį at-gal, veikia kaip laiko klastotės ir per vieną archajiškiausių meno formų – tapybą – yra suarchy-vuojami kaip būties faktai.E.Karpavičiūtė (gim. 1984 m.) baigė tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje (VDA). Suren-gė individualių parodų, dalyvavo dešimtyse jungtinių meno pa- rodų Lietuvoje ir svetur. 2015 m. E.Karpavičiūtė laimėjo pagrin-dinius prizus dviejuose tarptau-tiniuose konkursuose: „Premio Combat Prize 2015“ ir „Donkey Art Prize“. Dailininkė – daug-kartinė konkurso „Jaunojo tapy-tojo prizas“ finalininkė ir publi-kos prizo laimėtoja.

Lietuvių NFT menasPo 2021 m. pradžioje kilusio di-džiulio susidomėjimo NFT (angl. non fungible tokens, liet. nekei-čiamieji žetonai arba vienetiniai žetonai) menu, ši meno sritis pa-tiria natūralią evoliuciją ir trans-formacijas. NFT meno kūrėjų, kolekcininkų ir perpardavinėtojų gausa užliejo internetą, sociali-

Kartu: 

Objektas: 

Gra�kos erdvės
Antrus metus vykstantis grafi-kos meno projektas „Šiuolaiki-nės grafikos erdvės“ šiemet savo erdves atveria tapatumo atsis-

kleidimui. Projekto metu vyks-tančioje parodoje 11 jaunų kūrė-jų įvairiomis formomis ir grafinės raiškos priemonėmis iš skirtin-gų perspektyvų žvelgia į asmens tapatumo su kūryba ir socialine aplinka bei savianalizės temas. Kiekvienas menininkas savaip nagrinėja asmens, savo paties ar kito, buvimo prasmę, vietą ar apibrėžtį. Jaunųjų menininkų darbuose žmogui užauga spar-nai, nurieda galva, jis įkalinimas nerimo erdvėje ar pradeda riau-moti lokio balsu.
Parodoje dalyvauja meninin-kai: Liepa Gudauskaitė, Indrė Lubytė, Jolita Puleikytė, Mari-ja Brusokaitė, Alex Kochan, Pi-jus Burakas, Žvėrūna, Staselė Ja-kunskaitė, Tadas Truchill, Darius Odinas, Kseniia Buryka.Projekto „Šiuolaikinės grafikos erdvės“ organizatoriai siekia pri-statyti ne tik jau žinomų meni-ninkų kūrybą, bet ir supažindinti su dar tik kylančių kūrėjų dar-bais. Vienas iš projekto tikslų –  įtraukti uostamiesčio jaunimą į KKKC veiklą ir kurti ilgalaikes partnerystes, todėl organizato-riai kviečia į visą mėnesį vyk-

siantį renginių ciklą. Dalyviams parengtoje programoje – perfor-mansai, seminarai, susitikimai su kūrėjais ir diskusijos, kūrybi-nės dirbtuvės, kur kartu su me-nininkais lankytojai galės pri-sijungti prie įvairių kūrybinių veiklų. Projekto metu meninin-kai Pijus su draugais Klaipėdos Baltijos gimnazijos sieną pavers miestą puošiančiu objektu, o fes-tivalį vainikuos atlikėjos Karoo koncertas. Nuo gatvės meno ne-atsiejama ir tatuiruočių kultūra, todėl bus laukiami visi neabejin-gi šiai meno krypčiai.Pirmasis renginys – rugpjū-čio 20 d. 11 val. kūrybinės cia-notipijos dirbtuvės su grafikė-mis Gertrūda Šernaite-Juršėne ir L.Gaidauskaite.

E.Karpavičiūtės „Per-tapyta“Tapytoja E.Karpavičiūtė – nuo-sekli kultūros lauko tyrinėtoja. Jos kūriniai – vaizdiniai komen-tarai apie tapybą, istoriją, meno institucijas: muziejus, galeri-jas, parodines erdves. Meninin-kė stebi ir įamžina kultūros lauką bei jo pokyčius, kalba apie šiuo-laikinę meno pateikimo specifi-

Kiekvienas meni-
ninkas savaip nagri-nėja asmens, savo paties ar kito, buvi-mo prasmę, vietą ar apibrėžtį.

 Šiandien priedas

Fotografijų
paroda
keliaus
po�miestą.

Lietuva 8p.

„Per�las�Ener�gi�ja“
stab�do�veik�lą.

Įmo�nė�veiks,�kol
iš�par�duos�tur�tą.

pEnKtadiEnis,  rugpjūčio 19,  2022
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Vy�ras�žu�vo
va�žiuo�da�mas

elekt�ri�niu
pa�spir�tu�ku.
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Be veik pu sė klai pė
die čių, šie met įsto
ju sių į ko le gi jas ar 
uni ver si te tus, rin
ko si stu di jas bū tent 
Klai pė dos aukš to
sio se mo kyk lo se.

Skai čiai: �� šie�met�be�veik�vi�so�se�Klai�pė�dos�aukš�to�sio�se�mo�kyk�lo�se�stu�di�juo�ti�pra�dės�dau�giau�pir�ma�kur�sių�
nei�per�nai.� � Vy�tau�to�Pet�ri�ko�nuo�tr.

Ind rė Ki se lio vai tė
i.kiseliovaite@kl.lt

Vaikš čio jant po uos ta mies čio 
cent rą, daž nam no ri si pri sės ti ir 
at si pūs ti. Vie ni at si kve pia lau ko 
ka vi nė se, ki ti žval go si ar ti miau
sio suo liu ko. Ta čiau ra dę jį pi lia
vie tė je nu stem ba – dar vi sai ne
se niai pa sta ty ti suo liu kai apau
gę ker pė mis.

Klai pė die čiai juo kau ja, esą ant 
to kių suo liu kų sė dė ti – bent šiek 
tiek minkš čiau, tik pa ta ria ma to 
ne da ry ti puoš niais dra bu žiais. 
Ke lis to kius suo liu kus nu fo tog

Keis ta: �� pi�lia�vie�tė�je�įreng�ti�suo�liu�kai�–�nau�ji,�bet��jau�su�kerpėmis.�

Ap ker pė ję suo liu kai – nu va ly ti ra fa vęs vie nas klai pė die tis nuo
trau kas įkė lė į so cia li nių tink lų 
gru pę „Tvar kau Klai pė dą“.

Kaip ir bu vo ga li ma ti kė tis, ne
tru kus ki lo mies tie čių šur mu lys.

„Me die nai rei kia prie žiū ros, ne
ga li ma pa sta ty ti me di nio suo liu ko 
ir jį tie siog pa mirš ti, rei kia kas met 
skir ti pi ni gų jam at nau jin ti“, – ti
ki no vie na klai pė die tė.

Ki ti pa ste bė jo, kad pro ble mų 
pi lia vie tė je glū di ir dau giau.

„Taip sa kant, gam ti niai suo le
liai. Su lau žy ti len tų ta ke liai, ply
te lės su skal dy tos, įkri tu sios“, – 
ste bė jo si ki ta mo te ris.

Pa sak Klai pė dos sa vi val dy bės 
ta ry bos ir me ro sek re to ria to vy
riau sio sios spe cia lis tės Sil vi jos 
Moc ku vie nės, suo liu kai bus nu
va ly ti.

„Pi lia vie tės te ri to ri jo je suo
liu kus pri žiū ri Ma žo sios Lie
tu vos is to ri jos mu zie jus. Mies
to tvar ky mo sky rius pra ne šė, jog 
mu zie jaus dar buo to jai jau in for
muo ti apie gy ven to jo pa ste bė ji
mus ir pa si rū pins, kad suo liu kai 
bū tų nu va ly ti. Jų būk lė yra ge ra, 
keis ti ne rei kia“, – tei gė S.Moc
ku vie nė.

Pa ža dai bu vo te sė ti – vi si suo
liu kai jau nu va ly ti.� Vy�tau�to�Liau�dans�kio�ir�„Fa�ce�book“�pa�sky�ros�„Tvar�kau�Klai�pė�dą“�nuo�tr.

As ta Dy ko vie nė
a.dykoviene@kl.lt

Mo ky to jų bus ne daug
Iš vi so Lie tu vo je 16oje uni ver
si te tų ir 18oje ko le gi jų stu di
jas nuo šio ru dens pra dės per 19 
tūkst. pir ma kur sių, be veik 600 
dau giau nei per nai.

Bend ras priė mi mas įvy ko į 565 
pro gra mas. Dau giau sia, tai yra – 
kas penk tas bū si ma sis pir ma kur
sis rin ko si so cia li nių moks lų stu
di jų kryp čių gru pės pro gra mas.

Ant ro jo je vie to je – in for ma
ti kos moks lų kryp čių gru pė, jo
je su tar tis pa si ra šė per 12 pro c. 
priim tų as me nų.

Tre čio je vie to je – svei ka tos 
moks lų, po jos – hu ma ni ta ri nių 
moks lų gru pė ir ga liau siai – in ži
ne ri jos moks lai, ku riuos pa si rin
ko vos 8,6 pro c. pir ma kur sių.

Ko le gi jo se bū si mie ji stu den tai 
rin ko si vers lo ir vie šo sios va dy
bos stu di jų pro gra mas, svei ka tos 
bei in ži ne ri jos moks lus.

Yra spe cia ly bių, ku rio se su
rink tos stu den tų gru pės, bet pro
fe si jos iš lie ka ne itin po pu lia rios. 
Pa vyz džiui, pir ma kur sių bū si
mų jų pe da go gų Lie tu vo je šie met 
yra vos 5 pro c.

Ko le gi jo se – spar tus au gi mas
Dau giau sia pir ma kur sių stu den
tų su rin ko Vil niaus uni ver si te
tas (3 390), Kau no tech no lo gi jos 
uni ver si te tas (1 114) ir Vil niaus 
Ge di mi no tech ni kos uni ver si te
tas (1 033).

Klai pė dos uni ver si te te šie met 
moks lus pra dės 271 pir ma kur sis, 
45 dau giau nei per nai, 184 iš jų 
stu di juos vals ty bės fi nan suo ja
mo se vie to se, li ku sie ji už moks
lus tu rės su mo kė ti pa tys.

O štai Lie tu vos aukš to ji jū rei
vys tės mo kyk la šiais me tais su
lau kė 15 pro c. ma žiau no rin čių jų 
stu di juo ti šio je įstai go je.

Jū ri nių pro fe si jų pro gra mas 
šiais me tais čia pa si rin ko 127 

Klai pė die čiai ren ka si Klai pė dą
Lie tu vos aukš tų jų mo kyk lų aso cia ci jos 
duo me ni mis, nuo rug sė jo uos ta mies ty je 
be veik vi so se Klai pė dos aukš to sio se mo
kyk lo se nau jus moks lo me tus pra dės 
dau giau pir ma kur sių nei per nai. Tik 
bū si mų jų jū ri nių spe cia lis tų skai čius kiek 
ma žes nis nei per nykš tis.

bū si mie ji pir ma kur siai. Vals ty
bės fi nan suo ja mo se vie to se stu
di juos 40 stu den tų, ne fi nan suo
ja mo se – 87.

Kiek di des niu skai čiu mi stu
den tų nei per nai šiais me tais ga
li pa si gir ti Klai pė dos vals ty bi nė 
ko le gi ja, ku rio je vals ty bės fi nan
suo ja mo se vie to se moks lus pra
dės 313 pir ma kur sių, o ne fi nan
suo ja mo se – 473 stu den tai.

Lie tu vos vers lo ko le gi jo je, ku ri 
fi lia lus tu ri Klai pė do je ir Vil niu
je, šie met su tar tys pa si ra šy tos su 
171 bū si muo ju pir ma kur siu. Vi
sos vie tos ne fi nan suo ja mos vals

ty bės. O So cia li nių moks lų ko
le gi jo je, ku rios fi lia lai yra ne tik 
Vil niu je, Kau ne, bet ir Klai pė do
je, šiais me tais bū si mų pir ma
kur sių 17 pro c. dau giau nei per
nai, tai yra 1 181. Čia taip pat nė ra 
vals ty bės fi nan suo ja mų vie tų.

Stu di jos – ar čiau na mų
Stu di jas Klai pė do je rin ko si dau
giau sia Va ka rų Lie tu vos re gio no 
gy ven to jai.

Ta čiau yra bū si mų jų pir ma kur
sių ir iš Vil niaus ar Kau no mies
tų, Ute nos, Za ra sų, Šven čio nių. 
Nė vie no bū si mo stu den to Klai

pė dos mo kyk lo se nė ra iš pie ti
nių ša lies sa vi val dy bių – Tra kų, 
Va rė nos, Drus ki nin kų, Laz di jų, 
Vil ka viš kio, Kaz lų Rū dos, Prie
nų, Birš to no, Kal va ri jos.

Taip pat stu di jų Klai pė do je šie
met ne pa si rin ko nė vie nas uk
mer giš kis, ro kiš kė nas, Ig na li nos 
ar Mo lė tų ra jo nų gy ven to jas.

Stu di jos uos ta mies ty je šie met 
ne su vi lio jo ir nė vie no ne rin giš
kio. O štai be veik pu sė klai pė die
čių, šie met įsto ju sių į ko le gi jas 
ar uni ver si te tus, rin ko si stu di
jas bū tent Klai pė dos aukš to sio
se mo kyk lo se.
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59-erių klai pė die tis Al gir das Nek-
re vi čius, ne tu rė da mas nė 22-ejų, 
pa ty rė ga my bi nę trau mą ir apa-
ko. „Lai mė, kad 1984 m. gy dy tis 
bu vau iš siųs tas į gar sią ją V.Fi la-
to vo akių li gų kli ni ką Ode so je. 
Ten tuo me tu gy dė si daug žmo-
nių iš įvai rių vie tų. Supratau, kad 
to kių, kaip aš, la bai daug. Bū tent 
ši pa tir tis pa dė jo iš tver ti, ne pa-
lūž ti ir ei ti pir myn nau ju ke liu“, – 
pa sa ko ja Al gir das.

Pra ra dęs re gė ji mą vy ras ran kų 
ne nu lei do – dir bo tuo me čia me 
Lie tu vos ak lų jų drau gi jos Klai pė-
dos ga my bi nia me mo ky mo kom-
bi na te, šiek tiek Lie tu vos ak lų jų 
ir silp na re gių są jun gos Klai pė dos 
fi lia le. Vė liau Šiau lių aukš tes nio-
jo je me di ci nos mo kyk lo je bai-
gė ma sa žo spe cia ly bę, įsi dar bi no 
ma sa žuo to ju di de lė je įmo nė je. 
„Na, bu vo ne ma žai klien tų, bu-
vo. Bet atė jo lai kas ir už lei dau ke-
lią jau nes niems. Da bar – pen si-
nin kas, il siuo si, skai tau įgar sin tas 
kny gas“, – kuk liai, lyg tarp kit ko, 
sa ko Al gir das. Apie as me ni nę pa-
gal bą vy ras su ži no jo iš neį ga lių jų 
me ni nės raiš kos stu di jos „Klai-
pė dos gu bo ja“ tuo me tės va do vės 
Vai dos Bu tau tai tės. „Pak lau siau, 
pa mė gi nau, la bai pa ti ko, nau do-
juo si ir da bar. Jau ne beį si vaiz-
duo ju ki to kio gy ve ni mo, nes jis 
pa si kei tė kar di na liai. Kai at si ra do 
asis ten tė, su ma žė jo stre so, pra-
dė jau la biau pa si ti kė ti sa vi mi ir 
ta po leng viau pla nuo ti lai ką. Da-
bar tu riu 40 as me ni nės pa gal bos 
va lan dų per mė ne sį ir iš si dė lio-

ju jas taip, kaip man pa to gu. Už 
šią pa gal bą rei kia tik rai ne daug 
pri mo kė ti. Vio le tą man pa siū lė 
as me ni nės pa gal bos tei kė jas. Aš 
apie ją jau bu vau gir dė jęs pui kių 
ki tų klien tų at si lie pi mų. La bai 
džiau giuo si mū sų dar niais, ko-
le giš kais dar bi niais san ty kiais. 
Ma ne la bai ža vi Vio le tos ge bė ji-
mas pla nuo ti lai ką, pra ktiš ku mas 
ir pa vyz di nis ūkiš ku mas. Aš iš jos 
iš mo kau daug gra žių da ly kų. La-
bai mėgs tu ska niai pa val gy ti, to-
dėl su Vio le ta sma giai lei džia mės 
į par duo tu ves, už si sa ki nė ja me 
kar tu mais tą in ter ne tu. Vio le ta 
pa de da iš si rink ti dra bu žius ir pa-
sa ko, ar man jie tin ka. Kar tu ke-
liau ja me ir į li go ni nę, po lik li ni ką, 
ban ką, kir pyk lą pa si gra žin ti, ei-
na me pa si vaikš čio ti. Tie siog vei-
kia me vis ką, kas tik į gal vą šau na. 
Ar yra drau ge nu ti kę ko kių nuo-
ty kių? Kai vis kas taip kruopš-
čiai su pla nuo ta, yra ypač sau gu, 
tai nei pa si klys ti, nei po au to bu-
so ra tais nu drib ti ke liau jant su 
Vio le ta nie kaip ne pa vyks ta“, – 
šmaikš tau ja Al gir das.

Jo bend raam žė Vio le ta Mic kie-
nė CO VID-19 pan de mi jos me-
tu ne ti kė tai pra ra do dar bą. „Kai 
jo kio ad mi nist ra ci nio dar bo ras-
ti ne pa vy ko, ėmiau si ieš ko ti ki-
tų ga li my bių. Ar ti mos ap lin kos 
žmo gus pa siū lė įsi dar bin ti as-
me ni ne asis ten te. Su si gun džiau. 
Išk lau siau In di vi dua lios prie žiū-
ros per so na lo įžan gi nius mo ky-
mus Klai pė dos vals ty bi nė je ko-
le gi jo je. Ir štai da bar dir bu su 
Al gir du ir dar vie na klien te. Šis 
dar bas pa dė jo at ver ti akis ir ki-
taip pa ma ty ti pa sau lį. Ko anks-
čiau ne pas te bė da vau, asis tuo-
jant Al gir dui, ta po aki vaiz du. Su 
kiek kliū čių kas dien su si du ria ne-
re gin tys žmo nės! Įs ki lu sią ply te lę 
mes per ženg si me, ne rū pes tin gai 
ant ša li gat vio nu mes tą elekt ri nį 
pa spir tu ką apei si me, o kas nu-
tiks jam, jei bus be pa ly do vo? Aš 
iš Al gir do mo kau si op ti miz mo. Jis 
nie ka da ne nu lei džia ran kų, mo-
ko si, pui kiai val do iš ma nią sias 
tech no lo gi jas. To kia pa tir tis yra 
pa ts ge riau sias vais tas pra ra dus 
dar bą. Ji tei sin gai su pur to ir įti-

ki na, kad gy ve ni tik rai ge rai. Jau-
čiuo si ap do va no ta ga lė da ma pa-
dė ti ir ki tam gy ven ti lais viau. Jei 
esa te em pa tiš kas žmo gus, ieš ko-
te nuo la ti nio ar pa pil do mo dar-
bo, tap ki te as me ni niu asis ten tu 
ir pa jus ki te ge ra no riš ko bend ra-
vi mo džiaugs mą. Dar bas – va-
lan di nis, ga li ma su si dė lio ti la bai 
pa to gų dar bo gra fi ką. Tai ge ras 
pa si rin ki mas ir stu den tams, nes 
yra klien tų, ku riems pa gal bos rei-
kia bū tent va ka rais ar ba sa vait ga-
liais. Pa mė gin ki te. Tik rai ne pa si-
gai lė si te“, – ti ki na Vio le ta.

Klai pė dos VšĮ So cia li nių pa-
slau gų in for ma ci jos cent ro di-
rek to rės pa va duo to ja Ka ro li na 
Vai či kė sa ko, kad, vos pa skel bus 
apie as me ni nės pa gal bos tei ki-
mą Klai pė dos mies te, bu vo su-
lauk ta di de lio su si do mė ji mo ir 
pra šy mų gau ti šią pa gal bą: „Pa-
gal bą tei kia me as me nims, tu rin-
tiems įvai rių ne ga lių (in te lek to ir 
(ar) psi cho so cia li nę, fi zi nę ne ga-
lią, ser gan tiems lė ti nė mis li go-
mis ir t.t.), ta čiau di džiau sią vi-
sų klien tų pro cen to da lį su da ro 
re gos ne ga lią tu rin tys as me nys. 
Dau gu ma klien tų džiau gia si tu-
rė da mi kas die nį drau gą ir pa ly do-
vą, su ku riuo ga li ap lan ky ti ne tik 
įvai rias įstai gas, ta čiau ir sma giai 
pra leis ti lais va lai kį. Asis ten tai ir 
bui ty je kar tu su pa gal bos ga vė ju, 
bet ne už jį at lie ka vi sas už duo tis, 
su ku rio mis jam su dė tin ga su si-
do ro ti vie nam. Klai pė dos mies to 
gy ven to jai, no rin tys gau ti šią pa-
gal bą, ga li kreip tis į mū sų cent rą, 
o Klai pė dos ra jo no – į Klai pė dos 

Pareigos: 

A.Nekrevičius: kad jū sų gy ve ni mas reikš min gai pa ge rė tų,  

nau do ki tės as me ni ne pa gal ba

ra jo no pa ra mos šei mai cent rą. 
Nuo šir džiai ra gi na me nau do tis 
as me ni ne pa gal ba, ku ri ne tik pa-
leng vi na bui tį, bet ir tam pa rak tu 
į sa va ran kiš ku mą ir drau gys tę.“

Kam pa ni ja „At rask ga li my bes“ 
skir ta su pa žin din ti su as me ni-
ne pa gal ba ir ska tin ti ja nau do tis. 
Or ga ni za to riai pri me na – jei gu 
žmo gaus pa ja mos yra ma žes nės 
ne gu 294 eu rai (2 vals ty bės re-
mia mų pa ja mų dy džiai), pa gal-
ba jam tei kia ma ne mo ka mai. Jei-
gu pa ja mos di des nės, mo kes tis už 
pa gal bą ne ga li vir šy ti 20 pro c. jos 
tei ki mo iš lai dų ir ne ga li bū ti di-
des nis ne gu 20 pro c. as mens pa-
ja mų. Mo kes čio dy dis nu sta to mas 
in di vi dua liai įver ti nus as mens ga-
li my bes mo kė ti ir at si žvel giant, ar 
jam tei kia mos ki tos so cia li nės pa-
slau gos. No rint gau ti šia pa gal bą 
jo kių ap ri bo ji mų nei dėl am žiaus, 
nei dėl ne ga lios po bū džio nė ra. 
At ras ki te nau jų ga li my bių ir lais-
vę gy ven ti!“

„At rask  
ga li my bes“

Kam pa ni ją „At rask ga li my bes“ ini-
ci juo ja Neį ga lių jų rei ka lų de par ta-
men tas prie So cia li nės ap sau gos 
ir dar bo mi nis te ri jos.

Dau giau in for ma ci jos apie as me-
ni nės pa gal bos tei ki mą ieš ko ki te 
Neį ga lių jų rei ka lų de par ta men to 
sve tai nė je www.ndt.lt ir feis bu ko 
pa sky ro je.

Negalia: 

Į gaisrą – tarsi į pramogą
1 Ap lin ki nių gy ven vie čių 

ir net uos ta mies čio gy
ven to jai iš pra džių ma tė tik juo
dų dū mų stul pą. Ta čiau po ke
lių mi nu čių ug nies pa švais tė 
jau bu vo ma ty ti ke lių ki lo met
rų spin du liu.

Į Send va rio se niū ni jos Aukšt
kie mių kai me esan čią įmo nę bu vo 
pa siųs ti še ši ug nia ge sių au to mo bi
liai. Bend ro vės dar bi nin kai įmo nės 
trak to riu mi mė gi no skai dy ti at lie
kų krū vas, kad nors šiek tiek su
ma žė tų gais ra vie tės plo tas.

At lie kos net bu vo ve ža mos į ki
tą te ri to ri ją, o li ku sios – lie ja mos 
van de niu. Ne ti kė tai už si lieps no
jo pusp rie ka bės du ga li niai ra tai, 
ap si ly dė plas ti ko da lys.

Ug nia ge siams van duo bu vo 
tie kia mas iš tel ki nio, esan čio už 
400 met rų.

Pers pė jo dėl tar šos
Gy ven to jai pa sa ko jo, kad, ki
lus gais rui, vi sur bu vo jau čia mas 
ašt rus dū mų kva pas.

Pa sak ug nia ge sių, kai pra si dė
jo gais ras, ap lin ki niams gy ven
to jams bu vo iš siųs ti per spė ji mo 
pra ne ši mai, už terš tu mo ty ri
mus įvy kio vie to je at li ko Ap lin

kos ap sau gos agen tū ra, Ap lin kos 
ap sau gos de par ta men to Klai pė
dos val dy bos pa rei gū nai.

Šio de par ta men to Klai pė dos 
val dy bos vir ši nin kė Ra mu nė Lu
ka še vi čie nė in for ma vo, kad į įvy
kio vie tą bu vo iš kvies ta Ap lin kos 
ap sau gos agen tū ros la bo ra to ri ja 
oro už terš tu mui įver tin ti.

Su va žia vo pa žiū rė ti vaiz dų
Gargž dų prieš gais ri nės gel bė ji mo 
tar ny bos vy riau sia sis spe cia lis tas 
Ai va ras Ma žio nis pa ti ki no, kad 
tre čia die nio va ka rą į įvy kio vie tą 
at vy ku siai jo ko le gei te ko au to
mo bi liu su kti ra tais, kol pa rei gū nė 
ty rė ja ra do vie tos jam pa sta ty ti.

„Ne ga lė jau pa ti kė ti, kad toks 
žmo nių są mo nin gu mas. Ko le gė 
pa sa ko jo, jog ste bė to jų bu vo tiek, 

kad ne bu vo kur su sto ti. So cia li
niuo se tink luo se žmo nės da li jo
si vaiz dais, ku riuo se ma ty ti mi nia 
žiop li nė to jų. Kaip į Pa lan gą su
va žia vo. Praei ti neį ma no ma“, – 
ste bė jo si A.Ma žio nis.

So cia li niuo se tink luo se gy ven
to jų fik suo tuo se vaiz duo se ma ty
ti, kad ne tik au to mo bi liais, bet 
ir dvi ra čiais ap lin ki nių vie to vių 
žmo nės su lė kė į gais ra vie tę.

Vie na me vaiz do įra še ma ty ti, kaip 
tė vas ant pe čių lai ko ma ža me tį vai
ką, kad šis ge riau ma ty tų gais rą. O 
virš bū rio žmo nių su vai kais ky la 
de gan čio plas ti ko de be sis.

„Tai yra bai su. De gan tis plas ti
kas pa vo jin gas, įkvė pus to kių dū
mų ga li ma rim tai nu ken tė ti, o jie 
su vai kais su va žia vo. Są mo nin
gu mo – nu lis. Spe cia liai at va
žia vo, o žmo nės ne tik tar ny boms 
truk dė, bet ir vi siš kai ne si sau go
jo“, – ak cen ta vo pa rei gū nas.

Gais ras įmo nė je bu vo už ge sin
tas tik ket vir tą ry to.

Pir mi niais duo me ni mis, su
de gė apie pen kios to nos plas ti ko 
at lie kų – ne tin ka mos per dirb ti 
šie nai nio plė ve lės. Gais rą ge si no 
20 ug nia ge sių, at vy ko 5 gais ri nės 
au to cis ter nos.

Įvy kis: �� de�gan�čios�plas�ti�ko�ža�lia�vos�su�trau�kė�mi�nias�Klai�pė�dos�ra�jo�no�gy
ven�to�jų,�žmo�nės�į�gais�rą�su�va�žia�vo,�tar�si�prie�jū�ros. „Klai�pė�dos“�skai�ty�to�jų�nuo�tr.

De gan tis plas ti kas 
pa vo jin gas, įkvė pus 
to kių dū mų ga li ma 
rim tai nu ken tė ti, o jie 
su vai kais su va žia vo.

Ai va ras Ma žio nis:
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aktualijos

1 Ta čiau sve čių na muo se 
mer gi nas iš ti ko šo kas – 

jų už sa ky tas kam ba rys jau bu vo 
užim tas ki tų poil siau to jų.

Vie toj užim to jo pa siū ly tas ki
tas sve čių na mų nu me ris bu vo ne 
toks pa to gus ir nea ti ti ko vieš nių 
lū kes čių.

„Ta rė mės dėl kam ba rio nr. 1, 
tu ri me pa tvir ti nan tį laiš ką. No
rė jo me bū tent šio kam ba rio, nes 
ja me daug pri va tu mo – te ra sa, 
išė ji mas į gat vės, ne į kie mo pu
sę. Kam ba rys nr. 6, ku ris bu vo 
mums skir tas, yra ant ra me aukš
te, be te ra sos, už maž daug vie no 
met ro – kai my nų du rys, apa čio je 
gy ve na sve čių na mų sa vi nin kas. 
Gir dė ti pa ša li niai gar sai, nė ra 
pri va tu mo. Mes esa me klien tės, 
to dėl tu ri me tei sę rink tis. Ži no
da mos iš anks to, jog mū sų kam
ba rys no ri mu me tu bus užim tas, 
bū tu me svars čiu sios ki tą ap si
gy ve ni mo va rian tą, ati tin kan
tį mū sų po rei kius“, – tei gė vie
na mer gi nų.

Per ve dė 100 eu rų
Prieš iš va žiuo da mos mer gi nos 
sve čių na mų sa vi nin kui su mo
kė jo 100 eu rų avan są. Už li ku
sias die nas nu ta rė at sei kė ti jau 
vie to je.

Ta čiau, kai paaiš kė jo, jog kam
ba rys užim tas, iš ki lo klau si mas, 
ka da vieš nios tą dien tu rė jo at
vyk ti – 14 ar 16 va lan dą?

„At vy ko me 16 va lan dą, nes 
taip at vyks ta trau ki nys iš Vil
niaus. Apie at vy ki mą 14 va lan dą 
jo kios kal bos ne bu vo. Sa vi nin kas 
prieš ke lias die nas po kal bio te le
fo nu me tu bu vo in for muo tas, jog 
at vyk si me bū tent 16 va lan dą. Su
mo kė jo me 100 eu rų avan są pa ve
di mu. Tu ri me mo kė ji mo kvi tą ir 
laiš ką, pa tvir ti nan tį, jog sa vi nin
kas ap mo kė ji mą ga vo. Bu vo me 
re zer va vu sios kam ba rį lie pos 30 –  
rugp jū čio 6 die no mis, li ku sią su
mą tu rė jo me su mo kė ti vė liau, at
vy ku sios“, – dien raš čiui „Klai
pė da“ pa sa ko jo pa šne ko vė.

Iš gir do pa siū ly mą ne šdin tis
At ka ku sios į sve čių na mus lie pos 
30 d. 16 va l. mer gi nos sa vi nin ko 
ne ra do, tad su si sie kė su juo te le
fo nu.

Vy ras mer gi noms nu ro dė, kad 
jų pa gei dau tas kam ba rys jau 
užim tas, to dėl joms pa lik tas lais
vo kam ba rio rak tas.

„Pa si dė ju sios daik tus, išė jo
me pa val gy ti ir prie jū ros. Grį
žu sios 21 va lan dą, ra do me prie 
sa vo kam ba rio du rų ag re sy viai 
nu si tei ku sį sa vi nin ką ir jo su gy
ven ti nę. Po kal bis pra si dė jo nuo 
jo klau si mo, iki ka da už si sa kė me 
kam ba rį. Ne lei dęs nė at sa ky ti, 
pa kel tu to nu lie pė mums ty lė ti, 
nes jis čia šei mi nin kas ir vy res
nis. Lie pė iš kart su mo kė ti 320 
eu rų ar ba ne šdin tis lauk ir mie
go ti au to bu sų sto ty je. Ban dė me 
kal bė tis, sa ky da mos, kad, jei grą
žins avan są, išei si me. Sa kė, kad 
avan są su mo kė jo me ir jo ne bė
ra, už si mo jo trenk ti ma no drau

Vie toj ato sto gų – šo kas

gei ir man. Po kal bis tru ko apie 10 
mi nu čių. Mums lie pė ne šdin tis ir 
mo sa vo kumš čiu. Dėl to ir iš vy
ko me. Ne to dėl, kad kam ba rys 
bu vo la bai pra stas. Jei bū tų bent 
pri pa ži nęs klai dą ir ne gra si nęs, 
bū tu me pa si li ku sios. Ta čiau ne
ma lo nu bū tų il sė tis, jau čiant fi zi
nio ir psi cho lo gi nio smur to grės
mę“, – grau di no si poil siau to ja.

Į gal vą nie kas ne siū lė?
Pa sak mer gi nos, vie nin te lis no
ras šiuo me tu – at gau ti su mo
kė tus 100 eu rų. Ta čiau ti ki my
bė esą ma ža.

„Ne ma nau, kad įma no mas 
man da gus po kal bis su vy ru, ku
ris 21 va lan dą va ka ro iš me tė dvi 
mer gi nas į gat vę, pri gra si no, mo
sa vo kumš čiu ir įžū liai me la vo. 
Ži nu te jį in for ma vo me, kad neat
ga vu sios avan so už ne su teik tas 
pa slau gas, kreip si mės į Vals ty bi
nę var to to jų tei sių ap sau gos tar
ny bą. Ga vo me at sa ky mą, jog pa
si nau do jo me kam ba riu lie pos 30 
die ną ir iš vy ko me ne su mo kė ju
sios bei sar kas tiš ką už klau są, ką 
jis dar ga lė tų dėl mū sų pa da ry ti. 
Tei sy bės gal būt ne la bai ra si me, ir 
ato sto gos bu vo su ga din tos. Be to, 
į gal vą nei man, nei ma no drau gei 
dar nie ka da nie kas ne siū lė. Tad 
no rė tu me bent at gau ti sa vo 100 
eu rų“, – vy lė si pa šne ko vė.

Ki ta me da lio pu sė
Ta čiau sve čių na mų sa vi nin kas 
pa sa ko jo kiek ki to kią is to ri ją. Jis 
esą ant mer gi nų vi sai ne pyks tąs, 
bet pri pa žįs ta, kad įvy kęs konf
lik tas bu vo iš ties ne ma lo nus.

Vy ras taip pat pa sa ko jo, kad 
vie na mer gi nų kam ba rį pas jį 
nuo mo jo ne vie ną kar tą. Anks
čiau jai ten la bai pa tik da vo, o šį 
kar tą at vy ko su drau ge.

„Jos ne va už sa kė vie ną kam ba
rį, bet pre ten da vo į tą, ku ris bu
vo užim tas. Su mo kė jo avan są, 
bu vo li kęs vie nas kam ba rys, ku
rį aš joms ir pa siū liau. Jos su ti
ko ir at va žia vo. Kai įsi kė lė, ma

nęs tuo me tu ne bu vo. Jos nuė jo į 
plia žą, pa bu vo ja me, grį žo. Joms 
pa skui su bren do min tis, kad ta
me kam ba ry je ne pa si liks iš prin
ci po, ka dan gi ne ga vo kam ba rio, 
ku rio no rė jo. Aš joms sa kiau, kad 
vie ta, ku rią ga vo, – dar ge res nė. 
Nu me ris bu vo už tą pa čią kai ną, 
ja me – du kam ba riai, tua le tai, 
du šas, vir tu vė. Ten gal nė ra ypa
tin go kom for to, bet ir dis kom for
to nė ra“, – ti ki no vy ras.

Šei mi nin ko tei gi mu, si tua ci ja 
ap si ver tė aukš tyn ko jo mis mer
gi noms 21 va l. su grį žus iš pa plū
di mio.

„Ka dan gi su mo kė jo 100 eu rų 
avan są, joms pa sa kiau, kad rei kė
tų pri mo kė ti, kiek kam ba rys kai
nuo ja už vi są pe rio dą, ir tuo met 
ga lės sau bū ti. Jos iš kart lyg ir su
ti ko. Pas kui žo dis po žo džio įvy ko 
ne ma lo nus in ci den tas. Pra dė jo
me gin čy tis. Jos bu vo už si sa kiu
sios kam ba rį pen kioms die noms 
ir tą skir tu mą tu rė jo iš kart su si
mo kė ti, nes pas ma ne to kios tai
syk lės. Jos sa kė, kad su mo kės ry
toj, po to – kad pi ni gų ne tu ri ir 
pa na šiai. Ka dan gi tu riu pa tir ties, 
pa sa kiau, kad ne ga liu jų priim ti, 
kol neį vyk dė su si ta ri mo“, – pa
sa ko jo sve čių na mų sa vi nin kas.

Nie kas nie ko neuž mu šė
Tiek bu vu sio jau užim to kam ba
rio, tiek to, ku rį ga vo mer gi nos, 
nuo ma kai na vo tiek pat. Tad, sa
vi nin ko tei gi mu, jei gu mer gi nos 
bū tų su mo kė ju sios už vi są sa vo 
ato sto gų pe rio dą iš kar to, konf
lik to bū tų pa vy kę iš veng ti.

Net ir da bar, jei mer gi nos no
rė tų, vy ras su tik tų pa si kal bė ti 
ir vis ką iš spręs ti gra žiuo ju. Vei
kiau siai pa vyk tų su si tar ti ir dėl 
pi ni gų grą ži ni mo.

„Ži no ma, kad tai – ne ma lo nu, 
nes man nuo sto lis, o joms – su
ga din tos ato sto gos. Gal jos ant 
ma nęs pyks ta, bet aš ant jų ne. 
Aš nuo sto lį tu rė jau, bet ką da bar 
pa da ry si, juk nie kas nie ko neuž
mu šė. Jos jau tė si nu skriaus tos, 
nes 100 eu rų ka bo. Na, kam tas 
avan sas, jei gu su mo kė jai, at va
žia vai ir ta da jau sa kai, ati duok. 
Jei gu man da giai bend rau tu me, 
ir jei gu jos ne bū tų iš va žia vu sios, 
bū tų bu vę ga li ma su si tar ti, pa si
kal bė ti. O da bar išė jo taip, kad tas 
100 eu rų „su klaus tu ku“ – man 
juos iš prin ci po grą žin ti ar ne
grą žin ti – čia jau de ry bų klau si
mas“, – pa brė žė pa šne ko vas.

Su si tar ti ne pa vy ko
Pa lan giš kis pri pa žįs ta, kad po
kal bio su mer gi no mis me tu bu
vo pa kė lęs bal są, bet nei gia, kad 
gra si no kumš čiu.

„Jos iš vy ko pa čią pir mą die
ną. Aš jų ne va riau, tik pa sa kiau, 
kad jei gu ne tu ri pi ni gų, tai ne
ga li ir pa si lik ti. Ir vis kas. Ži no te, 
aš toks iš raiš kin gas, gal būt ran ka 
pa mo sa vau, ko kį nors ges tą pa
ro džiau, gal jos to iš si gan do. Bet
gi pa sa kiau, kad jų ne lie siu ar pa
na šiai. O jos iš si gan do ir dar man 
pa gra si no“, – sa kė sve čių na mų 
šei mi nin kas.

Mer gi nų pa si tei ra vus, ar dar 
sy kį bu vo ban dy ta pro ble mą 
spręs ti, šios ti ki no, kad taip.

„Taip, ban dė me, bet sa vi nin kas 
ty čio jo si ir ban dė ma ni pu liuo ti. 
Konf ik tą sprę si me per Var to to jų 
tei sių ap sau gos tar ny bą, nes ki to 
ci vi li zuo to bū do ne be ran da me“, –  
ti ki no mer gi na.

Pa na šu, kad konf ik tas dėl su
ga din tų ato sto gų dar ne si bai gė – 
mer gi nos ir to liau ieš kos tei sy bės. 
Tik šį syk jau ofi cia lio se ins ti tu
ci jo se.

Rea ly bė: �� plo�tą�siū�lan�čių�mo�čiu�čių�Pa�lan�gos�gat�vė�se�jau�se�niai�ne�be�li�ko,�ta�čiau�tra�di�ci�nių�konf�lik�tų�tarp�
poil�siau�to�jų�ir�nuo�mo�to�jų�vis�dar�pa�si�tai�ko.� � Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

Ži no ma, kad tai –  
ne ma lo nu, nes man 
nuo sto lis, o joms – 
su ga din tos ato s- 
to gos.

Sve čių na mų sa vi nin kas:

As ta Alek sė jū nai tė
a.aleksejunaite@kl.lt

Kre tin gos ra jo ne pa ry čiais ap
tik tas mi ręs vy ras. La bai pa na
šu, kad vy ras už si mu šė va žiuo
da mas pa spir tu ku na mo.

Ne lai mė nu ti ko nak tį iš ant ra die
nio į tre čia die nį.

47 me tų vy rą be gy vy bės ženk
lų 4.15 val. ap ti ko ki tas pa spir
tu ki nin kas. Į įvy kio vie tą bu vo 
iš kvies ta po li ci ja, teis mo me di ci
nos me di kai, ku rie kons ta ta vo, kad 
žmo gus bu vo mi ręs prieš ke lias 
va lan das. Tad spė ja ma, kad vy ras 
ga lė jo tam so je nu kris ti nuo pa
spir tu ko ir ga vo mir ti ną trau mą.

Krau pi 
mir tis

„Jis va žia vo na mo. Tai ke lias, 
ei nan tis į Šiau lius nuo Kre tin
gos. Ša lia jo yra dvi ra čių ta kas, 
ta čiau jis pra stos būk lės. Dan
ga nė ra idea liai ly gi, pa si tai ko 
grums tų ir ne ly gu mų dėl me džių 
šak nų. Vei kiau siai žmo gus ne su
val dė pa spir tu ko. Bet spe cia lis tai 
aiš kin sis, ar bu vo su strei ka vu si 
svei ka ta“, – pa ti ki no Kre tin gos 
ra jo no po li ci jos ko mi sa ria to vir
ši nin kas Arū nas Pu žaus kas.

Vy ras ap tik tas Ru bu lių kai mo 
ri bo se. Pa na šu, kad so dų gy ven
to jas va žia vo į na mus.

„Pas pir tu ku drą siai ga li ma va
žiuo ti tik ta da, kai dan ga yra ly
gi kaip stik las. Yra te kę ma ty ti 
trau mas žmo nių, ku rie nu griū
va nuo pa spir tu ko. At ro do, kad 
jie su vikš ri niu trak to riu mi bū tų 
su si dū rę. Pa ti kė ki te“, – pa ste bė
jo A.Pu žaus kas.

Ki ta daž na to kių trau mų prie
žas tis – te le fo nai ran ko se.

„Jei tuo pat me tu dar pa spir tu
ki nin kas mai go te le fo ną, ga li ma 
vers tis per gal vą. La bai liūd na ga
li bū ti“, – pa ti ki no pa rei gū nas.

Pa vo jai: �� pa�spir�tu�kų� mė�gė�jai�
daž�nai�pa�ti�ria�trau�mas,�o�šį�kar
tą�žmo�gus�ras�tas�ne�be�gy�vas.

Vei kiau siai žmo gus 
ne su val dė pa spir tu-
ko. Bet spe cia lis tai 
aiš kin sis.

Arū nas Pu žaus kas:
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Ind rė Ki se lio vai tė
i.kiseliovaite@kl.lt

Su tar tis pra tęs me tams
Klai pė dos me ras Vy tau tas Grub
liaus kas su si ti kęs su Moks lei
vių sa vi raiš kos cent ro, nak vy
nės na mų, įmo nės „Klai pė dos 
bu tai“, Kon cer tų sa lės ir Spor to 
ba zių val dy mo cent ro at sto vais 
priė mė spren di mą, kad būs tų 
su tar tys uk rai nie čiams nuo šiol 
bus pra tę sia mos ne pu sei me tų, 
o me tams.

„Pa ta rė me vi siems, kad su
tar tys bū tų su da ro mos ne pu sei 
me tų, kaip bu vo iki šiol, bet me
tams, ka dan gi ti kė ti na, jog čia 
taip grei tai vis kas neiš sisp ręs. 
Tuo pat me tu iš Vy riau sy bės jau 
gir di si ženk lai, kad rei kė tų kal bė
ti apie pu sant rų me tų, nors ofi
cia liai tai dar nė ra pa tvir tin ta. 
Mes pa si rin ko me tar pi nį va rian
tą“, – tei gė me ras.

Pa sak V.Grub liaus ko, „Klai pė
dos bu tai“ jau pri glau dė iki 400 
uk rai nie čių pa bė gė lių, bet ka
dan gi tu ri pa tir ties, nuo la tos dir
ba su žmo nė mis, ku riems bū tent 
to kios pa gal bos rei kia, įmo nė dar 

Drau gys tė: �� Lie�tu�vos�ke�liai�uk�rai�nie�čiams�at�vi�ri,�jie�čia�lau�kia�mi,�kad�
ir�kiek�tęs�tų�si�ka�ras.� � Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

Rudenį sulauksime 
dar ukrainiečių?

pra džio je su da rė su tar tis, to dėl 
su tar čių pra tę si mas bus vie nas 
pa pras čiau sių.

Kal bė da mas apie ki tus, ypač 
apie Spor to ba zių cent rą, me
ras pa žy mė jo, kad su tar tys, ku
rios baigs ga lio ti rugp jū tį, bus 
pra tę sia mos kei čiant są ly gas, o 
tam gal būt rei kės mies to ta ry bos 
spren di mo rug sė jį.

Rei kės išanks ti nio pla no
Vy riau sy bė pa ta rė kur ti pre li mi
na rų pla ną, ku rio ga li pri reik ti 
ar tė jant šal ta jam me tų se zo nui.

„Vi si drau ge įver ti no me, kad 
Vy riau sy bė kaip ir pra šo tam tik ro 
pre li mi na raus pa si ruo ši mo, kal
bant apie pro ce są, ku ris ga li pra
si dė ti vė ly vą ru de nį. Na tū ra lu, 
kad Uk rai no je dau ge lis tų mies tų, 
ypač tie, ku rie nuo la tos ap šau do
mi, bom bar duo ja mi, ne tu ri ne tik 
šil dy mo, bet ir ap skri tai pa sto
gės. Ti kė ti na, kad ru de niop ga li 
bū ti ant plū dis iš Uk rai nos, to dėl 
bu vo pa siū ly ta nu ma ty ti erd ves, 
ku rio se, esant rei ka lui, bū tų ga

li ma ap gy ven din ti nau jai at vy
ku siuo sius. Ti kė ti na, kad jų bus 
ir bus ne ma žai. Be abe jo, to kio 
konk re taus pa ve di mo, juo la biau 
skai čių, nie kas ne ma tė ir ne ži no, 
bet tam tik ras pa si ruo ši mas to
kiam ga li mam po sū kiui tu ri bū
ti“, – nu ro dė V.Grub liaus kas.

Gal būt steigs mo kyk lą
Ka dan gi tarp at vy ku sių jų ka
ro pa bė gė lių bū tų ir vai kų, vėl 
tek tų kal bė ti apie jų in teg ra vi mą 
mo kyk lo se ar ba apie uk rai nie čių 
mo kyk los stei gi mą.

„Mū sų gy ve na ma sis fon das, 
kiek tu ri me šian dien, yra be veik 
už pil dy tas. Aiš ku, tam tik rų ma
žų re zer vų vie no je ki to je įstai go je 
ga li me ras ti. Be abe jo, jei gu at vyks 
ru dens šal čio su kel ta ban ga, gal būt 
at vyks ir vai kų, apie ku rių in teg ra
vi mą neiš ven gia mai vėl teks kal bė
ti. Da bar vyks ta ak ty vūs pro ce sai, 
kal bant apie uk rai nie čių mo kyk
los stei gi mo klau si mus. Ga lu ti nių 
spren di mų dar nė ra iki ga lo su dė
lio ta“, – ti ki no me ras.

Ar tė jant ru dens se zo nui, pa ma žu ruo šia ma si ne tik pra tęs ti 
būs tų su tar tis uos ta mies ty je ap si gy ve nu siems uk rai nie čiams, 
bet ir ga li mam dar vie nam ka ro pa bė gė lių pro trū kiui. Ti ki ma si, 
kad per pus me tį su kaup ta pa tir tis pa dės su val dy ti si tua ci ją, ir 
uk rai nie čių in teg ra vi ma sis vyks sklan džiau.

Išrinkime metų socialinį darbuotoją  
ir socialinį partnerį

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą 
teikti kandidatus dėl Klaipėdos rajono savivaldybės metų sociali-
nio darbuotojo bei metų socialinio partnerio premijos skyrimo. 

Socialinio darbuotojo premijos tikslas – įvertinti Savivaldybės te
ritorijoje veikiančių įstaigų ir organizacijų darbuotojų, dirbančių 
socialinį darbą, veiklos rezultatus  ir skatinti iniciatyvai bendruo
meninėje veikloje socialinio darbo srityje.
Socialinio partnerio premijos tikslas – skatinti Savivaldybės teri
torijoje veikiančių juridinių ir fizinių asmenų siekį prisidėti savo 
indėliu socialinio darbo srityje.
Kandidatų siūlymus būtina pateikti iki 2022 m. rugsėjo  
20 d. (imtinai) registruotu paštu arba elektroniniu paš-
tu parama@klaipedos-r.lt (laiško pavadinime nurodyti pvz.: 
„Teikimas 2022 metų socialinio darbuotojo premijos skyrimui“ 
ir „Teikimas 2022 metų socialinio partnerio premijos skyrimui“), 
ar perduoti (užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašyta: 
„Teikimas 2022 metų socialinio darbuotojo premijos skyrimui“ ir 
„Teikimas 2022 metų socialinio partnerio premijos skyrimui“) tie
siogiai Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsau
gos skyriui, adresu Klaipėdos g. 2, LT96130 Gargždai.
Informacija teikiama e. p. iveta.gailiene@klaipedos-r.lt, tel. 
+370 683 24571.
Premijos skyrimo nuostatus ir būtinus užpildyti dokumentus ra
site internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „So
cialinė parama“ – „Klaipėdos rajono savivaldybės metų socialinio 
darbuotojo bei metų socialinio partnerio premija“.

Skelbiamas konkursas Sveikatos ir socialinės  
apsaugos skyriaus vyresniojo patarėjo pareigoms

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija paskelbė konkur-
są Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresniojo patarėjo 
(karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms. 

Pareiginės algos koeficientas – 10,5. Pareiginė alga (neatskaičius 
mokesčių) – nuo 1900,50 Eur.
Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2022 09 01.
Daugiau informacijos apie funkcijas, specialiuosius reikalavimus 
skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, 
skiltyje „Skelbimai“, „Darbo pasiūlymai“. 

            Klaipėdos rajono savivaldybės informacija

Dienos telegrafas

Kon cer tas. Šian dien 17 val. Klai pė dos 
mies to sa vi val dy bės I.Kan to vie šo sios 
bib lio te kos „Kau no at ža ly no“ pa da li ny
je (Kau no g. 49) vyks kon cer tas „Va sa
ros me lo di jos“.

Ren gi nys. Klai pė dos ap skri ties I.Si
mo nai ty tės vie šo ji bib lio te ka tę sia 
ge ros mu zi kos ren gi nių cik lą „Ana
lo gi nio gar so ste buk lai“ apie mu zi
kos žan rus, ku rie yra itin reikš min

gi šiuo lai ki nės mu zi kos is to ri jo je. 
Šian dien 17 val. bib lio te kos Au dio te
ko je (Her kaus Man to g. 25, II a.) vi si 
be si do min tie ji kvie čia mi į ket vir tą
jį cik lo ren gi nį, ku ris bus skir tas bi
bo po mu zi kai.

Uk rai nie čiams. Ry toj 14 val. Klai pė
dos uni ver si te to Bo ta ni kos so de (Kre
tin gos g. 92) vyks Uk rai nos šei mų su
si ti ki mas. Ren gi nio tiks las – su bur

ti vi sas uk rai nie čių šei mas, ku rioms 
pa ra mos ir lab da ros fon das „Ar ti mas 
ar ti mas“ pa dė jo įsi kur ti Klai pė do je. 
Kvie čia mi uk rai nie čiai su šei mo mis 
ir drau gais. Bus bend rau ja ma, links
mi na ma si, vai ši na ma si. Ke ti na ma pa
dė ko ti vi siems, pa dė ju siems uk rai
nie čių šei moms Klai pė do je ir fon do 
sa va no riams. Mais tą, gė ri mus pik ni
kui ra gi na ma at si neš ti, taip pat tu rė ti 
spor ti nį in ven to rių vai kams.

Ri bo ji mai. Rugp jū čio 22–rugsėjo 7 die
no mis dėl pla nuo ja mų du jo tie kio re
konst ra vi mo po Dan gės upe (nuo Jū
ros g. iki Karlsk ro nos a.) dar bų, nu ma
ty ti eis mo ap ri bo ji mai Jū ros ir Da nės 
gat vė se. Bus ri bo ja mas įva žia vi mas į 
Jū ros g. iš Da nės g., to dėl gy ven to jai į 
gy ve na muo sius kie mus tu rės įva žiuo ti 
per Nau jo jo So do gat vę. Rug sė jo 1–7 die
no mis eis mas Da nės gat ve vyks vie na 
eis mo juos ta.

Nau ja gi miai. Va kar Klai pė do je pa
gim dė 4 mo te rys, gi mė 2 mer gai tės ir 
2 ber niu kai.

Lai do ji mai. Šian dien Lė bar tų ka pi nė
se bus lai do ja mi pen ki mi ru sie ji, tarp 
jų – Os kar Vil li Schepst, už jau čia me ar
ti muo sius. Ki tų ve lio nių pa var dės ne
skel bia mos.

Dar daugiau naujienų portale

Ti kė ti na, kad ru de
niop ga li bū ti ant plū
dis iš Uk rai nos.

Vytautas Grubliauskas:
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Ki tur mau dy tis ge riau
Koks ten ma lo nu mas tuo se pa
plū di miuo se gu lė ti? Yra tiek 
gra žių eže rų, upių, tven ki nių ir 
ma žuo se mies te liuo se. Ko dėl 
jie – pus tuš čiai? Ko tie lie tu viai 
prie jū ros ne ma tė? Dar ge riau, kai 
ma žes nės ban gos, ta da mau dy tis 
sau giau. Er zi na spūs tys kiek vie ną 
va sa rą. At va žiuo ja prie jū ros, pri
šiukš li na, gel bė to jų ne pai so. Gal 
iš ko kių nors kai mų su va žiuo ja, 
kad ne mo ka plau kio ti ir skęs ta. 
Ka da tai baig sis? Įg ri so.

Dai nys

Nus te bi no nau jas re per tua ras
Ar tė jan tis teat ro se zo nas ma
ne ste bi na. Nau ja me są ra še pa si
ge dau kla si kos, dėl ku rios, ma no 
nuo mo ne, gy vuo ja Lie tu vos teat
rai. Da bar kla si ką kei čia ro bo tai ir 
iš pro tė ję gir tuok liai? Kur ten ver
ty bės? Tik rė kau ja ir ver kia tris 
va lan das. Jo kio ori gi na lu mo.

Vil tė

Šiukš li na ir skun džia si
Kaip šlykš tu dėl to, ką žmo nės 
pa lie ka per si ren gi mo ka bi no se, – 
pa nau do tos hi gie ni nės prie mo
nės, tua le ti nis po pie rius, kram
to mo sios gu mos lie ka nos. Sa ko, 
kad šiukš lės kas dien su ren ka
mos, bet ar kas nors tik ri na per
si ren gi mo ka bi nas? Ten tai tik rai 
yra ką pa žiū rė ti. Šiukš li na vi si – 
tiek vai kai, tiek jų tė vai. Ne sup
ran tu, kaip ga li ma to kio je gra žio
je vie to je ši taip kiau liš kai elg tis? 
O po to tie pa tys šiukš lin to jai ra
šo skun dus, kad ne šva ru.

Eri kas

Pa va di ni mai nie ko ne kei čia
Esu iš Gargž dų ir aš pri si de du prie 
tų, ku rie sa ko, kad gat vių pa va di
ni mų keis ti ne rei kė tų. P.Cvir ka ir 
ki ti gal ir bu vo ko mu nis ti nių pa
žiū rų, bet kas, tuo me tu gy ven da
mas so vie ti nė je Lie tu vo je, jų ne tu
rė jo? Be to, gy ven to jų, ku rie da bar 
gy ve na bū tent to se gat vė se gy ve
ni mas tie sio giai nie kaip ne su si jęs 
su ra šy to jais, blo gos įta kos ne da ro 
ir jų ko mu nis tais ne pa ver čia.

Ka ri na

Bep ras miš kai iš švais tys pi ni gus
Praė ju sią sa vai tę skai čiau apie 
ki lu sį konf ik tą tarp dvie jų dar
buo to jų. Su tin ku su čia iš sa ky ta 
nuo mo ne, kad jau nuo liai tik iš
švais tys daug sa vo bran gaus lai
ko ir pi ni gų ad vo ka tams. Vi sa da 
ga li ma ras ti išei tį net ir iš pa
čios keb liau sios pa dė ties. Lin kiu 
tiems žmo nėms at si to kė ti, kol 
dar ne vė lu, nes la bai leng vai ga
li su griau ti vie nas ki tam gy ve ni
mus, o ta da ke lio at gal ne be bus.

Pal my ra

Pa ren gė Ind rė Ki se lio vai tė

Leo nas Dy ko vas

Zig mas Ju re vi čius

D
aug kar čių aša rė lių iš lie jo 
į Mask vą ir Mins ką „pra
lauž ti in for ma ci nio bar
je ro“ va ži nė jan tys kre

ti nai 2022 mū sų Vieš pa ties me tų 
va sa rą, Jung ti nių Vals ti jų po li
ti kei Nan cy (1940) ap si lan kius 
Tai va ne. La bai daug. O juk ka dai
se bu vo lai kai, kai žmo ni ja į šią sa
lą žiū rė jo ne pa ly gi na mai leng va
bū diš kiau.

An tai, aš tun ta ja me XIX a. de
šimt me ty je tarp Ja po ni jos ir Ki
ni jos im pe ri jų ki lo dip lo ma ti nis 
gin čas dėl 1871 m. gruo dį Tai va
no pie tuo se su du žu sio lai vo. Dau
gu ma įgu los na rių iš gy ve no aud
rą, ta čiau dau ge lį jų vė liau sa los 
gi lu mo je kaž kas iš žu dė. Įta ria ma, 
kad tai ga lė jo pa da ry ti pai va nais 
va di na mos gen ties at sto vai.

Ki ni ją val džiu si Qing (1644–
1912) di nas ti ja Tai va ną anek sa vo 
dar 1683 m., ta čiau nei im pe ri
jos funk cio nie riai, nei jos kul tū ra 
ne su ge bė jo pa ža bo ti se nų jų sa los 
abo ri ge nų.

Nu žu dy tie ji jū rei viai bu vo ki
lę iš Riū kiū sa ly no, dėl ku rio (kaip 
ir Ko rė jos pu sia sa lio) Ja po ni ja bei 
Ki ni ja kon ku ra vo ne vie ną šimt
me tį. Dip lo ma ti nio gin čo me tais 
sa los dar ne bu vo ofi cia liai pri
jung tos prie Ja po ni jos, ta čiau ja
po nų di džiū nai šias jau lai kė sa va 
im pe ri jos da li mi. 1874 m. pa va sa
rį Ja po ni jos val džia iš siun tė į Tai
va no pie tus eks pe di ci ją, su ku ria 
vy ko net du ame ri kie čiai – Ja
me sas (1847–1923) ir Doug la sas 
(1845–1875).

Eks pe di ci jos na riams te ko da ly
vau ti ke liuo se drau giš kuo se su si
šau dy muo se su vie ti niais, ta čiau 
dau giau sia nuo sto lių pri da rė li gos 
(ypač ma lia ri ja), nuo ku rių mi rė 
ne tik 560 ja po nų, bet ir ame ri
kie tis Doug la sas.

Po šios iš vy kos ja po nai su pra to, 
kad silps tan čios Ki ni jos im pe ri jos 
val džia ne be tu ri jo kios ga lios nei 
Tai va ne, nei Riū kiū sa lo se (sa ly
no ka ra lys tės val do vai ne re tai bu
vo lai ko mi ki nų va sa lais). 1879 m. 
Ja po ni ja ofi cia liai anek sa vo Riū kiū 
sa las ir įstei gė Oki na vos pre fek tū
rą, o 1894 m. va sa rą tarp Ki ni jos ir 
Ja po ni jos im pe ri jų ki lo at vi ras ka
ras dėl Ko rė jos pu sia sa lio.

No rint lai mė ti ko vas Ko rė jos 
že mė se, rei kė jo pe rim ti van dens 
ke lių kont ro lę. Tai bū tų su tei kę 
ga li my bę siųs ti į pu sia sa lį žmo
nes bei at sar gas.

Kai rio ji pa gurk lio pu sė
Įgy ven din ti šią tak ti nę už duo tį 

sie kė tiek ki nai, tiek ja po nai, tad 
pu sia sa lį su pan čiuo se van dens 
tel ki niuo se ki lo nuo žmūs lai vų 
mū šiai.

1894 m. rug sė jo 15 d. Ja po ni
jos pa jė gos pra dė jo šiuo lai ki nės 
mark siz mo me kos, Pchen ja no, 
puo li mą, o po po ros die nų ja po
nų lai vai su da vė itin skau dų smū gį 
at nau jin tam Ki ni jos im pe ri jos lai
vy nui Gel to no jo je jū ro je. Tų pa
čių me tų spa lio 24 d. ja po nų ka riai 
kir to Ki ni jos ir Ko rė jos sie na lai
ko mą Am no kan go (Ja lu dzian go) 
upę ir įžen gė į Ki ni jos že mes.

Nei ki nų ban dy mai prie šin tis, 
nei at šiau ri Man džiū ri jos žie ma 
ne pa jė gė nu slo pin ti ja po nų en
tu ziaz mo, ta čiau kar tu su di džiu 
poe mos ver tu did vy riš ku mu ne
re tai pra si verž da vo ir ka riams 
gar bės ne da ran tis žiau ru mas. 
An tai 1894 m. lapk ri čio 21 d. ja
po nų ka riai, ne su lau kę be veik jo
kio pa si prie ši ni mo ir ne pa ty rę 
jo kių nuo sto lių, įžen gė į tuo me
tu Port Ar tū ru va din tą gy ven vie
tę (da bar ti nis Liu šu nas, Liao nin go 
pro vin ci jos te ri to ri jo je) bei iš sker
dė pa bėg ti ne spė ju sius žmo nes. Šį 
smur to pro trū kį esą iš pro vo ka vo 
mies to priei go se iš ka bin tos ja po
nų gal vos ir ki tos kū no da lys.

Tuo me tu pa sau liui apie Port 
Ar tū ro sker dy nes (ne pai nio ti su 
to kiu pat mies tu Tas ma ni jos sa lo
je) pra ne šė va ka rie čiai žur na lis tai. 
Da lis jų šį įvy kį vei kiau siai re gė jo 
sa vo mis aki mis, o mū sų die no mis 
jų žo džiai ne re tai pa grin džia mi ir 
iš li ku sia pri va čia ja po nų ka rių ko
res pon den ci ja. Šio je pa sa ko ja ma 
apie krau jo kla nus, la vo nų pil nas 
gat ves ir ne pa ke lia mą dvo ką.

1895 m. ko vą ja po nų pa jė gos 
pra dė jo Peng hu (Pes ka do rų) sa
ly no ir Tai va no oku pa ci jos kam
pa ni ją, o tų pa čių me tų ba lan džio 
17 d. Ja po ni jos mies te Ši mo no se
ky je (Ja ma gu čio pre fek tū ra) ja
po nų ir ki nų at sto vai su da rė tai
kos su tar tį.

Ši mo no se kio su tar ti mi Ki ni
jos im pe ri ja vi siš kai at si sa kė Ko
rė jos, Tai va no, Peng hu sa ly no, 

Liao don go pu sia sa lio (šio vė liau 
ja po nai dėl Ru si jos, Vo kie ti jos ir 
Pran cū zi jos spau di mo lai ki nai iš
si ža dė jo) ir su ti ko su mo kė ti ne
men kas re pa ra ci jas.

Li kus še šioms die noms iki ja
po nų iš si lai pi ni mo Tai va ne, sa lo
je įsi kū rę maiš tin gi ki nų funk cio
nie riai nu spren dė pa si prie šin ti 
Ši mo no se kio su tar ties įgy ven di
ni mui ir pa skel bė apie For mo zos 
Res pub li kos įkū ri mą. Nau ja da ro 
vė lia vo je bu vo pa vaiz duo tas gel
to nas itin pla čių akių tig ras, ta
čiau ši vals ty bė gy va vo vos pen
kis mė ne sius, tad nei Ni ka rag va, 
nei Si ri ja ne spė jo pri pa žin ti For
mo zos Res pub li kos eg zis ten ci
nių tei sių.

Sklan džiai pra si dė ju si in va zi
ja ne tru kus su si dū rė su ne men ku 
par ti za ni nio po bū džio pa si prie ši
ni mu, tad ja po nams te ko grieb tis 
žiau ro kų rep re si jų prieš vie ti nius 
gy ven to jus. 1895 m. spa lio 21 d., 
kri tus Tai na no mies tui, par ti za nų 
šėls mas bu vo už slo pin tas, o For
mo zos Res pub li ka lio vė si gy va vu
si tiek tei si ne, tiek fak ti ne for ma.

Pra lai mė ji mai va ka rie čiams 
opiu mo pre ky bos su kel tuo se ka
ruo se Ki ni jai už trau kė gė dą, ta
čiau ne sėk mės ka re su ki ta Azi jos 
vals ty be (ir dar Ja po ni ja!) Ki ni jos 
val dan čio jo eli to na riai vei kiau siai 
ne bu vo nė bai siau sia me koš ma re 
su sap na vę.

Pra bil ta apie gy vy biš kai bū ti
nas po li ti nes, so cia li nes, tei si nes 
re for mas ir nau ją kons ti tu ci nės 
mo nar chi jos po bū džio san tvar ką, 
ta čiau šių su ma ny mų ne pa vy ko 
įgy ven din ti.

Po 103 die nas tru ku sių re for
mų fak ti nė Ki ni jos val do vė, im
pe ra to riaus Zai tia no (1871–1908) 
pusb ro lio Zai chu no (1856–1875) 
mo ti na, im pe ra to rie nė Ci xi (1835–
1908) nu spren dė ant rą kar tą sa vo 
gy ve ni me įvyk dy ti rū mų vi daus 
per vers mą. Zai tia nas pra ra do vi
sas sa vo tu rė tas teo ri nes ga lias ir 
bu vo įka lin tas na mų areš to są ly go
mis, o jam tal ki nę re for mų ša li nin
kai pri va lė jo spruk ti iš Ki ni jos.

Ko dėl Ci xi tai pa da rė? Gal būt ji 
bi jo jo pra ras ti sa vo sta tu są ir pri
vi le gi jas? O gal už re for mų sly pė jo 
už sie nio jė gos ar ba aky la, vi sa ma
tan ti George’o So ro so (1930) akis?

P.S. „Ty ra aša rė lė, kai riuo ju pa
gurk lio skver nu per Don ba są link 
Tai va no rie da, ka dy rov cams sta
čio mis pa tran ko mis did vy rės Ka
ču ros pa lai kus ža gi nant. Dirb ti nes 
bi zo no iš na ras vil kin tys kre ti
nai ka tu čių plo ja, šauk da mi apie 
Ru si jos ne vei kian čias san kci jas, 
Krem liaus čiuo žė jai Ve ne ros del
tą štur muo ja“. (Vla di mi ras Vla
di mi ro vi čius Ma ja kovs kis „Nes
kelb tos ei lės“).

Dirb ti nes bi zo no iš
na ras vil kin tys kre
ti nai ka tu čių plo ja, 
šauk da mi apie Ru
si jos ne vei kian čias 
san kci jas, Krem
liaus čiuo žė jai Ve
ne ros del tą štur
muo ja.

V
ar gu ar kam nors ky la 
abe jo nių, kad krep ši nis 
yra Lie tu vos na cio na li
nis spor tas. Ta čiau tai, ką 

pa sta ruo ju me tu kre čia mū sų ša lies 
plau ki kai, ne ga li ne kel ti pa si gė rė ji
mo. Šią sa vai tę Ro mo je pa si bai gęs 
Eu ro pos čem pio na tas Ro mo je ta po 
tik ru lie tu vių trium fo žy giu.
Ket vir tis mi li jo no se kė jų, ku riais „Ins
tag ram“ tink le ga li pa si gir ti Jo nas Va
lan čiū nas ar ba Do man tas Sa bo nis, 
by lo ja, kad Ma ri jos že mė je krep ši nin
kai yra gar bi na mi. Ki ta ver tus, ko kia 
nors Ka ro li na Mes chi no, pa ma čiu si 
šiuos NBA mil ži nų skai čius, tik šyp
te lė tų. Jos ger bė jų ar mi ja – vos ne 
dvi gu bai di des nė.
Ką jau ten Rū tai Mei lu ty tei su jos 
kuk liais 82 tūkst. „Twit ter“ pa sky ros 
se kė jų. Vis dėl to 25erių plau ki kė šią 
va sa rą vėl ku ria tik rus ste buk lus. Pa
sau lio čem pio na to auk sas ir bron za 
Bu da peš te, to kios pat ver tės du tro fė
jai Eu ro pos pir me ny bė se Ita li jo je. Šie 
pa sie ki mai, ži nant Rū tos ta len tus, 
lyg ir ne tu rė tų ste bin ti. Ta čiau pri si
mi nus jos kar je ros vingius… Juk dar 
per nai, kai Auk si nė žu ve lė, at nau ji
nu si kar je rą, ban dė sa vo jė gas Lie tu
vos čem pio na tuo se, iš vi sų kam pų 
skam bė jo skep tiš ki aist ruo lių ir spe
cia lis tų ver ti ni mai. Esą su grįž ti į pa
čią vir šū nę po ke le rių me tų poil sio 
nuo pro fe sio na laus spor to yra neį
ma no ma. Rū ta įro dė, kad ga biam ir 
darbš čiam žmo gui to kia išanks ti nė 
diag no zė – to li gra žu ne nuo spren
dis. At virkš čiai, po per trau kos ji grį
žo su stip rė ju si psi cho lo giš kai ir vėl 
su si grą ži nu si mei lę plau ki mui. Čia 
jau da bar ti nė tų pa čių spe cia lis tų ir 
aist ruo lių nuo mo nė.
Lie tu vos rink ti nės de le ga ci ja Ro mo je 
bu vo ne gau si, bet par si ve žė di džiau
sią me da lių der lių. And rius Šid laus
kas pri dė jo bron zą 100 m rung ty je, 
o Kot ry na Te te rev ko va – bron zą 200 
m krū ti ne. Iki me da lio ne daug pri trū
ko mū sų vy rų eki pos ved liui Da nui 
Rap šiui. Ži nant, kad vi si rink ti nės ly
de riai yra pa sie kę spor ti nės kar je ros 
bran dą ar ba dar tik ko pia į ją, plau ki
mo per spek ty vos at ro do itin švie
sios. La bai ga li bū ti, kad 2024ųjų va
sa rą Pa ry žiaus olim pi nia me ba sei ne 
Lie tu vos him nas skam bės ne vie ną 
ir ne du kar tus.

Krep ši nio 
še šė ly je

KaRštas  
teLefonas

telefonas@kl.lt

397 728
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As ta Alek sė jū nai tė
a.aleksejunaite@kl.lt

Gargž diš kiai kvie čia į penk tą
jį ce pe li nų vi ri mo čem pio na tą. 
Į čem pio na tą kvie čia mi vi si Lie
tu vos ce pe li nų vi rė jai. Gargž dai 
šie met šven čia 769ąjį gim ta die
nį. Ar pa vyks vi rė jams iš vir ti 769 
ce pe li nus, paaiš kės šį sa vait ga lį.

Ce pe li nus gargž diš kiai ver da tra
di ciš kai rugp jū čio mė ne sį. Šven
tė skir ta lie tu viš kos vir tu vės po
pu lia ri ni mui ir Lie tu vos pa pro čių 
bei tra di ci jų iš sau go ji mui.

Čem pio na te pa pras tai ka ra
liau ja vie tos bend ruo me nių ko

man dos, ta čiau su lau kia ma sve
čių ir iš ki tų mies tų.

Mi ni jos upės slė ny je vyks tan
ti fies ta vi sa da su trau kia bū rius 
žiū ro vų. Ce pe li nų čem pio na
to ren gė jai daž niau siai ko man dų 
re gist ra ci ją stab do, jei no rin čių jų 
skai čius pa sie kia tris de šim tis.

Vi rė jams pri va lu ne tik ska niai 
iš vir ti ce pe li nus. Jie daž niau siai 
sa vo pa la pi nes puo šia tau tiš kais 
ak cen tais. Ko man dų na riai ren
gia pri si sta ty mus, vai ši na žiū ro
vus obuo liais ir gi ra. O ko mi si jai 
ce pe li nų po rci ja tu ri bū ti pa teik ta 
lai kan tis tam tik rų tai syk lių. Ra
gau to jai ne tu ri ži no ti, ko kios ko
man dos ce pe li ną val go.

„Gargž dai vi sa da gar sė ja ce pe
li nais. Vi rė jai daž niau siai re cep
tū ros prieš čem pio na tą neatsk
lei džia. Vi si no ri nu ste bin ti. Tai 
pui ki šven tė bend ruo me nėms“, – 
pa ste bė jo Gargž dų kul tū ros cent
ro di rek to rė Vai da Skuo die nė.

Gargž diš kiai ver da ce pe li nus 
ne tik su mė sa, varš ke ar gry bais. 
Kiek vie nos ko man dos ruoš tas 
pa da žas taip pat tu ri sa vų re
cep tų.

Be dai nų, ku rios po čem pio na
to dar il gai skam ba Mi ni jos slė
ny je, šven tės da ly viai sek ma die
nį ga lės ste bė ti jo ji mo per kliū tis 
var žy bas Gargž dų mies to tau rei 
lai mė ti.

Re cep tai: �� Gargž�duo�se�šeš�ta�die�nį�bus�nu�skus�ta�pu�sė� to�nos�bul�vių,�
ku�rių�pri�reiks�įspū�din�gam�kie�kiui�ce�pe�li�nų.�

Gargž dai sa vait ga lį taps 
ce pe li nų sos ti ne

� As�tos�Alek�sė�jū�nai�tės�nuo�tr.

No rint iš si rink ti ko ky biš ką oro 
vė si ni mo pa gal bi nin ką, rei kė tų 
pa si do mė ti vei ki mo prin ci pais. 
Pre ky bos tink lo „Se nu kai“ at
sto vai da li ja si svar biau siais pa ta
ri mais, į ką rei kė tų at kreip ti dė
me sį ieš kant oro kon di cio nie rių 
ar ven ti lia to rių.

Kaip iš si rink ti oro kon di cio nie rių?
„Se nu kų“ duo me ni mis, ter mo
met rų stul pe liams stai ga šok te
lė jus į vir šų, dau giau sia pir kė jų 
dė me sio elekt ro ni nė je ir fi zi nė
se par duo tu vė se su lau kia kon di
cio nie riai. Jų mo de lių bū na pa
čių įvai riau sių – nuo mo bi lių iki 
mon tuo ja mų ant sie nos ar pa ka
bi na mų ant lu bų, ka se ti nių, ta
čiau po pu lia riau si – mo bi lie ji 
kon di cio nie riai.

Ieš kant kon di cio nie riaus itin 
svar būs jų tech ni niai duo me nys. 
Spe cia lis tai iš ski ria, ku rie iš jų 
svar biau si.
Ga lin gu mas. Kuo prie tai
sas ga lin ges nis, tuo di des nį oro 
srau tą jis su ge ba at vė sin ti. Taip 
pat ver ta tu rė ti ome ny je, kad vi su 
pa jė gu mu įjun gus kon di cio nie rių 
leng va per si šal dy ti, to dėl vė sin ti 
pa tal pų orą rei kė tų at sar giai.

Pa sak eks per tų, taip pat daž
nas da ro klai dą ma ny da mas, kad 
su vie nu ga lin ges niu kon di cio
nie riu mi at vė sins ke lias pa tal pas. 
Kiek vie nai pa tal pai ge riau tu rė ti 
at ski rą prie tai są.
Pa tal pos dy dis. Prieš per kant 
kon di cio nie rių rei kė tų įver tin ti 
ir pa tal pos, ku rio je jis bus, plo
tą. Pa vyz džiui, no rint at vė sin ti 
20 kv. m plo to pa tal pą, jums rei
kės apie 2,5 kW ga lin gu mo kon
di cio nie riaus. Jei gu at vė sin ti 
no ri te di des nę pa tal pą, pa vyz
džiui, 30 kv. m, rei kė tų pa si rink
ti ga lin ges nį 3,5 kW oro kon di
cio nie rių.
Triukš min gu mas. Kad kon
di cio nie rius neuž gož tų ki tų ap
lin kos gar sų ir ne truk dy tų su si
kaup ti, re ko men duo ja ma rink tis 
mo de lius, ku rių triukš min gu mo 
ly gis yra apie 60 dB (de ci be lų).
Grei čio re gu lia vi mas. Pla čios 
grei čio re gu lia vi mo ga li my bės su
tei kia kom for to jaus mą, nes, no
rint grei čiau at vė sin ti pa tal pą, ga
li ma pa si rink ti di des nį grei tį, o jei 
už ten ka tie siog pa lai ky ti ma lo nią 
vė są – tiks ir ma žes nis grei tis.
Drėg mės su rin ki mo re
ži mas. Veik da mas to kiu re ži

mu, kon di cio nie rius iš oro ša li na 
drėg mę jo ne šal dy da mas, taip pat 
stab do svei ka tai pa vo jin go pe lė
sio au gi mą.
Šil dy mo re ži mas. Pa sak ži
no vų, gy ve nan tiems na me ver ta 
pa gal vo ti ir apie šil dan tį oro kon
di cio nie rių. Ši funk ci ja pui kiai 
tin ka ma il ges niam lai kui iš vy kus 
iš na mų ir sie kiant ja me pa lai ky
ti ma lo nų mik rok li ma tą.

Pa pil do mos funk ci jos. Ne 
ma žiau svar bios yra ir mie go re ži
mo, ir laik ma čio funk ci jos. Nus
ta ty da mi vei ki mo lai ką, tau py si
te elekt ros ener gi ją ir pa lai ky si te 
sau ma lo nią kam ba rių tem pe ra
tū rą. Pa vyz džiui, mie go re ži mas 
su trum pi na kon di cio nie riaus 
vei ki mą nak ties me tu, kai lau
ko tem pe ra tū ra že mes nė ir žmo

gus ga li iš lė to pri si tai ky ti prie jos 
skir tu mų.

Pap ras čiau sias spren di mas – 
ven ti lia to rius
Kait rio mis die no mis Se nu kai.lt  
at sto vai pa ste bi ky lan čią ir oro 
ven ti lia to rių pa klau są. Juos ren
ka si žmo nės, ieš kan tys eko no
miš ko ir mo bi laus pa tal pų at vė
si ni mo bū do, daž niau siai pir kė jų 
dė me sį pa trau kia ži no mų ga min
to jų, pa ti ki mi mo de liai.

Ren kan tis šį prie tai są, eks per
tai siū lo at si žvelg ti į svar biau sius 
da ly kus.
Ga lin gu mas. Ren kan tis ven
ti lia to rių, rei kė tų įver tin ti sa vo 
pa tal pų ir ven ti lia to riaus dy džio 
san ty kį: kuo di des nis ven ti lia to
rius, tuo di des nis oro kie kis yra 
vė si na mas. Pa vyz džiui, vie nam 
žmo gui at si vė sin ti pa tal po je rei
kė tų maž daug 50 W ga lin gu mo 
ven ti lia to riaus.
Spar nų skers muo. Di des
nė spar nuo tė lei džia efek ty viau 
pa skirs ty ti ir vė sin ti orą. Net ir 
pa ts pa pras čiau sias ven ti lia to
rius tu rė tų pa si žy mė ti ma žiau
siai 40 cm skers mens spar nuo
tė mis.

Pas vi ri mo kam pas ir su ki
mo si laips nis. No rint kam ba rį ar 
pa tal pą kuo efek ty viau at vė sin
ti ir leng vai pa skirs ty ti oro srau tą 
po vi są pa tal pą – svar bus kor pu
so su ki mo si laips nis. To dėl, esant 
ga li my bei, rin ki tės to kį ven ti lia
to rių, ku ris su ka si 360 laips nių 
kam pu. Taip pat svar bi ga li my bė 
re gu liuo si ven ti lia to riaus pa svi ri
mo kam pą ir sto vo aukš tį – tai leis 
oro srau tą nu kreip ti ten, kur jo la
biau siai rei kia.
Nuo to li nio val dy mo ga li
my bė. Val dy mo pul te lis – kom
for to su teik sian tis prie das, juo 
nau do da mie si neat si kė lę iš lo vos 
ar ne pa ki lę nuo dar bo sta lo ga lė
si te iš jung ti, įjung ti ar ba pa keis
ti ven ti lia to riaus funk ci jas. Dar 
dau giau – kai ku rie ga min to jai 
su tei kia ga li my bę įren gi nį val dy ti 
be lai džiu (angl. Wi Fi) ry šiu.
Triukš min gu mas. Dar vie nas 
svar bus da ly kas – gar sas. Ka dan gi 
karš tą die ną ven ti lia to rius pa pras
tai įjung tas bū na il gą lai ko tar pą ir 
sto vi vi sai ša lia – ge riau sia rink tis 
ven ti lia to rių, ku rio triukš mo ly gis 
ne vir ši ja 25–30 dB, at krei pia dė
me sį „Se nu kų“ spe cia lis tai.

No rint iš si rink ti  
ko ky biš ką oro vė si
ni mo pa gal bi nin 
 ką, rei kė tų pa si
do mė ti jų vei ki mo 
prin ci pais.

Su si do mė ji mas: �� kait�rio�mis�die�no�mis�Se�nu�kai.lt�at�sto�vai�pa�ste�bi�di�dė�jan�čią�oro�ven�ti�lia�to�rių�pa�klau�są.� „Se�nu�kų“�nuotr.

Eks per tai pa ta ria: į ką at kreip ti dė me sį  
ren kan tis oro vė si ni mo prie tai są?

Va sa rą dau ge lis  
ieš ko bū dų na muo
se ar biu re su kur ti 
ma lo nų mik ro 
k li ma tą, to dėl ne
nuos ta bu, kad šil  
tą jį se zo ną daž nas 
dai ro si į oro kon di
cio nie rių ar ven ti
lia to rių len ty nas.
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Dar bo pa ja mos ant rą jį šių me
tų ket vir tį ir to liau au go, ta čiau 
ma žiau nei kai nos, tei gia „Sod
ra“. Me ti nė inf ia ci ja bir že lį sie kė  
21 pro c.: var to ji mo pre kių kai nos 
per me tus pa di dė jo 24,7 pro c., pa
slau gų – 12,1 pro c. Vi du ti nės pa ja
mos pa di dė jo tik 14 pro c.

„Pir ki nių krep še lio bran gi mas, 
ti kė ti na, truk dė gy ven to jams 
pa jus ti pa ja mų au gi mą. Vis dėl to 
ir so cia li nio drau di mo iš mo kos, 
ir at ly gi ni mai tu rė jo amor ti zuo
ti di de lę kai nų šuo lio da lį – au go 
tiek že mes nės, tiek aukš tes nės 
kva li fi ka ci jos dar buo to jų at ly
gi ni mai“, – ket vir ta die nį spau
dos kon fe ren ci jo je sa kė Valsty
binio socialinio draudimo fondo 

valdybos („Sodros“) Sta tis ti kos, 
ana li zės ir pro gno zės sky riaus 
pa ta rė ja Kris ti na Zi ti ky tė, pri
sta ty da ma „Sod ros“ gy ven to jų 
dar bo pa ja mų ap žval gą.

„Sod ros“ duo me ni mis, balan
dį–birželį, pa ly gin ti su tuo pa
čiu lai ku per nai, vi du ti nės vi są 
mė ne sį dir bu sių dar buo to jų pa
ja mos, nuo ku rių su mo kė tos so
cia li nio drau di mo įmo kos, pa di
dė jo 14 pro c. (214 eu rų) ir sie kė  
1 753 eu rus, pa ja mos at skai čia vus 
mo kes čius – 13 pro c. (122 eu rais) 
ir sie kė 1 101 eu rą. Di džiau sias – 
per 16 pro c. – dar bo pa ja mų au
gi mas bu vo ad mi nist ra ci nė je ir 
ap tar na vi mo veik lo je, kur at ly gi
ni mų vi dur kis sie kia 1 132 eu rus, 
ir in for ma ci jos ir ry šių veik lo je – 

2 769 eu rus. Žmo nių, už dir ban
čių ma žiau nei mi ni ma lų at ly
gi ni mą at skai čia vus mo kes čius, 
ant rą jį ket vir tį bu vo 95 tūkst.

„Apie treč da lį jų su da ro vy
res nio am žiaus žmo nės, prieš
pen si nio am žiaus žmo nės, že
mes nės kva li fi ka ci jos“, – sa kė 
K.Zi ti ky tė. Di džiau sias pa ja mas, 
vir ši jan čias 2,1 tūkst. eu rų at
skai čia vus mo kes čius, gau nan
čių žmo nių ša ly je ant rą jį ket vir
tį bu vo 84 tūkst. – dau giau sia tai 
yra vers lo ad mi nist ra vi mo spe
cia lis tai, ad mi nist ra vi mo ir ko
mer ci jos va do vai, in for ma ci nių 
tech no lo gi jų (IT) ir ry šių sis te
mų spe cia lis tai.

IT sek to riaus dar buo to jų per 
tris mė ne sius Lie tu vo je pa dau

gė jo be veik 17 pro c., iki 50 tūkst., 
ap gy ven di ni mo ir mai ti ni mo pa
slau gų sek to riu je – 13 pro c., iki  
54 tūkst. La biau siai ant rą jį ket vir
tį dar buo to jų su ma žė jo trans por to 
sek to riu je – 1,8 pro c., ta čiau, anot 
K.Zi ti ky tės, ši sta tis ti ka su si ju si 
su at lei di mais „Lie tu vos ge le žin
ke liuo se“ ir Lie tu vos pa šte.

„Tie 2 pro c. su si ję su at lei di
mais šio se įmo nė se“, – sa kė ji.

Se nat vės pen si jos per me tus pa
di dė jo 16 pro c., vie nos die nos li gos 
iš mo ka – 10 pro c., vai ko prie žiū ros 
iš mo ka – 12 pro c. Ne dar bo iš mo ka 
pa di dė jo 21 pro c. – tai lė mė me tų 
pra džio je išau gęs mi ni ma lus mė
ne sio at ly gi ni mas ir pa di dė jęs vi
du ti nis dar bo už mo kes tis.

„Klaipėdos“, BNS inf.

Aki vaiz du: �� pa�sak�„Sod�ros“�at
sto�vės�Kris�ti�nos�Zi�ti�ky�tės,�pir�ki
nių�krep�še�lio�bran�gi�mas,�ti�kė�ti
na,�truk�dė�gy�ven�to�jams�pa�jus�ti�
pa�ja�mų�au�gi�mą.

Ju�liaus�Ka�lins�ko�/�BNS�nuo�tr.

„Sod ra“: pa ja mos ant rą jį ket vir tį au go lė čiau nei kai nos

Kom pen sa ci jos klien tams
Bend ro vė veiks, kol iš par duos 
tur tą, iš mo kės kom pen sa ci jas 
klien tams, at si skai tys su kre di
to riais ir par tne riais, o jos ak ci
nin kai ne gaus jo kio tur to ir už
dar bio įmo nę už da rius, pra ne šė 
„Per las Ener gi ja“.

„To kį spren di mą priim ti pa ska
ti no ke lių veiks nių visuma… Dėl 
prieš sa vai tę priim to spren di mo 
per kel ti klien tus į bir žos pla ną 
pra ra do me ir klien tų, ir at sa kin gų 
ins ti tu ci jų pa si ti kė ji mą. Va di na si, 
pri trauk ti nau jų klien tų ar ti miau
siu me tu bū tų neį ma no ma“, – 
pra ne ši me sa kė įmo nės va do vas 
Vi lius Ju rai tis. Pa sak jo, klien tai 
ak ty viai nu trau kia su tar tis – jų 
jau nu trauk ta apie 20 tūkst. „Ma
to me nu trau ki mų tem pą, ži no

me, kad skai čius bus tik rai di de
lis ir ga li me bū ti ne pa jė gūs tiek ti 
elekt ros li ku siems klien tams, jei 
pra ra si me di de lę da lį tu ri mos 
klien tų ba zės. Tre čia, kre di to riai, 
iki šiol fi nan sa vę mū sų veik lą, tai 

da ry ti at si sa ko“, – sa kė V.Ju rai
tis. Pa sak įmo nės va do vo, „Per las 
Ener gi ja“ kom pen suos skir tu mą 
tarp fik suo tos su tar ty je nu ma ty
tos kai nos ir nau jo tie kė jo kai nos. 
Dėl kom pen sa vi mo tvar kos įmo nė 
tei gia be si ta rian ti su Ener ge ti kos 
mi nis te ri ja ir Vals ty bi ne ener ge ti
kos re gu lia vi mo ta ry ba (VERT).

„To kį kom pen sa vi mą tai ky si me 
klien tams, ku rių su tar ty se vis dar 
ga lio ja fik suo ta kai na, ir tais at
ve jais, jei jie iki rugp jū čio 28 d. 
pe reis pas ki tą ne prik lau so mą 
tie kė ją ar grįš į vi suo me ni nį tie
ki mą“, – sa kė V.Ju rai tis.

Pa dės pe rei ti ki tur
Pa sak jo, bend ro vė kal ba si su 
ki tais tie kė jais ir ieš ko bū dų, 
kaip pa leng vin ti jos klien tų pe

Pa bai ga: �� sa�ve� kaip�pa�ti�ki�mą� tie�kė�ją� anks�čiau�pri�sta�ty�da�vu�si� įmo�nė� „Per�las�Ener�gi�ja“� pra�ne�šė,� kad�
bend�ro�vė�veiks,�kol� iš�par�duos�tur�tą,� iš�mo�kės�kom�pen�sa�ci�jas�klien�tams,�at�si�skai�tys�su�kre�di�to�riais� ir�
par�tne�riais.

„Per las Ener gi ja“ stab do veik lą

Be veik prieš dvi sa vai tes apie fik suo tos kai nos su tar čių nu
trau ki mą maž daug 180 tūkst. klien tų pra ne šu si ne prik lau so ma 
elekt ros tie kė ja „Per las Ener gi ja“ ket vir ta die nį pa skel bė stab
dan ti veik lą: elekt rą klien tams ji tieks iki rugp jū čio 31 d.,  
o nau ją tie kė ją jie tu ri pa si rink ti iki rugp jū čio 28osios.

rė ji mą pas ki tus tie kė jus: „Mū
sų klien tai ga lė jo su tar tis pa
si ra šy ti ir są skai tas ap mo kė ti  
2 000 „Per lo“ ter mi na lų. Sup
ran ta me, kad su tar tį pa si ra šy ti 
in ter ne tu nė ra įpras ta vi siems, 
to dėl siū lo me ki tiems ne prik
lau so miems tie kė jams nau do tis 
ter mi na lų inf rast ruk tū ra ir juo
se pa si ra ši nė ti su tar tis su nau
jais klien tais.“

Pa sak įmo nės va do vo, įmo nės 
klien tai, pri klau san tys pir ma jam 
ar ba ant ra jam li be ra li za vi mo eta
pui, iki rugp jū čio 28 d. tu ri pa
si rink ti nau ją tie kė ją: nu trauk
ti su tar ties su „Per lo Ener gi ja“ 
ne rei kia, ji nu trūks au to ma tiš
kai, kai bus pa si ra šy ta su tar tis su 
nau ju tie kė ju. Ki tu at ve ju klien
tai bus per kel ti į ga ran ti nį tie ki
mą, kol pa si rinks ki tą tie kė ją.

Jei klien tai pri klau so tre čia
jam eta pui, jie ga li rink tis tie kė ją 
iki rugp jū čio 28 d. ar ba ne da ry ti 
nie ko – elekt rą jie gaus iš vi suo
me ni nio tie kė jo.

Li kę pi ni gai teks Uk rai nai
VERT praė ju sią sa vai tę krei pė si į 
Ge ne ra li nę pro ku ra tū rą ir pra šė 
ini ci juo ti vie šo jo in te re so gy ni
mo pro ce są dėl „Per lo Ener gi jos“ 
veiks mų vie na ša liš kai kei čiant 
su tar čių su var to to jais są ly gas. 
Ta ry ba taip pat pra šo pro ku ro
rų lai ki nai ap ri bo ti įmo nės tur
tą. Pro ku ra tū ra kol kas ne priė mė 
spren di mo, ar pra dės ty ri mą.

VERT įver ti no ri zi ką, kad „Per
las Ener gi ja“ nu trau ku si su tar tis 
ga li par duo ti fi nan si nes prie mo
nes ir gau ti ne pag rįs tų pa ja mų. 
Šios fi nan si nės prie mo nės yra 
ap si drau di mo prie mo nės (angl. 
hed ging) – jo mis bend ro vė ap
drau dė elekt ros kai nų svy ra vi mą 
Suo mi jo je.

V.Ju rai tis BNS pa tvir ti no, kad 
kom pen sa ci joms bus pa nau do
tos pa ja mos, ku rias mi ni VERT: 
„Tik rai taip. Tai yra fi nan si nės 
prie mo nės, ku rias mes esa me iš
si pir kę ir pla nuo ja me par duo ti.“

Anot jo, ak ci nin kai ne gaus jo
kio tur to ir už dar bio įmo nei su

Sa vi nin kai

„Per lo Ener gi jos“ ak ci nin kai yra 
pen ki fi zi niai as me nys: Kęs tu tis 
Ga ta vec kas, Gy tis ir Li nas Kaz
laus kai, Min dau gas Mar cin ke vi
čius (var das pa var dė tik su tam pa 
su bu vu siu „Vil niaus pre ky bos“ 
ak ci nin ku) ir To mas Mu raš ka.

Žy�gi�man�to�Ged�vi�los�/�BNS�nuo�tr.

stab džius veik lą. „Ka dan gi vi
suo me nė je bu vo la bai daug kal bų 
apie pel nus ir vi sa ki ta – jei gu 
nu tiks taip, kad par da vus tur
tą liks pi ni gų at si skai čius su kre
di to riais ir var to to jais, tur tas bus 
skir tas pa ra mai Uk rai nai“, – sa
kė V.Ju rai tis.

Bank ro to ne skelbs
Va do vas ti ki na, kad bend ro vė da
bar stab do tik pa grin di nę veik lą – 
elekt ros tie ki mą, ta čiau dėl to jai 
ne rei kia bank ru tuo ti.

„Tai ne bus bank ro tas, įmo
nė tę sia veik lą iki ki tų me tų pra
džios, kol iš par duos tur tą, kom
pen suos vi siems var to to jams 
ga li mus nuo sto lius, jei gu jie išeis 
pas ki tus tie kė jus, pas ku rį elekt
ra bus bran ges nė. Įmo nė ne be tęs 
veik los ta pra sme, kad ji ne tieks 
elekt ros nuo rug sė jo 1osios. Pa ti 
įmo nė no ri tu rė ti to kią pra kti ką, 
kad mes lie ka me, kol at si skai to
me su vi sais ir išei na me ta da, kai 
ne pa lie ka me nei sko lų, nei ne
pa ten kin tų var to to jų – to kia yra 
idė ja“, – sa kė V.Ju rai tis.

„Ne tie kiant elekt ros įmo nė ir 
to liau ga li bū ti vei kian ti, tie siog 
ne vyk dan ti pa grin di nės veik
los“, – pri dū rė jis.

„Perlas Energija“ yra pateiku
si preliminarią informaciją ir iš 
jos matome, kad bendrovės vei
klos stabdymas nesusijęs su įmo
nės neigiamais finansiniais rodi
kliais, tačiau susijęs su bendrovės 
nenoru ieškoti alternatyvų atei
ties rizikų suvaldymui“, – taip 
vakar naujausius įvykius komen
tavo VERT pirmininkas Renatas 
Pocius.

„Klaipėdos“, BNS inf.

Dėl prieš sa vai tę 
priim to spren di mo 
per kel ti klien tus į 
bir žos pla ną pra ra
do me ir klien tų, ir at
sa kin gų ins ti tu ci jų 
pa si ti kė ji mą.

Vi lius Ju rai tis:
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pasaulis

Nei gia kal ti ni mus
„Nie kas ne ga lė jo nu ma ty ti, kad 
Ru si jos ka riai iš tan kų ap šau
dys bran duo li nius reak to rius. 
Tai neį ti kė ti na“, – nuo sta bos 
ne slė pė De ny sas Mo nas tyrs
kis, ku ris pa ts ste bė jo pra ty bas 
uk rai nie čių kont ro liuo ja ma me 
Za po ri žios mies te, esan čia me 
už 50 km nuo di džiau sios Uk
rai no je ir Eu ro po je ato mi nės 
elekt ri nės.

De šim tys Uk rai nos gel bė ji
mo tar ny bų dar buo to jų, dė vė
ju sių du jo kau kes ir ap sau gi nius 
kos tiu mus, pra ty bų me tu mo kė
si eva kuo ti su žeis tą žmo gų ir nu
plau ti už terš tas trans por to prie
mo nes.

Uk rai nos vals ty bi nės bran
duo li nės agen tū ros „Ener hoa
tom“ va do vas Pet ro Ko ti nas 
pa reiš kė, kad elekt ri nės te ri to
ri jo je dis lo kuo ta apie 500 Ru
si jos ka rių ir 50 šar vuo čių. Ta
čiau Ru si jos gy ny bos mi nis te ri ja  
at šo vė, kad jos pa jė gos nė ra dis
lo ka vu sios sun kio sios gink luo
tės mi ni mo je ato mi nė je elekt
ri nė je.

„Ru si jos ka riai ne tu ri sun kio
sios gink luo tės nei elekt ri nės te
ri to ri jo je, nei ap link ją esan čio se 
te ri to ri jo se. Ten yra tik sar gy bi
nių da li niai“, – sa ko ma mi nis te
ri jos pa reiš ki me.

Atk reip da ma dė me sį į kal ti
ni mus, kad Ru si jos pa jė gos iš 
ato mi nės elekt ri nės te ri to ri jos 
ap šau do Uk rai nos po zi ci jas, mi
nis te ri ja pa reiš kė, esą tai Ky ji
vas ruo šia si su reng ti pro vo ka ci ją 
per Jung ti nių Tau tų (JT) va do vo 
An to nio Gu ter re so vi zi tą Uk rai
no je sie kiant ap kal tin ti Mask vą 
„tech no ge ni nės ka tast ro fos su
kė li mu elekt ri nė je“.

„Kal tė dėl (smū gių) pa da ri nių 
teks Ru si jos gink luo to sioms pa
jė goms“, – sa ko ma ta me pa čia
me pa reiš ki me.

TA TE NA pa tik ri ni mas
Šių pa reiš ki mų iš va ka rė se įsi
ter pė ir NA TO va do vas Jen sas 
Stol ten ber gas: anot jo, bū ti na 
sku biai leis ti Tarp tau ti nei ato
mi nės ener gi jos agen tū rai (TA
TE NA) pa tik rin ti ru sų kont ro
liuo ja mą Za po ri žios ato mi nę 
elekt ri nę.

Ru si jai už gro bus elekt ri nę, ky la 
rim ta grės mė šio ob jek to sau gai ir 
sau gu mui ir di dė ja bran duo li nės 
ava ri jos ar in ci den to ri zi ka, sa kė 
jis žur na lis tams Briu se ly je.

„Bū ti na sku biai leis ti Tarp tau
ti nei ato mi nės ener gi jos agen tū
rai at lik ti pa tik ri ni mą ir už tik rin ti 
vi sų Ru si jos pa jė gų iš ve di mą“, – 
pa brė žė NA TO ge ne ra li nis sek
re to rius.

Pa sak J.Stol ten ber go, tai, kad 
ob jek tą kont ro liuo ja Ru si jos ka
riuo me nė, ke lia pa vo jų Uk rai nos, 
kai my ni nių ša lių ir tarp tau ti nės 
bend ruo me nės gy ven to jams.

„Ru si jos ka riai (…) da bar nau do
ja te ri to ri ją ap link ato mi nę elekt
ri nę kaip aikš te lę, kaip plat for mą 
ar ti le ri jos ata koms prieš Uk rai nos 
pa jė gas, ir tai yra neat sar gu, neat
sa kin ga“, – kal bė jo jis.

Uk rai nos už sie nio rei ka lų mi
nist ras Dmyt ro Ku le ba va kar per 
„Twit ter“ pra ne šė, kad TA TE
NA ge ne ra li nis di rek to rius Ra
fae lis Gros si pa tvir ti no Ky ji vui, 
jog yra pa si ren gęs va do vau ti JT 
agen tū ros de le ga ci jai per vi zi tą 
elekt ri nė je.

Ky ji vo tei gi mu, Ru si ja ap šau do 
elekt ri nę, siek da ma kal tę su vers ti 
Uk rai nai. Mask va tvir ti na, kad už 
bom bar da vi mą at sa kin gos uk rai
nie čių pa jė gos.

Kaip pra ne ša nau jie nų agen
tū ra „Reu ters“, Ru si jos gy ny bos 
mi nis te ri ja va kar pra ne šė vi siš
kai iš jung sian ti Za po ri žios ato
mi nę elekt ri nę, jei Uk rai na prieš 
ją tęs ta ria mas ata kas.

Pa sak Ru si jos ra dia ci nės, che
mi nės ir bio lo gi nės gy ny bos pa
jė gų va do Igo rio Ki ri lo vo, per 
ato mi nės elekt ri nės ap šau dy mus 
bu vo ap ga din tos ob jek to at sar gi
nės val dy mo sis te mos. I.Ki ri lo vo 
tei gi mu, jei įvyk tų bran duo li nė 
ne lai mė, ra dioak ty vio sios me
džia gos ap gaub tų Vo kie ti ją, Len
ki ją ir Slo va ki ją.

Su si ti ki mo ak cen tai
Lvi ve va kar su si ti kę A.Gu ter re
sas, Uk rai nos pre zi den tas Vo
lo dy my ras Ze lens kis ir Tur ki jos 
ly de ris Re ce pas Tayyi pas Er do
ga nas kal bė jo si ne tik apie pa dė tį 
Za po ri žios ato mi nė je elekt ri nė je, 
bet ir su si ta ri mą dėl grū dų.

Šian dien A.Gu ter re sas taip pat 
ap si lan kys prie Juo do sios jū ros 
įsi kū ru sia me Uk rai nos Ode sos 
uos ta mies ty je. Ten vei kia vie nas 
iš tri jų uos tų, nau do ja mų pa
gal ne se niai su da ry tą su si ta ri mą 
eks por tuo ti grū dus iš ka ro nu
nio ko tos ša lies.

Vė liau jis vyks į Tur ki ją, kur 
ap lan kys Jung ti nį koor di na
vi mo cent rą – ins ti tu ci ją, ku

riai pa ves ta pri žiū rė ti su si ta ri
mo vyk dy mą. Ne to li Stam bu lo 
įkur ta me spe cia lia me po ste eks
por tuo ja miems kro vi niams tik
rin ti ins pek ci jas at lie ka Ru si jos 
ir Uk rai nos ci vi liai ir ka riuo me
nės pa rei gū nai, taip pat Tur ki jos 
ir JT de le ga tai.

Pa gal su si ta ri mą, įpa rei go ju sį 
Ru si ją nu trauk ti Uk rai nos uos
tų blo ka dą, o uk rai nie čius – at
ver ti sau gius ko ri do rius lai vams 
at plauk ti ir iš plauk ti per Ky ji
vo pa jė gų įreng tus jū ri nių mi nų 
lau kus, pir ma sis grū dų kro vi nys 
iš Ode sos uos to bu vo iš ga ben tas 
rugp jū čio 1 d.

JT duo me ni mis, rugp jū čio pir
mo je pu sė je 21 kro vi ni nis lai vas, 
ku riam leis ta iš plauk ti pa gal su
si ta ri mą, iš ga be no dau giau kaip 
563 tūkst. t že mės ūkio pro duk tų, 
įskai tant dau giau kaip 451 tūkst. 
t ku ku rū zų.

Tre čia die nį Bos fo ro są siau
rį pa sie kė pir mo ji ka ro me tu JT 
mais to pa gal bos Af ri kai siun ta 
su 23 tūkst. t kvie čių.

„Klaipėdos“, BNS, EL TA inf.

Ru si jos gy ny bos mi
nis te ri ja pra ne šė vi
siš kai iš jung sian ti 
Za po ri žios ato mi nę 
elekt ri nę, jei Uk rai
na prieš ją tęs ta ria
mas ata kas.

Turkijapareiškė,kadŠvedijos
pažadasišduotivienąnuteis
tąturkątoligražuneatitinka
Stokholmoįsipareigojimų,pri
siimtųpagalsusitarimą,atve
riantįšiaišaliaikeliąsiektina
rystėsNATO.PasakTurkijos
teisingumoministro,Švedija
turipadarytidaugiau,kadpel
nytųAnkarospasitikėjimą.

Afganistanosostinėjenugriau
dėjussprogimuipilnojetikin
čiųjųmečetėje,žuvoper
20žmonių.Sprogimasįvyko
praėjusbeveiksavaiteipoiš
puolio,perkurįdvasinėjese
minarijojeKabuležuvoįtakin
gasTalibanodvasininkas.Atsa
komybęužšiąatakąprisiėmė
džihadistų„Islamovalstybė“.

NATOvadovasJensasStol
tenbergasparaginoBriusely
jeviešėjusiusKosovoirSerbi
joslyderiusdeeskaluotitarpu
saviokonfliktą.Įtampapaašt
rėjopriešdvisavaites,toprie
žastis–naujosįvažiavimotai
syklėsserbams,kuriasnorė
joįvestiKosovas.Spaudžiant
JAVirES,jųįvedimasatidėtas.

Tikisi
daugiau

išpuolis
mečeTėje

konflikTas
Balkanuose

Prak ti ka: � gelbėjimotarnybųdarbuotojai,dėvėjędujokaukesirapsauginiuskostiumus,pratybųmetumo
kėsievakuotisužeistąžmogųirnuplautiužterštastransportopriemones.  DimitaroDilkoffo/AFPnuotr.

Uk rai nos tar ny bos ruo šia si  
bran duo li nės ava ri jos sce na ri jui

Uk rai nos ava ri nių 
tar ny bų dar buo to
jai tre ni ra vo si pra
ty bo se Za po ri žios 
mies te, per ku rias 
bu vo imi tuo ja ma 
bran duo li nė ava
ri ja. Vi daus rei ka lų 
mi nist ras sa ko, kad 
ša lis tu ri pa si ruoš
ti vi siems sce na ri
jams dėl pa dė ties 
Ru si jos oku puo to
je ato mi nė je elekt ri
nė je.

Au kų ty ko ir prie 
vai kų dar že lių

Mask va tę sia sa vo bru ta lų ka rą 
Uk rai no je, o jos pa ka li kai sie kia 
pa pil dy ti Ru si jos ar mi ją oku puo
to se Lu hans ko sri ties te ri to ri jo se 
ty ko da mi jau nų tė vų prie vai kų 
dar že lių.

Tai va kar pra ne šė nau jie nų 
agen tū ra „Uk rin form“, rem da
ma si Lu hans ko sri ties ka ri nės 
ad mi nist ra ci jos va do vu Ser hi ju
mi Hai da ju mi.

„Taip, ta me pa čia me Lu hans ke 
vy rai jau se niai be di de lės bū ti
ny bės nei šei na į gat vę. Dau ge lis 
ap skri tai iš vy ko iš mies to ir sle
pia si kai me. Ne se niai oku pan
tai pra dė jo keis ti mais tą į in for
ma ci ją apie vy rus, ka man ti nė
da mi pa gy ve nu sias mo te ris prie 
dau gia bu čių. O da bar jie ne tgi ty
ko vy rų prie vai kų dar že lių. Štai 
šio mis die no mis bu vo su čiup tas 
ir mo bi li zuo tas jau nas tė vas“, – 
„Fa ce book“ pa sky ro je ra šo pa
rei gū nas.

Pa sak jo, oku pan tams ne svar bu, 
ar va ka re bus kam pa siim ti vai
ką. Vie tos so cia li niuo se tink luo
se taip pat pa si ro do įra šų, ku riuo
se mo te rys gi na sa vo vy rus nuo 
gink luo tų ru sų, no rin čių juos mo
bi li zuo ti.

„Uk rin form“, rem da ma si Uk rai
nos gink luo tų jų pa jė gų ge ne ra
li niu šta bu, pra ne šė, kad Ru si jos 
ar mi ja Uk rai no je nuo va sa rio  
24 d. iki rugp jū čio 18 d. jau ne te
ko apie 44 300 ka rei vių.

penktadienis, rugpjūčio 19, 2022
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gidas
Parodų rūmuose – šiuolaikinio meno jungtys
Šiandien 17 val. Klai-
pėdos kultūrų ko-
munikacijų centro 
(KKKC) Parodų rū-
muose lankytojams 
duris atvers net pen-
kios naujos ekspo-
zicijos: bus pristaty-
ta KKKC inicijuoja-
mo meno projekto 
„Šiuolaikinės grafikos 
erdvės“ paroda, Eglės 
Karpavičiūtės tapy-
bos paroda „Re-pain-
ted“ / „Per-tapyta“, 
jungtinė Kunigundos 
Dineikaitės ir Simo-
no Kuliešio tapybos 
paroda „Upės ir jū-
ros“, Vladimiro Mac-
kevičiaus „Warning“ / 
„Įspėjimas“ ir lietuvių 
kūrėjų NFT skaitme-
ninio meno paroda.

ką ir vartojimo įpročius, tapyto-
jo, menininko tapatybę, žiūrovo 
kaip meno vartotojo vaidmenį, jo 
(ir savo) tikėjimą bei abejonę pa-
veikslu.

E.Karpavičiūtės parodoje „Re-
painted“ / „Per-tapyta“ prista-
tomas naujausias autorės dar-
bų ciklas – anksčiau menininkės 
kurtos „Nutapytų ekspozicijų“ 
serijos tęsinys. Drobėse užfiksuo-
tos žymiausios šiuolaikinio meno 
galerijų ir muziejų (Guggenheimo, 
Victorios Miro, Davidi Zwirnerio, 
Gagosiano ir kt.) erdvės, kurio-
se ji įterpia ir „eksponuoja“ sa-
vo kurtus paveikslus. Taip randa-
si fiktyvi jos kūrybinės biografijos 
dokumentacija, naikinanti ribas 
tarp fakto ir iliuzijos, vis iš nau-
jo patikrinanti tapybos ir tikrovės 
santykį. Tapyti atvaizdai tampa 
neįvykusių įvykių laikmenomis – 
ekspozicijos įvyksta ir yra įvieti-
namos tik drobės paviršiuje. Tad 
kūriniai, imituodami žvilgsnį at-
gal, veikia kaip laiko klastotės ir 
per vieną archajiškiausių meno 
formų – tapybą – yra suarchy-
vuojami kaip būties faktai.

E.Karpavičiūtė (gim. 1984 m.) 
baigė tapybos studijas Vilniaus 
dailės akademijoje (VDA). Suren-
gė individualių parodų, dalyvavo 
dešimtyse jungtinių meno pa- 
rodų Lietuvoje ir svetur. 2015 m. 
E.Karpavičiūtė laimėjo pagrin-
dinius prizus dviejuose tarptau-
tiniuose konkursuose: „Premio 
Combat Prize 2015“ ir „Donkey 
Art Prize“. Dailininkė – daug-
kartinė konkurso „Jaunojo tapy-
tojo prizas“ finalininkė ir publi-
kos prizo laimėtoja.

Lietuvių NFT menas
Po 2021 m. pradžioje kilusio di-
džiulio susidomėjimo NFT (angl. 
non fungible tokens, liet. nekei-
čiamieji žetonai arba vienetiniai 
žetonai) menu, ši meno sritis pa-
tiria natūralią evoliuciją ir trans-
formacijas. NFT meno kūrėjų, 
kolekcininkų ir perpardavinėtojų 
gausa užliejo internetą, sociali-

Kartu: �� jungtinėje�parodoje�„Upės� ir� jūros“�bus�eksponuojami�naujausi�K.Dineikaitės� ir�S.Kuliešio� tapy-
bos�darbai.

Objektas: �� V.Mackevičiaus�„Pienės�žiedas“��(2022)�sukurtas�iš�plas-
tiko�ir�šovinių�tūtelių.

Grafikos erdvės
Antrus metus vykstantis grafi-
kos meno projektas „Šiuolaiki-
nės grafikos erdvės“ šiemet savo 
erdves atveria tapatumo atsis-

kleidimui. Projekto metu vyks-
tančioje parodoje 11 jaunų kūrė-
jų įvairiomis formomis ir grafinės 
raiškos priemonėmis iš skirtin-
gų perspektyvų žvelgia į asmens 
tapatumo su kūryba ir socialine 
aplinka bei savianalizės temas. 
Kiekvienas menininkas savaip 
nagrinėja asmens, savo paties 
ar kito, buvimo prasmę, vietą ar 
apibrėžtį. Jaunųjų menininkų 
darbuose žmogui užauga spar-
nai, nurieda galva, jis įkalinimas 
nerimo erdvėje ar pradeda riau-
moti lokio balsu.

Parodoje dalyvauja meninin-
kai: Liepa Gudauskaitė, Indrė 
Lubytė, Jolita Puleikytė, Mari-
ja Brusokaitė, Alex Kochan, Pi-
jus Burakas, Žvėrūna, Staselė Ja-
kunskaitė, Tadas Truchill, Darius 
Odinas, Kseniia Buryka.

Projekto „Šiuolaikinės grafikos 
erdvės“ organizatoriai siekia pri-
statyti ne tik jau žinomų meni-
ninkų kūrybą, bet ir supažindinti 
su dar tik kylančių kūrėjų dar-
bais. Vienas iš projekto tikslų –  
įtraukti uostamiesčio jaunimą į 
KKKC veiklą ir kurti ilgalaikes 
partnerystes, todėl organizato-
riai kviečia į visą mėnesį vyk-

siantį renginių ciklą. Dalyviams 
parengtoje programoje – perfor-
mansai, seminarai, susitikimai 
su kūrėjais ir diskusijos, kūrybi-
nės dirbtuvės, kur kartu su me-
nininkais lankytojai galės pri-
sijungti prie įvairių kūrybinių 
veiklų. Projekto metu meninin-
kai Pijus su draugais Klaipėdos 
Baltijos gimnazijos sieną pavers 
miestą puošiančiu objektu, o fes-
tivalį vainikuos atlikėjos Karoo 
koncertas. Nuo gatvės meno ne-
atsiejama ir tatuiruočių kultūra, 
todėl bus laukiami visi neabejin-
gi šiai meno krypčiai.

Pirmasis renginys – rugpjū-
čio 20 d. 11 val. kūrybinės cia-
notipijos dirbtuvės su grafikė-
mis Gertrūda Šernaite-Juršėne 
ir L.Gaidauskaite.

E.Karpavičiūtės „Per-tapyta“
Tapytoja E.Karpavičiūtė – nuo-
sekli kultūros lauko tyrinėtoja. 
Jos kūriniai – vaizdiniai komen-
tarai apie tapybą, istoriją, meno 
institucijas: muziejus, galeri-
jas, parodines erdves. Meninin-
kė stebi ir įamžina kultūros lauką 
bei jo pokyčius, kalba apie šiuo-
laikinę meno pateikimo specifi-

Kiekvienas meni-
ninkas savaip nagri-
nėja asmens, savo 
paties ar kito, buvi-
mo prasmę, vietą ar 
apibrėžtį.

Redaktorė 
Rita Bočiulytė
r.bociulyte@kl.lt
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Rosana Lukauskaitė

Lietuvos dailininkų sąjungos 
Klaipėdos skyriaus galerijoje 
vakar atidaryta audiovizualinių 
menų kūrėjos Miglės Križinaus-
kaitės-Bernotienės kūrinių paro-
da „Atminties ir laiko erozija“.

Tai tarpdisciplininė kino, video-
meno, fotografijos ir instaliaci-
jos paroda, kurioje eksponuojami 
2020–2022 m. autorės sukurti 
darbai, permąstantys atminties 
nyksmo fenomeną.

Atsiminimai yra asmeninės ir 
kolektyvinės atminties santaka. 
Laiko ir erdvės suformuoti pri-
siminimai keičia suvokimą apie 
tai, kas atsimenama, ir tai, kas 
pamiršta. Parodoje sujungia-
mi kino kūriniai, videoprojekci-
jos, fotografijos, mikrokoliažai, 
objektai, kūrybinio proceso ref-
leksijos, šviesos intervencijos, – 
taip siekiant vizualiai stimuliuoti 
ir artikuliuoti diskusijas apie at-
minties ribotumo bei laiko tekė-
jimo sampratas.

Menininkės darbai, kuriems 
būdingas poetinis, asmeniš-
kas pasakojimas, byloja apie 
atmintį ir jos trapumą. Prieš akis 
kiekvieną akimirksnį dingsta 
realybė – lieka tik tai, kas išlieka 
ir suranda vietą prisiminimuose, 
kurie, tiesa, taip pat nėra amži-
ni ir nekintantys. Žmonės nuo-
lat mėgina su tuo kovoti. Pa- 
roda atliepia visuomenės norą 
viską fiksuoti, konstruoti prisi-
minimus.

Parodos kūriniuose susipina 
autoetnografija ir fikcija, realybė 
ir eksperimentinio meno formos, 

griaunančios tikrovę ir imituo-
jančios išblėstančius prisimini-
mus bei tekančio laiko vaizdinius. 
Eksponuojamuose darbuose gau-
su metakino užuomazgų ir asme-
niškų refleksijų, kurios nebūtinai 
susiję su realybe, priešingai, yra 
manipuliuotos ir neracionalios, 
kartais – tik fantazijos.

Ši paroda – tai autorės kūrybi-
niai mėginimai atsigręžti ir dirs-
telėti į praeities šešėlius, ban-
dymai išbūti dabarties laike ir 
erdvėje bei atsargus žvilgsnis į 
ateitį. Tai bandymas megzti dia-
logą su žiūrovais ir drauge paty-
rinėti atminties fragmentiškumą, 
kurį atkartoja ir parodoje ekspo-
nuojami kūriniai. Taip pat ji pri-
mena, kad net dokumentika, kuri 
pretenduoja į tiesioginį realybės 
atspindį, yra jau medijuoti vaiz-
dai ir garsai.

M.Križinauskaitė-Bernotienė 
(gim. 1987 m.) yra audiovizua-
linių menų kūrėja, eksperimen-
tinių, dokumentinių filmų re-
žisierė, šiuo metu gyvenanti ir 
kurianti Utenoje. 2020 m. Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijo-
je ji baigė kino režisūros magistro 
studijas, o dabar savo meninę ir 
mokslinę veiklą ten pat tęsia me-
no doktorantūroje, gilindama-
si į asmeniškojo kino kūrybines 
strategijas ir tyrinėdama autoet- 
nografinį eksperimentinį doku-
mentinį kiną. Jos darbai nuolat 
rodomi tarptautiniuose eksperi-
mentinio kino festivaliuose visa-
me pasaulyje.

Paroda Klaipėdos galerijoje 
(Bažnyčių g. 6) veiks iki rugsėjo  
17 d. Galerijos darbo laikas: II–V –  
10–18 val., VI – 11–16 val.

Menininkė permąstė 
atminties nyksmo 
fenomeną

Parodų rūmuose – šiuolaikinio meno jungtys
nius tinklus ir forumus. Didžiulės 
pinigų sumos ir uždarbiai susu-
ko protą daugumai ir, tikriausiai, 
nemaža dalis šios daugumos nu-
sivylė nesuradę savo Eldorado. 
Sėkmė aplanko atkakliausius.

Parodoje pristatomi tiek plačiai 
Lietuvoje žinomų kūrėjų, tiek kū-
rėjų, žinomų tik siaurose NFT me-
no kolekcininkų bendruomenėse, 
taip pat technologijų inovatorių 
ir vizionierių bei eksperimentuo-
jančių ar tiesiog pokštaujančių 
kūrėjų NFT kūriniai.

Kūrėjų dueto „Upės ir jūros“
Jungtinėje K.Dineikaitės ir S.Ku-
liešio parodoje „Upės ir jūros“ 
pristatomi naujausi menininkų 
tapybos darbai. Šiuos autorius 
vienija didelio formato drobės, 
laisva tapybinė mintis, dėme-
sys peizažo motyvui, jų darbuo-
se įgaunantis įvairias netikėtas 
formas. Gamtos vaizdų motyvai 
tapybinėje plotmėje užmezga po-
kalbį tarp dviejų tapytojų ir upės 
bei jūros temos.

Kunigunda ir Simonas savo 
kūryboje nesiekia perteikti kon-

kretaus vaizdo, jiems labiau rū-
pi atrasti ryšį su skirtingais ele-
mentais, kurie nagrinėja laiko 
tėkmės ir erdvės svarbą tapybo-
je. Anot S.Kuliešio, tapydamas jis 
patenka į laiko terpę, kurioje lai-
kas nėra juntamas, jis yra lyg ne-
nusakomas – sudaroma prieš-
prieša, kurioje bandoma pagauti 
laiką jo nejuntant. Kunigundai 
rūpi atrasti ryšį su skirtingais 
elementais, būnant erdvėje už-
megzti itin paslaptingą intymų 
santykį, kuris ilgainiui perauga 
į pokalbį. Šis dialogas virsta už-
kalbėtu peizažu, sustabdyta aki-
mirka, tapybine misterija. Ir pa-
ti paroda yra dialogas tarp dviejų 
menininkų.

K.Dineikaitė (gim. 1982 m.) 
2004 m. baigė tapybos studijas 
VDA. 2006–2007 m. magistro 
studijas tęsė Sasekso universite-
te, Vest Dyno koledže Didžiojo-
je Britanijoje. Nuo 2010 m. Lie-
tuvos dailininkų sąjungos narė. 
Yra surengusi daugiau nei 15 au-
torinių parodų įvairiose šalies ga-
lerijose, dalyvavo jungtinėse pa- 
rodose Lietuvoje, JAV, Vokietijo-

Tapyba: �� E.Karpavičiūtės�drobė�„Dėl�Dievo�meilės,�tapyti�ar�netapy-
ti“�(2021).

je, PAR, Indijoje, Didžiojoje Bri-
tanijoje ir kitur. Menininkė gyve-
na ir kuria Vilniuje ir Palangoje.

S.Kuliešis (gim. 1987 m.) 2016 
m. baigė tapybos studijas VDA, 
įgijo tapybos magistro laipsnį. Yra 
surengęs 15 personalinių parodų 
Austrijoje, Olandijoje, Suomijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje ir dalyvavęs 
daugiau kaip 30 jungtinių parodų 
Lenkijoje, Olandijoje, Vokietijoje, 
Suomijoje, Lietuvoje. Šiuo metu 
dėsto Vilniaus dailės akademijos 
Grafikos katedroje.

V.Mackevičiaus „Įspėjimas“
V.Mackevičiaus kolekcijos „War-
ning“ / „Įspėjimas“ didžioji da-
lis objektų sukurti šiemet. Pasak 
autoriaus, „vienas svarbiausių 
dalykų žmogaus gyvenime yra 
savo sielos gelbėjimas, savęs iš-
traukimas iš nuodėmių, sieki-
mas būti geresne savęs versija – 
švaresniu ir mažiau nuodėmingu, 
mažiau egoistišku. Nevartoti lai-
mės tada, kai jos negamini. Netu-
rėti skolų laikui ir nežaisti slėpy-
nių su tiesa. Būti kuo laisvesniam 
nuo aplinkybių. Draugauti. Vi-
sų pirma – su savimi. Nūdienai 
būdingas negebėjimas susitarti, 
taikaus sprendimo neradimas. Į 
taiką nusivaloma purvinais, me-
talo ir žalios mėsos kvapą sklei-
džiančiais batais. Praradusiems 
ryšį su realybe metas susišukuo-
ti smegenis. Gyvenimo buhalte-
rija: skaičiuojame mes, skaičiuoja 
mus. Veiksmai ir padariniai. Vis-
kas fiksuojama ir už viską teks at-
sakyti. Visų pirmą – patiems sau. 
Kiekvienas žingsnis – sankryža: 
dar vienas inkaras arba dar vieno 
atsisakymas. Pasirinkimas, kaip 
ir kvėpavimas, – neatsiejama gy-
venimo dalis“.

V.Mackevičius (gim. 1981 m. 
Vilniuje) 1999–2003 m. studi-
javo Vilniaus technologijos ir di-
zaino kolegijos Interjero dizaino 
katedroje, šiemet pradėjo stu-
dijas VDA Skulptūros katedroje. 
Nuo 2022 m. – Lietuvos dailinin-
kų sąjungos narys. Yra surengęs 
daugiau nei 20 autorinių parodų 
Lietuvoje, Vokietijoje, Ukrainoje, 
Turkmėnijoje, Gruzijoje, Šveica-
rijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje.

V.Mackevičiaus paroda veiks 
iki rugsėjo 4 d., kitos parodos – 
iki rugsėjo 11 d.

KKKC Parodų rūmų (Didžio-
ji Vandens g. 2) darbo laikas: III–
VII – 11–19 val.

„Klaipėdos“ inf.

Fotografija: �� M.Križinauskaitės-Bernotienės� kūrinys� „Laikas� krinta�
ant�veidų“.

Rugpjūčio�24�d.�18�val.�Klaipėdos�miesto�savivaldybės�Imanuelio�
Kanto�viešosios�bibliotekos�Girulių�padalinyje�(Šlaito�g.�10�A)�
vyks�eilėraščių�ir�dainų�vakaras.�Jame�pasirodys�„Upinės“�–�
dainininkė�Laurita�Peleniūtė,�aktorės�Aldona�Vilutytė�ir�Justina�
Smieliauskaitė.�Vakaro�metu�skambės�Juditos�Vaičiūnaitės,�
Indrės�Valantinaitės�eilėraščiai,�senosios�liaudies�dainos�ir�
sutartinės.�„Upinės“�–�trijų�moterų�balsai,�jų�individualumas�ir�
susiliejimas�poezijoje�bei�muzikoje,�kuriant�eilėmis�tekantį�atvirą�
pokalbį,�apgaubiantį�žmogaus,�gamtos,�istorijos�ir�šiandienos�
temas.�Šuoliuodamos�laikmečiais,�Aldona,�Justina�ir�Laurita�pa-
sikeisdamos�pasakoja�įvairius�nutikimus,�atskleidžia�kintančias�
vidines�būsenas,�žodžius�keičiant�melodijoms�ir�atvirkščiai.

Klaipėdos�apskrities�Ievos�Simonaitytės�viešosios�bibliotekos�
Konferencijų�salėje�rugpjūčio�25�d.�18�val.�vyks�dokumentinio�
filmo�„Mariupolis.�Neprarasta�viltis“�peržiūra.�Filmas�sukurtas�
pagal�žurnalistės�Nadeždos�Suchorukovos�dienoraščius�ir�kitų�
paprastų�žmonių�liudijimus.�Jie�pirmąjį�karo�mėnesį�gyveno�Ma-
riupolyje�ir�patyrė�Rusijos�invaziją.�Tai�pasakojimas�apie�buvimą�
kare.�Ramus,�bet�emocingas�karo�liudininkų�pasakojimas.�Filme�
nėra�baisių�kadrų,�nėra�jėgos�ar�spaudimo�žiūrovams.�Penki�
Mariupolio�gyventojai�tiesiog�pasakoja�apie�savo�patirtį�karo�
metu.�Filmas�„Mariupolis.�Neprarasta�viltis“�sukurtas�šiemet�
kovą�Ukrainos�televizijos�ir�filmų�prodiuserių�grupės,�režisierius�–�
Maksimas�Litvinovas.�Juosta�bus�rodoma�su�angliškais�subtitrais.

Pasirodys trys „UPinės“ rodys filmą aPie mariUPolį
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Klaipėdos dramos teatras žengia į 87-ąjį sezoną
Kelios didelės 
tarptautinės prem-
jeros ir ypatingas 
dėmesys svarbiau-
siems teatro spek-
takliams – tokie 87-
ojo Klaipėdos dra-
mos teatro sezono 
kūrybiniai planai.

Scenoje: �� naująjį�sezoną�publika�vėl�galės�pamatyti�geriausius�Klaipėdos�dramos�teatro�spektaklius,�tarp�kurių�–�ir�„Robotų�pasakos“,�„Borisas�Godunovas“,�„Varovai“,�„Tarp�Lenos�kojų,�arba�„Švenčiausiosios�Mergelės�
Marijos�mirtis“�pagal�Mikelandželą�Karavadžą“.� � Domo�Rimeikos,�Kemel�Photography,�Dmitrijaus�Matvejevo�nuotr.

Mums labai svar-
bu, kad publika eitų 
kartu su mumis.

Tomas Juočys:

Turi stiprų repertuarą
Likus beveik mėnesiui iki 87-ojo 
sezono sutiktuvių šventės, Klai-
pėdos dramos teatras paskel-
bė jo repertuarą. Pastarajame ri-
kiuojasi įspūdingos premjeros ir 
kruopščiai atrinkti publikos pa-
mėgti ir jai svarbūs spektakliai. 
Iki pat rugsėjo 8 d. perkantiems 
bilietus į visus spektaklius, iš-
skyrus premjeras, dovanojama ir 
40 proc. nuolaida – taip siekia-
ma sukurti šventę teatro pasiil-
gusiems lankytojams, paskatinti 
juos iš anksto planuoti apsilan-
kymus teatre.

„Mums pasisekė, turime stiprų 
repertuarą, tokiu būtų galima di-
džiuotis bet kuriame mieste ir bet 
kurioje valstybėje, – apžvelgda-
mas tai, kas laukia žiūrovų, kalbė-
jo Klaipėdos dramos teatro vado-
vas Tomas Juočys. – Pavyzdžiui, 
mūsų bandymas eiti į nežinomą 
erdvę – Konrado Dworakowskio 
spektaklis paaugliams pagal kla-
sikinį S.Lemo kūrinį „Robotų pa-
sakos“ – jo kokybė neginčijama. 
Džiaugiamės, kad šis spektaklis, 
be viso kito, dar ir paskatins jau-
nus žmones iš naujo atrasti pui-
kų rašytoją.“

Akį traukia, kad repertuare 
rugsėjį – net du vieno žymiau-

sių šiuolaikinių Latvijos režisie-
rių Elmaro Senkovo spektakliai. 
„Visada didžiavomės bendra-
darbiavimu su E.Senkovu. Jis sa-
vo didžiuliu kūrybiniu potencialu 
žinomas visose Baltijos valstybė-
se. O mes turime net du jo spek-
taklius. „Mama Drąsa“ – 2018 m. 
jam atnešė geriausio režisieriaus 
titulą Lietuvoje. Tais metais bu-
vo nominuoti ir E.Nekrošius, ir 
O.Koršunovas, bet laimėjo sve-
čias iš Latvijos. Taip pat rodysime 
ir jo „Varovus“ – į sceną perkeltą 
puikiai kino pasaulyje žinomą is-
toriją. E.Senkovas turi neįtikėti-
ną gebėjimą sunkiomis temomis 
kalbėti lengvai, jo spektaklių žiū-
rovai nejaučia diskomforto“, –  
sakė teatro vadovas.

Bestselerių laikas
Kai kurie spektakliai scenoje gy-
vuoja ne vienerius metus, bet 

publikai jų vis negana. Tokie yra 
ir Povilo Gaidžio „Elzės žemė“ 
pagal J.Pulinovič pjesę, ir legen-
dinės latvių režisierės Maros Ķi-
melės pastatytas A.Strindbergo 
„Tėvas“.

„Šviesaus atminimo P.Gaidys 
turėjo talentą sužavėti žiūro-
vus, paprastai jiems išaiškinti gi-
liai užkoduotus dalykus. Papras-
tai, bet ne primityviai. Mes tiesiog 
nespėjame „Elzės žemės“ rodyti 
taip dažnai, kaip to norėtų publi-
ka. Kalbant apie M.Ķimelę, prisi-
menu, kaip ji sakė, kad yra išban-
džiusi viską ir dabar nori sukurti 
tiesiog gerą spektaklį. Didžiulis 
įvertinimas spektakliui ir visiems 
jo kūrėjams, kad net dviejų vaid-
menų – tėvo ir dukters – atlikėjai 
buvo apdovanoti Auksiniais sce-
nos kryžiais“, – vardijo T.Juočys.

87-ojo sezono repertua-
re ir jaunosios kartos režisierių 

spektakliai: Mariaus Pažerecko 
„Euridikė“, „Labas rytas, po-
ne Triuši“, Dariaus Rabašausko 
„Demonai“. Nors bus rodomi 
spalį, jau dabar bilietai tirps-
ta ir į didžiulio žiūrovų dėme-
sio sulaukusį A.Dudos-Gracz 
spektaklį „Tarp Lenos kojų, ar-
ba „Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos mirtis“ pagal Mikelan-
dželą Karavadžą“ ir žiemiškai 
skaidrų Pauliaus Tamolės kurtą 
H.K.Anderseno pasakos pasaulį 
„Sniego karalienė“.

Sunkiai išmokstamos pamokos
Rudenį bus rodoma ir Oskaro 
Koršunovo „Mūsų klasė“ pagal 
T.Słobodzianek pjesę. „Tai vienas 
iš mūsų vizitine kortele tapusių 
spektaklių, – pagal tikrus įvykius 
parašytą pjesę minėjo T.Juočys. – 
Būna pasvarstančių, ar verta tiek 
kalbėti apie skaudžią Holokausto 

istoriją. Negalime sustoti apie ją 
kalbėti, kad tokios tragedijos ne-
besikartotų. Pjesėje kalbama apie 
labai baisius dalykus, bet taip pat 
ji – ir apie gyvenimą, apie susi-
taikymą, humaniškumą.“

Repertuare puikuojasi ir pernai 
Klaipėdoje geriausiu metų spek-
takliu tituluotas lenkų režisie-
riaus Jano Klatos „Borisas Go-
dunovas“ pagal A.Puškiną. Anot 
teatro vadovo, sunku patikėti, 
kaip tiksliai A.Puškinas numatė 
ateitį – jo kūrinyje dėl valdžios ir 
galios aukojamas žmogiškumas. 
„Nors spektaklis buvo pristatytas 
rugsėjį, likus keliems mėnesiams 
iki karo Ukrainoje, jo scenografi-
ja skaudžiai simboliška – prime-
nanti Beslano mokyklą, kur ko-
voje dėl politinės įtakos įkaitais 
buvo paimti šimtai vaikų. Tai at-
spindi šiandieną – nesvarbu, kiek 
aukų prireiks, kiek vaikų žus – 
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1989 m. rugpjūčio 23-iąją, mi-
nint 50-ąsias Molotovo–Riben-
tropo pakto metines, 650 km 
ilgio susistojusių ir rankomis su-
kabinusių žmonių grandinė susi-
jungė į Baltijos kelią tarp trijų So-
vietų Sąjungos okupuotų Baltijos 
šalių sostinių – Vilniaus, Rygos 
ir Talino. Taip buvo pareikštas 
protestas dėl slaptųjų protokolų 
ir Baltijos šalių nepriklausomy-
bės panaikinimo. Baltijos kelią 
surengė Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis, Estijos ir Latvijos liau-
dies frontai. Šiemet minimos 33-
iosios šio išskirtinio tautų solida-
rumo akto metinės.

Šia proga Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės kultūros centras Žvejų 
rūmai rugpjūčio 23-iąją kviečia 
klaipėdiečius ir miesto svečius 
apsilankyti keliaujančioje foto-
grafijų parodoje „Baltijos kelio 
atspindžiai“. Paroda bus ekspo-
nuojama aplinkai draugiškame 
elektriniame autobuse „Dan-
cer“, kuris judės per visą mies-
tą nuo Atgimimo aikštės iki pre-
kybos centrų Big ir „Molas“. 
Nuo 11 val. iki 16.30 val. autobu-
sas 45–60 min. stovės penkio-
se aikštelėse: Atgimimo aikštėje, 
Šiaurės rage, Teatro aikštėje, prie 
PC „Akropolis“, Big ir „Molas“.

Keliaujančiame autobuse bus 
galima pamatyti Lietuvos foto-
menininkų sąjungos nario, žur-
nalisto Antano Stanevičiaus fo-

Fotografijų paroda 
keliaus po miestą

Rugpjūčio 
23-iąją, mi-
nint Baltijos 
kelio 33-ią-
sias metines, 
po Klaipėdą 
keliaus foto-
grafijų paro- 
da, kurioje  
įamžintos 
šios istorinės 
manifestaci-
jos, suorgani-
zuotos Balti-
jos šalių tauti-
nių judėjimų, 
akimirkos.

tografijas, kuriose įamžintos 
istorinio Baltijos kelio akimirkos. 
1989-aisiais A.Stanevičius buvo 
dienraščio „Tarybinė Klaipėda“ 
vyriausiasis redaktorius ir, kaip 
pats teigė, rimtu fotografu sa-
vęs tuokart nelaikė, tačiau, vyk-
damas į Baltijos kelio ruožą Pas-
valys–Saločiai, kuris buvo skirtas 
klaipėdiečiams, nujautė, kad bus 
kažkas labai svarbaus, todėl pa-
siėmė fotoaparatą ir daug foto-
juostų. Padarė šimtus fotogra-
fijų. Viena nuotrauka pakliuvo į 
prestižinį Vakarų Europos leidi-
nį. Kai kuriose fotografijose jau 
vėliau save atpažino Baltijos ke-
lio dalyviai.

Pirmąkart paroda buvo pri-
statyta minint Baltijos kelio 30-
metį. Parodos atidaryme jos au-
torius A.Stanevičius teigė, kad į 
Baltijos kelią nebuvo įmanoma 
nevažiuoti: „Jausmas buvo toks, 
tarsi nusileido skraidanti lėkštė. 
Nes tai, kas įvyko, atrodė neįma-
noma. Pamenu, buvo baimina-
masi, kad klaipėdiečiams skirta-
me ruože gali nepakakti žmonių. 
Tačiau jų buvo tiek, kad netilpo. 
Įvyko stebuklas, ir mes laimingi, 
kad mums teko tą stebuklą patir-
ti“, – kalbėjo A.Stanevičius.

Keliaujančiame autobuse apsi-
lankiusieji taip pat galės pama-
tyti televizijos prodiuserės Lau-
ros Paukštės dokumentinį filmą 
„Nepakartojamas Baltijos kelias“ 

Klaipėdos dramos teatras žengia į 87-ąjį sezoną

Scenoje: �� naująjį�sezoną�publika�vėl�galės�pamatyti�geriausius�Klaipėdos�dramos�teatro�spektaklius,�tarp�kurių�–�ir�„Robotų�pasakos“,�„Borisas�Godunovas“,�„Varovai“,�„Tarp�Lenos�kojų,�arba�„Švenčiausiosios�Mergelės�
Marijos�mirtis“�pagal�Mikelandželą�Karavadžą“.� � Domo�Rimeikos,�Kemel�Photography,�Dmitrijaus�Matvejevo�nuotr.

Maršrutas

Keliaujančio autobuso su fotopa-
roda „Baltijos kelio atspindžiai“ 
stovėjimo vietos Klaipėdoje rug-
pjūčio 23 d.:

11–12 val. – Atgimimo aikštė,

12.15–13 val. – Šiaurės ragas (Seno-
ji prieplauka),

13.10–14 val. – Teatro aikštė,

14.30–15.30 val. – PC „Akropolis“,

15.45–16.30 val. – aikštelė tarp PC 
BIG ir PC „Molas“.

(2019 m., režisierius Darius Dap-
kus), kuris jau parodytas dau-
giau kaip 60-yje pasaulio šalių. 
„Šis filmas – galimybė prisiminti 
tai, kas buvo svarbiausia. Tai, kad 
mūsų kelias kovoje už nepriklau-
somybę buvo ilgas, ir pasidžiaugti, 
kokia Lietuva tapo vos per trisde-
šimt metų. Kaip sakė viena filmo 
herojų – „net akių žibėjimas da-
bar kitoks“, – kalbėjo L.Paukštė.

Atminties autobusu keliaus ir 
šventinę nuotaiką skleis Žvejų 
rūmų mišraus choro „Cantare“ 
dainininkai.

Organizatorius – Klaipėdos 
miesto savivaldybės kultūros 
centras Žvejų rūmai.

„Klaipėdos“ inf.

svarbu išlikti valdžioje“, – api-
bendrino T.Juočys.

Kaip niekad svarbu būti kartu
Artėjantį sezoną teatro bendruo-
menė pasitinka ir su naujienomis 
repertuare: spalio 1-ąją vyks nau-
jausio Agatos Dudos-gracz spek-
taklio „Meilė“ premjera, gruodžio 
pradžioje – pirmą kartą Klaipė-
doje kuriančio lenkų režisieriaus 
Michało Borczucho spektaklio 
pagal Jono ir Adolfo Mekų dieno-
raščius premjera. ir tai – tik pir-
masis sezono pusmetis.

87-ojo sezono repertuaras tu-
riningas, bet pačiam teatrui ju-
dėti į priekį bus kaip niekad su-
dėtinga. „Planuotas biudžetas 
visai neatitinka šiandienos kai-
nų, kyla tam tikrų išgyveni-
mo klausimų – mes turime būti 
lankomas teatras, mūsų bilietai 
turi būti perkami, kad galėtume 

be skolų ir su pakankamai ištek-
lių atlyginimams užbaigti šiuos 
metus“, – apie sudėtingą realy-
bę tiesiai kalbėjo T.Juočys. Pa-
sak jo, kai kurie dalykai, pavyz-
džiui, medžiagos dekoracijoms, 
pabrango net kelis kartus: „Nu-
matyti biudžetai pasikeitė, bet 
mes esame užsibrėžę įvykdyti 
visus savo planus. Dėl to mums 
labai svarbu, kad publika eitų 
kartu su mumis. Žinau, kad po 
karo Ukrainoje pradžios pirmieji 
mėnesiai buvo labai sunkūs, te-
atras nebuvo prioritetų dešim-
tuke. Tikiuosi, kad žmonės jau 
įsisąmonino, kokį kaimyną tu-
rime, tad kviečiame nepasiduo-
ti pesimistinėms nuotaikoms – 
mes esame tokie pat laisvi, kokie 
buvome, ir reikia nepasiduoti 
tiems, kas mus gąsdina. išliksi-
me būdami kartu.“

„Klaipėdos“ inf.

Istorijai: �� parodos�„Baltijos�kelio�atspindžiai“�fotografijose�įamžintas�išskirtinis�
tautų�solidarumo�aktas.� � Antano�Stanevičiaus�nuotr.
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 jaunas vėjas

Apie sle mo var žy tu ves

Mil da Ber ta šiū tė

– Bai gėte me no is to ri jos, lie
tu vių fi lo lo gi jos ir lei dy bos 
studijas. Ko dėl pa si rin kote 
šias stu di jas?
– Stu di jas rin kau si pa gal tai, kas 
man la biau siai pa ti ko mo kyk lo
je, o tai bu vo lie tu vių, vo kie čių ir 
ang lų kal bų pa mo kos. Ne no rė jau 
stu di juo ti ko kios nors už sie nio 
kal bos, to dėl pa si rin kau gim tą
ją. Me no is to ri ja, kri ti ka ir me di
jos bu vo ma no gre tu ti nės stu di jos, 
ku rias pa si rin kau jau pir ma me 
kur se, nes no rė jau nau do tis uni
versiteto su teik ta pro ga stu di juo
ti du da ly kus vie nu me tu. Aiš ku, 
me no is to ri jos pa skai tų tu rė jau 
daug ma žiau nei sa vo pa grin di nių 
fi lo lo gi jos stu di jų, bet man to pa
ka ko ir stu di juo ja mi da ly kai ma ne 
do mi no. Ma nau, stu di jo se svar
biau sias da ly kas yra pa ties stu
den to in te re sai: svar bu, kad jam 
stu di jos bū tų įdo mios.

– Lie tu viai jau su si pa ži nę su 
pa sau ly je ži no mu sle mu –  
sa ky ti nio žo džio poe zi ja – ir 
pa mė gę jį. Kas pa ska ti no tap
ti sle me riu?
– Vis dar už li pu ant sce nos kaip 
sle me ris, nors gal vo jau, kad mik ro
fo ną ka bin siu ant vi nies, kai ta pau 
sle mo ve dė ju. Man per daug links
ma da ly vau ti sle muo se, to dėl, jei

gu ne ve du sle mo, tai bent ja me da
ly vau ju. Ne lei džiu sau bū ti žiū ro vu, 
nes jau čiu pa rei gą sle muo se kur ti 
ar ba pa dė ti kur ti ge rą at mos fe rą, 
ka dan gi esu sle mo fa na ti kas. Vis
kas pra si dė jo 2018ųjų spa lį, kai 
pir mą kar tą li pau ant sle mo sce nos. 
Už li pęs su pra tau, kad man čia vis
kas pa tin ka: pub li ka, ki tų sle me
rių pa si ro dy mai, sle mo tai syk lės, 
vi siš ka lais vė iš si dir bi nė ti sce no
je, teks tų to bu lė ji mas ir nuo la ti nis 
ra šy mo ir skai ty mo pro ce sas. Da ly
vau ti ma ne pa ska ti no no ras ne lai
ky ti sa vo kū ry bos stal čiu je.

– Iš kur se miatės idė jų poe
zi jai?
– Daž niau siai idė jų pa rau nu iš 
kas die ny bės: ne ti kė ta min tis, po
kal by je iš girs tas pa reiš ki mas ar
ba įvy kis gat vė je. Taip pat mū za 

ga li bū ti ir konk re tus įvy kis ar
ba ma no po li ti nė / iden ti te ti nė / 
ab sur diš ka po zi ci ja ir koks nors 
žmo gus, pa vyz džiui, ma no my li
mo ji, ar ba koks nors na vat nes nis 
bu vęs kam ba rio kas.

– Ar lip da mas ant sce nos jau
ti įtam pą?
– Įtam pa vi suo met yra, ta čiau 
ma ne ji vei kia la bai tei gia mai – 
aš toks biz gy nuo jos pri klau so
mas (biz gy – biš kį – tru pu tė lį – 
M.B.).

– Kaip su ta riate su ki tais kū
rė jais?
– Sle mo bend ruo me nė yra šei ma, 
nes pa ts sle mas yra kaip šven tė: 
čia vie nu me tu vyks ta iš leis tu vės, 

J.Kelp šas: esu 
sle mo fa na ti kas

Už ve da: �� „Ne�lei�džiu�sau�bū�ti�žiū�ro�vu“,�–�sa�ko�J.Kelp�šas,�ak�ty�viai�da
ly�vau�jan�tis�sle�mo�skai�ty�muo�se.� � Vy�tau�to�Pap�laus�ko�nuo�tr.

„Bai ka, kai ne si sek. /  
Bai ka, jei gu bū ni 
viens. / Bai ka, jei esi 
na mi sė da. / Bai ka, jei 
su rū ga piens“, – ei
lė raš ty je „Bai ka“ ra
šo Jo va ras Kelp šas, 
sle mo ir li te ra tū ri
nių ren gi nių ve dė
jas. Poe to sle me rio 
teks tuo se jun ta ma 
šiau lie tiš ka tar mė. 
„Po pu lia ri nu gim tą jį 
mies tą“, – šyp so si pa
šne ko vas.

lai do tu vės, ju bi lie jus ir ves tu vės, 
to dėl la bai na tū ra liai su si for
muo ja drau gys tės ir mei lės ry
šiai. Na, o jei gu kal ba me ne apie 
sle mą, tai džiau giuo si ir ki to mis 
pro go mis bend rau ti su kū rė jais: 
skai ty mai, kon kur sai. Vi sos pa
žin tys bran gios, nes žmo nės, ku
riuos su tin ku, yra tik ri bend ra žy
giai, to dėl džiau giuo si pro go mis 
kar tu pa skai ty ti, pa si klau sy ti ar 
pa lai ky ti vienam ki tą.

– Mo kote žmo nes ra šy ti. Tai 
sun kus dar bas, rei ka lau jan
tis daug kant ry bės, o gal ga
na leng vas?
– Kū ry bi nio ra šy mo dirb tu vės yra 
pui kus reiš ki nys tiems, ku rie no
ri pra mankš tin ti sa vo fan ta zi ją 
ir ge bė ji mą ra šy ti spon ta niš kai. 
Sa vo dirb tu vė se ne mo kau žmo
nių ra šy ti tam tik ru žan ru, ir nė ra 
kaž ko kių mo ky mų, kaip konk re čiai 
ra šy ti. Vi si ma no dirb tu vių da ly
viai atei na no rė da mi ra šy ti ir tai 
yra di džiau sia do va na. Esu ve dęs 
dirb tu ves moks lei vių gru pei, ku
ri bu vo suin te re suo ta la biau siai 
to dėl, kad juos iš lei do iš pa mo kų, 
tad ves ti tas dirb tu ves bu vo su
dė tin giau. Jie nea tė jo sa vo no ru, 
o aš ne no riu žmo nių vers ti ra šy ti. 
Dirb tu vėms pa ren ku tam tik rą te
mą: pa vyz džiui, ab sur do kū ri mas, 
iden ti te to paieš kos ar ta bu nai ki
ni mas, ir per šias te mas lei džiu 
pa si reikš ti da ly vių vaiz duo tei. Jie 
at lie ka ma no su konst ruo tus pra
ti mus tam, kad dirb tu vių pa bai
go je bū tų pa ra šy tas vie nas ar ke
li teks tai, ku riuos da ly viai ga lė tų 
nau do ti ar ba to bu lin ti ir džiaug
tis sa vo ra šy mo pa žan ga.

– Il gai ruo šiatės kū ry bi nio ra
šy mo dirb tu vėms?
– Pa si ruoš ti ne sun ku, ka dan gi 
vis kas, ko rei kia, tė ra aiš kus kū
ry bi nių dirb tu vių pra ti mų pla
nas, o vi sa ki ta tė ra mez ga mas 
ry šis tarp ma nęs ir da ly vių. Už
ten ka ke lių die nų pa si ruoš ti.

– Kiek lai ko už trun ka pa ra šy
ti ei lė raš tį?
– Pa tys ei lė raš čiai pa ra šo mi 
ga na grei tai – per ke lias mi nu
tes, ta čiau idė jos teks tams atei
na skir tin gais in ter va lais. Bū na, 
vie ną mė ne sį ra šau ga na daž
nai, pa skui ke lis mė ne sius iš vis 
ne ra šau. Kai nuo lat da ly vau da
vau sle muo se, si tua ci ja bū da
vo ki to kia, nes tek da vo kiek vie
ną mė ne sį pa ra šy ti bent po tris 
teks tus, ir tai man la bai pa ti ko. 
Dažnai no ras lip ti ant sce nos yra 
pa ti ge riau sia mo ty va ci ja ra šy
ti teks tus.

– Esate iš Šiau lių ir ra šy ti pa
si rin kote šia tar me, ko dėl?
– Ne vi si ma no dar bai yra šiau
lie tiš ka tar me, bet net jei ir bū
tų, tai kaž ko la bai ne pa keis tų, 
nes kal bė da mas vis tiek kir
čiuo ju pa gal įpro čius. Bū tų bu
vę ma lo nu ba ka lau ro dar bą pa
ra šy ti šiau lie tiš kai, nes esu la bai 
ne for ma lus žmo gus, ra šy ti kaž
kuo re mian tis, ci tuo jant ir dar 
pa gal struk tū rą man bu vo kan
čia: lyg glos ty čiau len tos ga ba lą 
tam, kad rakš čių pri si va ry čiau. 
Nau do juo si sa vo tar me, nes 
man svar bus kū rė jo iden ti te tas, 
tai pa gy vi na tiek ma no teks tus, 
tiek jų skai ty mą. Taip sa vai me 
ku ria mas ir įvaiz dis – dau ge
lis ma ne aso ci juo ja su Šiau liais 
ir su an ti mis, tad, ga li ma sa ky
ti, po pu lia ri nu gim tą jį mies tą ir 
van dens paukš čius.

– Ar pa si tai ko pa ra šy ti ei lė
raš čių, ku rie ne pa tik tų pa
čiam? Ku ris yra mėgs ta
miau sias?
– Bū tų be ga lo keis ta, jei gu ma no 
kū ry ba man ne pa tik tų, nes tuo
met ne no rė čiau ja da ly tis. Jei gu 
man ne pa tin ka tai, ką pa ra šau, 
tuo met nei skai ty siu ši tą teks tą, 
nei da ly siuo si juo, po ku rio lai ko 
tie siog pa smaug siu jį, kai nie kas 
ne ma to, ir pa ka siu la vo ną kom
piu te rio ar te le fo no šiukš li nė je. 
Na, o mėgs ta miau sias kū ri nys 
yra to ta lus ma no iden ti te to at
vaiz das – „An tys yr“.

– Prieš po rą me tų duo ta me 
in ter viu esate mi nė jęs, kad 
no rite iš leis ti ro ma ną. Kaip 
se ka si iš pil dy ti sva jo nę?
– Per tiek lai ko ap si gal vo jau, da
bar jau la biau no riu iš leis ti poe zi
jos kny gą. Man ne duo ta tiek kant
ry bės, kad ga lė čiau ra šy ti di de lės 
apim ties pro zos dar bus. Ža viuo
si pro zi nin kais ir jų ant gam tiš ko
mis sa vy bė mis ne tin gė ti.

Poe zi jos sle mas – tai poe zi jos var �
žy tu vės, ku rių me tu poe tai at lie ka 
sa vo pa ra šy tus kū ri nius prieš gy vą 
au di to ri ją ir tei sė jus. At lie ka mų kū
ri nių for ma tas ga li bū ti itin įvai rus.

Pa si ro dy mai poe zi jos sle muo �
se ver ti na mi pa gal at li kė jo en tu
ziaz mą ar įsi trau ki mą, sti lių ir tu ri
nį, poe tai ga li da ly vau ti in di vi dua
liai ar ba ko man do mis. Iš au di to ri
jos daž niau sia iš ren ka mi pen ki tei
sė jai, ku rie ver ti na da ly vių pa si ro
dy mus. Kar tais poe tai ver ti na mi pa

gal au di to ri jos įsi trau ki mą ir triukš
min gu mą.

Poe zi jos sle mai pra si dė ti Či ka go �
je 1984-ai siais. Pir mo sios var žy
tu vės bu vo skir tos poe zi jos re či ta
liams iš aka de mi nės ap lin kos į pla
čią ją vi suo me nę per kel ti.

Pir muo ju poe zi jos sle mu Lie tu �
vo je lai ko mi 2008 m. „Tru ba dū
ro Ba ce vy čios“ (Kęs tu čio Ba ce vi
čiaus) ini cia ty va su reng ti skai ty
mai kar tu su vai kais ir anar chis
tais gim to jo Ša kių ra jo no so dy

bo je. Tais pa čiais me tais įvy ko ir 
pir ma sis ofi cia lus sle mas Mo ky to
jų na mų kie me ly je Vil niu je, ku ris 
bu vo ren gi nio „Su kny ga per kul
tū ri nę Eu ro pą. Lie tu va“ da lis.

2009 m. �  du Lie tu vos at sto vai –  
Da rius Ju re vi čiusZaiz ras ir Žy gi
man tas Ku dir kaMe si jus – da ly
va vo Eu ro pos sle mo čem pio na te 
Ber ly ne.

2012 m.  � iš leis ta kny ga „Sle mas 
Lie tu vo je!“ (sud. Da rius Ju re vi čius, 
„Ki tos kny gos“).

Sle mas yra kaip 
šven tė: čia vie nu 
me tu vyks ta iš leis
tu vės, lai do tu vės, 
ju bi lie jus ir ves tu
vės, to dėl la bai na
tū ra liai su si for
muo ja drau gys tės ir 
mei lės ry šiai.

Ra šy ti kaž kuo re
mian tis, ci tuo jant  
ir dar pa gal struk  
tū rą man bu vo kan
čia: lyg glos ty čiau 
len tos ga ba lą tam, 
kad rakš čių pri si va
ry čiau.

Jo va ras Kelp šas:
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 grožio pamokos

Gin ta rė Va si liaus kai tė

Ap sau ga nuo sau lės bū ti na
Plau kų sti lis tė Li na Čės nie
nė at krei pia dė me sį, kad mū sų 
plau kai – ne gy vas or ga niz mo 
da ri nys, ne tu rin tis ju ti mi nių 
re cep to rių. Juos pa čirš ki nus 
sau lė je, prie šin gai, nei nu de gus 
no sį ar ran kas, ne jau čia me jo
kio skaus mo, ga li me nė ne sup
ras ti, kad smar kiai pa ken kė me 
sa vo gro žiui. Tad nuo klas tin
gų UV spin du lių rei kė tų sau go
ti ne tik vei do ir kū no odą, bet 
ir plau kus.

„Sau lė mū sų or ga niz mą pa
pil do vi ta mi nu D, ku ris lei džia 
plau kams grei čiau aug ti. Ta
čiau, pikt nau džiau jant ja, ga li
ma pri si da ry ti dau giau ža los nei 
nau dos. Ne ma žai mo te rų va sa rą 
džiau gia si sau lės nu bu čiuo tais 
plau kais ir švie ses nė mis sruo ge
lė mis. Vis dėl to kait rūs spin du
liai ken kia plau ko pig men ta ci jai, 
jį iš sau si na, ati ma bliz ge sį, ska
ti na lū ži nė ti. Jei sau lė je smar kiai 
nu deg si me gal vos odą, plau kai  
ne tgi ga li iš re tė ti ir im ti slink
ti“, – at krei pia dė me sį ji.

Spe cia lis tė pri me na – bū nant 
tie sio gi nė je sau lė je bū ti na dė
vė ti gal vos ap dan ga lą. Sti lin ga 
skry bė lė ar ke pu rai tė su sna pe
liu ap sau gos tiek gal vos ir vei do 
odą, tiek plau kus. Ne mėgs tan
čioms gal vos ap dan ga lų rei kė
tų įsi gy ti karš ta jam me tų lai kui 
skir tų plau kų prie žiū ros prie mo
nių su SPF.

„Daž niau siai šios prie mo nės 
bū na pie ne lio ar se ru mo pa vi da lo 
ir  purš kia mos ant iš trink tų plau
kų. Jos pa den gia plau ką spe cia lia 
plė ve le, ku ri at spin di UV spin du
lius ir jiems ne lei džia jo pa žeis
ti. To kia prie mo nė pra vers ne tik 
va sa rą Lie tu vo je, bet ir žie mos 
me tu ke liau jant į šil tuo sius kraš
tus. Ap sau gi niu se ru mu plau kus 
iš purkš ti rei kė tų kiek vie ną kart 
iš si mau džius ba sei ne, jū ro je ar 
ki ta me van dens tel ki ny je. Šio ti
po prie mo nės tirps ta van de ny je, 
to dėl, plau kams su šla pus, leng
vai pa si ša li na“, – at sklei džia pa
šne ko vė.

Ken kia ir jū ros drus ka
L.Čės nie nė at krei pia dė me sį, kad 
di džiau sias pa vo jus va sa rą ky
la  plau kus švie si nan čioms mo
te rims. Švie sin ti plau kai yra la
biau che miš kai pa žeis ti, tad nuo 
sau lės po vei kio ypač sau sė ja. Tai 
ne reiš kia, kad ap sau ga nuo UV 
spin du lių ne rei ka lin ga bru ne
tėms ir na tū ra lių švie sių plau kų 
sa vi nin kėms. Kait ri sau lė ken kia 
bet ko kio ti po plau kams.

„Net ir na tū ra lius svei kus 
plau kus ga li stip riai pa žeis
ti sau lė. Ta da jie iš sau sės, pra

ras pig men tą ir te liks nu si kirp ti. 
Tad va sa rą svar bu ne tik dė vė
ti gal vos ap dan ga lą ar ba nau
do ti purš kia mą se ru mą su SPF. 
Įp ras tą šam pū ną ir kon di cio
nie rių šil tuo ju me tų lai ku rei kė
tų pa keis ti va sa rai pri tai ky to mis 
plau kų prie žiū ros prie mo nė mis. 
Jos plau kus ap sau gos nuo ap lin
kos ža los ir gau siau su drė kins. 
Va sa rą pa tar čiau veng ti plau kų 
prie žiū ros prie mo nių su al ko
ho liu, nes jos dar la biau iš sau
sins plau kus“, – re ko men duo
ja pa šne ko vė.

Anot L.Čės nie nės, va sa rą plau
kus vei kia ne tik sau lė, bet ir sū
rus jū ros, ir chlo ruo tas ba sei
no van duo. To dėl plau kus rei kia 
ap sau go ti ir nuo šio ža lin go po
vei kio.

„Sū rus jū ros van duo plau kus 
smar kiai iš sau si na, tad jie pa
si da ro ko ne ne beiš šu kuo ja mi. 
Chlo ras su kur tas kenks min goms 
bak te ri joms nai kin ti, tad ga li te 
įsi vaiz duo ti, ką jis pa da ro plau
kams! Švie siap lau kėms chlo
ruo tas ba sei no van duo ne tgi ga
li su teik ti ne la bai gra žių žals vų 
at spal vių, – pa ste bi ji. – To dėl, 
prieš mau dan tis ba sei ne ar jū ro
je, plau kus ge riau sia su riš ti aukš
tai ir steng tis jų ne šla pin ti. Jei gu 
jie su šla po, rei kė tų nu si mau dy
ti du še pa plū di my je ar ba ba sei
no zo no je. Plau kuo se net ir po 
mau dy nių du še ga li lik ti drus kos 
ir chlo ro. Tad, grį žus na mo, juos 
rei kė tų iš trink ti spe cia liu va sa ros 
se zo no šam pū nu, ku ris pa ša lins 
kenks min gų me džia gų li ku čius ir 
pa drė kins.“

Su sau su šam pū nų – at sar giau
Va sa ra neį si vaiz duo ja ma be iš ky
lų gam to je. Sa vait ga lis prie eže
ro su pa la pi nė mis ar ba mu zi kos 
fes ti va lis pa jū ry je – kas ga li bū
ti sma giau? Vis dėl to mo te rims 

daž nai ky la iš šū kių dėl plau kų 
trin ki mo. Ką da ry ti, kad plau kai 
bū tų šva rūs, jei ke lias pa ras lei
džia me gam to je ir ne tu ri me ga
li my bės nu si mau dy ti du še?

Daž niau siai grie bia ma si sau
so šam pū no, ta čiau ar jis ne ža
lin gas? L.Čės nie nė pa ta ria sau
są šam pū ną rink tis iš skir ti niais 
at ve jais. Nau do ja mas per ne lyg 
daž nai, jis ga li iš sau sin ti gal vos 
odą. Svar bu ne pa gai lė ti pi ni gų 
ir įsi gy ti iš ties ko ky biš ką prie
mo nę. Pras tas sau sas šam pū
nas ga li vi siš kai už kimš ti gal
vos odos po ras ir su kel ti rim tų 
pro ble mų.

„Su sau su šam pū nu itin at
sar giai tu rė tų elg tis mo te rys, 
ku rių galvos oda pro ble miš ka, 
pleis ka no ja, nu sė ta žaiz de lė
mis ar pa rau di mais. To kia prie
mo nė dar la biau pa di dins gal
vos odos jaut ru mą ir vė liau ga li 
tek ti net ke lis mė ne sius ją gy
dy ti vais tais, – per spė ja plau
kų sti lis tė. – Ži no ma, jei gal vos 
oda ne jaut ri, ret kar čiais ko ky
biš ką sau są šam pū ną nau do
ti ga li ma. Ta čiau pa tar čiau tai 
da ry ti tik iš skir ti niais at ve
jais. Kas dien pri žiū rė ti plau
kus sau sas šam pū nas ne tin ka, 
nes už kem ša gal vos odos po
ras ir ne lei džia jai kvė puo ti. Jei, 
pa nau do ję sau są šam pū ną, ki
tą die ną plau kų neišt rink si me ir 
vaikš čio si me dar ke lias die nas, 
jie ga li pra dė ti slink ti.“

Pa sak pa šne ko vės, itin pa vo
jin ga sau są šam pū ną nau do ti ant 
nu de gu sios gal vos odos. Tad, jei 
lei džia te lai ką gam to je ir ne dė vi te 
jo kio gal vos ap dan ga lo, nau do da

mos to kią prie mo nę smar kiai ri
zi kuo ja te.

„Il gai bū nan čios sau lė je ir ne
sau gan čios plau kų mo te rys ne re
tai nu de ga gal vos odą sklas ty mo 
vie to je. Ta da šio je vie to je oda ga li 
iš sau sė ti, pra dė ti šer pe to ti, lup
tis, pleis ka no ti. Stip raus nu de
gi mo at ve ju šio je vie to je ga li iš
slink ti plau kai. Nuo to ge riau siai 
ap sau go gal vos ap dan ga las. Ki tas 
va rian tas – sklas ty mo vie tą pa
si tep ti vei do kre mu su SPF. Ta
čiau ne vi sos no ri tai da ry ti, nes, 
tep da mos kre mą ant gal vos odos, 
ga li su ga din ti šu kuo se ną. Jei ne
tu ri te gal vos ap dan ga lo, ga li te iš
ban dy ti spe cia lų pieš tu ką su SPF, 
skir tą jaut res nėms kū no vie toms, 
sau są pud rą, ap sau gan čią nuo UV 
spin du lių ar ki tą pa na šią prie mo
nę“, – var di ja pa si rin ki mo ga li
my bes pa šne ko vė.

Pa si ti ki me ru de nį gra žios
Ar tė jant ru de niui, dėl plau kų 
ky la nau jų iš šū kių. Pra si dė jus 
šal tes niam se zo nui, pa šne ko
vė pa ta ria pa si dai ry ti bū tent jam 
skir tų plau kų prie žiū ros prie mo
nių. Pa sak L.Čės nie nės, plau ką 
spe cia lia plė ve le ap gau bian čios 
prie mo nės rei ka lin gos tik va sa
rą. Ki tais me tų lai kais jos  tik ap
sun kins plau kus. To dėl va sa riš
kus se ru mus pa li ki te ke lio nėms į 
šil tuo sius kraš tus ir ru de nį jų ne
be nau do ki te.

Va sa riš kos sau lės pa da ry tą ža
lą ge riau siai pa ma ty si me bū tent 
at ša lus orams. Tad pir miau sia 
pa šne ko vė pa ta ria pa kirp ti iš
sau sė ju sius plau kų ga liu kus. 
Ga li ma pa si le pin ti at ku ria mą ja 
pro ce dū ra, jei plau kai smar kiau 
nu ken tė ję nuo sau lės. Pa si kon
sul tuo ki te su spe cia lis tu, ko kias 
prie mo nes jis pa tar tų jums nau
do ti ir ko kias at ku ria mą sias pro
ce dū ras tai ky ti.

„Jei gu plau kų va sa rą ne tau so
jo te ir ru de nį jie ne la bai gy vy bin

gi, ver čiau kuo ma žiau juos ža lo ti 
džio vin tu vais, plau kų tie sin tu
vais ir ki tais karš tais įran kiais. 
At vė sus orams, plau kų jau ne be
rei kia sau go ti nuo kait rios sau
lės, va ly ti nuo drus kos ar chlo ro. 
Tad į ša lį pa dė ki te va sa ros li ni jos 
prie mo nes ir sa vo plau kų prie
žiū ros spin te lę pa pil dy ki te la
biau drė ki nan čio mis ir mai ti nan
čio mis prie mo nė mis: kau kė mis, 
kon di cio nie riais, alie jais ir se ru
mais, ku riuo se kuo ma žiau che
mi nių me džia gų. Kau kes na muo
se pa tar čiau nau do ti re gu lia riai, 
nes plau kams po va sa ros ypač 
trūks ta drėg mės. Kau kę svar
bu nau do ti bū tent taip, kaip pa
ra šy ta ga min to jo eti ke tė je. Jei ją 
ant plau kų pa lai ky si te trum piau, 
no ri mo efek to ne bus“, – at sklei
džia plau kų sti lis tė.

Svar bi ir mi ty ba
Pa sak L.Čės nie nės, plau kų gro žį 
ga li me už tik rin ti ir iš vi daus, to
dėl svar bu rū pin tis, ką val go me. 
Ži no ma, mi ty ba ne sug rą žin si
me to, kas pra ras ta, ta čiau ga li
me pa ska tin ti plau kus aug ti tvir
tes nius.

„La bai svar bu val gy ti bal ty mi
nio mais to. Di de lė mū sų plau ko 
struk tū ros da lis yra bū tent bal
ty mai, tad svar bu jais plau kus 
ap rū pin ti. Bal ty mų gau su kiau
ši niuo se, vai siuo se, dar žo vė
se – ypač ankš ti nė se, rie šu tuo
se, kruo po se. Pa si rū pin ki te, kad 
už tek ti nai val gy tu mė te šių pro
duk tų“, – pa ta ria pa šne ko vė.

Ru de nį bū ti na pa pil dy ti or ga
niz mą svar biais vi ta mi nais: bio
ti nu, ko la ge nu, ge le ži mi, vi ta mi
nu D. „Jie svar būs mū sų plau kų 
gro žiui ir tvir tu mui, – ti ki na 
plau kų sti lis tė. – Vi ta mi ną D pa
tar čiau var to ti vi sus me tus. Net 
ir karš to mis va sa ros die no mis 
mū sų or ga niz mas ne vi sa da įsi
sa vi na šį vi ta mi ną, tad jo rei kia 
pa pil do mai.“

Įp ras tą šam pū ną ir 
kon di cio nie rių šil tuo
ju me tų lai ku rei kė tų 
keis ti  va sa rai pri tai
ky to mis plau kų prie
žiū ros prie mo nė mis.

Li na Čės nie nė:

Pa vo jai: �� sau�lė�pa�pil�do�mū�sų�or�ga�niz�mą�vi�ta�mi�nu�D,�ta�čiau�ne�sau�go�miems�plau�kams�ga�li�pri�da�ry�ti�ža
los�–�jie�iš�sau�sės,�pra�ras�bliz�ge�sį,�ims�lū�ži�nė�ti.� � free�pik.com�nuo�tr.

Kaip su ma žin ti sau lės ža lą plaukams
Va sa ra dar ne si bai gia – lau kia ne ma žai sau lė tų die nų. Kaip pa
si rū pin ti sa vo plau kais, kad kait rūs spin du liai jiems pa da ry tų 
kuo ma žiau ža los? Ko kios prie mo nės ga li pa ge rin ti plau kų 
būk lę po va sa ros?
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Aldona Ruseckaitė

Be ri bis en tu ziaz mas
O.Plei ry tė gi mė 1882 m. rugp
jū čio 30 d. Min tau jo je (nuo  
1917 m. – Jel ga va, Lat vi ja), au
go kar tu su dviem bro liais, bu
vo iš le pin ta ir iš si la vi nu si, ge rų 
ma nie rų pa ne lė, jau vai kys tė je 
mo kė ju si pen kias kal bas: ru sų, 
vo kie čių, lat vių, len kų ir lie tu
vių. Skam bi no pia ni nu, vai di
no mė gė jiš kuo se spek tak liuo se. 
Bai gė Min tau jos vo kiš ką ją gim
na zi ją ir, ra šy to jo ka pe lio no Ju
li jo no Lin dėsDo bi lo ra gi na ma, 
įsi jun gė į drau džia mos lie tu viš
kos spau dos pla ti ni mą. 

Pat rio tiš ku mo jaus mą ug dė 
skai ty da ma Mai ro nio, Ma ri jos 
Peč kaus kai tės kū ry bą, vai din da
ma Ke tu ra kio ko me di jo je „Ame
ri ka pir ty je“. Iš Min tau jos lai kų, 

kai ma tė pa sta ty tą Lat vi jos ra šy
to jos As pa zi jos dra mą „Vai di lu
tė“, O.Plei ry tė pa si rin ko pseu do
ni mą Vai di lu tė, šiuo var du skel bė 
vi są sa vo kū ry bą, lei do kny gas.

Bai gu si gim na zi ją, Ona pra dė
jo dva ruo se dirb ti gu ver nan te, o 
1903 m. naš lė Ma ri ja Ogins kie

nė pa kvie tė ją va do vau ti Plun
gės slap ta jai mo kyk lai ir 1904 
m. iš siun tė jau ną ją O.Plei ry
tę mo ky tis į Švei ca ri ją In gen bo
lio Šv.Kry žiaus se se rų pen sio na
tą, į aukš tą ją pe da go gi kos kla sę. 
Mer gi na bu vo pa žįs ta ma su Juo
zu Tu muVaiž gan tu, Ciu ri che 
su si pa ži no su Jo nu Bi liū nu, abu 
ra šy to jai ska ti no O.Plei ry tę im
tis plunks nos, ap ra šy ti pa ste bė
ji mus ir įspū džius. Ra šan čių jų vis 
dar la bai trū ko. 1905 m. pa va sa
rį Ona grį žo į Lat vi ją, o tų me
tų ru de nį bu vo pa kvies ta dirb ti 
į be si ku rian tį, Pet ro Vi lei šio or
ga ni zuo ja mą dien raš tį „Vil niaus 
ži nios“, ji bu vo vie nin te lė eta ti
nė dar buo to ja.

Be dar bo laik raš ty je, mer gi na 
ak ty viai įsi jun gė į tuo me tį kul
tū ri nį sos ti nės gy ve ni mą, do
mė jo si įvai rio mis sri ti mis, tie

sė sa vo ran kas ta kryp ti mi, ku ria 
jų rei kė jo. Kū rė Lie tu vos mo ky
to jų są jun gą, ak ty viai pri si jun gė 
prie Di džio jo Vil niaus Sei mo or
ga ni za ci nio dar bo, pa dė jo reng
ti Pir mą ją lie tu vių dai lės pa ro dą, 
ar ti mai su si pa ži no su Mi ka lo
ju mi Kons tan ti nu Čiur lio niu, jo 
pa veiks lų te mo mis ra šė poe ti nės 
pro zos mi nia tiū ras, stei gė „Auš
ros“ drau gi ją švie ti mui skleis
ti Vil niaus kraš te, vy ko į vi sos 
Ru si jos mo ky to jų su va žia vi mą 
Pet rog ra de, 1907 m. da ly va vo 
Pir ma ja me lie tu vių mo te rų su
va žia vi me, dai na vo kar tu su so
lis tu Kip ru Pet raus ku Vai di lu tės 
par ti ją ope ro je „Bi ru tė“, vai di no 
dra mo se ir ko me di jo se, su dra
ma tur gu ir ak to riu mi Gab rie liu
mi Lands ber giuŽem kal niu rū pi
no si „Vil niaus kank lių“ teat ri ne ir 
kon cer ti ne veik la.

Di dis ak ty vu mas bu vo pa ga vęs 
jau ną pa trio tę, ku ri su pra to, kad 
rei kia kur ti ir dar buo tis lie tu vy
bės ir Tė vy nės la bui. To kie bu vo 
to me to vei kė jai vy rai, o ji mo te
ris – su ma ni, iš si la vi nu si, veik
li, pa siau ko jan ti, nė kiek nuo vy
riš kų dar bų neat si lie kan ti. Kai 
O.Plei ry tė iš Vil niaus iš va žia vo, 
1911 m. į sos ti nę at vy ko gy ven ti 
Že mai tė, ku ri taip pat dar ba vo si 
vi so se sri ty se, kiek ge bė da ma ir 
spė da ma. Ab so liu tus mo te rų są
mo nin gu mas.

Gy ve ni mo marš ru tai
O.Plei ry tės gy ve ni mas pa si kei
tė, kai ji iš te kė jo už „Vil niaus ži
nių“ sek re to riaus, re dak to riaus, 
dip lo muo to in ži nie riaus Ka zio 
Pui dos. Juos ma žo je ir nuo ša lio
je Sta kių baž ny čio je (dab. Jur bar
ko r.) 1906 m. bir že lio pa bai go je 
„be iš pa žin ties ir ko mu ni jos“ su
tuo kė J.Tu masVaiž gan tas. Tuo 
me tu šie jau na ve džiai bu vo per
smelk ti idea lis ti nių re vo liu ci jos 
idė jų. Pra si dė jo gan sun kus, ne
tgi dra ma tiš kas dvie jų lie tu vių 
in te li gen tų šei mos gy ve ni mas. 
Nors jie vie nas ki tą my lė jo, ke ti
no kar tu įgy ven din ti sa vo sva jo
nes, su jung ti ne tik šir dis, bet ir 

min tis, du gy ve ni mus su lie
ti į vie ną ir nie ka da ne

si skir ti, bet su si klos
tė ki taip... Jau bu vo 

įlei dę šak nis Vil
niu je, O.Pui die

nė pri si pa ži no 
la bai my lin ti 
šį gra žų mies
tą. Ta čiau 
1907 m. pra
džio je „Vil

niaus ži nios“ 
la bai nu si lpo, 

K.Pui dą iš dar
bo at lei do, ru de

nį jis per si kraus
tė gy ven ti ir dirb ti į 

Šiau lius, grei tai at vy ko 
ir žmo na su pir ma gi miu 

Al gir du. Šis mies tas, pa ly gin
ti su Vil niu mi, bu vo ap mi ręs, bet 
Vai di lu tė ra do sau veik los: dai
na vo cho re, ver tė teks tus į lat
vių kal bą, vai di no spek tak liuo se, 
ku riuo se G.Lands ber gisŽem
kal nis jai vėl sky rė pa grin di nius 
vaid me nis.

1911 m. į pa sau lį at ke lia vo Pui
dų dvy nu kai – Mi mo za ir Si gur
das, o pi ni gų nuo lat trū ko. To dėl 
1912 m. K.Pui da iš vy ko į Ru si ją, 
į Če lia bins ką, dirb ti pa gal sa vo 
pro fe si ją – sta ty bų in ži nie riu mi. 
Po me tų pas jį nu ke lia vo žmo na 
su tri mis vai kais. Vy ras neiš vy ko 
į sta ty bas, gavo karinio cenzo
riaus darbą, at ly gis bu vo gan di
de lis, to dėl ir ma te ria li nė pa dė tis 
tuo me tu džiu gi no, šei ma gy ve no 
pa si tu ri mai. Ta čiau Vai di lu tė la
bai il gė jo si Lie tu vos, ją dras ky te 
dras kė nos tal gi ja.

Si bi re Pui dos pra lei do aš tuo ne
rius me tus, ku rie abie jų ra šy to jų 
kū ry bo je ga na tuš ti. Dėl vi so kių 
įtam pų su tuok ti nių san ty kiai ta
po ner vin gi ir sun kūs, lai kai pa
si kei tė, už dar bis su men ko, tad  

„Esu pa pras tas žmo gus – Vai di lu tė yra tik le gen da ris pseu do ni mas“

Li te ra tū ro je yra ga lin gų ąžuo lų ir lie pų, bet yra ir že mes nių 
me džių ar krū mų, be ku rių is to ri ja bū tų ne vi sa ir ne vien ti sa, 
tad kar tais rei kia pa mi nė ti jau pri mirš tus var dus ir dar bus. 
Vie na to kių li te ra tū ros dar bi nin kių yra pro zi nin kė, ak to rė, pe
da go gė, vi suo me nės vei kė ja Ona Plei ry tėPui die nėVai di lu tė, 
ra šy to jo Ka zio Pui dos (1883–1945) žmo na. Lie tu vo je juo du bu vo 
pir mo ji ra šy to jų šei ma. Abie jų su dė tin gi li ki mai, ver ti ge ro me ni nio 
fil mo.

Vai di lu tės pa grin
di nis gy ve ni mo kū
ri nys, ra šy tas il gus 
me tus, yra ro ma nas 
„Tė viš kė“, ku ria me 
ji no rė jo pa vaiz duo
ti vis ką, ką pa ti jau
nys tė je iš gy ve no.
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„Esu pa pras tas žmo gus – Vai di lu tė yra tik le gen da ris pseu do ni mas“
1916 m. K.Pui da iš vy ko gy ven
ti ir dirb ti į Pe ter bur gą, o O.Pui
die nė Pir mo jo pa sau li nio ka
ro me tais vi sa šir di mi įsi jun gė į 
pa bė gė lių rū pes čius, Če lia bins
ke ta po Lie tu vių cent ro ko mi te to 
įga lio ti ne trem ti nių rei ka lams. 
Dir bo la bai daug, pa siau ko da
ma, ne gai lė da ma lai ko, mai ti
no tūks tan čius žmo nių, da li
jo pa šal pas, stei gė prie glau das 
ir mo kyk lė les. Ji pri si pa ži no, 
kad yra gi mu si gy ven ti ki tiems, 
pa dė ti, rū pin tis. Ji gelbėjo tau
tie čius, įsitraukė globoti ir če
kų kor pu so ka rei vių, su žeis tų 
ko vo se su bol še vi kais, pra mo
ko če kų kal bos, li go ni nė je skai tė 
jiems laik raš čius. Če kų ge ne ro lai 
ją pri sta tė ad mi ro lui Alek sand
rui Kol čia kui. O.Pui die nė ta po 
Če lia bins ko Dū mos na re, bu vo 
la bai ger bia ma mo te ris. Skur
das vis la biau spau dė, ji iš par
da vė vi sus bran gius daik tus, kad 
iš mai tin tų vai kus.

Gi mu si ra šy ti
Ne ti kė ti įvy kiai vėl suar ti no šei
mą ir po ypač sun kios ke lio nės 
1920 m. rugp jū čio 9 d. jie pa
sie kė Lietuvą. Kas prisiminė šią 
ra šy to jų po rą, kai Lie tu vo je tiek 
įvy kių – ka ras, tau tos po li ti niai, 
kul tū ri niai są jū džiai, Nep rik lau
so my bės pa skel bi mas, vals ty bės 
kū ri mas, o jie grį žo pli ki, ba si, 
nie ko neuž gy ve nę ir ne ži nan
tys, kur dė tis, kuo už siim ti. Ta
čiau Pui dos vis dar bu vo iš di dūs: 
jie du no rė jo bū ti ra šy to jai pro fe
sio na lai, gy ven ti iš sa vo kū ry bos. 
Uto pi ja...

K.Pui da, bū da mas pra ktiš kes
nis, leng viau pri ta po, kū rė kny gų 
lei di mo bend ro ves, lei do žur na
lus, ne si ki šo į po li ti ką. Vai di lu
tė vėl no rė jo bū ti dė me sio cent
re, kaip jau nys tės lai kais. 

Ta čiau da bar to kių są ly gų ne
bu vo, ji ėmė si ra šy ti kny gų ir 
spek tak lių re cen zi jų, į vis ką žvel
gė kri tiš kai, iš sa vo idea lis ti nių 
XX a. pra džios po zi ci jų. Jau no
ji mo der nis tų li te ra tų kar ta pra
dė jo iš jos šai py tis, ta čiau ra šy to
ja mė go at si kirs ti.

Rank raš čių są siu vi ny je, pa va
di ni mu „Ona Plei ry tėPui die nė. 
Straips niai“ li te ra tams, žur na lo 
„Ke tu ri vė jai“ bend ra dar biams 
ji sky rė gan pik tus žo džius (kal
ba ne tai sy ta): „Mū sų kar ta da vė 
ne re gei tau tai tau ti nį ro man tiz
mą, ku rį va di na te „su rū gu siu“, 
da vė nors „ane miš ką“ sim bo
liz mą, o jūs akis vi su tuo pra try
nę, ką da vėt? Ke lias nu su su sias 
knyg pa lai kes iš at ski rų žo džių 
rin ki nio ir bur lio kiš ko ble vyz go
ji mo Die vo bei Kris taus var du... 
Bū kit vy rai, ne rėks niai ble vyz
gos, tuš čia kal biai. Ra šiau ir ra
šy siu, nes tos tei sės man „vė
jai“ atim ti ne ga li. Jūs vė ja vai kiai 
ma ne per gy ven sit, bet ta da bū sit 
rim tes ni, kul tū rin ges ni, nes vis 
tik aš ti kiu, kad ir Lie tu va pri
augs kul tū ros laips nio ir kuo met 
pus ber niai ne be si va dins in te li
gen tais – tą var dą ne šios auk lė ti, 
kul tū rin gi žmo nės. Tarp de mok

ra tiz mo ir cha miz mo yra di de lis 
at stu mas.“

Su tuok ti niai Pui dos vi suo me
nės aky se, vie šu mo je dar vis įdo
mi ra šy to jų po ra, jie kar tu lan kė 
spek tak lių prem je ras, bend ra dar
bia vo tuo se pa čiuo se laik raš čiuo
se, ta čiau na muo se šei ma ski lo, 
gy ve no pa gie žin gai, sa vai tė mis 
ne si kal bė jo, užei da vo pyk čio 
prie puo liai, kan ki no di de li ne
pri tek liai, nuo la ti nis pi ni gų sty
gius, vai kų el ge sys ir bė dos. Vai
di lu tė dar bo neieš ko jo, jai at ro dė, 
kad tu ri iš lai ky ti vy ras. Ga lop 
1924 m. mo te ris su si rgo, kan ki no 
skaus mai, pa kri ko ner vai. Už val
dė juo das pe si miz mas, vai de no
si mir ties še šė lis, pri bloš kė vy ro 
neiš ti ki my bė, ta čiau skir tis ne si
ry žo – vis dar vai di no tra di ci nę 
šei mą, nors nuo 1930 m. K.Pui
da ne si do mė jo, ką žmo na ra šo, ką 
spaus di na, nuo tų me tų jie ne be
gy ve no kar tu, tik vy ras kas mė
ne sį jai siun tė po 400 li tų.

Daug me tų Vai di lu tė ra šė gan 
įdo mų, spal vin gą „Die no raš tį“, 
ku ria me jos au to biog ra fi ja, iš
pa žin tis, pri si mi ni mai, per gy
ve ni mai, siel var tai. La bai at vi
rai ap ra šo mi san ty kiai su vy ru, 
jo don žua niš ku mas, šei mos rie
te nos, o vai kų klai dos ir ne dė kin
gu mas mo te rį be ga lo skau di no.

Dau gy bę kar tų sa vo „Die no
raš ty je“ O.Pui die nė pri si pa žįs ta, 
kad gy ve nan ti tik dėl vai kų, dėl 
jų ge ro vės, jiems pa si ry žu si vis ką 
paau ko ti. Gal per daug juos le pi
no, nes įvy kiai klos tė si ne sėk min
ga va ga. Sū nus Al gir das už pa si
kė si ni mą nu žu dy ti drau go pa tė vį 
1934 m. nu teis tas ket ve riems me
tams sun kių jų dar bų ka lė ji mo, 
sū nus Si gur das va gi lia vo, gir ta
vo, taip pat nu teis tas ka lė ti, duk
ra Mi mo za, pe rė ju si į žy dų ti kė ji
mą ir iš te kė ju si už šios tau ty bės 
jau nuo lio, iš vy ko į Iz rae lį ir ten  
1934 m. nu si žu dė. Al gir dą ir Si
gur dą Pui das 1941 m. ru de nį vo
kie čiai areš ta vo ir spa lį su šau dė.

Tarp su tuok ti nių iki pat gy
ve ni mo pa bai gos vy ko kū ry bi
nės var žy tu vės: K.Pui da pla na
vo iš leis ti sa vo kū ry bos sep ty nis 
„Raš tų“ to mus, Vai di lu tė – ruo
šė spau dai še šias kny gas, ta čiau 
vis ką nu trau kė ra šy to jos mir tis – 
1936 m. sau sio 23 d. ji iš ke lia vo iš 
šio pa sau lio.

Kū ry bos ypa tu mai
Tad vis dėl to koks ra šy to jos Vai
di lu tės kū ry bi nis pa li ki mas? Jį 
ap žvel gė Vy tau tas Ku bi lius kny
go je „Dvie se li te ra tū ros sū puok

lė se“ (2003). Ži no ma, at si duo ti 
kū ry bai truk dė vy ro dar bas, tri
jų vai kų au gi ni mas, blaš ky ma sis 
po pa sau lį, nuo la ti nis ne pri tek
lius, ner vai, svei ka ta.

Jau nys tė je, dirb da ma „Vil niaus 
ži nio se“, ra šė įvai rio mis te mo mis 
daug straips nių, ku rie bu vo pa
grįs ti au ten tiš kais iš gy ve ni mais, 
ta čiau „Vai di lu tės ra ši niuo se nu
si try nu si ri ba tarp pub li cis ti kos, 
die no raš čio, poe ti nio vaiz de lio. Ji 
ei na ne fa bu li nės poe ti nės pro zos 
ke liu, kaip ir Pui da“ (V.Ku bi lius).

1922 m. „Die no raš ty je“ O.Pui
die nė ra šė: „Pa lei dau į pa sau
lį sa vo rin ki nė lį „Ka da rau da sie
la“, ku ria me esu su dė ju si vi są 
sa vo sie los nuo tai ką, vi sas man 
as me ni nio gy ve ni mo rau das, iš 
ku rių su py niau pa sau li nio liū
de sio at dū sį... Aš jau čiuo si vi
suo met sve ti ma mū sų in te li gen
ti jo je su sa vo ro man ti ne eti ka, 
iš ra fi nuo tais jaus mais ir su bti
liu il ge siu prie gro žės ir idea lo, o 
šian dien jie dar sve ti mes ni mū sų 
vi suo me nei, kur vieš pa tau ja po
li ti nis biz nis, ma te ria li nis pa trio
tiz mas ir na tū ra liz mas.“

Vai di lu tės pa grin di nis gy ve ni
mo kū ri nys, ra šy tas il gus me tus, 
yra ro ma nas „Tė viš kė“, ku ria me 
ji no rė jo pa vaiz duo ti vis ką, ką 
pa ti jau nys tė je iš gy ve no, su kur ti 
tar si epą apie tau tą ir šei mą, XX 
a. tau ti nį at bu di mą, spau dos grą
ži ni mą, pir mų jų laik raš čių kū ri
mą, ke lią iki Nep rik lau so my bės 
pa skel bi mo ir vė les nį Lie tu vos 
gy ve ni mą. Pir mo ji „Tė viš kės“ 
da lis iš leis ta 1925 m. Ra šy to
jai bu vo pa guo da, kad toks di dis 
žmo gus kaip Mai ro nis jos ro ma
ną pa gy rė, užė jo as me niš kai už 
šį kū ri nį pa dė ko ti, pa si ro dė dau
giau ge rų at si lie pi mų, ta čiau at
si ra do ir ne ma žai skau džios kri
ti kos, ašt riau sius žo džius pa ra šė 
Ba lys Sruo ga: „Šis „ro ma nas“ 
„Tė viš kė“ – tai ar ga li ma ro
ma nu pa va din ti, vi siš kai iš ti žęs, 
kaip iš lei di mu, taip tu ri niu ir vi
sa struk tū ra.“

O.Pui die nę toks po žiū ris žlug
dė ir skau di no, gu lė jo pa ra šy tos 
ant ro ji ir tre čio ji šio ro ma no da
lys, ta čiau nei lei dė jų, nei rė mė
jų neat si ra do. 1926 m. laiš ke jau
nam bi čiu liui ra šy to ja nuo gąs ta vo: 
„Tams ta klau si, ka da pa si ro dys  
II da lis (ro ma no „Tė viš kė“ – A.R.). 
Ne ži nau – kas leis, kas su teiks 
ma lo nės at spaus din ti, ap siim ti 
iš leis ti, taip bran gų ir, de ja, bergž
džią biz nį. Leng viau pa ra šy ti, nei 
ras ti lei dė ją kny goms. Rei kia pro
tek ci jos lei dė juo se ir kri ti ko je, ku
ri pas mus ver ti na kny gą ne iš tu
ri nio, bet su lig tuo, ar jam pa tin ka 
bei ne pa tin ka au to rius.“ Tik 1936 
m., po ra šy to jos mir ties, „Sa ka
lo“ lei dyk la, va do vau ja ma An ta
no Kniūkš tos, iš lei do ant rą ją „Tė
viš kės“ da lį.

O.Pui die nė ne ma žai ver tė,  
1922 m. iš ver tė ir iš spaus di no 
Gav ri lo ChruščiovoSokolniko
vo ro ma ną „Žal gi ris“ („Griun
val do mū šis“), tai bu vo pir mas 
ru sų au to riaus ro ma nas, iš leis
tas lie tu viš kai.

Intymu: �� rašytojos�dienoraščio�fragmentas.

Dau gy bę kar tų sa
vo „Die no raš ty je“ 
O.Pui die nė pri si pa
žįs ta, kad gy ve nan ti 
tik dėl vai kų, dėl jų 
ge ro vės, jiems  
pa si ry žu si vis ką 
paau ko ti.
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sportas

Ma rius Rin gau das

Iš ko vo jo ke tu ris me da lius
Ita li jos sos ti nė je Ro mo je su reng
ta me Eu ro pos plau ki mo (50 m 
ba sei ne) čem pio na te Lie tu vos 
spor ti nin kai iš ko vo jo ke tu ris me
da lius.

Pas ku ti nę var žy bų die ną 
R.Mei lu ty tė lai mė jo 50 m plau
ki mo krū ti ne fi na lą (29,59 sek.), 
o anks čiau – 100 m krū ti ne bron
zą (1 min. 06,50 sek.).

Tre čią vie tą užė mė Kot ry
na Te te rev ko va (200 m krū ti
ne – 2 min. 24,16 sek.) ir And rius 

Šid laus kas (100 m krū ti ne –  
59,50 sek.).

Šis Eu ro pos čem pio na tas lie
tu viams – vie nas sėk min giau
sių. 2014ai siais iš Ber ly no (Vo
kie ti ja) mū siš kiai taip pat grį žo su 
ke tu riais tro fė jais: auk są iš ko vo jo 
R.Mei lu ty tė, si dab ro ir du bron
zos me da lius – G.Ti te nis.

„Sug rį ži mas į plau ki mą yra la
biau grį ži mas į sa ve. Kar tais pa ti 
sa ve nu ste bi nu, kad vis dar ga liu 
grei tai plauk ti ir tuo mė gau tis, – 
po var žy bų Ro mo je in ter viu LRT 
sa kė R.Mei lu ty tė. – Esu la bai dė
kin ga sau ir žmo nėms, ku rie ma

ne pa lai kė ir pa lai ko. No riu to liau 
tęs ti tai, ką pra dė jau, rū pin tis sa
vi mi ir my lė ti tai, ką da rau.“

Var žy sis fi na luo se
Miun che ne (Vo kie ti ja) vyks tan
čio Eu ro pos leng vo sios at le ti kos 
čem pio na to fi na luo se šian dien 
star tuos dis ko me ti kai And rius 
Gu džius ir My ko las Alek na, tri
šuo li nin kė Do vi lė Kil ty, o ry toj – 
ie ties me ti kė Li ve ta Ja siū nai tė.

At ran kos var žy bas A.Gu
džius už bai gė užė męs ant rą vie
tą (66,70 m), M.Alek na – ket vir
tą ją (65,48 mā.

To liau siai dis ką nu me tė slo vė
nas Krist ja nas Če has (69,06 m), 
tarp lie tu vių įsi ter pė šve das Da
nie lis Stah lis (66,39 m).

Fi na le taip pat var žy sis Lu
kas Weiss hai din ge ris (Aust ri

ja, 65,48 m), Ale xand ras Fir fi ri
ca (Ru mu ni ja, 64,17 m), Hen ri kas 
Jans se nas (Vo kie ti ja, 62,60 m), 
Law ren ce‘as Okoye (Di džio ji Bri
ta ni ja, 62,56 m), Os ka ras Stach
ni kas (Len ki ja, 62,52 m), Si mo nas 
Pet ters so nas (Šve di ja, 62,39 m), 
Apos to los Pa rel lis (Kip ras,  
61,95 m) ir Va lu ras Gud na so nas 
(Is lan di ja, 61,80 m).

„Kol kas jo kio pla no ne dė lio jo
me. Bū tų sma gu lai mė ti me da lį, 
bet sau di de lių rei ka la vi mų ne ke
liu, da ly vau siu ir mė gau siuo si var
žy bo mis“, – kal bė jo M.Alek na.

D.Kil ty re zul ta tas per at ran
kos var žy bas – 13,83 m (de šim ta 
vie ta). To liau siai tri šuo liu nu šo ko 
vo kie tė Nee le Eck hardtNoack – 
14,53 m.

L.Ja siū nai tė bi lie tą į fi na lą už
si tik ri no įvyk džiu si at ran kos nor
ma ty vą (jis bu vo 61 m) – lie tu vė 
ie tį nu skrai di no 61,85 m.

Dvi ra ti nin kai – be tro fė jų
Taip pat Miun che ne su reng
to Eu ro pos pa plū di mio tink li
nio čem pio na to at krin ta mo sio se 
var žy bo se („Top 24“) jė gas iš mė
gi no Ie va Dum baus kai tė ir Ger da 
Gru dzins kai tė.

Lie tu vių due tas 0:2 (15:21, 19:21) 
pra lai mė jo ita lėms Va len ti nai 
Got tar di ir Mar tai Me ne gat ti.

Šia me Vo kie ti jos mies te įvy
ku sia me Eu ro pos dvi ra čių tre
ko čem pio na te sėk min giau siai 
iš mū sų ša lies at sto vų pa si ro dė 
Oli vi ja Ba lei šy tė (eli mi na vi mo 
rung tis – šeš ta vie ta) ir Sva jū nas 
Jo naus kas (kei ri no rung tis – de
vin ta vie ta).

Dvi ra čių plen to čem pio na to 
at ski ro star to mo te rų var žy bo
se star ta vu si Lie tu vos čem pio nė 
In ga Če šu lie nė tarp 29 da ly vių 
užė mė 27 vie tą (24 km – 35 min. 
37,65 sek.), o vy rų gru pė je (35 da
ly viai) Lie tu vos vi ce čem pio nas 
Eval das Šiš ke vi čius – 24ą vie tą 
(24 km – 29 min. 22,99 sek.).

Va kar Miun che ne star ta vo bai
da rių ir ka no jų irk la vi mo čem pio
na tas, Lie tu vai at sto vau ja Gab rie lė 
Če re po kai tė, And re jus Olij ni kas, 
And rius Jan čiu ko vi čius, Vik to ras 
Čap lins kis, Hen ri kas Žus tau tas, 
Va di mas Ko ro bo vas, Min dau gas 
ir Si mo nas Mal do niai, Ig nas Na
va kaus kas, Ar tū ras Sė ja ir Ri čar
das Nek rio šius.

Pir mie ji at ran kos bar je rus jau 
įvei kė A.Olij ni kas (vien vie tė bai
da rė, 1 000 m – penk ta vie ta, pa
te ko į pus fi na lį), A.Jan čiu ko vi čius 
(vien vie tė ka no ja, 500 m – tre
čia vie ta, star tuos pus fi na ly je), 
V.Čap lins kis (vien vie tė bai da rė, 
500 m – penk ta vie ta, da ly vaus 
pus fi na ly je).

Europosjaunučių(iki16me
tų)vaikinųkrepšiniočempio
nateTomoPurliotreniruojama
Lietuvosrinktinėketvirtfinalyje
79:68palaužėTurkijoskoman
dąiršiandienpusfinalyjesusi
tikssugraikais,kurie75:67eli
minavoIzraelioatstovus.Kitą
pusfinaliomačąžaisispanaiir
prancūzai.

KupiškiomariosesurengtoEu
roposmotorlaivių„OSY400“
klasėsčempionatobronzos
medalįiškovojoGintarasMar
cinkus(850taškų).Sėkmin
giausiailenktyniavolenkasCe
zarisStrumnikas(1200tšk.),
antrąvietąužėmėestasRene
Suukas(900tšk.).Varžybose
dalyvavo13sportininkų.

Slovėnijoskrepšininkaiper
draugiškasrungtynes97:92
įveikėprincipiniusvaržovus
serbus.NugalėtojamsLuka
Dončičius(nuotr.)pelnė
34taškus,šešiskartusatko
vojokamuolį,atliko9rezulta
tyviusperdavimus.SerbasNi
kolaJokičiussurinko26tšk.
(12atkovotųkamuolių).

Pusfinalis–
sugraikais

iškovojo
medalį

l.dončičius
Priešn.jokičių

Lie tu vos plau ki
kų pa si ro dy mą Eu
ro pos čem pio na
te skam biu akor
du vai ni ka vo Rū ta 
Mei lu ty tė, di de lių 
am bi ci jų sa vo var
žy bo se tu ri ir mū
sų ša lies leng vaat
le čiai.

Ro mo je – auk si nis akor das,  
Miun che ne – vil tin gi star tai

Var žo vės: � R.Meilutytėlaimėjo50mplaukimokrūtinefinalą,sidabromedalisįteiktasitaleiB.Pilato(kai
rėje),bronzos–briteiI.Clark(dešinėje).  LPF/Fotodarius.ltnuotr.

Jė ga: � EuroposčempionateA.Gudžiuspirmumetimuįvykdėatrankos
etaponormatyvą.  DPAnuotr.

Pa raiš ka: � A.OlijnikassėkmingaistartavoMiunchene–patekoįpus
finalį.  bki.ltnuotr.

Kar tais pa ti sa ve nu
ste bi nu, kad vis dar 
ga liu grei tai plauk ti 
ir tuo mė gau tis.
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KlasifiKuoti  
sKelbimai

Skelbimų skyrius    skelbimai@kl.lt    397 717

Statyba ir 
StatybinėS 
medžiagoS
Statybos paslaugos

nekilnojamaSiS 
turtaS

teatraS
klaipėdoS 
dramoS teatraS 

(Teatro g. 2)
Rugsėjo 2 d. 18.30 val. „Robotų pasakos“ 
(12+).
Rugsėjo 3 d. 18.30 val. „Varovai“ (16+).
Rugsėjo 4 d. 17 val. „Mama drąsa“ (16+).
Rugsėjo 8 d. 18.30 val. „Elzės žemė“.
Rugsėjo 9 d. 18.30 val. „Labas rytas, pone 
triuši“ (16+).

Greitai ir kokybiškai atliekame trinkelių 
klojimo darbus. Suteikiame garantiją. Tel. 
8 678 82 827.

1826782

Santechnikos darbai. Keičiame senus nuote-
kų ir vandentiekio vamzdžius, dušo kabinas, 
klozetus, vonias ir kt. Tel. 8 602 20 581.

1826283

automobiliai
transporto paslaugos

Atsakingai, greitai perkraustome, išvežame 
senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be 
poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722.

1827296

darbaS
Siūlo darbą

Ieškome valymo darbuotojų dieninei 
arba naktinei pamainai visu etatu. Tel.  
8 673 81 511.

1827769

Ieškome valymo darbuotojų papildomam 
darbui vakarais. Tel. 8 673 81 511.

1827774

Kviečiame prisijungti prie UAB „Kesko Senu-
kai Lithuania” komandos Klaipėdoje: Šilutės 
pl. arba Liepų g. Ieškomi konsultantai (-ės). 
Atlyginimas – 710–960 €/mėn., atskaičia-
vus mokesčius. Platesnė informacija tel.  
+ 370 685 68 132.

1827598

Reikalingas (-a) apsaugos darbuotojas (-a). 
Darbas Klaipėdoje. Atlyginimas 800 Eur, 
atskaičiavus mokesčius. Apsaugos darbuo-
tojo pažymėjimas – privalumas. Skambinti 
tel. +370 620 56 242.

1827640

kita
parduoda

Parduoda suskaldytas, supjaustytas lapuočių 
malkas, atraižas, statybinę medieną. Atve-
ža. Pjauna statybinę medieną. Perka mišką. 
Tel.: 8 677 56 339, 8 602 91 939.

1816991

nuoma

Išnuomoju 1 kambario butą ilgesniam laikui, 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 657 97 343.

1827477

perka

NTA „Memelhaus” klientai perka 1, 2, 3 
kambarių butus, namus, žemės sklypus. 
Siūlyti tel. 8 608 54 937.

1826495

paSkoloS
Abipusiškai absoliučiai naudingos paskolos 
nuo 1,5 proc. Užstatas – nekilnojamasis tur-
tas, automobiliai ir be užstato pagal vekselį. 
Tel. 8 687 35 637. 

1827243
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Rugsėjo 15 d. 18.30 val. „Euridikė“.
Rugsėjo 17 d. 18.30 val. „Demonai“.
Spalio 1 d. 18.30 val. premjera „Meilė“ (18+).
Spalio 2 d. 17 val. premjera „Meilė“ 
(18+).
Spalio 9 d. 12 val. spektaklis-ekskursija apie 
Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedi-
jų namo“.
Spalio 13 d. 18.30 val. „Tėvas“.
Spalio 14 d. 18.30 val. „Mūsų klasė“.
Spalio 15 d. 14 val. „Mūsų klasė“.
Spalio 20 d. 18.30 val. „Demonai“.

Spalio 21, 22 d. 18.30 val. „Tarp Lenos kojų, 
arba „Švenčiausiosios Mergelės Marijos mir-
tis“ pagal Mikelandželą Karavadžą“ (18+).
Spalio 23 d. 17 val. „Mama drąsa“ (16+).
Spalio 25 d. 17.30 val. „Sniego karalienė“ (7+).
Spalio 27 d. 18.30 val. „Borisas Goduno-
vas“ (16+).
Spalio 28 d. 18.30 val. „Robotų pasakos“ 
(12+).
Spalio 29 d. 18.30 val. „Saulės vaikai“.
Spalio 30 d. 17 val. „Labas rytas, pone triu-
ši“ (16+).
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LNDM PraNo DoMšaičio 
gaLerija

(Liepų g. 33)
Juozo Laivio paroda „Nieko naujo“. Paroda 
veiks iki spalio 2 d. 
Paroda „Horst Skodlerrak (1920–2001). Di-

ParoDos

KLaiPėDos Miesto 
savivaLDybės i.KaNto 
viešoji bibLioteKa

bibLioteKos

www.biblioteka.lt 
„Kauno atžalyno padalinys“ (Kauno g. 49)
Rugpjūčio 19 d. 17 val. koncertas „Vasa-
ros melodijos“.
Meno skyrius (J.Janonio g. 9)
Iki rugsėjo 1 d. eksponuojama meninin-
kės Ruah Edelstein (Los Andželas) per-
sonalinė dailės paroda „Tabula rasa“ / 
stiklo monotipijos.
Girulių padalinys (Šlaito g. 10A)
Rugpjūčio 25 d. 15 val. Klaipėdos Stasio 
Šimkaus konservatorijos „5-ojo vaikų ir 
jaunimo festivalio „Muzika kviečia kiek-
vieną“ stovyklos koncertas. Dalyvauja jau-
nieji festivalio – stovyklos dalyviai.

ceNtras
KLaiPėDos Miesto 
savivaLDybės 
tautiNių KuLtūrų ceNtras 

(K.Donelaičio g. 6B)
Klaipėdos miesto tautinių bendrijų sekma-
dieninė mokykla kiekvieną šeštadienį:
nuo 11 iki 13 val. baltarusių menų ugdy-
mo klasė,
nuo 13 iki 15 val. azerbaidžaniečių kultūros 
pažinimo klasė.
Kiekvieną mėnesio trečiadienį vyksta lie-
tuvių k. kursai tautinių mažumų bendri-
jų nariams:
I gr. (pažengusiųjų) 15.30 val.
II gr. (pradedančiųjų) 17.15 val.
III gr. (pradedančiųjų) 18.45 val.
Paroda
Veikia Lietuvos baltarusių dailininkų paro-
da „Baltarusiški motyvai“. Organizatorius –  
Klaipėdos baltarusių bendrija „Krynica“. Part- 
neris – Tautinių kultūrų centras. 

Lietuvos aKLųjų 
bibLioteKos 
KLaiPėDos PaDaLiNys 

(Šviesos g. 3) 
Iki rugpjūčio 19 d. eksponuojama BĮ neįga-
liųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ jaunuolių 
meninė paroda „Jūros gyvūnija“ (kūrybiniai 
darbeliai buvo atlikti audimo staklėmis ir 
veltinio technika).

KLaiPėDos aPsKrities 
i.siMoNaitytės 
viešoji biibLioteKa

Ginto Kavoliūno paroda „Rekonekcijos“ (Ni-
šinė galerija, II a.). Paroda veiks iki rugsė-
jo 18 d. 
Švedijos ambasados organizuojama vaikų 
knygų iliustracijų paroda (Vaikų literatūros 
abonemento ekspozicinė erdvė, l a.). Paro-
da veiks iki rugpjūčio 22 d. 

Rugpjūčio 26 d. 21.30 val. 10 Tiltų kie- 
mas – „Trumpo metro kino naktis“. 
Alternatyvaus kino kūrėjas Šarūnas Jon-
kus (Telšiai). 
Kino studija „Subkinas“ (Klaipėda) – 
„Seserys“, rež. Sergejus Bezuglovas ir 
„Meno simbiozė“, rež. S.Bezuglovas ir 
Marta Vendland. 
Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų fes-
tivalis – „Sidabrinės gervės“ laureatas 
filmas „Laukais“, rež. Kamilė Milašiūtė, ir 
„Ammu“, rež. Karolina Nadzeikaitė. 
„Sidabrinės gervės“ laureatas – „Techno, 
Mama“, rež. Saulius Baradinskas, ir „Golden 
Minutes“, rež. Saulius Baradinskas.
Po filmų peržiūros vyks diskusija su kino 
filmų režisieriais.
Rugpjūčio 27 d. 18 val. Klaipėdos kultūros 
fabrikas – „Trumpo metro teatro festiva-
lis“. Trumpo metro teatras – tai visiškai 
nauja meno kryptis, kurią ryžtasi kurti 
teatro meno atstovai. 
Gedimino Šimkaus teatras „Artyn“ (Klaipė-
da) –„Žaislai“, rež. Marta Vendland. 
Egidijaus Radžiaus teatras (Kretinga) – 
„Nepaprasti Julės ir Natašos nuotykiai“, 
rež. Nerijus Gedminas. 
Teatras „Degančios Žirafos“ (Klaipėda) – 
„Antropomorfinis kabinetas“, rež. Agnė 
Aleksiejūnaitė-Puslienė. 
Žydų bendruomenės teatras „Šatil“ (Klai-
pėda) – „Mes – astronautai“, rež. Neri-
jus Gedminas. 
„Žemaitės dramos teatras“ (Telšiai) – „Ka-
rūna poetui“, rež. Laimutė Pocevičienė. 
Šokio teatras „Judesio erdvė“ (Klaipė-
da) – „Debut“, rež. Elinga Serapinaitė, 
ir „Gyvenimas juodoje“, rež. Laura Ga-
raščenko. 
Rugpjūčio 27 d. 22 val. 10 Tiltų kiemas – 
„Trumpo metro muzika“. Festivalį vaini-
kuos poetas, aktorius, bardas, dramatur-
gas, režisierius ir dainininkas Mindaugas 
Valiukas (Vilnius). Trumpo metro muzi-
ka – tai trumpos dainos ir haiku rašymo 
dirbtuvės drauge su menininku ir visais 
festivalio dalyviais.
Bilietus į festivalį platina Kakava.lt.

Trumpo metro teatro-kino 
festivalis „Memel fest“

vi tarPtautiNis 
KretiNgos seNosios 
MuziKos festivaLis

Rugpjūčio 24 d. 19 val. Kretingos pranciš-
konų bažnyčioje – „Venecijos garsai”. Po-
lichorinė Šv. Marko bazilikos muzika. An-
samblis „Les Cornets Noirs“ (Šveicarija). 
Frithjof Smith, meno vadovas, kornetas 
(Šveicarija), Josué Melendez, Adrien Ma-
bire, Rodrigo Calveyra (kornetai), Simen 
Van Mechelen, Hennig Wiegräbe, Migu-
el Tantos Sevillano, Alexis Lahens, Joost 
Swinkels, Wim Becu (barokiniai trombo-
nai), Filip Hruby (vargonai). 
Rugpjūčio 26 d. 19 val. Kretingos pranciško-
nų bažnyčioje – „Venecija, Neapolis ir Roma 
XVII a. pradžioje“. Jean-Marc Aymes, vargo-
nai (Prancūzija).
Rugpjūčio 28 d. 19 val. Kretingos pranciškonų 
bažnyčioje – „XVII a. antros pusės Austrijos 
ir Šiaurės Vokietijos smuiko virtuozai“. Ryo 
Terakado, barokinis smuikas (Japonija, Bel-
gija), Bart Rodyns, vargonai (Belgija).

KLaiPėDos LėLių teatras 
(Vežėjų g. 4)
Rugsėjo 5–9 d. penkių dienų trukmės dirb-
tuvės su kino ir teatro dramaturge Tekle 
Kavtaradze. Dirbtuvės yra nemokamos, 
tačiau vietų skaičius labai ribotas, tad ra-
giname paskubėti registruotis. Registracija 
vyks iki rugsėjo 1 d. 10 val. Registracijos 
nuorodos kviečiame ieškoti Klaipėdos lė-
lių teatro interneto svetainėje arba „Face- 
book“ paskyroje. 

reNgiNiai
KLaiPėDos vaLstybiNis 
MuziKiNis teatras

Spalio 1 d. 18.30 val. LMTA Klaipėdos fakul-
teto koncertų salėje – „Vivat musica“. KVMT 
simfoninis orkestras, solistai. Dirigentas To-
mas Ambrozaitis. Bilieto kaina 10 Eur. Taiko-
mos nuolaidos. 
Spalio 2 d. 12 val. Žvejų rūmų Teatro salė-
je – Kristijono Lučinsko „Tikroji dinozaurų 
istorija“. Šokio spektaklis vaikams (su fo-
nograma). Bilieto kaina 10 Eur. Taikomos 
nuolaidos.
Spalio 7 d. 18.30 val. Žvejų rūmų Didžiojo-
je salėje – Broniaus Kutavičiaus „Lokys“ (I 
premjera). 2 veiksmų opera lietuvių k. Diri-
gentas Martynas Staškus. Bilietų kaina 15, 
20, 30 Eur. Taikomos nuolaidos.
Spalio 8 d. 18.30 val. Žvejų rūmų Didžiojo-
je salėje – Broniaus Kutavičiaus „Lokys“ (II 
premjera). 2 veiksmų opera lietuvių k. Diri-
gentas Martynas Staškus. Bilietų kaina 15, 
20, 30 Eur. Taikomos nuolaidos. 
Spalio 9 d. 12 val. Žvejų rūmų Teatro salėje –  
Nijolės Sinkevičiūtės „Pasaka be pavadini-
mo“. Muzikinė pasaka vaikams. Bilieto kaina 
10 Eur. Taikomos nuolaidos.
Spalio 9 d. 17 val. Žvejų rūmų Didžiojoje salė- 
je – Dano Goggino „Šounuolynas“. 2 veiksmų 
miuziklas, atliekamas lietuvių k. Dirigentas 

Vladimiras Konstantinovas. Bilietų kaina 10, 
15, 20 Eur. Taikomos nuolaidos.
Spalio 20 d. 18.30 val. Žvejų rūmų Didžio-
joje salėje – „Operetės fiesta“. KVMT simfo-
ninis orkestras, choras, solistai. Dirigentas 
Stanislavas Domarkas. Bilietų kaina 12, 18, 
26 Eur. Taikomos nuolaidos.
Spalio 21 d. 18 val. Žvejų rūmų Didžiojoje 
salėje – edukacinis renginys: Broniaus Ku-
tavičiaus opera „Lokys“. Dirigentas Tomas 
Ambrozaitis. Bilieto kaina 5 Eur. Taikomos 
nuolaidos.
Spalio 22 d. 18.30 val. Žvejų rūmų Didžiojo-
je salėje – Broniaus Kutavičiaus „Lokys“ (III 
premjera). 2 veiksmų opera lietuvių k. Diri-
gentas Tomas Ambrozaitis. Bilietų kaina 12, 
18, 26 Eur. Taikomos nuolaidos.
Spalio 23 d. 17 val. Žvejų rūmų Teatro salė-
je – „Aš – senas jūrininkas“. Teatralizuota 
Eduardo Balsio dainų programa. Dirigentas 
Vytautas Valys. Bilieto kaina 10 Eur. Taiko-
mos nuolaidos.
Spalio 25 d. 18.30 val. LMTA Klaipėdos fa-
kulteto koncertų salėje – „Žvelk giliau“. Ren-
ginys Pasaulinei operos dienai. Įėjimas ne-
mokamas. 
Spalio 30 d. 17 val. Klaipėdos Šv. Pranciš-
kaus Asyžiečio bažnyčioje – Charles’io Gou-
nod „Iškilmingos mišios šv. Cecilijos garbei“. 
KVMT simfoninis orkestras, choras. Solistai: 
Rita Petrauskaitė (sopranas), Aurimas Rau-
linavičius (tenoras), Valdas Kazlauskas (bo-
sas). Dirigentas Tomas Ambrozaitis. Įėjimas 
nemokamas.
Lapkričio 4 d. 18.30 val. Žvejų rūmų Didžio-
joje salėje – Zigmarso Liepiņšio „Paryžiaus 
katedra“. 3 veiksmų opera-melodrama, atlie-
kama lietuvių k. Dirigentas Giedrius Vaz-
nys. Bilietų kaina 12, 18, 26 Eur. Taikomos 
nuolaidos.
Lapkričio 6 d. 12 val. Žvejų rūmų Teatro sa-
lėje – Nijolės Sinkevičiūtės „Pasaka be pava-
dinimo“. Muzikinė pasaka vaikams. Bilieto 
kaina 10 Eur. Taikomos nuolaidos.
Lapkričio 11 d. 18.30 val. Žvejų rūmų Didžio-
joje salėje – „Dona Kichotė“ (I premjera). 
Šokio spektaklių triptikas. Bilietų kaina 15, 
20, 30 Eur. Taikomos nuolaidos.
Lapkričio 12 d. 18.30 val. Žvejų rūmų Didžio-
joje salėje – „Dona Kichotė“ (II premjera). 
Šokio spektaklių triptikas. Bilietų kaina 15, 
20, 30 Eur. Taikomos nuolaidos.
Lapkričio 15 d. 18 val. Žvejų rūmų Didžio-
joje salėje – edukacinis renginys Gaetano 
Donizetti komiška opera „Pulko duktė“. Di-
rigentas Martynas Staškus. Bilieto kaina 5 
Eur. Taikomos nuolaidos.
Lapkričio 16 d. 18.30 val. Žvejų rūmų Di-
džiojoje salėje – Gaetano Donizetti „Pulko 
duktė“. 2 veiksmų komiška opera prancūzų 
k. (su kalbamaisiais intarpais lietuvių k.). 
Dirigentas Martynas Staškus. Bilietų kaina 
10, 15, 20 Eur. Taikomos nuolaidos.
Lapkričio 19 d. 12 val. LMTA Klaipėdos fakul-
teto Mokomajame teatre – Jurgio Gaižausko 
„Buratinas“ (I premjera). Jaunimo reziden-
cijos baigiamasis renginys kompozitoriaus 
J.Gaižausko 100-mečiui. Opera vaikams lietu-
vių k. Dirigentas Tomas Ambrozaitis. Bilieto 
kaina 10 Eur. Taikomos nuolaidos.
Lapkričio 20 d. 12 val. LMTA Klaipėdos fakulteto 
Mokomajame teatre J.Gaižausko „Buratinas“ 
(II premjera). Jaunimo rezidencijos baigia-
masis renginys kompozitoriaus J.Gaižausko 
100-mečiui. Opera vaikams lietuvių k. Diri-
gentas Tomas Ambrozaitis. Bilieto kaina 10 
Eur. Taikomos nuolaidos. 
Gruodžio 1 d. 12 val. LMTA Klaipėdos fakul-
teto koncertų salėje – „Linksmasis orkestro 
laivas“. Edukacinė orkestro programa (Kul-
tūros paso paslauga). Dirigentas Giedrius 
Vaznys. Bilieto kaina 5 Eur.
Gruodžio 4 d. 17 val. Žvejų rūmų Didžiojoje 
salėje – Jerry Bocko „Smuikininkas ant stogo“. 
2 veiksmų miuziklas, atliekamas lietuvių k. 
Dirigentas Tomas Ambrozaitis. Bilietų kainos 
12, 18, 26 Eur. Taikomos nuolaidos.
Gruodžio 7 d. 18.30 val. Žvejų rūmų Didžio-
joje salėje – Giovanni Battistos Pergolesi 
„Stabat Mater“ / Igor Stravinskij „Šventasis 
pavasaris“. Vienaveiksmių šokio spektaklių 
diptikas (su fonograma). Bilietų kainos 10, 
15, 20 Eur. Taikomos nuolaidos. 

Gruodžio 15 d. 19 val. Klaipėdos „Švytu-
rio“ arenoje – Johno Kanderio „Čikaga“. 
2 veiksmų miuziklas, atliekamas lietuvių 
k. Dirigentas Vladimiras Konstantinovas. 
Bilietų kainos 16, 26, 33, 45 Eur. Taiko-
mos nuolaidos.

KLaiPėDos KoNcertų saLė
Atsiverk pokyčiams
Rugsėjo 21 d. 18.30 val. „Perkusijos peizažai“. 
Mušamųjų grupė „Giunter Percussion“: Pa-
vel Giunter, Sigitas Gailius, Andrius Rekašius 
(mušamieji), Guntars Freibergs (mušamieji, 
Latvija), Glebas Pyšniakas (violončelė). Pro-
gramoje: Iannis Xenakis, Tan Dun, Anatolijus 
Šenderovas. Bilieto kaina 11,20 Eur.
Rugsėjo 22 d. 18.30 val. „Šventasis šydas“. 
„Baltic Solo Choir”. Meno vadovas ir diri-
gentas Egidijus Kaveckas, Elena Daunytė 
(violončelė), Motiejus Bazaras (fortepijo-
nas). Programoje Eric Whitacre. Bilieto kai-
na 11,20 Eur.
Rugsėjo 28 d. 18.30 val. „Vakaras su Phi-
lipu Glassu“. Jurgis Karnavičius (fortepijo-
nas), Donatas Bielkauskas (vaizdo projek-
cija). Programoje Philipas Glassas. Bilieto 
kaina 11,20 Eur.

KLaiPėDos 
etNoKuLtūros ceNtras

www.etnocentras.lt. 
Klaipėdos etnokultūros centro salė 
(Daržų g. 10)
Iki rugsėjo 15 d.  kviečiame aplankyti parodą 
„Sakralumo jungtys. Kalviškoji kryždirbystė ir 
šiaudiniai sodai“. Atidaryta I–V 9–16 val.
Delmonų galerija. Meno kiemas (Daržų g. 10)
Galerijos šeimininkė – tradicinio siuvinėjimo 
meistrė Irena Ungaro lankytojus supažindi-
na su regiono kostiumo išskirtinumais, pri-
stato siuvinėtojos amatą. Atskirą galerijos 
dalį sudaro siuvimo amatui dedikuota erdvė. 
Lankymas II–VI 11–18 val. 
Audimo galerija (Bažnyčių g. 4. Šalia Meno 
kiemo)
Galerijoje pasitiks tradicinių amatų meistrė Ra-
munė Našlėnienė ir tautodailininkė audėja Loreta 
Bagočienė. Meistrės pristato ekspoziciją, audi-
mą staklėmis, demonstruoja rinktinių Mažosios 
Lietuvos juostų audimą skieteliu. Galerijoje taip 
pat išvysite audimo ir audinių apdailos (kutų ri-
šimo) amatą, galėsite pasikonsultuoti rankinio 
audimo klausimais. Lankymas II–VI – 11–18 val.,  
VII – 12–16 val.
Klaipėdos autobusų stotis (Butkų Juzės g. 9)
Margaritos Macijauskienės šiaudinių sodų 
paroda „Lietuviškas sodas pasitinka ir paly-
di“. Kviečiame pasigrožėti sodų elegancija. 
Ekspozicija veiks iki rugsėjo. Atidaryta kas-
dien 05.15–21 val. 

KuLtūros ceNtras 
Žvejų rūMai

Rugsėjo 17 d. 19.30 val. Didžiojoje salėje – 
spektaklis „Flashdance“. Tarptautinis menų 
festivalis „Plartforma“ Wauhaus (Suomi-
ja). Bilietų kaina 11,20–15 Eur. Bilietus pla-
tina Bilietai.lt.
Rugsėjo 23 d. 19 val. Didžiojoje salėje – Vals-
tybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“. 
L.Rimšos ir G.Venislovo muzikinė drama  „Sa-
kmė apie dovanotą širdį“. Rež. Dalius Abaris. 
Solistai Vytautas Rumšas vyresnysis, Rafailas 
Karpis, Andrius Bialobžeskis, Ilja Gun, Rasa 
Serra ir kt. Bilietų kaina 16,30–31,20 Eur. 
Bilietus platina Bilietai.lt.
Spalio 15 d. 19 val. Didžiojoje salėje – Kyiv 
Grand Ballet (Ukraina). S.Prokofjevo baletas  
„Romeo ir Džuljeta“. Bilietų kaina 27–45 Eur. 
Bilietus platina Bilietai.lt.
Spalio 24 d. 19 val. Didžiojoje salėje – Inter-
national Festival Ballet (Ukraina). P.Čaikovs- 
kio baletas  „Gulbių ežeras“. Bilietų kaina 
32–56 Eur. Bilietus platina Bilietai.lt.
Lapkričio 20 d. 19 val. Dižiojoje salėje – or-
kestras „Lords of the Sound“. Programoje 
„Hanso Zimerio muzika“. Bilietų kaina 26–
44 Eur. Bilietus platina Bilietai.lt.
Lapkričio 21 d. 20 val. Didžiojoje salėje – 
Universe Symphony Orchestra. Legendiniai 
roko hitai. Bilietų kaina 28–42 Eur. Bilietus 
platina Bilietai.lt. Renginys atkeltas iš ge-
gužės 19 d. 
Lapkričio 25 d. 19 val. Didžiojoje salėje – Deivi-
do Norvilo koncertinis turas „Deivis 25“. Bilie-
tų kaina 15–25 Eur. Bilietus platina Bilietai.lt.  
Renginys atkeltas iš vasario 25 d. 
Lapkričio 30 d. 19 val. Didžiojoje salėje – 
„Domino teatras“ R.Cocciante miuziklas 
„Paryžiaus katedra“. Bilietų kaina 21,21–27,27 
Eur. Bilietus platina Kakava.lt. Renginys at-
keltas iš kovo 19 d. 
Gruodžio 2 d. 19 val. Didžiojoje salėje – 
Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietu-
va“. L.Rimšos ir A.Žvirblio misterija „Dievai 
ir žmonės“. Bilietų kaina 11,20–21,20 Eur. 
Bilietus platina Bilietai.lt.
Žvejų rūmų bilietų kasa iki rugsėjo 1 d. 
nedirbs. 

delis mažame“. Iš Rytprūsių krašto muziejaus 
(Liuneburgas, Vokietija) rinkinių. Paroda 
veiks iki rugsėjo 11 d. 

Klaipėdos Teniso aKadeMija

Lauko teniso treniruotės

„Klaipėdos teniso akademija“ formuo-
ja naujas įvairaus amžiaus (5–15 metų)  
vaikų grupes žaisti lauko teniso.

Taip pat kviečiami ir suaugusieji.
Kvalifikuoti treneriai, gera sporto bazė.

„Kredito garanto“ teniso arena,
žiemos sezonu – Šilutės pl. 48, 
vasaros sezonu – Kretingos g. 38 
(dviračių trekas), Klaipėda.

Tel. pasiteirauti: 
8 699 08 649, 8 657 90 097. 

1826810

sveiKata ir groŽis

Iki rugsėjo 4 d. veikia Andriaus Tarase-
vičiaus personalinė dailės darbų paro-
da „Virsmai“.
Jaunimo padalinys (Tilžės g. 9)
Rugsėjo 3 d. 12 val. knygų klubo „Kitame 
sakinyje“ antrasis gimtadienis.
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TV programa

 6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
 6.02 Labas rytas, Lietuva. 
 6.30 Žinios. Orai. 
 6.37 Labas rytas, Lietuva. 
 7.00 Žinios. Sportas. Orai. 
 7.10 Labas rytas, Lietuva. 
 7.30 Žinios. Sportas. Orai. 
 7.40 Labas rytas, Lietuva. 
 8.00 Žinios. Orai. 
 8.07 Labas rytas, Lietuva. 
 8.30 Žinios. Sportas. Orai. 
 8.40 Labas rytas, Lietuva. 
 8.55 „Pagalbos šauksmas“ (N-7).
 9.40 „31-oji nuovada“ (N-7).
 10.30 „Tarnauti ir ginti“ (N-7).
 11.30 Dviračio žinios. Vasara. 
 12.00 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis 

su šalia gyvenančių tautinių 
bendrijų atstovais. 

 12.30 Gimę tą pačią dieną 
(subtitruota). 

 13.30 Euromaxx. 
 14.00 Žinios. Orai. 
 14.20 Laba diena, Lietuva. 
 15.00 Žinios. Orai. 
 15.15 Laba diena, Lietuva. 
 16.00 Žinios. Orai (su vertimu  

į gestų k.). 
 16.30 „Frenki Dreik paslaptys“ (N-7).
 17.15 „Ponių rojus“ (N-7).
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda. 
 19.30 Nekasdienė duona. 

Dokumentika apie geriausių 
Lietuvos virtuvės šefų 
gyvenimus. Tomas Rimydis. 

 20.30 Panorama. 
 20.52 Sportas. Orai. 
 21.00 Auksinis protas. Vasaros lyga.
 22.15 Kriminalinė drama 

„Žemadugnių automobilių 
parkas“ (JAV, 2017 m.) (N-14). 

 23.55 Drama „Balčiausi yra pelenai“ 
(Kinija, Prancūzija, Japonija, 
2018 m.) (N-14). 

 2.05 Gimę tą pačią dieną 
(subtitruota) (k). 

 3.00 LRT radijo žinios. 
 3.05 Kas ir kodėl? (k). 
 3.35 Mano geriausias draugas (k). 
 4.00 Išpažinimai (k). 

 6.00 „Lemties paslaptys“ (N-7) (k).
 7.00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

(N-7).
 10.00 „Monikai reikia meilės“ (N-7).
 10.30 „Keičiu žmoną“.
 12.00 Vidurdienio žinios.  
 13.20 „Turtuolė varguolė“ (N-7) (k).
 14.30 „Pabelsk į mano širdį“ (N-7).
 15.30 „Lemties paslaptys“ (N-7).
 16.35 Labas vakaras, Lietuva.
 18.30 Žinios.  
 19.20 Sportas.  
 19.27 Orai.  
 19.30 KK2 penktadienis (N-7).
 21.00 Veiksmo trileris „Džekas 

Rajanas. Šešėlių užverbuotas“ 
(Rusija, JAV, 2014 m.) (N-14).

 23.05 Veiksmo trileris „Kulka į galvą“ 
(JAV, 2012 m.) (N-14).

 0.55 Biografinė drama „Švytinti 
tamsoje“ (D.Britanija, 
Prancūzija, JAV, Kinija, 
Vengrija, 2019 m.). (N-14)

 3.00 Trileris „Išlikimo žaidimas“ 
(JAV, 2015 m.) (N-14) (k). 

 4.25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(N-7) (k).

 6.00 „Galingieji reindžeriai. Žvėries 
galia“.

 6.30 „Didvyrių draugužiai“. 
 7.00 „Monstrų viešbutis“.
 7.30 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 

(N-7).
 8.00 Sveiki atvykę (k). 
 8.30 „Mano meilė karantinas“ (N-7) 

(k).
 8.55 „Meilės sūkuryje“ (N-7).
 10.00 „Mažoji našlė“ (N-7).

 11.00 „Graikė“ (N-7). 
 12.00 „Nuodėminga žemė“ (N-7).
 14.00 Melodrama „Ir turtuoliai 

verkia“ (1) (Meksika, 2022 m.) 
(N-7). 

 15.00 „Simpsonai“ (N-7).
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Vyrų krepšinio 

kontrolinės rungtynės. 
Lietuva–Nyderlandai. 
Tiesioginė transliacija. 

 21.30 Veiksmo nuotykių komedija 
„Deadpool“ (JAV, 2016 m.) 
(N-14). 

 23.50 Siaubo drama „Antebellum. 
Išrinktoji“ (JAV, 2020 m.) (S). 

 2.00 Veiksmo nuotykių trileris 
„Kietas riešutėlis. Kerštas su 
kaupu“ (JAV, 1995 m.)  
(N-14) (k). 

 6.00 „FTB“ (N-7).
 7.00 „Mano virtuvė geriausia“.
 8.25 „Teisingumo agentai“ (N-7).
 9.25 „Kalnietis“ (N-7).
 10.35 „Čikagos policija“ (N-7) (k).
 11.35 „Mentalistas“ (N-7).
 12.35 „FTB“ (N-7).
 13.30 „Mano virtuvė geriausia“.
 14.50 „Teisingumo agentai“ (N-7).
 16.00 „Kalnietis“ (N-7).
 17.00 Info diena.  
 17.30 „Mentalistas“ (N-7).
 18.30 „Čikagos policija“ (N-7).
 19.30 „Amerikietiškos imtynės“ 

(N-7).
 21.30 Kriminalinė komedija 

„Susikaupk“ (Argentina,  
JAV, 2015 m.) (N-14).

 23.40 Veiksmo trileris „Porininkai“ 
(JAV, 1997 m.) (N-14) (k).

 1.35 „Strėlė“ (N-7).

 5.15 Nauja diena.
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Pokalbiai prie jūros.  

Atostogų ritmu. 
 7.00 „Reali mistika“ (N-7).
 8.00 „Juvelyrų klanas“ (N-7).
 9.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 

(N-7).
 10.05 „Žudikų pėdsakais“ (N-7).
 11.10 „Pėdsakas“ (N-7).
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 „Neatrasta Rusija“.
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Teisingumo agentai“ (N-7).
 15.00 „Reali mistika“ (N-7).
 16.00 Reporteris.
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 „Laukinis“.
 17.30 „Aiškiaregė“ (N-7).
 18.00 Reporteris.
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Klausimėlis. 
 19.00 „Reali mistika“ (N-7).
 20.00 Reporteris.
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.
 20.50 „Aiškiaregė“ (N-7).
 21.25 „Pėdsakas“ (N-7).
 22.30 Reporteris.
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Klausimėlis.
 23.30 „Laukinis“.
 0.30 „Teisingumo agentai“ (N-7).
 1.30 „Reali mistika“ (N-7).
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 Mažos mūsų pergalės.
 3.00 „Žudikų pėdsakais“ (N-7).
 3.55 „Laukinis“.

 6.00 Lietuvos Respublikos  
himnas. 

 6.05 Pasaulio puodai. 
 7.00 „Artūras ir minimukai“.
 7.25 „Drakoniukas Kokosas“ (k). 
 7.35 „Gigantozauras“ (k).
 7.50 Viltis abipus Atlanto. Dok. f. 

„Gydytoja Aldona Šliūpaitė“ 
(2020 m.) (k). 

 8.20 „Pasakojimai iš Japonijos“. 
„Šiodo kaligrafija. Rašymas iš 
širdies“. 

 8.25 Lietuvos tūkstantmečio  
vaikai (k). 

 9.20 Labas rytas, Lietuva (k). 
 11.50 Rusų gatvė. Kultūros 

publicistikos programa  
rusų k. (subtitruota) (k).

 12.20 Anykščių kraštas. Dok. f. 
„Rašytojas Rimantas Vanagas“ 
(2020 m.) (k). 

 12.50 Stambiu planu. 
 13.45 Lietuvos kolumbai. 

Lietuva–Sakartvelas. 
 14.45 „Mokslo ir terorizmo akistata“. 

„Nematomos grėsmės“ 
(subtitruota) (k). 

 15.40 „Drakoniukas Kokosas“. 
 15.55 „Gigantozauras“.
 16.10 „Artūras ir minimukai“.
 16.40 Gamtininko užrašai (k). 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“ (N-7) (k).
 18.10 „Detektyvas Monkas 4“ (N-7).
 19.00 Kultūros diena. 
 19.30 Fokusas. 
 20.30 Panorama (su vertimu  

į gestų k.). 
 20.52 Sportas. Orai (su vertimu į 

gestų k.). 
 21.00 „Kelionių atvirukai“. 

„Niuportas. Milijardierių aukso 
laikai“. 

 21.20 Europos lengvosios atletikos 
čempionatas. Tiesioginė 
transliacija iš Miuncheno. 
(A.Gudžius, M.Alekna –  
disko metimas, finalas.)

 23.30 Kelias į namus (k). 
 0.00 DW naujienos rusų k.
 0.15 Dabar pasaulyje. 

Informacinė-analitinė laida 
rusų k. iš Prahos. 

 0.40 TV f. „Žemaitė. Petras 
Kurmelis“ (1, 2)  
(1986 m.) (k). 

 2.45 Gimę džiaugtis. 
 3.00 Panorama (su vertimu  

į gestų k.) (k). 
 3.22 Sportas. Orai (su vertimu į 

gestų k.) (k). 
 3.35 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. 
 4.05 Viltis abipus Atlanto. Dok. f. 

„Gydytoja Aldona Šliūpaitė“ 
(2020 m.) (k). 

 6.30 „Įspūdingasis Žmogus voras“.
 7.00 „Šeiminės melodramos“.
 8.00 „Juodvarnis“ (N-7).
 9.00 „Sužeista širdis“ (N-7).
 10.05 „Kandisė Renuar“ (N-7) (k).
 11.10 „Alpių gelbėtojai“ (N-7).
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“ (N-7).
 13.20 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(N-7).

 14.20 „Mirtis rojuje“ (N-7).
 15.35 „Anupama“.
 16.45 „Šeiminės melodramos“.
 17.45 „Sužeista širdis“ (N-7).
 18.50 „Kandisė Renuar“ (N-7).
 20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(N-7).

 21.00 Detektyvas „Žmogžudystės 
Sandhamno saloje. Mėlynas 
melas“ (Švedija, 2020 m.) 
(N-14).

 22.55 Detektyvas „Ponas  
ir ponia farai. Mirtis 
kaimynystėje“ (Vokietija, 
2018 m.) (N-14).

 0.50 „Juodieji smėlynai“  
(N-14) (k).

 3.05 „Mirtis rojuje“ (N-7).

 
 6.00 Info diena (k). Žinios.
 7.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu (k).

 7.30 Info diena (k). Žinios.
 8.30 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu (k).
 9.00 Info diena (k). Žinios.
 10.00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu (k).
 10.30 Info diena (k). Žinios.
 11.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
 13.30 Žinios. Žinios.
 14.30 Bučiuoju. Rūta. 
 15.30 KK2 (N-7) (k).
 16.00 „Mūšio savaitės. Antrojo 

pasaulinio karo apžvalga“ 
(N-7) (k).

 17.00 Info diena. Žinios.
 18.00 Durys į Ukrainą. Kronikos ir 

komentarai.
 18.30 Info diena. Žinios.
 19.30 Durys į Ukrainą. Kronikos ir 

komentarai.
 20.00 Info diena. Žinios.
 21.00 „Mūšio savaitės. Antrojo 

pasaulinio karo apžvalga“ 
(N-7).

 22.00 Labas vakaras, Lietuva.
 0.00 Dabar pasaulyje.  

Žinios rusų k.
 0.30 Info diena (k). Žinios.
 1.30 Durys į Ukrainą (k). Kronikos ir 

komentarai.
 2.00 Info diena (k). Žinios.
 3.00 Durys į Ukrainą (k). Kronikos ir 

komentarai.
 3.30 Info diena (k). Žinios.
 4.30 Durys į Ukrainą (k). Kronikos ir 

komentarai.

 5.40 „Svieto lygintojai“ (N-7).
 7.20 „Kobra 11“ (N-7).
 8.20 „Sandėlių karai“ (N-7).
 8.50 Statybų gidas.
 9.20 „Atsargiai – šeima!“ (N-7).
 10.20 „Simpsonai“ (N-7).
 11.20 „Goldbergai“ (N-7).
 12.25 „Tėvukas valdo“ (N-7).
 12.55 „Gelbėtojai“ (N-7).
 13.55 „Kobra 11“ (N-7).
 15.00 „CSI kriminalistai“ (N-7).
 16.00 „Svieto lygintojai“ (N-7).
 17.55 „Atsargiai – šeima!“ (N-7).
 18.55 „Goldbergai“ (N-7).
 20.00 „Farai“ (N-7).
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 Nuotykių komedija „Žiurkių 

lenktynės“ (Kanada, JAV, 
2001 m.) (N-7). 

 0.20 Fantastinis nuotykių f. 
„Hobitas. Penkių armijų 
mūšis“ (Naujoji Zelandija, JAV, 
2014 m.) (N-14) (k). 

 2.55 Veiksmo komedija „Dvynių 
efektas“ (Honkongas, 
2003 m.) (N-14) (k). 

 6.00 Pasaulis pagal moteris.
 7.00 „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
 7.30 „Skraiduoliai“ (k). 
 8.00 TV pagalba (N-7).
 10.00 „Ponia Fazilet ir jos dukterys“ 

(N-7).
 12.00 „Motinos širdis“ (N-7). 
 13.00 „Meilės galia“ (N-7).
 15.00 „Partneriai“ (N-7). 
 16.00 „Likimo karuselė“ (N-7).
 17.00 „Lemties vingiai“ (N-7).
 18.00 „Palikimas“ (N-7).
 20.00 „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
 20.30 Skraiduoliai“. 
 21.00 Drama „Visa tiesa apie 

divą“ (Prancūzija, Japonija, 
Šveicarija, 2019 m.) (N-14). 

 23.15 „Palikimas“ (N-7).
 1.15 TV pagalba (N-7).
 2.55 Namas (N-7). 

 6.00 Tiesiogiai. Ukrainos žinios 
„UKRAINA 24“.

 7.00 2 800 km Dunojumi baidare 
su A.Valujavičiumi.

 9.00 Kasdienybės herojai.
 10.00 Alfas vienas namuose.
 11.00 Delfi rytas. Dienos naujienų 

apžvalga.
 11.55 „Kenoloto“.
 12.00 Egzotiniai keliai.

 13.00 Kasdienybės herojai.
 14.00 Krepšinio zona.
 14.30 Orijau kelionės. 
 15.00 Delfi diena. Svarbiausių įvykių 

apžvalga.
 16.30 Delfi RU. Naujienos rusų k.
 17.00 Egzotiniai keliai.
 17.55 „Kenoloto“.
 18.00 2 800 km Dunojumi baidare 

su A.Valujavičiumi.
 20.00 Delfi kare.
 21.00 Jūs rimtai?.
 21.30 Automobilis už 0 eurų.
 22.00, 22.30 F. „Jaunoji žvaigždė“ 

(2018 m.).
 22.30 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 0.15 Tiesiogiai. Ukrainos žinios 

„UKRAINA 24“.

 
 6.00 Muzikos ekspresas.
 6.30 Ukrainos naujienos. UA TV.
 8.00 Gyvenu čia.
 8.45 Miško atspalviai.
 9.40 „Antrasis šansas“ (N-7).
 11.25 Techninė profilaktika.
 11.50 Uždek mūsų širdis (k).
 12.40 „Slaptas keleivis“ (N-7).
 14.20 Grįžtantys.
 14.50 Paskutinė instancija.
 16.20 „Aš graži“ (N-7).
 18.10 Iš kiemo pusės.
 19.00 Kęstutis kalbina.
 20.00 Žinios.
 20.15 Komentaras TV.
 21.10 Komedija „Kelnėse dar ne 

senelis“ (JAV, 2016 m.) (N-14).
 23.00 Kriminalinė drama „Visi 

pasaulio pinigai“ (JAV, 
2017 m.) (N-14).

 1.10 Nuotykių f. „Paryžiaus 
imperatorius“ (Prancūzija, 
2018 m.) (N-14).

 3.05 Autopilotas.
 3.30 Muzikos ekspresas

 
 8.00 „Kai šaukia širdis“ (N-7).
 9.00 Tiek žinių. 
 9.15 „Juodosios našlės“ (N-7).
 10.15 „Argi galima norėti daugiau?“ 

(N-7). 
 11.15 „Karteris“ (N-7).
 12.05 B.Davidonytė ir D.Pancerovas. 

Pokalbiai apie valstybę su 
Karoliu Kaupiniu. 

 13.05 Tiek žinių. 
 13.20 Laikykitės ten. Intelektualios 

satyros šou (N-7). 
 14.20 „NordBaltic Incubator“. 

Dokumentinė Klaipėda’18 
(Lietuva, 2018 m.). 

 15.40 „Pagaminta Italijoje“ (N-7).
 16.50 Biografinė drama „Sąmyšis 

galvoje“ (Airija, Kanada, 
2016 m.) (N-7). 

 18.30 „Valdžios tvirtovė“ (N-7).
 19.45 Tiek žinių. 
 20.00 „Indijos vasaros“ (N-7).
 21.00 Pagaliau penktadienis. 

„Slaptas dienoraštis“  
(Airija, 2016 m.) (N-7). 

 23.00 Tiek žinių. 
 23.15 Vesternas „Priešai“ (JAV, 

2017 m.) (N-14). 

 7.00 Fantastinis veiksmo nuotykių f. 
„Valerianas ir tūkstančio 
planetų miestas“ (Prancūzija, 
JAV, 2017 m.).

 9.15 Fantastinis veiksmo trileris 
„Brolis“ (JAV, Kanada, 
2018 m.) (N-7).

 11.00 Komiška drama „Kažkur ten“ 
(JAV, 2019 m.).

 13.00 Fantastinis nuotykių f. „A-X-L“ 
(JAV, 2018 m.) (N-7).

 15.00 Kriminalinė veiksmo komedija 
„Belvilio policininkas“ 
(Prancūzija, 2018 m.) (N-7).

 17.00 Fantastinė drama  
„Mano akių šviesa“ (JAV, 
2019 m.) (N-7).

 19.00 Istorinė romantinė drama 
„Ofelija“ (D.Britanija, JAV, 
2018 m.) (N-7).

 21.00 Kriminalinis veiksmo trileris 
„Artemis. žudikų viešbutis“ 
(D.Britanija, JAV, 2018 m.) 
(N-14).

 23.00 Kriminalinė veiksmo komedija 
„Gringo“ (Australija, JAV, 
Meksika, 2018 m.) (N-14).

 1.00 Fantastinė romantinė drama 
„Kartu iki pasaulio pabaigos“ 
(JAV, Singapūras, 2012 m.).

 
 6.10 Džiazas.
 8.45 „Intermezzo“.
 10.00 Herve vodevilis-operetė 

„Mam’zelle Nitouche“.
 12.05 M.Argerich groja P.Čaikovskio 

ir S.Prokofjevo kūrinius.
 13.10 „Intermezzo“.
 13.30 H.Berliozo kūrinius groja „Les 

Siecles“ orkestras.
 14.25 C.Saint-Saenso ir F.Francko 

kūrinių koncertas.
 16.15 „Intermezzo“.
 17.00 M.Pliseckaja. „Šokio deivė“.
 17.50 C.Saint-Saenso ir G.Bizet 

kūrinių koncertas.
 19.10 „Intermezzo“.
 19.35 Groja G.Kremeris.
 21.00 „Intermezzo“.
 21.30 „Karpatų rapsodija“.
 22.55 Koncertas „Paryžius 2020“.
 0.25 W.A.Mozarto ir A.Schoenbergo 

kūrinių koncertas.

 6.25 Nepaprastas veterinaras Polas.
 8.05 B.Gryllsas. Gamtoje su 

garsenybėmis.
 9.40 Automobilio remontas. 
 11.35 Tunų žvejyba.
 13.15 Lėktuvų katastrofų tyrimas.
 15.00 Oro uosto apsaugos tarnyba.
 16.40 Lėktuvų katastrofų tyrimas.
 17.30 Europa iš paukščio skrydžio.
 18.20 Maisto fabrikas.
 19.15 Lėktuvų katastrofų tyrimas.
 21.00 Išlikimo instinktas. 
 22.45 Dubajaus oro uostas.
 0.25 Oro uosto apsaugos tarnyba.

 6.00 Angliškojo biliardo turnyras.
 7.30 Dviračių lenktynės.
 8.30 Europos dviračių treko 

čempionatas.
 10.30 Angliškojo biliardo turnyras.
 11.30 Triatlonas.
 12.30 Dviračių lenktynės.
 13.30 Angliškojo biliardo turnyras.
 14.30 Sporto galia.
 15.00 Motociklų lenktynių apžvalga.
 15.30 Dviračių lenktynės.
 18.45 Dviračių lenktynės Ispanijoje.
 22.00 Angliškojo biliardo turnyras.
 1.00 Dviračių lenktynės.
 2.30 Angliškojo biliardo turnyras.

 6.05 Ralis. „WTCR 2022“.
 6.55 Futbolas. Prancūzijos „Ligue 1“. 

„PSG“–„Montpellier“.
 8.50 Futbolas. Ispanijos „La 

Liga“. „Barcelona“–„Rayo 
Vallecano“.

 10.45 Automobilių sportas. Ralis. 
WRC. Žurnalas.

 11.15 Tiesiogiai. Automobilių 
sportas. Ralis. WRC. Belgijos 
lenktynės. 

 12.05 Ledo ritulys. U20 pasaulio 
čempionatas. Ketvirtfinalis. 

 16.05 Tenisas. Žurnalas.
 16.35 Motokrosas. „MXGP 2022“. 

Apžvalga.
 17.05 Tiesiogiai. Automobilių 

sportas. Ralis. WRC. Belgijos 
lenktynės.

 19.40 Automobilių sportas. 
„MotoGP“.

 21.50 Ledo ritulys. U20 pasaulio 
čempionatas. Ketvirtfinalis.

 23.50 Futbolas. Ispanijos „La Liga“. 
„Espanyol“–„Rayo Vallecano“.

 1.45 Spidvėjus. Kardifas. 



penktadienis, rugpjūčio 19, 2022

kryžiažodis horoskopai

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija. 

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, 
teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės 
prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš 
visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima 
pateikti iki penktadienio 17 val.
1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1398. Siųsdami ži-

nutę rašykite KLK (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. 
Pvz., klk klaipėda (žinutės kaina – 0,29 Eur).
2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneški-
te į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda.
Šios savaitės laimėtoją ir teisingus atsakymus pa-
skelbsime antradienį, rugpjūčio 23 d.

23

laisvalaikis

avinas (03.21–04.20). Jei pla-
nuojate derinti darbą ir malonu-

mus, klaidingai manote, kad pavyks 
puikiai atlikti ir viena, ir kita. Jei keti-
nate eiti į vakarėlį, negadinkite jo dar-
bo reikalais. Venkite agresyviai nusi-
teikusių žmonių.

Jautis (04.21–05.21). Puikiai 
seksis įgyvendinti dalykus, ku-

riems reikia dėmesio koncentracijos. 
Rašykite, skaitykite, analizuokite ir už-
siimkite tyrimais. Turite galimybę at-
likti seniai atidėliotus darbus, kuriems 
reikia protinės veiklos.

dvyniai (05.22–06.21). Žmonės 
šiandien gali būti agresyvoki, 

linkę peštis, todėl būkite nusiteikęs 
taikiai. Nauju žvilgsniu pažvelkite į ap-
linkinių motyvus ir priežastis, lemian-
čias jų elgesį. Atsikratykite iliuzijų, ku-
riomis iki šiol tikėjote.

vėžys (06.22–07.22). Diena bus 
kupina laiškų, skambučių, smul-

kių reikaliukų, susitikimų. Galite jaus-
tis neramus, nekantrus ir norintis pra-
stumti savo idėjas. Taip pat galite atsi-
durti situacijoje, kuri pareikalaus lai-
kytis savo principų.

Liūtas (07.23–08.23). Svarbiau-
sia šiuo metu bus energingai 

dirbti, turint aiškų tikslą, tobulėti pro-
fesinėje srityje ir įtraukti kitus žmones 
į savo veiklą, taip pasinaudojant jų pa-
rama. Tai įvertins jūsų vadovai, kurie, 
tikėtina, suteiks jums galimybę paly-
pėti karjeros laipteliais aukštyn.

MergeLė (08.24–09.23). Aktu-
aliausi bus dalykai, susiję su as-

menine jėga ir kontrole. Jei kitų atžvil-
giu naudosite pernelyg daug jėgos 
(pvz., manipuliuosite ar elgsitės kaip 
tironas) arba per mažai, tuomet įsivel-
site į kenksmingus jums pačiam žaidi-
mus su aplinkiniais.

svarstykLės (09.24–10.23). 
Metas tinkamas išreikšti savo 

jausmus, mat turėtumėte gauti teigia-
mą atsaką. Jei elgsitės neužtikrintai, 
vis keisite savo poziciją, rezultatas va-
karop jūsų gali netenkinti. Stenkitės 
neiti konfrontacijos keliu, tačiau ir ne-
pabėkite lyg kiškis bailys.

skorpionas (10.24–11.22). Ga-
lima pradėti svarbius darbus, 

pasirašyti sutartis, puikiai seksis reika-
lai, kuriuose daug dinamikos, veiks-
mo. Palanku vykti į tolimas keliones, 
prisiekti, pradėti varžybas, keisti dar-
bą. Negalima meluoti. Reikia drąsos, 
ryžto, tuomet lydės sėkmė.

ŠauLys (11.23–12.21). Šiandien 
būsite nusiteikęs spręsti intelek-

tualines ir konceptualias problemas. 
Greičiausiai pavyks rasti gudrų spren-
dimą ar sudaryti darbo planą, ypač jei 
tai darysite komandoje. Būsite linkęs 
greitai apsispręsti.

ožiaragis (12.22–01.20). Pasi-
stenkite neįsivelti ten, kur jums 

nereikia būti. Diena bus labai darbin-
ga ir efektyvi visiems „knygagrau-
žiams“, visiems tiems, kuriems rūpi 
mokslai, išsilavinimas, analizė, pažini-
mas naujų dalykų racionaliu lygiu, tai 
yra protu, intelektu.

vandenis (01.21–02.19). Metas 
bus kūrybingas, išlaisvinantis. 

Jums pasitaikys ne viena sėkminga 
galimybė, o nauja optimizmo banga 
įkvėps jus geriems darbams. Daug 
bendraukite, nevenkite tartis dėl svar-
bių jums dalykų.

žuvys (02.20–03.20). Tai diena, 
kai labai daug galima nuveikti 

kolektyve – lengvai gimsta žmogiško 
bendrumo jausmas, ji kunkuliuoja po-
lėkiu, entuziazmu. Netinginiaukite – 
judėkite, bendraukite, dalinkitės idė-
jomis, ieškokite pritarimo – šią dieną 
masių energija pozityvi.

Keturių knygų serija „Karališkoji Kor-
dinos šeima“. Trečioji knyga.
Kai pareiga grumiasi su norais, o atsa-
komybė – su aistra. Karališkosios Kor-
dinos šeimos narys Benetas – tikras 
širdžių ėdikas, todėl itin mėgstamas 
žiniasklaidos. Užkariauti jį sudominu-
sią moterį šiam palaidūnui tėra sma-
gus iššūkis. Jis dar nesutiko nė vienos, 
kuri atsispirtų jo žavesiui.
Nenuostabu, kad, susipažinęs su san-
tūria gražuole ledi Hana Rotčaild, Be-
netas praranda ramybę – ši moteris ne-
kreipia į jį dėmesio! Atrodo, teks paplu-
šėti, kad pramuštų jos nepajudinamus 
abejingumo šarvus.
Meilė Benetui visada tebuvo žaidi-
mas. Tačiau ši paslaptinga, neprieina-
ma moteris priverčia jį suprasti, jog šį-
kart prizas – jo paties širdis.

Teisingai išsprendusiesiems kryžia-
žodį dovanojame Noros Roberts kny-
gą „Suviliotas jos žavesio“.

Šios savaitės prizas – serijos „Sva-
jonių romanai“ leidiniai. Jį įsteigė 
„ScandBook“ spaustuvė.
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rugpjūčio 19-ąją
1506 m. mi rė Alek sand ras, 
Lie tu vos di dy sis ku ni gaikš
tis ir Len ki jos ka ra lius (gi
mė 1460 m.).
1819 m. mi rė Ja me sas Wat
tas, bri tų in ži nie rius, iš ra dęs 
ga ro ma ši ną (gi mė 1736 m.).
1871 m. gi mė Orville’is 
Wrigh tas, vie nas iš bro
lių Wrigh tų, JAV iš ra dė jas, 
avia ci jos pra di nin kas, la
kū nas (mi rė 1948 m.).
1875 m. gi mė Jur gis Plia te
ris II, pul ki nin kas, Švėkš nos 
dva ri nin kas (mi rė 1943 m.).
1883 m. gi mė Co co Cha nel 

(tik ra sis var das Gab riel le 
Bon heur Cha nel) pran cū zų 
mo de liuo to ja (mi rė 1971 m.).
1919 m. Af ga nis ta nas at
ga vo ne prik lau so my bę po 
Jung ti nės Ka ra lys tės val
dy mo.
1946 m. gi mė Wil lia mas Jef
fer so nas Clin to nas, 42asis 
Jung ti nių Ame ri kos Vals
ti jų pre zi den tas, ėjęs pa rei
gas nuo 1993 iki 2001 me tų.
1951 m. gi mė Bi ru tė Vė sai tė, 
in ži nie rė tech no lo gė, Lie tu
vos vi suo me nės ir po li ti nė 
vei kė ja.

1955 m. gi mė Ro mas La
zut ka, Lie tu vos so cio lo gas, 
eko no mis tas.
1979 m. gi mė Gin tau tas Pa
luc kas, Lie tu vos po li ti nis 
bei vi suo me nės vei kė jas.
2005 m. mi rė Lai ma Ker
niū tė, Lie tu vos teat ro ak to
rė (gi mė 1923 m.).
2008 m. mi rė Al gi man tas 
Ma siu lis, lie tu vių teat ro ir ki
no ak to rius (gi mė 1931 m.).
2019 m. mi rė Rim gau das 
Kar ve lis, Lie tu vos teat
ro ir ki no ak to rius (gi mė 
1933 m.).

9

Orai

+28 7

1964 m. gi mė Sau lius Bu
di nas, Klai pė dos mies to 
sa vi val dy bės po li ti kas.

Vikingolotto 
2022 08 17

Pagrindiniai skaičiai 03  13  15  23  34  35
Vikingo skaičius 02

Atspėta skaičių  Laimėjimas
6+1  6 835 503 Eur
6  511 405,50 Eur
5+1  8 178,50 Eur
5  3 168,50 Eur
4+1  143 Eur
4  21 Eur
3+1  8,50 Eur
3  6 Eur
2+1  4 Eur

Kitos savaitės prognozė:
Aukso puode bus 8,1 mln. Eur

Nr. 1536

5

archyVų  lentyna

Bėg lių bū riai  
iš Šan cha jaus
Šan cha jus, rugp jū čio 19 d. El ta. Rugp
jū čio 18 d. ita lų lai vas su 460 ita lų, vo
kie čių, pran cū zų, bel gų ir ang lų pa
bė gė lių iš plau kė iš Šan cha jaus. Tą 
pat die ną lai vu „Mack li net“ iš Šan
cha jaus bu vo iš ga ben ta 600 ame
ri kie čių mo te rų ir vai kų. Per dvi pa
sku ti nes die nas ja po nų lai vais iš 
Šan cha jaus bu vo iš vež ta apie 5 000 
ja po nų. Jung ti nių Vals ty bių vy riau
sy bė įsa kė vi siems sa vo pi lie čiams 
iš Ki ni jos iš va žiuo ti. Už sie nių rei ka
lų mi nis te ris Hul lis pa reiš kė, kad tas 
įsa ky mas lie čia vi sus Ame ri kos pi
lie čius, ku riems nė ra bū
ti nai rei ka lin ga Ki ni jo je 
pa si lik ti. Už sie nių rei ka
lų mi nis te ri jos ap skai čia
vi mu, da bar Ki ni jo je yra 
apie 12 600 Jung ti nių 
Vals ty bių pi lie čių.
(Kal ba ne tai sy ta)
Dien raš tis „Va ka rai“, 
1937
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re�konst�ruo�ja�ir�se�ną�ja�ka�ry�ba�be�si�do�min�tys�is�to�ri�jos�en�tu�zias�tai.� � Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

Vi du ram žių pa li ki mas ne pa mirš tas

mi ru sia jam ana pu si nia me gy ve
ni me.

Vi du ram žiais, įšven ti nant as
me nį į ri te rius, bū da vo pri juo
sia mas ka la vi jas ir prie ko jų pri
se ga mi pen ti nai, o val do vui 
ka rū na ci jos me tu įtei kia mas šis 
gink las sim bo li za vo jo pa rei gą 
gin ti vals ty bę.

At si ra dus pa ra ku už tai so miems 
šau na mie siems gink lams, ka la vi
jų reikš mė mū šio lau ke su men ko 
ir il gai niui jie vi sai iš ny ko iš ka
rio gink luo tės.

„Mū sų die no mis ka la vi jai ta pę 
ko ne re lik vi jo mis, ku rias iš vys
ti ga li ma tik mu zie juo se. Pa ro do
je pri sta to me ori gi na lius ra di nius, 

iš ku rių di džio ji da lis eks po nuo ja
mi pir mą kar tą. Jie pui kiai įsi lie ja į 
ki tą čia pat vei kian čią vie no eks
po na to pa ro dą, ku ri siū lo lan ky
to jams pa tiems iš ban dy ti, ką reiš
kia sa vo ran ko se lai ky ti ne se niai 
at kur tą kur šių ka rio ka la vi jo ko
pi ją“, – tei gė pa ro dos ku ra to rė.

BNS inf.

Vardai
pasaulyje

Marijampolė

Tauragė

Vilnius

Alytus
+29

Kaunas
+30

Utena

Panevėžys

+28
ŠiauliaiTelšiai

+30

Klaipėda

Vėjas
5–9 m/s

Šiandien lietaus tikimybė nedide-
lė. Vėjas pietrytinių krypčių 5–9 m/s. 
Temperatūra 27–30 laipsnių šilumos.
Rytoj dieną vietomis trumpas lie-
tus, perkūnija, per perkūniją vėjo gū-
siai kai kur sieks 15–18 m/s. Tempera-
tūra naktį 15–20, dieną 26–31 laipsnis  
šilumos.

+30

+28

+28

+28

+27

Atėnai +38
Berlynas +21
Brazilija +23
Briuselis +28
Dublinas +19
Kairas +38
Keiptaunas  +14
Kopenhaga  +23

Londonas +26
Madridas +31
Maskva +26
Minskas +28
Niujorkas +31
Oslas  +22
Paryžius +26
Pekinas +33

Praha +24
Ryga +30
Roma +27
Sidnėjus +19
Talinas +28
Tel Avivas +30
Tokijas +31
Varšuva +33

+28

Saulė teka  6.14
Saulė leidžiasi  21.02
Dienos ilgumas  14.48
Mėnulis            delčia

Šiandien, rugpjūčio 19 d.

231oji metų diena. 
Iki Naujųjų metų lieka 
134 dienos.
Saulė Liūto ženkle.

Argaudas, Balys,  
Boleslovas, Emilija,  
Sebaldas, Tolvina.

Na cio na li nis mu zie jus Se na ja me 
ar se na le at vė rė pa ro dą, ku rio je 
pri sta tė de vy nis Lie tu vo je ras
tus vi du ram žių ka la vi jus. Pa sak 
mu zie ji nin kų, di džio ji da lis ka
la vi jų yra eks po nuo ja mi pir mą 
kar tą, tarp jų – ir iš skir ti nė se vie
to se ap tik ti ra di niai: vie nas ka la
vi jas ras tas bul vių lau ke Rau do
nė nuo se, ki tas – As ve jos eže ro 
dug ne ne to li Al kos kai mo.

Anks ty viau sias eks po na tas da
tuo ja mas VIII–IX am žiais, o vė
ly viau sias – XIV am žiu mi.

Rau do nė nų ka la vi jas Jur bar ko 
ra jo ne at si tik ti nai su ras tas 2017 m.  
ge gu žę, kai uoš vio že mė je ak me
nis rin kęs Al man tas Se dei ka pa
ste bė jo ky šan tį 20 cm il gio ge le
žies ga ba lą.

Pa sak mu zie ji nin kų, šis De siu
kiš kių ti pui pri ski ria mas gink las 
yra ga na re tas, to kių Lie tu vo
je ap tik ta vos ke li – pa gal De siu
kiš kiuo se ras tą ka la vi ją bu vo at
kur tas Lie tu vos gar bės sar gy bos 
kuo pos ka rio gink las.

Spe cia lis tų at lik tas ty ri mas 
pa ro dė, kad XIII a. da tuo ja mas 
90 cm il gio Rau do nė nų ka la vi
jas ne bu vo pa lai do tas su su de
gin tu ka riu, kaip bu vo bū din ga 
pa go niš ka me pa sau ly je, o iš li
ko svei kas. Jį res tau ra vo Lie tu
vos na cio na li nio mu zie jaus spe
cia lis tai.

2020 m., pa nė rę į As ve jos eže ro 
dug ną, ar cheo lo gai 5–6 m gy ly je 
ap ti ko XIV a. ka la vi ją, o ne to lie
se – iš li ku sių odi nių dėk lų frag
men tus ir dėk lų ap ka lą.

Ka la vi jus pa ro dai at rin ku
si Lie tu vos na cio na li nio mu zie
jaus ar cheo lo gė Eg lė Za vec kie nė 
tei gė, kad pa go niš ka me pa sau
ly je ka la vi jai bu vo de da mi į ka
pus, ti kint, kad jie bus rei ka lin gi 
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