
Gimė.  s Per statistinę parą 
uostamiestyje gimdė 10 moterų 
- pasaulį išvydo 7 berniukai ir 3 
mergaitės.

mirė.  s Vakar Klaipėdoje užre-
gistruotos Aleksandro Lysovo (gim. 
1975 m.), Jekaterinos Petrovos 
(gim.1924 m.), Povilo Kasnausko 
(gim. 1938 m.), Stasio Sabaliausko 
(gim. 1935 m.), Michail Lagvilava 
(gim. 1955 m.), Boriso Rysakovo 
(gim. 1934 m.) ir Tatjanos Vilks 
(gim. 1930 m.) mirtis.

Laidotuvės.  s Šiandien Jo-
niškės kapinėse laidojama Jekate-
rina Petrova, Lėbartuose - Eugenija 
Daumantienė, Olga Dorožko, Ste-
fan Meniailov, Aleksandras Lysovas, 
Airidas Miežys, Michail Lagvilava ir 
Marija Kolesnikova.

vakar Klaipėdoje s  iki 
17.20 val. užregistruoti 9 praneši-
mai apie padarytus nusikaltimus, 
Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
pareigūnai dukart skubėjo į eismo 
įvykio vietas, kuriose surinko išsi-
liejusius tepalus, taip pat gesino 
nedidelį gaisrą Sulupės gatvėje 
esančio bendrabučio koridoriuje - 
jame užsidegė spintelė. Greitosios 
medicinos pagalbos stoties dar-
buotojai sulaukė 60 kvietimų.

Parama.  s Šv. Antano dienos 
centras, padedantis socialiai rem-
tinoms šeimoms, vaikams, paaug-
liams ir jaunimui, išgyvenantiems 
įvairias krizes, primena apie gali-
mybę paaukoti 2 proc. gyventojų 
pajamų mokesčio. Rekvizitai: VšĮ 
Šv. Antano dienos centras, kodas 
164249830, adresas: Vilniaus g. 
3, Kretinga LT-97129, sąsk. Nr. 
LT934010041800012285. 

Karjera.  s Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos prie Vidaus rei-
kalų ministerijos vadui, vidaus tar-
nybos pulkininkui Vainiui Butinui 
suteiktas vidaus tarnybos generolo 
laipsnis. Iš Klaipėdos krašto kilęs 
V. Butinas pasieniečių vadu tapo 
praėjusių metų kovą. 

avarija.  s Vakar po pietų Kre-
tingos gatvėje į keleivius stotelėje 
išleisti sustojusio 17-ojo maršruto 
autobuso galą trenkėsi pagyvenu-
sio vyriškio vairuojamas 23 metų 
senumo “Volkswagen Passat”. Per 
avariją stipriai apgadintos abi 
transporto priemonės, išsiliejo 
daug tepalų, kuriuos surinko atvy-
kę ugniagesiai. 

Garbės pilietis.  s Šiandien 
miesto savivaldybės Taryba vei-
kiausiai suteiks Klaipėdos miesto 
garbės piliečio vardą kraštotyrinin-
kui, žurnalistui Bernardui Alekna-
vičiui. Apdovanojimas siūlomas 
už ypatingus B. Aleknavičiaus 
nuopelnus uostamiesčiui.

Gripas.  s Peršalimo ligos ir 
gripas Klaipėdoje retina moks-
leivių gretas. Kiekvieną dieną į 
uostamiesčio bendrojo lavinimo 
mokyklas susirenka vis mažiau 
vaikų. Remiantis Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos biuro surink-
tais sausio 25-26 d. duomenimis, 
mokyklose trūksta penktadalio 
moksleivių. Didžiausias sergamu-
mas “Gabijos” , Sendvario, “San-
tarvės”, “Pamario” pagrindinėse 
mokyklose. 
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Metų knyga - iš K. Demerecko leidyklos

Klaipėdos arenoje - ledo ritulio aikštelė

Aiškėja, kas tvarkys parką

Klaipėdiečiai nepaliauja 
domėtis gimtojo miesto 
istorijos vingiais - “Klaipėdos 
knygos” konkurso pagrindinį 
prizą jau trečiąkart atsiėmė 
šią tematiką propaguojanti 
leidykla “Libra memelen-
sis” su Kęstučiu Demerecku 
priešaky.

valerija 
LeBeDeva                
valerija@ve.lt
LeBeDeva                

Klaipėdos miesto savivaldybės 
viešosios bibliotekos lankytojai 
ir internautai metų knygą rinko 
mėnesį. Daugiausia balsų pelnė K. 
Demerecko ir Vasilijaus Safronovo 
knyga “Klaipėda, 1945-1965: foto-
albumas”. K. Demereckui įteikta 
skulptoriaus Svajūno Jurkaus 
sukurta bronzinė statulėlė. 

Pasak leidėjo, svarbiausias jo 
tikslas - kad klaipėdiečiai turėtų 
atsiminimų apie savo miestą, 
kuris buvo ir tebėra gražus ir ku-
pinas neatrastų paslapčių. “Libra 
Memelensis” jau yra gavusi šio 

konkurso pagrindinį apdovanoji-
mą už knygą “Klaipėdos dvarai” 
ir albumą “Klaipėda senuosiuose 
atvirukuose”.

Antrojoje vietoje šiuosyk liko 
Klaipėdos universiteto leidyklos 
išleistas Nijolės Strakauskaitės ir 
Linos Motuzienės albumas “Kur-

šių nerija Hugo Scheu atvirukų 
rinkinyje”, trečiojoje - Lietuvos 
jūrų muziejaus išleista Bernardo 
Aleknavičiaus “Žvejų kaimelio 
kronika”.

Iš viso klaipėdiečiai už vieną 
iš 13-os knygų, kurias konkursui 
pristatė 6 leidyklos, atidavė 1233 

NUGALĖTOJAS.  s Metų knygos apdovanojimą trečiąkart atsiėmė 
leidėjas K. Demereckas (dešinėje).

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Daugiau nuotraukų - www.ve.lt 

Klaipėdoje netylant abejo-
nėms, ar universaliąją areną 
bus spėta tinkamai paruošti 
2011 metų europos krepšinio 
čempionatui, “vakarų ekspre-
sas” tęsia rašinių ciklą, kuria-
me apžvelgia per savaitę šia-
me objekte atliktus darbus, 
artimiausius planus ir dirban-
čių darbuotojų skaičių.

Žinia, areną statanti statybų 
bendrovė “Vėtrūna” pagal sutartį 
visus darbus turi užbaigti iki šių 
metų balandžio 1 d.

Pasak Klaipėdos arenos staty-
bų bendrovės “Vėtrūna” atstovo 
Džeraldo Kaunecko, iki šios sa-
vaitės pabaigos bus baigti visi sto-
go darbai ir fasado stiklinimas.

“Bus galutinai uždengtas sto-
gas, įrengta lietaus nuotekų sis-
tema, daromi parapetai. Taip pat 
vyksta  ventiliacijos, priešgaisri-

pertvaros. Jau pradėti vidinės 
apdailos darbai, vykdomi sienų 
glaistymo darbai.

Teigiama, kad juda į priekį ir 
ledo arenos pagrindų įrengimo 
darbai. Klaipėdos arenoje 60x30 
m ledo ritulio aikštelę numatoma 
instaliuoti sustūmus perimetru 

ŽADAMA,  s kad šią savaitę jau bus galutinai uždengtas arenos stogas.

balsus.
Specialius bibliotekos prizus 

- įrėmintą laimės simbolį pasagą - 
gavo “Eglės” leidyklos direktorius 
Antanas Stanevičius už išleistą 
Andros Kavaliauskaitės knygą 
“Vabalas Ga Babalas”, skirtą jau-
niausiems skaitytojams, bei Lolitos 
Zemlienės vadovaujama Klai-
pėdos universiteto leidykla - už 
menotyrininkės Kristinos Jokuba-
vičienės knygą “Algis Kliševičius. 
Tarp atėjimo ir išėjimo”.

Konkurso dalyvius savo įsteig-
tais simboliniais prizais apdo-
vanojo ir renginio mecenatas, 
bendrovės “Mūsų laikas” vadovas 
Rimantas Cibauskas.

Pasak bibliotekos direktorės 
Bronislavos Lauciuvienės, pen-
kerius metus rengiamas kon-
kursas, kuris, beje, yra originali 
uostamiesčio iniciatyva, yra puiki 
priemonė Klaipėdos leidyklų 
produkcijai populiarinti. Ateityje, 
mano direktorė, jis galėtų išaugti į 
Klaipėdos knygų mugę - konkurso 
atidarymo metu vykusi prekyba 
konkursui pristatytomis knygomis 
sulaukė didelio susidomėjimo. 

Paulius 
matULeviČiUs
paulius@ve.lt
matULeviČiUs

nio vandentiekio, vandentiekio 
nuotekų tinklų darbai, kurių jau 
atlikta apie 70 procentų”, - pasa-
kojo D. Kauneckas.

Arenos viduje tiesiami inži-
neriniai tinklai, elektros tinklai, 
baigiamos betonuoti grindys, 
montuojamos gipso kartono 

dėstomas teleskopines tribūnas. 
Bus įrengta stacionari šaldymo 
įranga, kuri leis užtikrinti mažes-
nius ledo arenos eksploatacijos 
kaštus.

Arenos statybvietėje šiomis 
dienomis dirba per 200 darbuo-
tojų.

vakar posėdžiavusi Klaipė-
dos savivaldybės viešųjų pir-
kimų komisija sudarė Poilsio 
parko dalies rekonstrukcijos 
rangovo konkursui pateiktų 
pasiūlymų eilę.

Neatsiradus skundų ar pre-
tenzijų, po penkiolikos dienų bus 
pasirašyta sutartis su rangovu, 
pasiūliusiu mažiausią darbų 
kainą.

Tvarkyti apleistą parką pagei-
dauja 4 pretendentai. 

Klaipėdos miesto poilsio par-
ko sutvarkymo ir pritaikymo 
turizmo bei kitoms viešoms reik-
mėms pirmojo etapo projekto 

vertė - 3,4 mln. litų, didžiąją šios 
sumos dalį skiria Europos Sąjun-
ga, fi nansiškai prie jo prisideda ir 
savivaldybė.

Rangovas turės sutvarkyti 
parko infrastruktūrą: nutiesti 
vandentiekio ir kanalizacijos 
vamzdynus, įrengti stebėjimo ir 
apsaugos sistemas, takus, švies-
tuvus, pastatyti suolus bei šiukš-
liadėžes. Planuojama įrengti ir 
aktyvaus laisvalaikio aikšteles: 
vieną - vaikų žaidimams, kitą 
- riedutininkams ir riedlenti-
ninkams. Preliminariai darbus 
ketinama atlikti iki šių metų 
rugpjūčio.

“vakarų ekspreso” informacijaSKAIČIUS.  s Tvarkyti apleistą parką pageidauja 4 pretendentai. 

Viliaus MAČIULAIČIO nuotr.
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Lietuvoje, o ypač - seime, plačiai paplitęs vadinamasis politinis turizmas, kai dėl asmeninių išskaičiavimų tautos iš-
rinktieji keičia partijas vieną po kitos, nėra svetimas ir Klaipėdoje. miesto taryboje šią kadenciją politines pažiūras jau 
pakeitė 5 jos nariai. Politikos virtuvėje uostamiestyje dešimtmečius besisukiojantys “vakarų ekspreso” pokalbininkai 
teigia, jog vadinamiesiems politiniams chameleonams keisti spalvą ir pažiūras naudinga dėl kelių priežasčių: moralinio 
pasitenkinimo bei materialinės naudos, kai gali įtaisyti į postus saviškius, gauti algą ir nieko neveikti. tuo metu patys 
partijas pakeitę politikai nurodo visai kitokius argumentus, kodėl jie nesilaikė vienos politinės linijos. 

5

mieli “vakarų ekspreso” prenumeratoriai,
jei susiduriate su laikraščio pristatymo 
nesklandumais, kreipkitės į redakciją 
tel.: (8 46) 411314, 420096, 411308 
(darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.)
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sentencija.  s Kunigas Ričardas Doveika: 
“Inteligentas visų pirma privalėtų būti auto-
ritetas. Anuometinėje situacijoje jis turėjo 
veidą, vardą ir buvo labai konkretus asmuo. 
Šiandien mūsų visuomenės autoritetas dažnai 
neturi nei veido, nei vardo. Jis nėra asmuo. 
Mūsų visuomenėje autoritetu tapo viešoji 
nuomonė. Šiandien ji lemia tavo gyvenimo 
vertybes, būdą ir elgseną.”

internetas.  s Šiais metais pasaulyje 
interneto vartotojų skaičius viršijo 2 milijar-
dus, o mobiliojo ryšio telefonų savininkų - 5 
milijardus. 

sveikata.  s Vyriausybė vietoj laisvos 
dienos siūlo tiesiog skirti laiko sveikatai 
pasitikrinti, darbdavius įpareigojant išleisti 
darbuotojus iš darbo. O darbuotojas būtų 
įpareigojamas pateikti įrodymus, kad skirtu 
laiku jis tikrai tikrinosi sveikatą.

Užtvanka.  s Šilutės rajono Ramučių 
gyvenvietėje vanduo prasiveržė pro statytojų 
užtaisytą mažosios hidroelektrinės užtvan-
ką. Vanduo ėmė skverbtis šalia vamzdyno 
dėl netinkamai sutankinto grunto. Avarija 
likviduota.

renovacija.  s Vakar Vyriausybė pa-
tvirtino naujos redakcijos Valstybės paramos 
daugiabučiams namams atnaujinti teikimo 
taisykles. Nuo šiol bus kompensuojama ne tik 
15 proc. investicijų, tenkančių namo energinį 
efektyvumą didinančioms priemonėms, bet ir 
kitos išlaidos.  

egiptas.  s Užsienio reikalų ministerija 
rekomenduoja vykstant į Egiptą imtis tam 
tikrų atsargos priemonių: sekti naujienas, 
vengti masinio politinio susibūrimo vietų, de-
monstracijų ir riaušių. Taip pat siūloma gerai 
apsvarstyti vykimo į Kairą ir kitus didesnius 
Egipto miestus būtinybę.

Partrenkė.  s Va-
kar Vilniuje, Antakalnio 
gatvėje, buvusio Lietu-
vos europarlamentaro 
Aloyzo Sakalo vairuo-
jamas visureigis “Toyota 
RAV4” partrenkė per 
pėsčiųjų perėją ėjusias 
dvi merginas. Viena jų 
išgabenta į ligoninę, 
kita sužalojimų išvengė. Liudininkų teigimu, 
politiko visureigis per perėją važiavo degant 
raudonam šviesoforo signalui.

ar žinote, kad s  Kaunas yra pirmasis 
miestas pasaulyje  pagal interneto ryšio greitį. 
Tinklalapis Speedtest.net matuoja interneto 
greitį įvairiuose pasaulio regionuose ir, jo 
duomenimis, vidutinis duomenų siuntimosi 
greitis Kaune yra 40,61 Mb per sekundę - jis 
lenkia Pietų Korėjos sostinę Seulą ir Vokietijos 
miestą Hamburgą. 

Politinis turizmas: 
nuolat ant lagaminų

Išrinkta 
Klaipėdos 
metų knyga 

Leonido VOROBJOVO pieš.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Klaipėdiečiai nepaliauja domėtis gim-
tojo miesto istorijos vingiais - Klaipė-
dos knygos konkurso pagrindinį prizą 
jau trečiąkart atsiėmė šią tematiką 
propaguojanti leidykla “Libra meme-
lensis” su Kęstučiu Demerecku prie-
šaky. Klaipėdos miesto savivaldybės 
viešosios bibliotekos lankytojai ir 
internautai metų knygą rinko mėnesį. 
Daugiausia balsų pelnė K. Demerecko 
ir vasilijaus safronovo knyga “Klaipė-
da, 1945-1965: fotoalbumas”. 

Epidemija - 
jau mieste
Klaipėdos miesto savivaldybės 
Ekstremalių situacijų komisija paskelbė, 
kad nuo vakar uostamiestyje 
siaučia gripo epidemija

Gausėja policijos 
rėmėjų gretos
Klaipėdos policijai kovoti su 
nusikalstamumu nuo šiol pa-
dės ir daugiabučių 
namų administratoriai




