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Netruko prabėgti ketveri metai, kai bal-

suodama tiesioginiuose rinkimuose Palan-

gos bendruomenė mane įpareigojo dirbti 

miesto gerovei.

Pačiam sudėtinga įvertinti, kaip sekėsi va-

dovauti miestui. Per tą laikotarpį Palangos 

pokyčiai gerų atsiliepimų sulaukė ne tik 

Lietuvoje, bet ir už jos ribų, tačiau visada 

atrodo, kad buvo galima geriau ir daugiau.

Tikrąjį mano darbo įvertinimą kovo 3-iąją 

duos Palangos rinkėjai, kurių išreikštas pa-

sitikėjimas tiesioginiuose mero rinkimuo-

se nulems, ar man bus leista tęsti gimtojo 

miesto atgimimą.

Per dvi mano, kaip miesto mero, kadencijas 

mūsų kurortas pasikeitė nemažai ir vis dar 

keičiasi. Dar yra kur keistis. Palanga yra dar 

ne visų atrastas kurortas.

Mūsų miestas prie jūros dar turi kur plės-

tis, gražėti, tapti žinomu ne tik Europoje 

ir iš viso pasaulio kraštų vilioti svečius ne 

vien tik vasarą. Tai visiems mums, palangiš-

kiams, duos daugiau darbo, sotesnį ir dar 

patogesnį gyvenimą.

Nuvykę svetur mes didžiuosimės sakyda-

mi, kad esame iš Palangos.

Tokia mano, kaip mero, programa. Ji pa-

prasta ir visiems suprantama – mano visos 

pastangos bei darbas gimtajam miestui ir 

jo gyventojams.

Paskutiniu metu Palangą lydinčią sėkmę 

lėmė valdžios pastovumas. Tik šitaip, ne-

siblaškant, galima siekti savo svajonių, ku-

rioms įgyvendinti reikia daugiau nei ketve-

rius metus trunkančios vienos kadencijos.

Tačiau mano vieno pastangos bus bergž-

džios, jei taryboje visiems sumanymams ir 

tikslams neturėsiu politinės paramos. Todėl 

Palangos sėkmė priklauso ir nuo jūsų pasi-

tikėjimo TS-LKD kandidatų sąrašu. Tai – pui-

kių specialistų ir savo srities profesionalų 

komanda. Pasirinkti yra iš ko. Balsuokite už 

juos.  

Jūsų Šarūnas VAITKUS

KVIEČIAME JUS 2019 M. KOVO 3 D. 
ATVYKTI BALSUOTI SAVIVALDOS RINKIMUOSE 
UŽ MŪSŲ KOMANDĄ!

Palanga
Keičiasi

RINKIMŲ AGITACIJA (arba POLITINĖ REKLAMA) bus apmokėta iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų specialiosios rinkimų sąskaitos. 
Parengė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Palangos skyrius. Užs. Nr. 02
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REDAKTORIAUS ŽODIS

Mieli pajūriečiai, jūsų rankose – dar vienas žurnalo „Lietuvos 
pajūris“ numeris, šįkart jis skirtas žiemos ir pavasario sezonui.

Kas prasidėjo kaip populiaraus Palangos laikraščio „Palan-

gos tiltas“ solidus priedas vasaros sezonui, išaugo į atskirą 
leidinį, kurį kol kas išvysite dukart per metus, žiemą ir vasarą.

Tačiau raumenis auginantis nemokamas žurnalas pajū-

riui savo „tėvo“, laikraščio „Palangos tiltas“, nepalieka – žur-
nalas bus leidžiamas jungtinėje partnerystėje su žinomu 
kurorto laikraščiu.

Įsitikinęs, kad Lietuvos pajūris, antrasis pagal svarbą eko-

nomis centras šalyje, jau seniai subrendo turėti savo žurnalą.
Ekonominės statistikos apžvalga straipsnyje „Tvirčiausios 

socialinio saugumo garantijos ir perspektyvos – Klaipėdos re-

gione“ vienareikšmiškai verčia manyti, kad mes, pajūrio gyven-

tojai, esame gerokai viršesni negu kitų apskričių gyventojai.
Klaipėdoje, pajūrio ekonominio gyvenimo lokomotyve, 

atlyginimai, verslumo lygis, investicijos vienam gyventojui, 
kiti ekonominiai parametrai tenusileidžia tik Vilniui. O uosta-

miesčio kaimynės, Palanga, Neringa, Šilutė ir Kretinga, toli 
gražu susirenka ne trupinius nuo bendro pietų stalo!

Žinoma, Palanga ir Neringa, kaip regioniniai poilsio, pra-

mogų ir reabilitacijos centrai, vasarą „maitina“ ne tik save, 
bet ir uostamiestį.

Kaip žurnalistas, nuolat ieškau ne tik įdomių skaičių, įvy-

kių, bet visuomet ir įdomių, žiniasklaidos dar „nesužvejotų“ 
pašnekovų, drąsių ir iššūkių nebijančių bei su jais susidoro-

jančių žmonių, „nestandartų“.
Tokių žmonių šiame žurnalo numeryje – ne vienas.
Vien ko tik žurnalo viršelio herojė Sandra Kakhiani, Pa-

langos „Resort pub“ (buvusi kavinė „Devintam danguj“) di-
rektorė verta!

Visada trykštanti energija, atvira, nustelbianti kitus savo 
ryškiomis spalvomis – pirmiausia asmenybės, charakterio! 
– ji su skaitytojais dalijasi nuostabia buvusios emigrantės 
istorija, kuri įprasmina naujas migracijos tendencijas – vis 
daug jaunų lietuvių, ir palangiškių, grįžta į gimtąjį kraštą.

„Grįžti į Palangą buvo teisingiausias mano sprendimas 
gyvenime. Čia yra ką veikti visiems, tik reikia turėti noro ką 
nors veikti! Jeigu būčiau į Londoną išvažiavusi ne iš Palan-

gos, o iš kito Lietuvos miesto, abejoju, ar būčiau čia grįžu-

si...“ – interviu žurnalui atviravo Sandra, Londone praleidusi 
penkerius metus.

Dar kitas mūsų herojus, „airBaltic“ pilotas Kęstutis Jurkš-

tas, palangiškis, per dieną „išmaišo“ visą Europą, bet... mie-

goti dažniausiai parskrenda į Palangą pas kūdikio besilau-

kiančią žmoną Gertrūdą.
Jie abu – Palangos naujakuriai, kaip ir kai kurie mūsų 

straipsnio apie iš gilaus letargo pabudusią Šventąją herojai.
O štai dar viena mūsų žurnalo herojė, Tatjana Bykovska-

ja su vyru Igoriu įsikurti Palangoje keliavo net 2 800 kilome-

trų, iš Rusijos Uralo, Orenburgo miesto.
Jei dar neapsilankėte jų kavinėje „Tortofis“ Vytauto ga-

tvėje, prie centrinės miesto aikštės, būtinai tai padarykite: jų 
kepiniai tikrai tirpsta burnoje ir nėra brangūs!

Žinoma, Klaipėda, kaip verslo centras, turi didžiausią 
trauką visame pajūryje.

Kai liepojiškis Zurab Štyfurskij, virėjas pagal profesiją, kra-

pštė galvą, kur atidaryti savo suši restoraną, jo akys nukrypo 
į Klaipėdą. Ir vaikinas neapsiriko: „Sushi Room“, jo verslas, 
klesti, o uostamiesčio merginos negali atitraukti nuo gruzi-
niško kraujo turinčio gražuolio Zurabo akių, už baro meistriš-

kai vyniojančio sušius!
Žodžiu, tikiu, kad kiekvienas skaitytojas žurnale ras įdo-

mių temų.
Jeigu jūsų šeimos narys, bičiulis ar kaimynas dar negir-

dėjo apie žurnalą „Lietuvos pajūris“, būtinai įteikite ir jam ne-

mokamą laisvą žurnalą.
Tegul apie „Lietuvos pajūrį“ ir jo herojus sužino kuo dau-

giau žmonių. Iš visos Lietuvos!
Juk turime kuo čia pelnytai pasididžiuoti, ar ne?

Pagarbiai
Linas Jegelevičius
„Lietuvos pajūris“ leidėjas ir redaktorius

Aukščiau 
galvas, pajūriečiai! 
Gyvename viename 

turtingiausių ir 
gražiausių šalies 
regionų!
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MŪSŲ PAJŪRIS 

Šalies savivaldybių ekonominiai ir socialiniai pjūviai įvairių vertitintojų aiškiai 
rodo viena: Klaipėdos regiono pagrindiniai ekonominiai rodikliai tenusileidžia tik 
Vilniaus regionui, o pagal Lietuvos laisvosios rinkos institutą (LLRI), pirmojo ir 
trečiojo šalies miestų lenktynėse, pernai nedidele persvara į priekį išsiveržė Klai-
pėda. Dėl Klaipėdos, kaip regiono ekonominio lokomotyvo efekto, laimi ir uosta-

miesčio kaimynės: Palanga, Kretinga, Neringa bei Šilutė. LLRI vertinimu, tarp 54 
mažųjų šalies savivaldybių Klaipėdos rajonas pernai rikiavosi pirmas, o Palanga 
kartu su Druskininkais dalinosi 3 ir 4 vietas.

Tvirčiausios socialinio 
saugumo garantijos ir perspektyvos

– Klaipėdos regione
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Linas JEGELEVIČIUS

Klaipėda pirmą vietą užsitikrino dėl žemesnių mokesčių, 
mažiausios skolos, čia pigiausiai iš didžiųjų savivaldybių kai-
nuoja savivaldybės administracijos išlaikymas, efektyviai val-
domas turtas ir švietimo infrastruktūra. Taip pat Klaipėdoje – 
žemesnis nei kitur nedarbo lygis, mažiau ilgalaikių bedarbių 
ir žmonių, gaunančių socialines pašalpas.

„Klaipėdos ir Kauno rajonai – puiki iliustracija, kaip žiedi-
nės savivaldybės išnaudoja didelių miestų kaimynystę, kuria 
palankią aplinką gyventojų ir verslo gerovei”, – pažymi Lietu-
vos laisvosios rinkos instituto analitikas Martynas Tininis.

Sudarydamas Lietuvos savivaldybių indeksą, LLRI vertino, 
kaip savivaldybės taupo mokesčių mokėtojų pinigus, ar gy-
vena pagal savo pajamas, ar skaidriai naudoja biudžeto lėšas; 
ar mažina mokesčių naštą, užtikrina palankias sąlygas vers-
lui; ar efektyviai valdo turimą turtą ir parduoda tą turtą, kuris 
nėra būtinas pagrindinėms funkcijoms vykdyti; ar mažina 
administracinę ir biurokratinę naštą.

Mažiausios algos – Palangoje ir Neringoje,  
pasižyminčiose verslumu
Kur geriausia gyventi, lemia daug faktorių, tačiau vienas 

jų, atlyginimų dydis, „Lietuvos pajūriui“ atrodo itin svarbus, 
nes jis stipriai koreliuojasi su kitais savivaldybių rodikliais, pa-
vyzdžiui, socialiniu saugumu.

Klaipėda pagal vidutinį darbo užmokestį yra neabejotina 
Klaipėdos regiono lyderė. Tai – nenuostabu, nes uostamies-
ty – užsienio investicijos, ekonominius rodiklius į viršų kelia 
Klaipėdos uostas.

Pagal LLRI, pernai 3-iame ketvirtyje vidutinė alga atskai-
čius mokesčius uostamiestyje siekė 754 eurus, tuo tarpu 
Vilniaus mieste ji buvo 817 eurų. Klaipėdos rajone ji buvo 
639 eurai, Neringoje – 621 euras, Šilutės rajone – 604 eurai, 
Kretingos rajone – 584 eurai, o Palangoje – 566 eurai. Pagal 
vidutinį darbo užmokestį Palanga pakliūva tarp dešimt ša-
lies savivaldybių, kur vidutinis atlyginimas yra mažiausias, 
tačiau derėtų iškart priminti, kad palangiškiai yra vieni vers-
liausių šalyje – aktyviai uždarbiavo teikdami apgyvendini-
mo ir maitinimo paslaugas.

Kaip informavo „Lietuvos pajūrį“ Valstybinė mokesčių 
inspekcija, gyventojų, kurie 2018 metais vykdė įvairią indivi-
dualią veiklą pagal pažymą, Palangoje buvo 995, Neringoje 
– 467, Šilutėje – 1570, Klaipėdoje – 8308, Klaipėdos rajone – 
2956, Kretingoje –1571.

Gyventojų, kurie pernai vykdė įvairią individualią veiklą 
įsigiję verslo liudijimus, skaičius minėtose savivaldybėse 
buvo atitinkamai toks: 2314, 931, 1168, 6066, 2406 ir 1462.

Kaip rodo Statistikos departamento duomenys, dalyje sa-
vivaldybių, pavyzdžiui, Trakų r., Pakruojo r., Plungės r., Širvin-
tų r., atlyginimai pernai augo ypač sparčiai – daugiau kaip 45 
procentais. Mažiausiai nuo 2015 m. piniginės pilnėjo Visagine 
(18,2 proc.), Pagėgiuose (23,6 proc.), Kėdainių r. (25,4 proc.).

Anot Lietuvos savivaldybių indekso tyrimo vadovo M. 
Tininio, sunerimti labiausiai turėtų tos savivaldybės, kurios 
nuo vidurkio atsilieka tiek atlyginimo dydžiu, tiek jo augimu, 
tiek investicijų lygiu: Kalvarijos, Zarasų r., Varėnos r., Lazdijų r., 
Skuodo r., Ignalinos r., Biržų r. ir kai kurios kitos savivaldybės.

Verslumo lygis šalyje krenta
2017 metų versliausių Lietuvos savivaldybių sąraše pir-

mavo Neringa, po jos sekė Vilnius, o trečia buvo Palanga. Že-
miausias verslumo lygis užfiksuotas Pagėgių, Joniškio, Šilalės 
ir Visagino savivaldybėse.

„Vadovaujantis atliktu tyrimu, verslumo lygis Neringoje 
3,6 karto viršija Lietuvos vidurkį. Po jos rikiuojasi Vilnius ir Pa-
langa, kur verslumo lygis yra atitinkamai 2 kartus ir 1,85 karto 
didesnis už šalies vidurkį“, – sakė Lietuvos centrinės kredito 
unijos (LCKU) projekto „Verslumo skatinimas“ vadovė Jūratė 
Tamošaitytė. Versliausių savivaldybių penketuką užbaigia 
Kauno miestas ir Kauno rajonas – šiose savivaldybėse vers-
lumo lygis atitinkamai 53 proc. ir 38 proc. viršija Lietuvos vi-
durkį. Į lyderių dešimtuką taip pat pateko Klaipėdos miestas 
(verslumo lygis – 137 proc. Lietuvos vidurkio), Klaipėdos ra-
jonas (126 proc.), Šiaulių miestas (120 proc.), Vilniaus rajonas 
(119 proc.) ir Birštonas (115 proc.).

Tačiau, kaip parodė „Versli Lietuva“ verslumo tendencijų 
apžvalga, praėjusių metų lapkritį, 2018 metais savarankiš-
kai dirbančiųjų skaičius mažėjo. Dalis savarankiškai dirban-
čiųjų pereina dirbti samdomaisiais darbuotojais, dažnai 
netgi keičiant veiklą.

Dar viena galima priežastis, lemianti šias tendencijas, anot 
„Versli Lietuva“, gali būti susijusi ir su teisinės-mokestinės ba-
zės pasikeitimu – nuo 2017 m. pasikeitusios verslo liudijimų 
apmokestinimo tvarkos.

Beje, trečdalyje Lietuvos savivaldybių didžiausias darbdavys 
yra valstybė, rodo SEB banko atlikta analizė. Yra tokių savivaldy-
bių, pavyzdžiui, Ignalinos, Visagino, Kelmės, Kalvarijos, Skuodo, 
kur 14–16 didžiausių darbdavių iš 20 yra savivaldybės ar valsty-
bės įmonės. Klaipėdos regione tokių savivaldybių nėra.

Didžiausios tiesioginės užsienio investicijos – 
Klaipėdoje
Dėl investuotojų iš užsienio, kurie vietos darbuotojus vi-

lioja geresne alga ir socialinėmis garantijomis, lenktyniauja 

VPAI SAVIVALDYBIŲ GEROVĖS INDEKSAS ATSKLEIDĖ, KAD 
KLAIPĖDOS REGIONO SAVIVALDYBĖS ITIN RŪPINASI GYVEN-

TOJŲ SOCIALINIU SAUGUMU. PAGAL ŠĮ KRITERIJŲ PO PIRMO-

JE VIETOJE ESANČIO VILNIAUS (8.2 BALO DEŠIMTBALĖJE 
SISTEMOJE) SEKĖ VISOS KLAIPĖDOS REGIONO SAVIVALDY-

BĖS: PALANGOS – (8.1), KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
(8.1), KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ (8.0), NERINGOS SAVI-
VALDYBĖ (7.8), KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ (7.7).
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Vilniaus politikos analizės instituto inf.
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visos savivaldybės, tačiau vėlgi lyderė pagal tiesioginių už-
sienio investicijų (TUI) apimtis (2018 metų duomenų nėra) 
pernai buvo Vilniaus savivaldybė. Antra – Mažeikių rajono 
savivaldybė, be abejo, dėl „Orlen Lietuva“, naftos perdirbimo 
kompanijos, rajone.

Kaip rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duo-
menys, daugiausiai mokesčių į valstybės biudžetą pernai su-
mokėjo būtent „Orlen Lietuva“ – 378,642 mln. Eur, arba 25,3 
proc. daugiau nei 2017-aisiais. Mažeikių rajono savivaldybei 
koncernas sumokėjo savivaldybės administruojamus žemės, 
žemės nuomos mokesčius, jai teko dalis įmonėje dirbančių 
darbuotojų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Galbūt daug kam atrodys neįtikėtina, trečia pagal tiesiogi-
nes užsienio investicijas (TUI), tenkančias vienam gyventojui, 
2017 metais sekė nedidukė Kazlų Rūdos savivaldybė, kuri be-
veik dvigubai lenkia Kauną ir Klaipėdą.

Priežastis, dėl kurios Kazlų Rūdoje (joje yra apie 12 tūkst. 
gyventojų, pačiame Kazlų Rūdos mieste – apie 6 tūkst.) – to-
kios didelės tiesioginės užsienio investicijos, – savivaldybėje 
veikia viena dominuojanti įmonė – UAB „Ikea Industry Lietu-
va“. Bendrovėje dirba apie 700 žmonių – daugiau kaip penk-
tadalis visų savivaldybės dirbančiųjų. Rajone veikia ir kitos 
stiprios medžio perdirbimo įmonės.

Kaip rodo LLRI analizė, Klaipėda pagal TUI vienam gyven-
tojui – ketvirta: 6122 eurai vienam gyventojui. Klaipėdos ra-
jone TUI  2017 metais buvo 3442 eurai vienam gyventojui, 
Neringos mieste – 2987 eurai, Kretingos rajone – 386 eurai, 
Palangoje – 2391 euras.

Investiciniais projektais 2015–2017 metais tarp pajūrio 
savivaldybių galėjo džiaugtis tik Klaipėdos miestas – jų būta 
12, sukurta 812 darbo vietų. Atitinkamai Klaipėdos rajone per 
minėtą laikotarpį – 2 ir 120. Neringoje, Kretingos rajone, Šilu-
tės rajone ir Palangoje – nė vieno.

Įdomu, kad, kalbant apie mokesčius, ekonomiškai stipriau-
si trys didieji Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
kartu su Neringa ir Visaginu – yra vienintelės savivaldybės, 
kurioms atitenka ne visa GPM dalis. Tai vadinamos savival-
dybės donorės. Vilniaus miesto savivaldybei tenka tik 52,17 
proc. surenkamo GPM, Kauno miesto – 73,32 proc., Klaipėdos 
miesto – 84,98 proc., Neringos – 57,99 proc. Visoms kitoms 
savivaldybėms tenka 100 proc. GPM . Tai – Statistikos depar-
tamento 2019 metų biudžeto duomenys.

Ir kitame tyrime išsiskiria Klaipėdos regionas
Pirmą kartą pernai lapkritį Vilniaus politikos analizės ins-

tituto (VPAI) sudarytas Savivaldybių gerovės indeksas pagal 
2017 metų Statistikos departamento duomenis, irgi gerai 
įvertino pajūrio savivaldybes.

Indeksą sudaro 5 komponentai: socialinio saugumo, fizi-
nio saugumo, gyvybingos ekonomikos, kokybiško švietimo ir 
sveikos demografijos visuma. 

Apžvelgiant (VPAI) analizę, į akis krenta, kad Klaipėdos re-
gionas, kaip ir Vilniaus bei Kauno regionai, labiausiai šalyje 
užtikrina savo gyventojų socialinį saugumą. Po pirmoje vie-
toje esančio Vilniaus (8.2 balo dešimtbalėje sistemoje) pagal 
šį kriterijų sekė visos Klaipėdos regiono savivaldybės: Palan-
gos miesto savivaldybė (8.1), Klaipėdos miesto savivaldybė 
(8.1), Klaipėdos rajono savivaldybė (8.0), Neringos savivaldy-
bė (7.8), Kretingos rajono savivaldybė (7.7). Šilutė su 5.5 balo 
atsidūrė trečiajame dešimtuke, o Skuodo rajono savivaldybė 
su 5.2 balo – ketvirtame dešimtuke.

Socialinio saugumo komponentas matavo socialinės ge-

rovės situaciją savivaldybėse, akcentuojant integraciją į dar-
bo rinką, lygias galimybes (vyrų ir moterų užimtumo santy-
kis) ir socialinės paramos aprėptį.

Palanga, įvertinus visus 5 komponentus, tarp 60 šalies sa-
vivaldybių VPAI indekse užėmė aukštą 8 vietą. 

Gyvybinga ekonomika, aukštas švietimo lygis
VPAI aukštai įvertino ekonomikos gyvybingumą pajūryje: 

Neringa (6.7) – antra po Vilniaus (9.4). Klaipėdos miesto savi-
valdybė – 4-ta (5.7 balo). Klaipėdos rajono savivaldybė (3.7) – 
12-ta, Palanga pagal šį kriterijų užima 6 vietą. Kretingos rajo-
no savivaldybė su 2.2 balo – 20-ta. Šilutės rajono savivaldybė 
su 1.8 balo – 37-ta.

Gyvybingos ekonomikos komponentą sudaro rodikliai, 
atspindintys konkurencingumą, investicijų patrauklumą ir 
augimo potencialą: vidutinis atlyginimas, įmonių skaičius ir 
smulkių bei vidutinių įmonių skaičius, tiesioginių užsienio 
investicijų skaičius, tenkantis vienam gyventojui, užimtumo 
lygis (16–65 m.).

Švietimo srityje VPAI reitinge Klaipėdos miesto savival-
dybė (6.5) – 4-ta, Kretingos rajono savivaldybė (6.0) – 6-ta, 
Palanga (5.8) – 12-ta, Šilutės rajono savivaldybė (4.2) – 44-ta, 
Neringos miesto savivaldybė (2.1) – tik paskutinė.

Švietimo komponentą sudaro švietimo prieinamumo – 
ikimokyklinio švietimo aprėpties, dalyvavimo neformaliojo 
vaikų švietimo rodikliai bei švietimo rezultatų rodikliai – įsto-
jusiųjų į kolegijas ir universitetus procentai nuo bendro tais 
pačiais metais bendrojo lavinimo mokyklas baigusiųjų abitu-
rientų skaičiaus ir brandos egzaminų (lietuvių kalbos ir mate-
matikos) rezultatai (procentas surinkusiųjų 51–100).

Klaipėdos apskrityje – vienas mažiausių nedarbo  
lygių šalyje
Pagal naujausius Statistikos departamento duomenis, 

Klaipėdos apskrityje sukuriama 11,4 proc. šalies bendrojo 
vidaus produkto (BVP), palyginimui 2017 metais – 4,8 mlrd. 
eurų, ir pagal jo vertę apskritis yra trečioje vietoje po Vilniaus 
(1,7 mlrd. eurų) ir Kauno (8,6 mlrd. eurų) apskričių.

„BVP, tenkantis vienam gyventojui, apskrityje 2017 m. sie-
kė 15,1 tūkst. eurų, arba 101,4 proc. šalies vidurkio ir pagal šį 
rodiklį regionas atsilieka tik nuo Vilniaus ir Kauno apskričių. 
Vertinant regioninę bendrąją pridėtinę vertę, to meto kaino-
mis, Klaipėdos apskritis yra antroje vietoje po Vilniaus pagal 
sukuriamą pridėtinę vertę (11,1 proc. ir 41,6 proc.)“, – žurnalui 
„Lietuvos pajūris“ sakė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 
ministro patarėjas Egidijus Jurgelionis.

Anot jo, sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos 
(TUI) Klaipėdos apskrityje 2017 metų pabaigoje sudarė 
1 202,24 mln. eurų ir buvo 88,68 mln. eurų didesnės nei prieš 
metus. TUI vienam gyventojui apskrityje siekė 3 790 eurų (an-
tra vieta šalyje, po Vilniaus apskrities).

Registruoto nedarbo lygis (registruotų bedarbių ir darbin-
go amžiaus gyventojų santykis) Klaipėdos apskrityje 2017 
m. siekė 6,4 proc. – trečias mažiausias šalyje, po Vilniaus (4,8 
proc.) ir Kauno (5,6 proc.) apskričių, ir buvo 1,3 proc. punk-
to didesnis nei prieš metus. Atitinkamas visos šalies rodiklis 
2017 m. sudarė 7,1 procento.

Klaipėdos apskrityje 2019 metų pradžioje veikė 9 715 įmo-
nių ir, palyginti su 2018 metų pradžia, jų skaičius augo 142 
įmonėmis. 

„Klaipėdos jūrų uosto didelė įtaka yra tiek šalies mastu, tiek 
ir pačiam Klaipėdos regionui: sukuriamos darbo vietos bei 
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paklausa įvairioms vietos paslaugoms 
ir sudaro teigiamą įtaką eksporto 
paslaugoms, tame tarpe ir turizmui“, 
– sakė E. Jurgelionis.

Problema – gyventojų  
mažėjimas
Kalbant apie Klaipėdos regiono 

problemas, jis įvardijo gyventojų ma-
žėjimą – nuo 327 300 gyventojų 2015 
m. iki 317 742 gyventojų 2019 m.

„Išvykusių ar emigravusių asmenų 
skaičius nuolat didėja: 2014 m. – 12 368, 
2015 m. – 13 120, 2016 m. – 15 206, 2017 
m. – 15 186. Šie rodikliai daro neigiamą 
įtaką ekonomikos augimui Klaipėdos 
apskrityje ir kasmet mažina darbo jėgos 
pasiūlą, kuri pastaraisiais metais (nuo 
2014 m.) nuolat mažėjo – Klaipėdos 
apskrityje 2014 m. darbo jėgos pasiūla 
(užimti gyventojai ir bedarbiai) buvo 87 
tūkst., 2015 m. – 85,3 tūkst., 2016 m. – 
80,5 tūkst., 2017 m. – 77,2 tūkst.“, – teigė 
ministerijos atstovas.

Palanga ir Neringa Klaipėdos aps-
krityje galėjo pernai pasigirti teigia-
mu migracijos saldo – į kurortus at-
vyko gyventi daugiau žmonių negu 
jų iš čia išvyko. 

Palanga ir Neringa 

Klaipėdos apskrityje 
galėjo pernai pasigirti 
teigiamu migracijos 
saldo – į kurortus 
atvyko gyventi daugiau 
žmonių negu jų iš 
čia išvyko
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EKSPERTO ŽODIS

Socialiniuose tinkluose ir inter-
nete Lietuvos pajūrio regionas daž-
nu atveju pristatomas kaip pasižy-
mintis gamtos, istorijos, kultūros 
paveldo objektų įvairove, laukinės 
gamtos grožiu, aukšta poilsio ir 
pramogų paslaugų kokybe. 

Ar to pakanka šiandien?
Manau, kad ne, nes daugelio sa-

vivaldybių sėkmės istorijų rodo, kad 
proveržis vyksta tose savivaldybėse, 
kuriose valdžia dirba ir ieško naujų 
nišų, o ne plaukia pasroviui. O pajūrio 
regionas turi puikias sąlygas judėti į 
priekį, nes turi išskirtinę geografinę padėtį – regionas turi sparčiai 
augantį jūrų uostą ir kaimynystę su Skandinavijos valstybėmis. 

Šis regionas turi išnaudoti savo puikią geografinę padėtį 
ir turimas transporto jungtis. Man iki šiol lieka mįslė, kodėl 
šiame regione taip pasyviai yra vystomi paslaugų centrai. Juk 
yra puikus susisiekimas su Skandinavija, o šios kaimyninės 
valstybės, mažindamos savo įmonių sąnaudas, perkelia savo 
paslaugų centrus į kaimyninių valstybių miestus. Kodėl jų 
nėra Klaipėdoje, Šilutėje, Kretingoje? Akivaizdu, kad trūksta 
įdirbio. Nereikėtų praleisti šios unikalios galimybės.

Dėl kaimynystės su Skandinavijos valstybėmis uostamies-
tis ir visas pajūrio regionas gali kryptingai siekti ir gamybinių 
ryšių su šiomis šalimis. Tačiau pradžiai reikia realiai įvertinti 
bendradarbiavimo mastelius – regionas su regionu, jų vidu-
tinės įmonės su mūsų įmonėmis. Mastelio taisyklės, mezgant 
bendradarbiavimą tarp regionų, yra labai svarbios. 

Pajūrio regionas turi išskirtinai stiprų lokomotyvą – Klaipė-
dą. Lietuvos savivaldybių indekse tarp didžiųjų miestų Klai-
pėda šiuo metu yra lyderis. Mažųjų savivaldybių reitinge taip 
pat  pirmauja Klaipėdos rajono savivaldybė. Klaipėdos rajonas 
galėtų būti pavyzdžiu, kaip išnaudojant didelio miesto kaimy-
nystę, kurti patrauklią aplinką gyventojams ir verslui. Klaipė-
dos rajono ekonominis gyvenimas įgauna vis didesnį pagreitį, 
todėl čia gyventi ir dirbti atvyksta daugiau žmonių nei išvyksta.

Manau, šiais privalumais ir Klaipėdos lokomotyvo pridėti-
ne verte galėtų pasinaudoti ir kitos šio regiono savivaldybės. 
Turime nepamiršti, kad ir mažesnės savivaldybės gali veikti 
efektyviai, jeigu išnaudoja visus aplinkui esančius privalumus 
ir išskirtinumus.

Klaipėdos miestas pirmasis Lietuvoje ėmėsi nelengvo dar-
bo kartu kurti ekonominės plėtros viziją. Proveržio strategiją 
parengusi Klaipėda gali tapti pavyzdžiu kitiems Lietuvos regi-
onams, kaip sukūrus bendradarbiavimo modelį mokslas-vers-
las-savivalda galima skatinti miesto ir viso regiono augimą. 

Neturime pamiršti, kad gyventojai renkasi gyventi ten, kur 
daugiau ekonominio aktyvumo, daugiau investicijų ir galimy-
bių. Pagal statistiką, gyventojų daugėja Klaipėdos rajone bei 

Nidoje ir Palangoje. Tai liudija, kad 
čia yra einama teisinga kryptimi, 
jeigu kalbame apie darbo vietų ir 
gyvenimo kokybės užtikrinimą. 
Regionai turi sukurti tokias sąlygas, 
kad jaunimas norėtų čia likti ir kurti. 
Manyčiau, kad tai ypatingai svarbu, 
nes jei nebus kuriamos darbo vietos 
jaunimui arba nebus sudarytos są-
lygos ir paskatos jiems veikti ir kurti 
savarankiškai, tai  jokios ateities ne-
turės  nei miestas, nei regionas. 

Būtina galvoti apie tai, kaip ne-
tradicinėmis priemonėmis vienas 

ar kitas regionas galėtų tapti tuo traukos centru, į kurį atvyk-
tų dirbti jaunimas. Dabartiniai 30–40-mečiai yra tas smegenų 
centras, kuriuo turi remtis regionai ir su jais palaikyti nuolati-
nį dialogą. Jau šiandien yra ne viena savivaldybė, kuri suvo-
kė šios tendencijos reikšmę ir daug laiko bei jėgų investavo, 
prisitraukiant užsienyje gyvenantį regiono jaunimą. Labai 
akivaizdi pažanga matosi savivaldybėse, kuriose sutiksi iš už-
sienio priviliotus žemiečius. 

Reikia išnaudoti pajūrio regiono stiprybes – sektorius, kurie 
jau yra įleidę šaknis šiame regione ir sėkmingai vystomi. Būtent 
šiuose sektoriuose veikiančios įmonės turi apibrėžti savo plė-
tros perspektyvas, kryptis ir planus, nes tai padės suformuoti 
realų viso regiono vystymosi paveikslą. Tuomet bus galima 
realiai planuoti švietimo, visuomeninių įstaigų ir kitas veiklas. 

Labai svarbu atsisakyti inertiškumo. Dažnai tampame 
savo tradicijų ir įpročių įkaitais – jeigu jau turime keletą iš-
vystytų sektorių regione, tai ir bandome toliau ta vaga ju-
dėti. Neįvertiname nei pasikeitusios situacijos, nei aplinkos 
poreikių, nei ateinančių naujų tendencijų ir technologinių 
pokyčių atnešamų permainų. Dabar tradicinės pramonės 
šakos sukuria didžiąją dalį mūsų BVP, bet nereikėtų apsiri-
boti tik tradicine pramone, reikia galvoti ir apie aukštos pri-
dėtinės vertės produktų kūrimą. 

Regionai nenuilstamai ir nuolat turi ieškoti ne tik inves-
tuotojų, ateinančių su viena ar kita gamykla, bet ieškoti ak-
tyvių, idėjų turinčių žmonių, kurie šiandieninių technologijų 
pagalba ir savo idėjomis galėtų kurti tai, ko labiausiai reikia 
šiandien ekonomikai – aukštos pridėtinės vertės produktus. 
Šiandieninės technologijos mums kiekvienam leidžia pasiek-
ti neaprėpiamą kiekį informacijos, o taip pat sudaro sąlygas 
gyvenant ir dirbant Klaipėdoje, Palangoje, Neringoje, Šilutėje 
ar Kretingoje kurti ir siūlyti produktus visam pasauliui. 

Kalbėdamas apie mūsų regionų ateitį, nuolat kartoju, kad 
norint tapti konkurencingu regioniniu centru yra būtina lyde-
rystė, vizija ir greitis. Regionams reikalingi ambicingi lyderiai, 
kurie taptų telkėjais ir varikliais, sutelkiančiais aplink save vei-
klius ir kūrybingus žmones bei skatinančiais visus veikti.

Galima gyventi Klaipėdoje, 
Palangoje, Neringoje ar Kretingoje ir siūlyti 

produktus visam pasauliui



12 www.pajuriozurnalas.lt

KAIMYNAI

Jonė DAINORĖ

Be didžiųjų kelių infrastruktūros projektų, savivaldybės ko-
mandai sutelkus pastangas, užbaigtas ir kitas svarbus strate-
ginis projektas – Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos 
statyba, ilgiau nei tikėtasi užtrukusi dėl nesistemingo valsty-
binio finansavimo. Pačiame Kretingos miesto centre pastatytą 
daugiau kaip 3 tūkst. kv. m biblioteką įrengti ir visiškai pritai-
kyti visuomenės poreikiams pavyko, kai dabartinės kadenci-
jos Kretingos rajono savivaldybės taryba bibliotekos statybą 

pripažino savivaldybės prioritetiniu objektu ir statybai spar-
tinti skyrė lėšų iš savivaldybės biudžeto. Modernios naujos bi-
bliotekos erdvės jau priima skaitytojus ir lankytojus. Patalpos 
pritaikytos vaikų ir jaunimo edukacijai, įvairioms parodoms, 
veikia skaitykla, leidinių saugykla. Bibliotekos patalpose įreng-
ta ir 156 vietų konferencijų salė – tokios savivaldybė iki šiol 
neturėjo. Erdviame ir šviesiame bibliotekos pastate lankytojų 
taip pat laukia medijų centras, susitikimų erdvė įvairiems pri-
statymams, mokymams ir susitikimams, tad viliamasi, kad no-

Kretinga – 
tarp lyderiaujančių 
šalies savivaldybių

Kas galėtų paneigti, kad 11 kilometrų nuo Baltijos pajūrio nutolusi Kretinga per pasta-

ruosius metus ženkliai pasistūmėjo į priekį daugelyje sričių, o viešosios erdvės pastebi-
mai atsinaujina. Tai matyti jau vien įvažiuojant į patį miestą – 2018-ųjų pabaigoje visiškai 
užbaigta magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga rekonstrukcija, didesnio transporto 
srautų pralaidumo problemą išsprendė ir eismo saugumo sąlygas pagerino įrengtas 
turbo žiedas, pastatytas naujas tiltas per Akmenos upę. Kretinga patogiai pasiekiama 
ne tik atvykstantiems iš Klaipėdos miesto, bet ir Gargždų pusės – suremontuota J. Ja-

blonskio gatvė, kuria nuo šiol daug paprasčiau patekti ir į patį miesto centrą.

Rekonstravus Žemaitės alėją – per Kretingą einantį magistralinį kelią A11 Šiauliai-Palanga, nuo šiol patogiau 
ir saugiau ne tik kretingiškiams, bet ir vykstantiems į pajūrį.
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rinčiųjų turiningai praleisti laisvalaikį naujame miesto kultūros 
židinyje bus gerokai daugiau, kadangi senosios bibliotekos pa-
talpos buvo per ankštos ne tik bibliotekos darbuotojams, bet 
visai miesto bendruomenei, naujų erdvių ypač laukė jaunimas.

Kretingoje pastebimas proveržis ne tik aplinkos ar kelių, 
kultūros infrastruktūros objektų tvarkyme, bet ir laisvalaikio 
erdvių, pastatų renovavime.

Gyventojų aktyviam laisvalaikiui pritaikyti atnaujinti Dva-
ro, Pastauninko parkai, Kretingos miesto šeimos jau pamėgo 
ir naująjį šeimos slėnį, kuris įrengtas sutvarkius teritoriją Kre-
tingoje tarp J. Jablonskio ir Kęstučio gatvių. 

Kartu su Kretingos muziejaus administracija savivaldy-
bė mūsų valstybės atkūrimo 100-mečio metais pasirūpino 
atkurti ne tik Kretingai, bet visai Lietuvai svarbios grafų Tiš-
kevičių šeimos, vedusios tuometės šalies visuomenę į priekį, 
palikimą: atstatytas vienas seniausių miesto statinių – au-
tentiška neogotikinė dviaukštė grafų Tiškevičių šeimos ko-
plyčia-mauzoliejus. Į restauruotą koplyčios kriptą sugrąžinti 
restauruoti šimtamečiai sutuoktinių grafų Juozapo ir Sofijos 
Tiškevičių sarkofagai bei jų aplinkos žmonių palaikai. Koply-
čioje ir mauzoliejaus prieigose įrengta ekspozicija, supažindi-
nanti lankytojus su Tiškevičių šeimos istorija. Tikimasi, jog šis 
mauzoliejus taps ta vieta, kurioje norėsis apsilankyti visiems, 
siekiantiems labiau pažinti Kretingą ir šio miesto istoriją. 

Plečiant Kretingos miesto turizmo infrastruktūrą, savival-
dybė prisidėjo prie Kretingos muziejaus iniciatyvos plėtoti 
Tradicinių amatų centro erdves Kretingos dvaro pastatų an-
samblyje – įgyvendinant projektą buvo įrengtas amatų kie-
melis, kuriame pastatyti mediniai nameliai, skirti šio rajono 
tautodailininkų bei sertifikuotų meistrų amatams bei krašto 
tautinio paveldo produktų populiarinimui.

Kretingos miesto prieigose pernai įrengtas analogų šalyje 
neturintis modernus šviečiantis kryžius. Naujasis miesto simbo-
lis nuo šiol sujungia tris svarbiausius Kretingos dėmenis – dva-
rą, vienuolyną su bažnyčia ir planuojamą atkurti miesto centrą, 
pasitinka ir išlydi visus keliaujančius per Kretingą. Kryžių projek-
tavo telšiškis architektas Algirdas Žebrauskas, nuodugniai su-
sipažinęs su Kretingos istorija. Naujuoju simboliu įamžintas ne 
tik Kretingos bažnyčios bei vienuolyno statybos jubiliejus, bet 
įprasminta jau 400 metų trunkanti Kretingos brolių pranciško-
nų ir miesto bendrystė, daranti didelę įtaką miesto identitetui ir 
savitumui. Baltos matinės spalvos iš grūdinto stiklo pagamintas 
kryžius gerai matomas iš visų keturių sankryžos pusių, jo viduje 
įrengtas modernus apšvietimas, todėl tamsiu paros metu visa 
konstrukcija skleidžia šviesą į aplinką. Šį projektą savivaldybė 
įgyvendino su broliais pranciškonais: kryžiui pamatą, skverą ir jo 
apšvietimą įrengė savivaldybė, o broliai pranciškonai pasirūpino 
kryžiaus pastatymu, kuris buvo finansuotas iš surinktų aukų.

Kretingos rajono savivaldybės pastarųjų metų progresą pa-
tvirtina ir nepriklausomų šalies ekspertų tyrimai. 2018-ųjų pa-
baigoje Vilniaus politikos analizės institutas pirmąsyk pristatė 
savivaldybių gerovės indeksą, atskleidžiantį, kuriose Lietuvos 
savivaldybėse gyventi geriausia. Kaip parodė šis tyrimas, Kre-
tingos rajonas yra lyderiaujančių šalies savivaldybių gretose.

Atliekant tyrimą vertinti penki atskiri rodikliai: socialinis sau-
gumas (integracija į darbo rinką, lygios galimybės ir socialinės 
paramos aprėptis), fizinis saugumas (saugumas keliuose, me-
dicinos pagalbos prieinamumas, ligų statistika, aplinkos taršos 
rodikliai), gyvybinga ekonomika (konkurencingumo rodikliai, 
investicijų patrauklumas, vidutinis atlyginimas, įmonių skai-
čius), kokybiškas švietimas (švietimo prieinamumas, neforma-
liojo vaikų švietimo rodikliai, brandos egzaminų rezultatai) ir 

demografija (senatvės koeficientas, neto migracijos rodikliai). 
Kretingos rajone ypač aukšti socialinio saugumo ir švietimo 
kokybės rodikliai – savivaldybė patenka į geriausiųjų šešetuką, 
o susumavus visus indeksą sudarančius rodiklius, – tarp 60-ies 
Lietuvos savivaldybių užima aukštą 9-ąją poziciją.

Lietuvos laisvosios rinkos instituto tyrimo duomenimis, 
palyginti su praėjusiais metais, 2018-aisiais Kretinga aukščiau 
pakilo per vieną poziciją. Šalies savivaldybių indekse Kretin-
gos rajonui skirtos 14–17 vietos tarp 54 mažųjų savivaldybių. 
Kretingos rajono savivaldybėje gerai vertinama švietimo, 
sveikatos  ir socialinės rūpybos, mokesčių ir turto valdymo 
bei administracijos sritys. Pastarojoje pabrėžiamas efektyvus 
gyventojų prašymų nagrinėjimas, atliekamas santykinai ne-
didelio skaičiaus administracijos darbuotojų.

Kretingos rajono savivaldybės vadovų teigimu, palankiais 
nepriklausomų šalies ekspertų vertinimais išties galima pasi-
džiaugti. „Žinoma, visada yra ką tobulinti, o ir pokyčiams rei-
kia laiko, nuoseklaus bei sistemingo darbo. Manau, vienas iš 
svarbių veiksnių yra politinis stabilumas, gebėjimas vienodai 
matyti problemas ir prioritetus, numatyti aiškius jų įgyvendi-
nimo kelius“, – teigia meras J. Mažeika.

Savivaldybė ambicingus tikslus yra išsikėlusi ir artimiausiam 
laikotarpiui: 2019 metais bus pradėta pagrindinės Kretingos 
miesto arterijos, Vilniaus gatvės, rekonstrukcija, stadione su-
planuota sporto infrastruktūros plėtra, sporto ir sveikatingumo 
centro vidaus patalpų įrengimo darbų užbaigimas. Dalindamie-
si ateities planais, šios savivaldybės vadovai pasakoja, kad ES 
lėšomis iš dalies finansuojant Salantų miesto, Darbėnų mies-
telio ir Kūlupėnų infrastruktūros atnaujinimo projektus, šiemet 
taip pat startuos ir mažesniųjų Kretingos rajono gyvenviečių 
kompleksinio atnaujinimo projektai, kurių metu bus sutvarkyti 
keliai, šaligatviai, įrengtos automobilių bei sporto aikštelės – la-
bai svarbi aplinkos dalis, nulemianti daugelio šio rajono žmonių 
propaguojamą sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą. 

Naujoji Kretingos biblioteka turi puikią konferenci-
jų salę, modernų medijų centrą, erdvę  parodoms, 
atskiras sales vaikų ir jaunimo edukaciniams užsi-
ėmimams.

Atkurtas Grafų Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzo-
liejus yra atviras visuomenei.
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PALANGOJE – GERIAUSIA

Sandra Kakhiani:

„Grįžti į Palangą buvo 
teisingiausias sprendimas 
mano gyvenime“
Sandra, ko gero, veržliausia ir labiausiai energija trykštanti Palangos baro di-

rektorė. Nuo paauglystės dirbusi savo šeimos versle po pirmo kurso Klaipėdos 
universitete išlėkė laimės ieškoti į Londoną. Ten sutiko ne vieną prakaitą liejantį 
bendraamžį palangiškį. „Paskui užėjo tokia banga: visi krovėsi lagaminus ir at-
gal į Palangą lėkė. Aš nelikau nuošalyje – paskui juos čia parsiradau. Tai buvo 
mano teisingiausias sprendimas gyvenime. Čia – geriausia. Dar ir vyrą gruziną į 
Palangą parsivežiau,“ – kvatojo Sandra Kakhiani, populiaraus Palangos „pabo“ J. 
Basanavičiaus gatvėje „Resort pub“ direktorė.

Sandra Kakhiani yra „Resort pub“ direktorėLaimono Tamošiūno nuotr.
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Linas JEGELEVIČIUS

– Sandra, jūs nuolat trykštate energija. Iš kur jos tiek 
pas jus?

– (Šypsosi). Ačiū už komplimentą. Matyt, esu tokia nuo gimi-
mo. Aš visada tokia – mano baterijos neišsenkamos (juokiasi).

– Jūs – obuolys, netoli kritęs nuo obels, jūsų mamos 
Astos Timukienės, kuri lygiai tokia pati...

– O, taip, mano mama tokia kaip aš! Aš jos – tikriausia ko-
pija (juokiasi).

– Jūs nespjovėte į tėvų verslą kaip kitų verslininkų 
tėvų atžalos. Kodėl?

– Oi, aš atvirkščiai: esu užaugusi jame. Dar paauglė restora-
ne „Devintam danguj“ su lėkštėmis laksčiau – buvau padavė-
ja. Mano tėvai, Asta ir Artūras Timukai, elgėsi su manimi kaip 
ir su visais darbuotojais, nebuvau išskirtinė. Ir kokie nuosta-
būs laikai buvo: nors ir dirbom daug, po darbo, vėlais vakarais 
vasarą visas kolektyvas dar lėkdavom prie jūros saulę pasitiki 
(kvatoja). Yra ką prisiminti. Kai sulaukiau aštuoniolikos, atsi-
stojau už baro. Man tai labai patiko. Jeigu yra šeimos verslas, 
turi rūpintis. Nuolatos!

– Ir ta nutrūktgalvė mergina pasirinko edukologės 
specialybę Klaipėdos universitete?!

– (Juokiasi). Aha! Ir net baigiau (juokiasi). Edukologe nete-
ko dirbti. Tiesą pasakius, norėjau psichologe tapti. Bet verslas 
man – labiausiai prie širdies.

– Galėjote ir nebaigti, po pirmo kurso išvažiavusi lai-
mės ieškoti į Londoną...

– Oi, aš – ne tokia: jeigu jau ką nors užsibrėšiu, tai būtinai pa-
darysiu. Aš skraidžiau į sesijas, egzaminus keliskart per metus. 
Buvo didelis iššūkis, bet jį įveikiau. Mano tėvai vos ne piestu sto-
jo prieš mano sprendimą išvykti į Londoną. „O ką tu darysi su 
savo mokslais?“ – „Mokysiuosi skraidydama į Londoną ir atgal į 
Palangą,“ – jiems atsakiau. Tiesa, studijos buvo neakivaizdinės.

– Kas jums padėjo įsikurti Londone?
– Turėjau ten išvykusių draugų iš Palangos. Visa mūsų 

kompanija ten buvo. Bet, žiūriu, vieni grįžo į Palangą, paskui 
– kiti... Galvoju: „Chm. Jeigu jiems gerai Palangoje, tai ir man 
nebus joje blogai!“ Visa mūsų londoninė kompanija dabar 
laimingi Palangoje. Trys poros. Visi esame versle.

– Ką veikėte Londone?
– Dirbau įvairius darbus, teko dirbti kelis mėnesius viešbutyje, 

savaitgaliais – bare Rytų Londone. Jame sutikau savo būsimą vyrą! 

Paskui įsidarbinau didelėje tinklinėje parduotuvėje NEW LOOK. 
Paaukštinimą gavau greitai! Batų skyriuje tapau pamainos vado-
ve! Mokėjau prakišti visiems batus (juokiasi). Turėjau tapti ja: esu 
lyderė nuo lopšio (juokiasi). Londone gyvenau penkerius metus.

– Kiek savo spintoje turite porų batų?
– Nemažai, nemažai (šypsosi). Tik mano stilius pasikeitė – 

dabar ieškau patogių batų.
– Kaip jūsų tėvai priėmė žinią, kad jūsų vyras – gruzinas?
– Gerai! Gal dėl to, kad gruzinas? (kvatoja). Mano tėvai daug 

keliauja, jau buvo išmaišę Gruziją. Gruzinai mums artimi. Net 
mūsų kultūra panaši, nors sovietizmas pas juos dar gan stipriai 
jaučiasi. Mano vyrui  čia irgi labai patinka. Greit pritapo, įsiliejo 
į mūsų šeimą, mano draugai tapo jo draugais. Grįžti į Palangą ir 
parsivežti čia savo šeimą buvo mano pats teisingiausias spren-
dimas gyvenime. Palangoje „verda“ socialinis gyvenimas ir čia 
yra ką veikti visiems. Tik reikia turėti noro ką nors veikti! Jeigu 
būčiau į Londoną išvažiavusi ne iš Palangos, o iš kito Lietuvos 
miesto, abejoju, ar būčiau čia  grįžusi...

– Vadinasi, „užkniso“ Londonas, į kurį tiek daug lietu-
vių vis dar veržiasi?

– Mūsų gyvenimas, finansine prasme, buvo stabilus. Bet 
mūsų gyvenimas buvo toks: darbas – namai – vaikų mokykla 
– darbas – namai. Ir – vėl iš naujo. Jokio socialinio gyvenimo. 
Draugai – toli ir tą patį kaip ir mes mato. Norėjosi kokybiš-
kesnio gyvenimo! Vieną dieną vyrą kumštelėjau: „Važiuojame 
į Lietuvą?“ O jis man linkteli galva: „Pabandome.“ Grįžome 
2017 metų gruodžio pradžioje. Gera čia! O Londonas man 
bene labiausiai patiko dėl savo įvairovės, tolerancijos. Ten 
toks žmonių margumynas!

Sandra atsistojo už baro tėvų restorane, 
kai jai buvo aštuoniolika

S. Kakhiani sugalvojo „Happy Hour“, 
laimės valandą, taip pat blizgantį alų
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– Ką vyrui pirmiausia parodėte Palangoje?
– Jūrą ir mūsų Botanikos parką. Jam jame labai patinka. 

Nuolat einame pasivaikščioti. O vakarojame „Resort Pub“-e.
– „Devintam danguj“ patyrė neatpažįstamą transfor-

maciją – tapo „pabu“ „Resort Pub“. Ar jūs tėvus tam pa-
stūmėjote?

– Ne, tai buvo jų sprendimas. Kol viską įgyvendino, kaip 
buvo sumąstę, apsilankė ir Airijoje, ir Londone, net Ameri-
koje. Su „pabų“ kultūra ir aš esu gerai susipažinusi gyvenda-
ma penkerius metus Londone. Dėl to man nesunku valdyti 
„pabą“, žinau, ko žmonės tikisi jame! Tik žmonėms dar yra 
sunku priprasti prie „pabų“ kultūros, jie vis dar tikisi resto-
rano, o „pabuose“ yra laisviau, žmonės linksminasi ir yra 
neįpareigoti restorano tvarkos. „Pabe“ ne tik sėdimos, bet ir 
stovimos vietos, klientai buriuojasi prie baro. Roko muzika 
sukuria linksmą nuotaiką.

– Kokią jūs savo idėją „Resort Pub“-e įgyvendinote?
– „Happy Hour“, laimės valanda, per ją  klientai gali pirkti 

du patiekalus, o mokėti už vieną, kiekvieną mėnesį vis skirtin-

SU „PABŲ“ KULTŪRA IR AŠ ESU GERAI SUSIPAŽINUSI GYVEN-

DAMA PENKERIUS METUS LONDONE. DĖL TO MAN NESUNKU 
VALDYTI „PABĄ“, ŽINAU, KO ŽMONĖS TIKISI JAME! TIK ŽMONĖMS 
DAR YRA SUNKU PRIPRASTI PRIE „PABŲ“ KULTŪROS, JIE VIS DAR 
TIKISI RESTORANO, O „PABUOSE“ YRA LAISVIAU, ŽMONĖS LINKS-

MINASI IR YRA NEĮPAREIGOTI RESTORANO TVARKOS

giems patiekalams taikoma ši akcija. Dar sugalvojau blizgantį 
alų. Buvau tai kažkur jau mačiusi. Oi, kaip aš ieškojau tų bliz-
gučių. Per visą Lietuvą, ir internete! O blizgučiai ne šiaip sau 
– jie turi būti valgomi, netirpti vandenyje, nenusėsti dugne 
ir, žinoma, spindėti. Niekas tokio alaus su blizgučiais Lietuvo-
je nesiūlo, tik mes. Taipogi pakabinome varpą, išgirdus varpo 
skambesį, reikia skubėti prie baro, tai reiškia baras „stato“.

– Kiek jums jūsų tėvai duoda laisvės direktoriaujant?
– Daug.  Žinoma, stengiuosi su jais tartis. Jų patirtis – neį-

kainojama. Tėtis Artūras yra didelis autoritetas, man iš jo dar 
daug mokytis, bet džiaugiuosi, kad turiu puikų vadovo pa-
vyzdį. Jie išlekia savo džipais į keliones ir man juokais pasako: 
„Jeigu mes keliaujame, nereiškia, kad mūsų jau nėra bare!“ 
(juokiasi). Socialiniai tinklai puikiai padeda tokiu atveju, ben-
draujame, tariamės dėl sprendimų.

– Kuo jūs labiausiai didžiuojatės „Resort Pab“-e?
– Interjeru! Jį, beje, kūrė mano mama. Kai tapome „pabu“, 

atmosfera čia tapo laisvesnė – žmonės ateina pasilinksminti. Mais-
tas – skanus, muzika – gera, alus – ypatingas, tikras free house-as.

– Naujovių pas jus laukti?
– Žinoma! Jau nuo gruodžio mėnesio siūlome naują me-

niu. Jame – itin daug užkandžių, ir aštrių, ir švelnesnio skonio, 
ir egzotiškų...

– Kepta duona su sūriu liks jūsų meniu?
– (Juokiasi). Mūsų,  duona su sūriu, „lietuviškos malkos“ liks, nes 

jų labai nori tauta (kvatoja). Kai pamačiau mūsų pardavimų atas-
kaitas, buvau apakusi: parduota šimtai porcijų. Bet geras ženklas, 
kad tauta nori įdomybių, linkusi labiau eksperimentuoti...

– Kokio geriausio komplimento esate sulaukusi?
– Geriau nei pas mus Anglijoje. Wow, ar toks geras „pabas“ 

gali būti ne Anglijoje?
– Kokia jūs direktorė?
– (Juokiasi). Klauskite mano darbuotojų! Aš linkusi ieškoti 

kompromisų, nors turiu ginti savo verslo interesus. Gyveni-
mas Londone mane išmokė tolerancijos ir pagarbos kiekvie-
nam žmogui.

– Kaip save apibūdintumėte trimis žodžiais?
– Veikli, stipri ir atsakinga. Nebijau mokytis. Noriu būti sė-

kminga verslininkė.
– Jūs laiminga?
– Labai. Kiekvieną dieną dangui už tai padėkoju. Mano lai-

mės formulė paprasta: daryti mažus gerus dalykus ir šypso-
tis... Šypsotis, šypsotis (juokiasi)...

– Ką pasakytumėte kitiems lietuviams, ypač palangiš-
kiams, triūsiantiems emigracijoje?

– Grįžkite namo. Į Palangą! Čia yra ką veikti, ypač, jeigu 
turite patirties maisto industrijoje. Palanga labai patobulėjo 
gastronomine prasme. Maistas čia – įdomus, įvairus. Čia – 
gera, namuose – geriausia.

Į Lietuvą, Palangą, Sandra grįžo 
2017 metų gruodžio pradžioje
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Politinė reklama apmokėta iš LVŽS ir Sauliaus Skvernelio rinkiminės kampanijos lėšų. Užs. Nr. 03

„PALANGOS TILTAS“ – TAVO LAIKRAŠTIS ARČIAUSIAI BALTIJOS JŪROS.
P R E N U M E R U O K. R E K L A M U O K I S. 

W W W . P A L A N G O S T I L T A S . L T
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ŠVIETIMAS

Išskirtinės studijos
2018 m. studijų krypčių reitinge KU net 5-iose vertintose 

bakalaurų rengimo studijų kryptyse buvo pirmas šalyje. KU 
gali didžiuotis unikaliomis studijų programomis, kurių nėra 
kituose Lietuvos universitetuose. Tai: Jūrų uostų inžinerija, 
Hidrologija ir okeanografija, Mechanika, Suskystintųjų gam-
tinių dujų terminalų inžinerija. 

Siūlomos ir kitos populiarios bei perspektyvios studijų pro-
gramos: Informatika, Informatikos inžinerija, Vadyba, Logis-
tika, Viešasis administravimas, Archeologija ir istorija, Slauga, 
Vaikystės pedagogika. 

Moderni infrastruktūra
KU Jūros tyrimų institute sumontuota moderniausia 

mokslinių tyrimų įranga leidžia vykdyti unikalius mokslo ir 
verslo bendradarbiavimo projektus. Čia įsikūrusios vienos 
naujausių Baltijos jūros regione mokslinių tyrimų laboratori-

Klaipėdos universitete (KU) galite rasti tokių studijų programų, kurių nėra kituose 
šalies universitetuose, o KU studentai vieninteliai Lietuvoje gyvena moderniausiame 
bendrabutyje. Studijų metu praktiką siūloma atlikti didžiausiose šalies bei tarptauti-
nėse kompanijose, o žinias gilinti ir užsienio universitetuose. 

    priežastys, kodėl 
        studijuoti Klaipėdos 
    universitete7 

jos: Vandens transporto ir oro taršos, Mechanikos ir jūrų inži-
nerijos, Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos. 

KU studentai turi galimybę apsigyventi moderniausiame 
bendrabutyje šalyje. Jame yra apie 170 vietų, įrengtos vie-
tos neįgaliesiems, jiems pritaikyti specialūs baldai, vonios 
kambariai. Papildomai šiame pastate yra įrengtos skalbyklės, 
džiovyklės, – viskas studentų patogumui. Universiteto vado-
vybė planuoja dar 2 tokius statinius Universiteto miestelyje.

Praktinės žinios
Studijos KU – ne tik sėdėjimas auditorijose. Studentai at-

lieka praktikas didžiausiose šalies įmonėse bei išskirtinėse 
vietose. Pavyzdžiui, okeanografijos praktikos metu studentai 
jūrinius tyrimus vykdo vieninteliame Lietuvos burlaivyje „Bra-
bander“. Taip pat žinias plečia dalyvaudami ekspedicijose su 
mokslinių tyrimų laivu „Mintis“.

Archeologijos ir istorijos studentai turi išskirtinę galimybę 
dalyvauti povandeninės archeologijos praktikoje, Baltijos jūroje. 
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Politikos mokslų studentai praktikuojasi įvairiose šalies ir 
užsienio institucijose. Socialinės ekonominės geografijos ir re-
gionistikos studentai jau lankėsi Lenkijoje, Izraelyje, Palestino-
je, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Slovakijoje, Turkijoje, 
Čekijoje ir Ukrainoje.

Tarptautinės galimybės
KU studentai turi galimybę išvykti studijuoti ar atlikti 

praktiką į kitų šalių aukštąsias mokyklas pagal tarptautinę 
Erasmus+ mainų programą. Universitetas studentams siūlo 
rinktis iš 250 universitetų visose Europos Sąjungos šalyse bei 
Turkijoje, Šveicarijoje ir Norvegijoje. 

Be Erasmus+ programos, KU siūlo ir strateginės partnerys-
tės studijų mainų programą Bendradarbiavimo inovacijų ir 
keitimosi gerąja patirtimi tikslais.

Laisvalaikis
Klaipėdos universitete veikia per 20 įvairių studentams 

skirtų organizacijų ir klubų. Prisijungę prie jaunų, energingų 
ir norinčių veikti žmonių, jėgas galite išbandyti buriuotojų ar 

robotų klube, sportiški jaunuoliai laukiami KU ritminės gim-
nastikos šokių grupėje „Leader dance“, o kūrybiški – KU stu-
dentų teatre, chore, tautinio meno ansamblyje „Vytinė“. 

Jei mėgstate keliauti, norite patirti nepakartojamų įspū-
džių – prisijunkite prie Klaipėdos aktyvaus laisvalaikio klubo.

Karjera
Vis daugiau darbdavių kreipiasi į KU dėl specialistų poreikio. 

Esą žvelgiant į dabartinę darbo rinkos situaciją Klaipėdoje, jun-
tamas tam tikras sujudimas. Klaipėda – pirmoji Lietuvoje sukū-
rusi miesto ekonominės plėtros strategiją „Mėlynasis proveržis 
2030“. Miestas sieks ekonominio proveržio jūrinės ekonomikos, 
bioekonomikos, pažangios pramonės ir paslaugų bei kūrybinės 
ekonomikos sektoriuose. Tai – galimybė po studijų dirbti aukš-
tą pridėtinę vertę kuriančiose, inovatyviose verslo įmonėse bei 
kartu mėgautis kokybišku gyvenimu ir karjera pajūryje.

Baigę studijas, KU absolventai sėkmingai įsidarbina tiek gerai 
šalyje žinomose, tiek ir tarptautinėse kompanijose: UAB „Ahlers 
Klaipėda“, LKAB „Klaipėdos Smeltė“, Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija, UAB „Vlantana“, UAB „Arijus“, UAB „Baltic logistic“, 
UAB „TLSC“, UAB „Celsis“, UAB „Sanitex“, UAB „Green Carrier Frei-
ght services LT“, UAB „Swedbank“, UAB „SEB“ ir kt.

KU – Universitetas prie jūros
Dažnai sakoma, kad klaipėdiečiai kitokie: ramesni, roman-

tiškesni, mažiau skuba. Galbūt dėl to, kad gyvena prie jūros 
ir jos laisvė įkvepia. Tad ir KU studentai – kūrybingi, turintys 
daug idėjų.

2021 metais Klaipėda išrinkta Europos jaunimo sostine. 
Besiruošiant šiems metams, siekiama atskleisti jaunimo po-
tencialą ir tapti jaunimui draugiškiausiu, atviru, bendradar-
biaujančiu miestu Baltijos jūros regione. Programoje numa-
tyta 400 renginių, 200 gebėjimams tobulinti skirtų veiklų, 
daugiau nei 70 tarptautinių ir nacionalinių partnerių, 1000 
savanorių, pusė milijono svečių, kardinalios permainos jauni-
mo politikos srityje ir atskleistas jaunimo potencialas. 

Klaipėdos universitetas – Tavo žinių uostas.
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Rada 
Matulevičienė: 
„Netrukus mano 
vaikai perims 
visas HBH-ašo 
vadžias“

HBH-ašo savininkė 
Rada Matulevičienė 
su sūnumi Matu ir 
dukra Laura

Laimono Tamošiūno nuotr.
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Linas JEGELEVIČIUS

– Galvodamas apie šeimas, 2019 metais HBH-ašas iš 
pagrindų atnaujins vaikų kambarį – jį gerokai išplės. Ką 
dar pasiūlysite?

Matas: 
– Vaikų kambario ir salių renovacija bus kone svarbiausias 

mūsų darbas, suplanuotas šiais metais. Ją pradėsime sausio 
pabaigoje (kalbėjomės sausio pradžioje, – aut.), pastatysime 
minkštų baldų, žaislų. Įsitikinęs, kad jeigu bus čia ką veikti 
vaikui, šeimos dažniau atvažiuos ir bus čia ilgiau. Taigi, mes 
„įsipaišome“ į rajono ir visos Lietuvos siekį daugiau dėmesio 
skirti šeimoms.

– Kiek jūs patys atžalų auginate?
Matas (susižvalgo su sese): 
– Dar po vieną! Mano sūnui Metui jau 12 metų.
Laura: 
– Mano dukrai Mintėjai – 10 metų.

Meilės HBH-aše, pramogų ir laisvalaikio centre Žibininkuose, Kretingos rajone, 
visada buvo daug, bet nuo šiol jos čia bus dar daugiau. Ir ne tik maistui. Vienišių 
meilės lapeliais – su asmenine kontaktine informacija! – susmaigstyta siena 
prie laiptų į restorano sales byloja, kad meilė maistui ir kūniška aistra – neatsie-

jami. „HBH-ašas visąlaik gimstamumą skatina. Oi, kiek tenka surinkti specifinės 
paskirties šiukšlių Pelkių take, kuriame ne vienas vaikas buvo pradėtas“, – juokė-

si 36-erių Matas Matulevičius, atsakingas HBH-aše už plėtrą ir investicijas. Jau, 
matyt, netrukus išauš ta diena, kai jis su savo seserimis, 30-imties Aida, kuri 
vadovauja HBH-ašui Vilniuje, ir 38-erių Laura, kuri HBH-aše atsakinga už aptar-
navimą, iš savo legendinės mamos, Rados Matulevičienės, perims visoje šalyje 
žinomą maitinimo ir pramogų imperiją. „Jau ir dabar liūto dalį darbų daro jie. Aš 
noriu leistis į keliones per pasaulį – dar daug kur nesu buvusi“, – sakė R. Matu-

levičienė. Šeimyna mielai atsakė į žurnalo „Lietuvos pajūris 2019“ klausimus.

MANO VAIKAI IR DABAR 
JAU SPRENDIMUS PATYS 
PRIIMINĖJA, KARTU TIK 
PASIŠNEKAME. JIE – JAUNI, 
SU PATIRTIMI, DARBŠTŪS. 
VISIŠKAI PASITIKIU SAVO 
VAIKAIS. O AŠ JAU VIS 
DAŽNIAU NORIU RAMYBĖS, 
BET ANT PEČIAUS ILSĖTIS 
KOL KAS NELIPSIU

PRAMOGOS

Žiemą HBH-aše dvelkia ramybe



22 www.pajuriozurnalas.lt

– O kuo ypatingi jums buvo praėjusieji metai?
Matas: 
– Su partneriais atidarėme didžiausią Lietuvoje vandenlen-

čių parką „313 cable park”, kuris sulaukė labai gerų vertinimų 
ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Jau šių metų planuose 
– atnaujinti „Malūnų kaimą“: padidinsime, pastatysime naujus iš 
Vokietijos atsivežtus vandens batutus. Jie bus didžiausi ir sau-
giausi vakarų Lietuvoje. Bendras figūrų plotas sieks tris tūkstan-
čius kvadratinių metrų, o aukštis – iki penkių metrų. Tam, kad šie 
dideli batutai tilptų mūsų tvenkiniuose, teks juos gilinti. Taip pat 
šią vasarą pas mus atsiras elektrinių mašinėlių miestas su sankry-
žomis ir pėsčiųjų perėjomis. Tai bus ne tik smagi pramoga, bet ir 
gera patirtis, kaip reikia saugiai elgtis tikroje gatvėje.

Laura: 
– Šiais metais HBH-aše rengsime aktyvias, edukacines 

stovyklas vaikams. Pavyzdžiui, įrengsime šakočių kepyklėlę, 
mokysime vaikus ne tik juos gaminti, bet ir saldainius, moky-
sime rūpintis gyvūnėliais mūsų mini zoologijos sode, čiuožti 
vandenlentėmis, žaisti gaudynes ant vandens batutų, net po 
medžius laipioti. Sieksime, kad tokios stovyklos būtų, kainos 
prasme, „įkandamos“ kuo daugiau šeimų. Vaikų priežiūrai pa-
sitelksime specialistus – visko pats negali mokėti ir aprėpti.

– Ar nepavargstate vienas nuo kito? Kaip priimate 
svarbiausius sprendimus?

Matas: 
– Viską karštai išdiskutuojame ir sprendimus priimame 

balsuodami, tik mama turi du balsus. Žinoma, ir pasikarščiuo-
jame, tai – normalu. Pavyzdžiui, aš noriu, kad „Malūnų kaime“ 
vyraujanti spalva būtų pilka...

Laura (šypsosi): 
– O aš (noriu), kad spalvos ten būtų ryškesnės...
Matas: 
– Kartą prieinu ir žiūriu: „O, ryški siena. Laura pasistengė!” 

(juokiasi).
Laura: 
– Visos galvos negali būti vienodos. Reikia prisiderinti. Aš 

tai moku. Mes esame pasiskirstę darbo barus. Restoranas – 

Rados, aptarnavimas ir administravimas – mano, plėtra, in-
vesticijos, statybos – Mato. 

(Prie Mato ir Lauros prisijungia ir jų mama Rada. Laura ir Ma-
tas jai sako „jūs“)

– Kaip smagu, kad į mamą kreipiatės „jūs“.
Matas: 
– Toks mūsų auklėjimas, nieko negaliu padaryti. Kai aštun-

toje ar devintoje klasėje skambindavau mamai ir kreipdavausi 
„jūs“, mano klasiokai Palangos senojoje gimnazijoje nuoširdžiai 
stebėjosi: „Tai netikra mama?“ Atsakydavau: „Pati tikriausia!”

– Rada, iš jūsų vaikų sužinojau, kad lemiamas balsas 
HBH-aše – vis dar jūsų. Sveikinu su tuo!

Rada (juokiasi): 
– Dar kol kas taip, ar ne? Bet netrukus gal bus kitaip. Mano 

vaikai ir dabar jau sprendimus patys priiminėja, kartu tik pa-
sišnekame. Jie – jauni, su patirtimi, darbštūs. Visiškai pasitikiu 
savo vaikais. O aš jau vis dažniau noriu ramybės, bet ant pe-
čiaus ilsėtis kol kas nelipsiu (juokiasi). Ant Montblano kalno esu 
jau užlipusi, dar Pietų Ameriką esu mažai išmaišiusi. Šiemet 
esu suplanavusi kelionę su draugais po Čilę automobiliais. 

Matas: 
– Kad esame visi kaip surišti – ir laimė, ir nelaimė. Jei ne 

šeimos verslas, ko gero, visi būtumėme išsilakstę, savo skir-
tingus gyvenimus susikūrę. O mūsų verslas mus „surišo“ iki 
tol, kol žemėje visi būsime. Neįmanoma kokį nors direktorių 
samdyti – su jais esame nudegę, tiesą pasakius. Mes patys ge-
riausiai žinome, kas, kaip čia ir ko čia reikia.

– Kaip dažnai visi susibėgate neaprėpiamame HBH-aše?
Matas: 
– Gan dažnai. Per visas svarbiausias šventes. Net dažnai 

visi kartu pietaujame ar vakarieniaujame. 
Laura: 
– Būna dažniausiai taip: mama ką nors skaniai sekmadie-

nį pagamina valgyti ir per „vaiberį“ parašo: „Ei, chebra, kepu 
žuvį. Kas nori?“ Kaip atsilaikysi tokiam kvietimui? Tik su Aida 
čia rečiau visi matomės: ji vadovauja Vilniaus HBH-ašui. 

Matas: 

Matas Matulevičius yra atsakingas 
HBH-aše už plėtrą ir investicijas

Laura Matulevičiūtė (dešinėje) HBH-aše
atsakinga už aptarnavimą
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– Mūsų HBH-ašas sostinėje – atskira kalba. Gaila, kad Aidos 
čia nėra – ji papasakotų išsamiau. Tik pasakysiu, kad Vilniuje 
mūsų meniu pradžioje buvo toks pats kaip čia, Žibininkuo-
se, tačiau gerokai pasikeitė per metus. Pavyzdžiui, pautienė 
(kiaušinienė) pas mus – labai populiari, o Vilniuje per pusę 
metų vos viena jos porcija buvo suvalgyta. Tačiau, kai pau-
tienę Aida Vilniuje pakeitė į omletą, patiekalas tapo vienu 
populiariausių. Aida – tikra šaunuolė: šiais metais ji atidarė 
HBH-ašą Druskininkuose.

Laura: 
– Beje, Lietuvos vyriausių virėjų ir konditerių asociacija, 

bendradarbiaujant kartu su Aida ir Sveikatos apsaugos mi-
nisterija, neatlygintinai rengia technologines korteles ir ap-
mokymus ugdymo įstaigoms visoje Lietuvoje, kad jie galėtų 
naudotis sveikatai palankiais receptais savo virtuvėse. Dide-
lis įvertinimas yra tai, kad jai, sveikos gyvensenos ir mitybos 
propaguotojai, tai buvo patikėta.  

– Kiek Aida turi įtakos cepelinų gaminimo receptūrai 
HBH-aše pas jus?

Matas (juokiasi): 
– Iš tikrųjų ji daro įtaką iš Vilniaus ir mums, virtuvėje ne vieną 

naujovę esame pastaruoju metu įdiegę. Pavyzdžiui, pradėjo-
me mėsą virti cirkuliatoriniame puode, kad mėsa būtų minkš-
tesnė ir skanesnė. Ėmėme naudoti vakumatorius išbrandinti 
jautienai. Visus mūsų kepsnius kepame ant natūralių anglių. Aš 
valgau viską, kas man skanu ir ko mano organizmas reikalauja.

– O jūs, Laura?
– Taip pat valgau viską. Visos tos žaliosios, ekologiško mai-

tinimo idėjos ir „trendai“ mūsų dar itin nepalietė, bet Vilniuje 
be jų – nė žingsnio. Sostinė diktuoja madas. 

– Matai, jūs gyvenime įveikėte pragarą – išbridote iš 
narkotikų liūno ir nebijote apie tai viešai šnekėti...

Matas: 
– Aš daug metų buvau tame liūne... Jau dešimt metų, kai 

neimu alkoholio į burną nė lašo. Man iki šiol skambina susirū-
pinusios mamos ir teiraujasi, kaip aš išsigelbėjau iš narkotikų, 
alkoholio ir migdomųjų čiuptuvų. Man tai pavyko. Į kiekvie-
ną tokį skambutį atsiliepiu labai atsakingai, vildamasis, kad 
„įklimpęs“ žmogus atsities.

– Rada, kaip jūs išgyvenote sūnaus bėdą?
– O, Dieve, baisu ir prisiminti... Buvo visko. Ir ašarų, ir trenkiau 

jam ne kartą. Esu laimingiausia pasaulyje mama, kad jis susido-
rojo su narkotikais. Man vaikai – didžiausia gyvenimo laimė. Kai 
skyriausi su vyru, tik vaikai buvo mano ramstis. Aš be jų – niekas.

– Kokį HBH-ašą matote netolimoje ateityje?
Matas: 
– Jau ir po dviejų metų HBH-ašą rasite gerokai pasikeitusį. 

Juk kiekvienais metais gerokai jį atšviežiname.
Laura: 
– Virtuvė, manau, nesikeis. Visada visi čia važiavo ir važiuo-

ja suvalgyti skanių cepelinų. Aš kiekvieną naktį, net prabudu-
si penktą valandą, galvoju, ką ir kaip čia galima patobulinti.

Rada: 
– Apie tai nuolat galvojame. Šių metų akcentas – vaikų 

kambario ir salių atnaujinimas. Praėjusių metų – vandenlen-
čių parkas. Didelis projektas! Esu įsitikinusi, kad atsinaujini-
mas turi vykti ir, žinoma, jis vyks. Man labai smagu, kad kai 
kurie žmonės čia dirba nuo pat HBH-ašo įkūrimo prieš 23 me-
tus. Va, į kalėdinę eglutę pas mus šiemet susirinko 45 mūsų 
darbuotojų vaikai iki 11 metų. O kur dar visi tie didžiuliai? 
Įsitikinusi, kad HBH-ašas čia bus dar amžių. Juk jis – tinkamų 
žmonių rankose. Neabejoju tuo!

HBH-as moka gerus atlyginimus, darbuotojų 
kaita čia nedidelė

Meilės HBH-aše, pramogų ir laisvalaikio centre Žibininkuose, Kretingos 
rajone, visada buvo daug, bet nuo šiol jos čia bus dar daugiauAtokvėpio minutėlė
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PALANGOS AMBASADORIAI

Linas JEGELEVIČIUS

– Kaip siunčiate visiems žinią apie Palangą?
– Tam naudojame įvairias priemones, pirmiausiai interne-

to galimybes, žinoma, tradiciškai parodas, taip pat individu-
alizuotas keliones į Palangą. Infoturai žurnalistams, kelionių 
operatoriams ir kitiems turizmo sektoriaus atstovams yra pa-
lyginti naujas dalykas, tačiau vis labiau populiarėja. Jų metu 
mes svečius supažindiname su Palangos teikiamomis sveika-
tinimo ir reabilitacijos paslaugomis, padedame vietos vieš-
bučiams, sanatorijoms ir kitiems verslo subjektams užmegzti 
tiesioginius kontaktus su užsienio atstovais.

Tarp jūsų plunksnos brolių jau turime tikrų Palangos draugų. 

Pavyzdžiui, pas mus apsilankiusi viena Švedijos žurnalistė liko taip 
sužavėta Palanga, jos paplūdimiu ir visa infrastruktūra, kad mūsų 
paplūdimį ji savo straipsnyje prilygino Prancūzijos Rivjerai.

Žinia siunčiama ta pati: Palangoje galima pasinaudoti dau-
gybe sveikatinimo priemonių, reabilituotis po stresinių svei-
katai situacijų, ligų, pasisemti geros nuotaikos ir sustiprėti.

Pastebėjome, kad ne vienas tokių infoturų dalyvis malo-
niai nustemba: daugelis iki apsilankymo Palangoje būna apie 
ją susidarę nuomonę kaip apie pramogų kurortą, o ne vietą 
su plačiu sveikatinimo paslaugų spektru.

Drįstu teigti, kad Palanga su savo sveikatinimo ištekliais yra 
vienas geriausių balneologijos kurortų ne tik Baltijos regione, 

Žinia 
pasauliui: 

atraskite 
Palangos 

gydomąsias 
savybes

Kad po atostogų Palangoje daugeliui akyse tampa šviesiau, o sieloje – ra-

miau, matyt, jau pajutote ar girdėjote iš kitų. Mokslininkai vieningai linksi galva: 
įrodyta, kad saulė, jūra, pušų sakais ir jonais prisodrintas oras pajūryje teigiamai 
veikia savijautą, sveikatą. Palangos turizmo informacijos centro darbuotojams 
žiema – pats darbymetis: žinia apie Palangą, ne tik pramogų ir atostogų vietą, 
bet ir vieną svarbiausių sveikatinimo centrų Baltijos regione, išsiųsta turizmo 
parodose Vilniuje, Taline, Rygoje, Londone, Utrechte, Poznanėje ir kitur. Žurnalas 
„Lietuvos pajūris“ kalbėjosi su Palangos turizmo informacijos centro (TIC) 
direktore Rasa Kmitiene.

Palangos turizmo informacijos centro 
(TIC) direktorė Rasa Kmitienė
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AKIVAIZDŽIAI PASTEBĖJOME, KAD PALANGOS SVEČIO 
VEIDAS KEIČIASI. Į GERĄJĄ PUSĘ – TAMPA SOLIDESNIS, 

KULTŪRINGESNIS, ATSIRANDA VIS DAUGIAU KOKYBIŠKŲ 
PASLAUGŲ. AIŠKI TENDENCIJA, KAD PALANGĄ ATRANDA 

ANGLAKALBIAI TURISTAI
bet ir Europoje. Mūsų tikslas vienas – kad apie Palangą sužinotų 
kuo daugiau žmonių ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje.

– Kokiose turizmo parodose jau dalyvavote ar daly-
vausite artimiausiu metu?

– Pirmiausia žinią apie Palangą siekiame įtvirtinti kaimy-
ninėse regiono valstybėse: dalyvavome tradicinėje turizmo 
parodoje „Adventur“ Vilniuje, taip pat parodose Rygoje ir Tali-
ne. Sausio pradžioje dalyvavome vienoje didžiausių Europoje 
turizmo parodų Olandijoje, Utrechte.  Vasario pradžioje vy-
kome į Londone vykusią milžinišką turizmo parodą „London 
Destination“, kuri, kaip ir paroda Utrechte, priviliojo tūkstan-
čius lankytojų iš visų Europos ir daug pasaulio valstybių. Di-
delį dėmesį kreipėme ir Poznanėje, Lenkijoje, vykusiai paro-
dai – lenkai vis labiau atranda mūsų Palangą, nors Lenkija turi 
nuostabius Gdansko, Sopoto ir Gdynės kurortus.

Džiaugiuosi, kad nuo balandžio turėsime tiesioginį skrydį 
iš Palangos į Vokietiją, Dortmundą. Tradiciškai daug vokiečių 
lankosi Klaipėdos krašte ir jie įprastai pasiekia ir Palangą. Va-
sario mėnesį dalyvavome ir turizmo parodoje Izraelyje – vis 
daugiau jo gyventojų sužino ir apsilanko Palangoje.

Parodų metu organizuojame ir verslo misijas: pristato-
me verslo galimybes Palangoje. Tą mums padeda daryti 
Palangos viešbučių ir restoranų asociacija (PVRA), atskiri 
miesto verslininkai.

– Kokias pagrindines tendencijas galite išskirti pažvelgusi 
į praėjusį sezoną? Kaip prie jų prisitaikysite naująjį sezoną?

– Akivaizdžiai pastebėjome, kad Palangos svečio veidas 
keičiasi. Į gerąją pusę – tampa solidesnis,  kultūringesnis, atsi-
randa vis daugiau kokybiškų paslaugų.

Aiški tendencija, kad Palangą atranda anglakalbiai turistai. 
Smagu, kad Palangą iš savo senelių ar tėvų lūpų atranda ir 
naujos kartos rusų turistai.

Pastaraisiais metais Palangoje matome vis daugiau turistų 
iš rytų, Kinijos, Japonijos ir Pietų Korėjos.

Reaguodami į naujas tendencijas, šiek tiek keičiame savo ko-
munikacijos strategiją. Kaip minėjau, organizuojame Palangoje 
infoturus – ne tik žurnalistams ir turizmo sektoriaus atstovams, 
bet ir kelionių blogeriams, ambasadų ir kitų institucijų atstovams.

Vienus informacinius leidinius skleisti žiniai apie Palangą 
naudosime tik savo centre, o kitus – užsieno parodose. Tai pa-
dės „išgryninti“ informaciją tikslinei auditorijai.

Palanga – ne tik saulės, jūros ir nuostabaus paplūdimio 
vieta, bet ir miestas su ne vienu kultūros paveldo objektu, 
puikia modernia infrastruktūra.

Kitą sezoną miesto svečiams, be kito ko, siūlysime Palangos lanky-
tinų vietų „top“ dešimtuką. Viliuosi, kad miesto svečiai kartu aplankys 
ir Šventąją – ją įtraukėme į miesto svečių lankytinų vietų sąrašą.

* Palanga yra vienas didžiausių sveikatingumą skatinančių 
Lietuvos kurortų. Vietiniai klimato veiksniai yra puiki sveikati-
nimo priemonė: saulės vonios aktyvina medžiagų apykaitą, 
gerina savijautą, kelia nuotaiką, maudymasis jūroje yra puikus 
būdas grūdinti organizmą. Nuo jūros vandens druskų suinten-
syvėja medžiagų apykaita, greičiau gyja uždegiminiai židiniai. 
Šiltas ir sausas pušynų oras – geriausia priemonė sergantiems 
kvėpavimo ligomis.

* Pasivaikščioję Palangoje, gausite jūros vandenyje esan-
čių katijonų ir anijonų, o tai teigiamai veikia organizmo 
funkcijas. Kadangi Palanga yra vos keli metrai virš jūros ly-
gio, oras  prisotintas daugiau deguonies. Ypač daug jo gali-
ma prisikvėpuoti ryte ir vakare, kai natūraliai ore padaugėja 
deguonies. Būtent todėl žmonės pirmas tris paras pajūryje 
labai gerai miega. Mat didesnis kiekis deguonies padeda 
geriau atsipalaiduoti. 

* Vaikštant pajūryje anksti ryte, kol saulė dar nėra aukštai 
pakilusi, organizmas gauna labai daug jonų, ypač neigiamų, 
kurie teigiamai veikia mūsų nervų sistemą. Kad gautume pa-
kankamai jonų, net nereikia vaikščioti pačiu pajūriu, užtenka 
pasivaikščioti Meilės alėja Palangoje, kuri lygiagreti pajūriui. 
Kuo teritorija yra aukščiau jūros lygio, tuo neigiamų jonų ma-
žiau. Pavyzdžiui, kalnuose jų yra labai mažai.

* Neigiami jonai taip pat prisideda ir prie mūsų nuotai-
kos reguliavimo, nes kontroliuoja seratonino koncentraciją 
kraujyje. Šis hormonas atsakingas ne tik už nuotaiką, bet ir už 
reakciją į stresines situacijas. Taigi, net mažiausias pasivaikš-
čiojimas pajūriu gali pakelti nuotaiką.

* Mokslininkų įrodyta, kad jūros bangų ošimas ramina ir 
teigiamai veikia žmogaus smegenis. Normalizuojasi pagrin-
diniai procesai, lengviau atsipalaiduojama, lengviau sutel-
kiamos mintys.

Iš knygos „Lietuvos kurortų klimatas“

Palangos TIC komanda: direktorė R. Kmitienė, turizmo 
vadybininkas Mindaugas Surblys, turizmo vadybininkė 
Viktorija Marčiuškienė ir vadybininkė Alma 
Slaboševičienė
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NAUJI PALANGIŠKIAI

Svajonių 
darbas: 
12 valandų ore, 
bet miegoti – 
ant žemės pas 
žmoną Palangoje Laimono Tamošiūno nuotr.

Palangiškis Kęstutis Jurkštas 
yra „airBaltic“ aviakompanijos 
kapitonas
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Linas JEGELEVIČIUS

– Kaip berniukas iš Šilutės tapo „airBaltic“ pilotu?
– Ilga istorija. Trumpai kalbant, mano tėtis yra bendrosios avia-

cijos instruktorius. Jis mane pirmąkart paskraidino, kai man buvo 
penkeri metai, ir aš ta liga užsikrėčiau. Visam gyvenimui! Kai man 
buvo septyneri, pradėjau skraidyti  Broniaus Oškinio vaikų avia-
cijos mokyklos padalinyje Šilutėje, mane skraidyti mokė tėtis Ra-
mūnas. Galima sakyti, kad aš vaikystėje vasaromis gyvenau vietos 
aerodrome. Kai baigiau mokyklą, įstojau į Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institutą. Pasirin-
kau piloto specialybę, kurią studijavau penkerius metus. Baigiau 
institutą ir metus buvau be darbo... Teko laikinai įsidarbinti ofise 
– koordinavau sporto šakas, susijusias su skraidymu. Pasitaikius 
galimybei 2013 metais, atėjau į „airBaltic“. Praėjus atrankas, kom-
panija man suteikė labai geras sąlygas. „airBaltic“ man net suteikė 
paskolą apmokymams, kurie yra labai brangūs.

– Mūvite vestuvinį žiedą. Kaip dažnai dėl savo specifi-
nio darbo matote žmoną?

– Nepatikėsite: žmoną matau labai dažnai – apie 20 naktų 
per mėnesį miegu namuose Palangoje, netoli Kunigiškių, kur 
mes jau gyvename pusantrų metų. Į kurortą mes atsikėlėme 
iš Vilniaus, kur mano žmona studijavo ir gavo skrydžių vado-
vės darbą Palangos oro uoste. Tad mane žmona išlydi ir pasi-
tinka. Leidžia nutūpti ir pakilti (šypsosi).

Palangą pasirinkome ir dėl to, kad ji yra labai tinkama vieta 
auginti vaikus. O ir mūsų šuo, vokiečių kurtsharė Sniegė, labai 
laiminga Palangoje. Turėtumėte pamatyti, kaip ji laksto miške!

O dar nuostabus pajūris, šviežias oras!
Reikia pasakyti, kad Palanga labai gražiai tvarkosi: labai 

tvarkingas, žalias miestas, sparčiai vysto infrastruktūrą.

– Kada Palanga iš jūsų sulauks mažojo palangiškio?
– Jo labai laukiame. Mūsų pirmagimis berniukas išvys šį 

pasaulį balandį.
– Ar tai bus didesnis iššūkis nei pilotuoti lėktuvą?
– Be jokios abejonės! Nors ore esu laiko praleidęs daugiau nei 

už automobilio vairo – beveik 6 tūkstančius valandų. Komerci-
nėje aviacijoje turiu 4 500 valandų. Esu gan patyręs pilotas.

– Norėtumėte, kad sūnus būtų pilotas?
– Nežinau, tiesą pasakius... Finansiniu atžvilgiu, piloto dar-

bas – gerai apmokamas, tačiau tai – labai atsakingas darbas. 
Tegul mano sūnus pats pasirenka. Gal jis norės žaisti krepšinį 
už „Palangos kuršius“? (Juokiasi).

– Kaip dažnai galima pamatyti jus su žmona ir šuniu 
bevaikščiojančius paplūdimyje?

– Nepatikėsite: beveik kiekvieną dieną. Mes gyvename šiek 
tiek atokiau, labiau link Šventosios. Ten visas paplūdimys yra 
mūsų – tiek erdvės! Žinia, „airBaltic“ skrenda iš Rygos į Palangą 
dukart perdien, ir mums, pilotams ir stiuardams bei stiuardesėms, 
yra planuojamos nakvynės Palangoje. Tad aš einu ne į viešbutį, 
o važiuoju į savo namus! (Šypsosi). Net kai maždaug 12 valandų 
darbo dieną baigiu ne Palangoje, o Rygoje, skubu į naktinį reisą į 
Palangą, kad galėčiau nakvoti su žmona. „airBaltic“ tam yra suda-
riusi labai geras ir lanksčias sąlygas. Labai džiaugiuosi tuo.

– Kokios savybės būtinos pilotui?
– Kantrybė ir užsispyrimas. Profesinių knygų esu perskai-

tęs labai daug, mes turime tris pagrindines jų. Bet kiekviena 
jų – kaip enciklopedija (šypsosi). Žinoma, taip pat labai svar-
bu mokėti dirbti komandoje.

– Ar sunku valdyti lėktuvą?
– Ir taip, ir ne. Dabar dauguma procesų – automatizuoti. 

Kęstutis JURKŠTAS, 31 metų „air-
Baltic“ aviakompanijos kapitonas, prieš 
pusantrų metų su žmona Gertrūda 
atsikėlė gyventi iš Vilniaus į Palangą ir 
abu ja neatsidžiaugia. Kęstutis gruodį 
net 10 kartų iš Rygos skrido į Palan-

gą. „Gruodį Rygoje nakvojau tik tris ar 
keturis kartus. Visas kitas naktis pralei-
dau savo namuose netoli Šventosios“, 
– šypsojosi Kęstutis. Kai neskrenda į 
Palangą kaip kapitonas, įsitaiso kelei-
vio kėdėje – ir vėl pas žmoną miegoti 
lekia. „Net per Naujus metus buvau su 
šeima. Gavau naktinį skrydį į Palangą: 
tad tūpiau joje iškart po vidurnakčio – 
su Naujaisiais žmona pasveikino per 
radijo ryšį dar man ore „kabant“, ji dirba 
oro uoste skrydžių vadove“, – pasakojo 
K. Jurkštas, kuriam tokio darbo grafiko 
baltu pavydu pavydi visi pilotai.

Jurkštai sulauks pirmagimio balandį
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Anksčiau, sovietmečiu, kabinoje dirbo bene keturi pilotai. 
Dabar pilotai dirba po du.

– Kaip jie yra parenkami skrydžiui? Charakterių sude-
rinamumas – svarbus?

– „airBaltic“ mano tipo lėktuvais skraidančių kapitonų turi 60 
ir apie 70 antrų pilotų. Jų paskyrimas skrydžiui vyksta, kaip sa-
kau, mišrainės būdu: vieną dieną skrendi su vienu, kitą dieną – 
su kitu. Nėra kažkokių nuolatinių tandemų. Nėra taip, kad negali 
skristi su vienu ar kitu žmogumi... Kompanijoje pilotų atrankos 
procedūros – itin griežtos. Su kiekvienu pilotu randu bendrą kal-
bą, nes vadovaujuosi griežtomis procedūromis. Žinoma, jau ore, 
kai lėktuvą pilotuoja autopilotas, galima ir šnektelėti...

– Kas nutiks pilotų kabinoje, jeigu jūs – didelis Kauno 
„Žalgirio“ aistruolis, o jūsų antrasis pilotas – Vilniaus „Lie-
tuvos ryto“ fanas ir jis nepalankiai kalbės apie „Žalgirį“?

– (Šypsosi). Yra temų, kuriomis kabinoje niekada nedisku-
tuoju. Tarp tokių temų – politika, religija, ir, žinoma, kai kuriais 
atvejais, ir sporto preferencijos. Kažkokių instrukcijų, ką, kaip 
ir apie ką kalbėti „kokpite“ (pilotų kabinoje), nėra.

– Pastebėjau, kad daugumos pilotų akys spinduliuoja 
pasitikėjimu ir ramybe...

– Taiklus pastebėjimas, bet kai kurių naujokų pilotų akys 
gali būti ir pilnos siaubo (šypsosi)... Viskam turi būti pirmas 
kartas (šypsosi).

– Ar savo pirmąjį skrydį atsimenate?
– Žinoma. Skridau iš Rygos į Oslą. Kaip antras pilotas prieš 

penkerius su pusę metų. Kaip lėktuvo kapitonas, pirmąkart 

savarankiškai skridau iš Rygos į Vilnių prieš pusantrų metų.
– Jaudinotės?
– Ne. Abejais atvejais jaučiausi tam gerai parengtas. Svarbu 

gerai pažinti lėktuvą ir gerai žinoti procedūras.
– Ar pakilus, lėktuvą pilotuojate jūs ar autopilotas?
– Išties taip: pakilus tai daro autopilotas. Kai kurie lėktuvai jau 

patys ir tupia. Lėktuvai, kuriuose aš dirbu, tupia ir kyla valdomi 
piloto. Paprastai pakilus į 300 metrų aukštį, yra įjungiamas auto-
pilotas. O tupiant autopilotą galima laikyti įjungtą beveik iki pat 
žemės – 30 metrų iki jos. Žinoma, tai priklauso ir nuo lėktuvo mo-
delio, ir nuo oro sąlygų. Pats skrydis – gan nuobodus (šypsosi).

– Ką darote, kai įjungiate autopilotą? Galite užkandžiauti?
– Taip, galiu. Kai dirbi 12 valandų per dieną, turi pasisti-

printi. Dažnai tai įvyksta ore. Kartais kompanija skiria net du 
davinius per dieną. 

– Ar galite į kabiną lietuviškų lašinių atsinešti?
– Galiu. Tik turiu galvoti, kaip mano organizmas sureaguos į 

vieną ar kitą maistą. Ar nepradės pūsti vidurių, pykinti, pavyz-
džiui. Aš labai atsakingai renkuosi maistą. Valgau lengvą maistą.

– Vadinasi, esate kaip profesionalus sportininkas?
– Išties taip.
– Į mūsų gyvenimus braunasi dirbtinis intelektas. Kada 

lėktuvuose nebeliks pilotų?
– (Šypsosi). To reikia jūsų kaip keleivio klausti: ar esate tam 

jau pasirengęs? Sutikite, bepiločiai lėktuvai keltų ne vienam 
siaubą ar didelį diskomfortą, nors lėktuvai, žinia, jau sėkmin-
gai vieni skraido. Tiesa, ne komercinėje aviacijoje dar. Tikiuosi, 

Tuoj kilsiu!

 NORS PALANGOS ORO UOSTAS – NEDIDELIS, TAČIAU 
NUSILEISTI Į JĮ NĖRA LĖNGVA. KADANGI PALANGA YRA ARTI 

LATVIJOS–LIETUVOS SIENOS, LĖKTUVO UŽĖJIMO SCHEMA YRA 
LABAI ARTI NUSILEIDIMO TAKO. JEIGU PILOTAS PRAŽIOPSOS 

TAM TIKRĄ AKIMIRKĄ, TEKS TŪPIMUI APSUKTI NEMAŽĄ RATĄ
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kad ta diena, kai nereikės pilotų, ateis negreit, nes labai myliu 
savo darbą ir nenoriu jo prarasti (juokiasi).

– Ar teko jums kaip pilotui patirti stresinių situacijų?
– Teko. Turėjau atvejų, kai keleiviams skrydžio metu bloga 

pasidarydavo, nualpdavo ar epilepsijos priepuolis ištikdavo. 
Tam esame pasiruošę. Laimei, niekas nemirė mano skrydžio 
metu. Teko patirti ir keletą nereikšmingų lėktuvo gedimų. Lėk-
tuvų funkcijos yra sudubliuotos: jeigu sugenda vienas prietai-
sas, įsijungia jo dubleris...

– Kokia tikimybė, kad abu lėktuvo varikliai išeis iš ri-
kiuotės?

– Labai ir labai maža. Sugedus vienam varikliui, kelionės tikslą 
pasieksime su kitu. Didžiausi laineriai turi net po keturis variklius.

– Turbūt jums dažniau reikalų tenka turėti su agresy-
viais, apsvaigusiais keleiviais?

– Ne taip dažnai, kaip gali atrodyti. Kompanijos politika griežta: 
akivaizdžiai intoksikuotų keleivių į lėktuvą neįleidžiame, o jeigu 
kyla abejonių dėl keleivio blaivumo, galime paprašyti papūsti į 
alkotesterį... Ar parduoti keleiviui alkoholio skrydžio metu, spren-
džia stiuardai ir stiuardesės... Įprastai pilotai skrydžio metu nepa-
lieka kabinos ir neina spręsti stresinių situacijų lėktuvo salone.

– Ar esate girdėjęs apie pilotų flirto ar neištikimybės 
atvejus ore?

– (Šypsosi). Kad tie mūsų skrydžiai yra labai trumpi paly-
ginti... Ir, patys žinote, tiek maža vietos lėktuve, o akių – daug 

(šypsosi). Kita vertus, flirtas – ore taip pat! – normalu. Beje, 
mūsų aviakompanijoje dirba daug pilotų ir stiurdesių porų 
ir šeimų. Man tai – neaktualu: atėjau į „airBaltic“ turėdamas 
draugę, mes jau 10 metų kartu.

– Ar Palangos oro uostas yra ypatingas?
– Nors Palangos oro uostas – nedidelis, tačiau nusileisti į jį nėra 

lėngva. Kadangi Palanga yra arti Latvijos–Lietuvos sienos, lėktu-
vo užėjimo schema yra labai arti nusileidimo tako. Jeigu pilotas 
pražiopsos tam tikrą akimirką, teks tūpimui apsukti nemažą ratą.

– Kodėl lėktuvai iš Rygos praskrieja net pro Klaipėdą 
tūpdami Palangos oro uoste?

– Taip atsitinka dėl vėjo krypties. Jeigu vėjas pučia iš šiaurės, 
tuomet lėktuvas iš Klaipėdos užeidinėja į Palangą. Jeigu pie-
tų – užeidinėja palei pat Lietuvos–Latvijos sieną, tenka labai 
greitai pilotui sureaguoti, kad spėtų nusileiti, kitaip teks sukti 
papildomą ratą. Kai kuriuose mažuose oro uostuose dėl itin 
trumpų nusileidimo takų tik kapitonas gali tūpti. Kuo didesnis 
oro uostas – tuo viskas paprasčiau. Kaip sakau, skrydžių vado-
vas už „nosytės tampo“, rodydamas kaip ir kada tūpti.

– Ar matėte Palangos oro uoste gyvūnų?
– Taip. Dažniausiai įvyksta susidūrimų su paukščiais... Kaž-

kuris pilotas man pasakojo, kad jam tūpimo taką Palangos oro 
uoste prabėgo lapė. Man lapė ir zuikis skirtingais atvejais ant 
tako Rygos oro uoste pasimaišė... Nežinau, kaip jie ten pateko. 
Gyvūnai – landūs. 

Kęstutis prieš pusantrų metų su žmona Gertrūda 
atsikėlė gyventi iš Vilniaus į Palangą

ŽMONĄ MATAU LABAI DAŽNAI – APIE 20 NAKTŲ PER MĖNESĮ 
MIEGU NAMUOSE PALANGOJE, NETOLI KUNIGIŠKIŲ, KUR 
MES JAU GYVENAME PUSANTRŲ METŲ. Į KURORTĄ MES 
ATSIKĖLĖME IŠ VILNIAUS, KUR MANO ŽMONA STUDIJAVO IR 
GAVO SKRYDŽIŲ VADOVĖS DARBĄ PALANGOS ORO UOSTE. 
TAD MANE ŽMONA IŠLYDI IR PASITINKA
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JŪSŲ SEIMO NARYS

Vis labiau artėjant rinkimams ir didėjant politinei kaitai visoje šalyje, vienas la-

biausiai gerbiamų Seimo politikų, ambasadorius Antanas Vinkus lieka ištikimas 
sau: kalbėti ne apie tai, kas mus skiria, o kalbėti apie mus visus jungiančias 
bendražmogiškąsias vertybes, pagarbą ir pagalbą žmogui. Seimo narys Palangos–
Kretingos rinkimų apygardoje su žurnalu „Lietuvos pajūris“ mielai pasidalijo 
apie savo rinkėjų apygardoje viltis, problemas, papasakojo, kaip pavyko jas 
spręsti vietoje ir Seime.

Linas JEGELEVIČIUS

– Vyriausybė žada, kad 2019 metais lietuviai gyvens 
geriau. Ar jūs sutinkate?

– Tikiu, kad mūsų gyvenimas nuolat gerės. Ypač jei sugebėsi-
me nesusipriešinę dirbti bendram Lietuvos ir jos žmonių labui.

– Jūs dažnai lankotės savo rinkimų apygardoje, Pa-
langoje ir Kretingoje. Kokių dažniausiai nusiskundimų 
išgirstate iš paprastų žmonių?

– Žmonės turi pačių įvairiausių problemų. Per 2018 me-
tus buvo gauta apie 200 raštiškų ir žodinių fizinių bei juridinių 
asmenų prašymų, paklausimų, pasiūlymų labai įvairiais klausi-
mais: dėl medicininės praktikos licencijos galiojimo, dėl dantų 
protezavimo eilių mažinimo, dėl Kretingos dvaro sodybos rūmų 
verandos tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto techninio 
projekto rengimo, dėl gimdymų namuose įteisinimo ir jų fi-
nansavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 
galimybių, dėl globos skyrimo, enterinio maitinimo išlaidų kom-
pensavimo, apšvietimo įrengimo Kretingos rajono Vydmantų 
kaime, atlikto specialiųjų poreikių patikrinimo pagal periodinės 
kontrolės procedūrą, dėl neįgaliojo nukreipimo į slaugos na-

mus, dėl kariams ir pareigūnams sumažintų pensijų kompensa-
vimo, individualios veiklos apmokestinimo, sodininkų bendrijų 
kelių perdavimo savivaldybėms, Kretingai nustatytų šilumos ir 
karšto vandens kainų ir daugybė kitų klausimų.

– Į jus, kaip Seimo narį, kreipėsi dešimtys žmonių ir or-
ganizacijų. Prisiminkite, kaip ir kam jums pavyko padėti 
per daugiau kaip dvejus darbo Seime metus?

– Pirmiausia, tai norėčiau priminti posakį, kad „vienas lau-
ke – ne karys“, todėl ir mano sprendžiamos problemos nėra 
mano asmeninis nuopelnas. Nei vienas iš kreipimosi nebuvo 
paliktas be dėmesio. Siekiant įgyvendinti bet kurią priemonę 
ar patenkinti prašymą, jutau nuolatinę aktyvią tiek Palangos 
miesto, tiek Kretingos rajono savivaldybių paramą ir kiek 
įstengdamas padėjau jiems. 

Gautų prašymų, kreipimųsi ar skundų nagrinėjimui taip 
pat buvo pasitelkti atitinkami Seimo komitetai, kompe-
tentingos valstybės institucijos, ministerijos ar įstaigos. 
Ne kartą buvo kreiptasi į Seimo Sveikatos reikalų, Eko-
nomikos, Socialinių reikalų ir darbo, Aplinkos apsaugos, 
Švietimo ir mokslo, Nacionalinio saugumo ir gynybos, 

Antanas Vinkus yra Seimo narys Palangos–
Kretingos rinkimų apygardoje

Grožio, skonio 
ir politikos klausimais 
kiekvienas iš mūsų 

turime savo 
nuomonę
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Kultūros, Kaimo reikalų, Teisės ir teisėtvarkos komitetus, 
Seimo Teisės departamentą. Pateikti klausimai buvo nagri-
nėjami ir aptariami kartu su Vyriausybe, Sveikatos apsau-
gos, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo, Aplinkos, 
Energetikos, Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Švietimo 
ir mokslo, Ūkio, Užsienio reikalų ministerijomis ir Lietuvos 
banku. Problemas padėjo spręsti eilė valstybės institucijų 
– Valstybinė ligonių kasa, Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarny-
ba, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, 
Valstybinė kelių transporto inspekcija, Migracijos departa-
mentas, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departa-
mentas, Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba, Valstybinė 
kelių transporto inspekcija, Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija, Valstybės garantuojamos teisinės pa-
galbos tarnyba ir kitos. 

Tenka pripažinti, kad ir įdedant daug pastangų, ne visas pro-
blemas pavyksta visiškai išspręsti,  nes kai kurios iš jų yra labai 
įsisenėjusios, kai kurių sprendimas reikalauja pakeisti galiojan-
čią teisinę bazę (kas užima nemažai laiko), kai kurios ne visada 
randa pritarimą atsakingose kompetentingose institucijose.

Tačiau nežiūrint visų keblumų, nemažai problemų sutelk-
tomis visų pastangomis pavyko išspręsti. Kai kurias iš jų pa-
komentuosiu konkrečiai, suteikdamas pirmenybę ne indivi-
dualiems prašymams (nors pagal proporciją jų buvo ženkliai 
daugiau), o visą bendruomenę ar daugelį jos narių liečian-
tiems klausimams.

Buvo gautas kreipimasis dėl nepritaikytų autobusų, vyks-
tančių į Palangą, laukimo stotelių prie Klaipėdos miesto ir 
Klaipėdos jūrininkų ligoninių. Stotelėse nebuvo tvarkaraščio, 
dėl ko žmonėms tekdavo laukti ir šalti nežinant kada atvyks 
autobusas. Taip pat gyventojai pageidavo, kad tvarkaraščiai 
būtų iškabinti pačiose ligoninėse ir nereiktų išeiti į stotelę 
nežinant tikslaus išvykimo laiko, kad būtų aiškios nuoro-
dos, kurie miesto autobusai veža į autobusų stotis.  Prašymą 
patenkinome bendromis pastangomis su Klaipėdos meru, 
Klaipėdos miesto ir Klaipėdos jūrininkų ligoninių vadovais, 
Palangos keleivių vežėju UAB „Vlasava“, kuris sudarė sutartį 
su Klaipėdos autobusų stotimi ir tvarkaraščius į Palangą iška-
bino stotelėse. Klaipėdos miesto ir Jūrininkų ligoninių vado-
vai gavo iš Autobusų stoties tvarkaraščius, kuriuos paviešino 
savo įstaigų patalpose. Dabar žmonės žino autobusų grafiką 
ir gali patogiau planuoti savo laiką, nebereikia beprasmiš-
kai laukti ir šalti stotelėje. Klaipėdos savivaldybė informavo, 
kad kai bus vykdomas kelio Klaipėda–Liepoja remontas, bus 
įrengta patogesnė stotelė ir požeminė perėja. 

Kai kurių aktualių problemų aptarimui su gyventojais 
buvo organizuoti susitikimai su konkrečios srities specialis-
tais. Nemažai prašymų sulaukta dėl pagyvenusių ir neįgalių 

MANYČIAU, KAD TURĖTUME PADEMONSTRUOTI 
DAUGIAU GERANORIŠKUMO IR SUGEBĖJIMO UŽGNIAUŽTI 
SAVO ASMENINES AMBICIJAS VARDAN LIETUVOS VALSTYBĖS 
IR ŽMONIŲ GEROVĖS. KARTAIS PASIGENDU ORIOS, TAUTOS 
IŠRINKTOJO STATUSO VERTOS LAIKYSENOS, TOLERANCIJOS 
KITŲ NUOMONEI. 

žmonių dantų protezavimo, buvo skundžiamasi ilgomis ei-
lėmis laukiant galimybės protezuoti dantis ir dar ilgesnėmis 
laukiant kompensacijų už jau suteiktas protezavimo paslau-
gas, akcentuota nepakankama dantų protezų kokybė ir ga-
rantijos jiems nebuvimas, – inicijavome šio klausimo svars-
tymą Seimo Sveikatos reikalų komitete. Pakvietėme atvykti į 
Palangą ir susitikti tiesiogiai su gyventojais bei išdėstyti esa-
mą situaciją ir galimus problemos sprendimų variantus pers-
pektyvoje Valstybinės ligonių kasos ir Klaipėdos teritorinės 
ligonių kasos atstovus. Šis susitikimas įvyko 2018 m. birželio 
22 d. Pažymėtina, kad toks išvažiuojamasis vadovų susitiki-
mas su gyventojais regione įvyko pirmą kartą. Numatoma to-
kių susitikimų gyventojams rūpimais klausimais organizuoti 
ir ateityje. Galima pasidžiaugti, kad 2019 metais dantų prote-
zavimui skirta daugiau lėšų, todėl tikėtina, kad laukimo eilės 
turėtų palaipsniui mažėti.  

Gavus prašymą tarpininkauti dėl susidariusių skolų už šilumą 
ir kitus mokesčius, buvo kreiptasi į atitinkamas įmones, prašant 
sudaryti galimybes išdalinti skolų sumokėjimą mažesnėmis su-
momis per ilgesnį laikotarpį ir taip palengvinti mažas pajamas 
gaunančių asmenų mokestinę naštą. Pagalba buvo suteikta.

2018 m. gruodį pavyko užbaigti magistralinio kelio A11 
Šiauliai–Palanga atkarpos per Kretingą, Žemaitės alėjos, re-
konstrukciją. Ką tik buvo užbaigtas ir šventiškai atidarytas 
Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos naujasis pastatas. 
Visų Šventųjų dienos išvakarėse lankytojams duris po rekons-
trukcijos darbų atvėrė grafų Tiškevičių šeimos koplyčia-mau-
zoliejus. Įpusėjusi Sporto ir sveikatingumo centro Kretingos 
mieste statyba. 

Inicijavau žmonėms labai svarbius įstatymų pakeitimus. 
Viename iš jų siekiau, kad sulaukusiems 80 metų amžiaus ir 
vyresniems būtų galima įsigyti 100 procentų kompensuoja-
mus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, netaikant jo-
kių priemokų. Įstatymą priėmus, jie visiškai būtų apmokami 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. 

Kartu su kitais Seimo nariais pasiūliau keisti Tabako, tabako 
gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą, siekiant 
uždrausti rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose ir kai 
kuriose viešosiose erdvėse. Noriu pasidžiaugti, kad pastarosio-
mis dienomis vykusiame plenariniame posėdyje Seimo nariai 
pritarė tolesniam pateikto projekto svarstymui. Jeigu jis bus 
priimtas, Lietuvos gyventojams bus sumažintas neigiamas pa-
syvaus rūkymo poveikis sveikatai, nes šiuo metu nerūkantieji 
dažnai verčiami kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru.

Palangos ir Kretingos bendruomenės buvo pakviestos į 
pažintines ekskursijas Seime, Palangos kolektyvai čia prista-
tė visiems įsimintiną nuostabų koncertą. Nuolat plėtojami ir 
vystomi vietos verslo atstovų, rajono švietimo bendruome-
nės ir centrinės valdžios bendradarbiavimo ryšiai.
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Detali mano veiklos Palangos–Kretingos rinkiminėje apy-
gardoje ataskaita už 2018 metus yra pateikta 2019 m. sausio 
4 d. laikraščio „Pajūrio naujienos“ priede. Analogiška ataskai-
ta buvo pateikta ir už 2017 metus.

– Koks jums atrodo šis Seimas? Ar sutinkate su kolege 
Irena Degutiene, kad šis Seimas – pats blogiausias per 
visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį?

– Grožio, skonio ir politikos klausimais kiekvienas iš mūsų 
galime turėti individualią nuomonę, todėl būtų neetiška man 
vertinti p. Irenos Degutienės nuomonę šiuo klausimu. Be to, 
aš dirbu tik pirmą kadenciją Seime ir Seimo darbą iki tol ga-
lėjau stebėti tik kaip eilinis Lietuvos pilietis. Galiu tik pako-
mentuoti, kad priimtų įstatymų skaičiumi šis Seimas neatsi-
lieka nuo ankstesnių. Visus tris biudžetų (valstybės, SODROS 
ir PSDF) įstatymus, dėl kurių kiekvienoje kadencijoje vyksta 
daugiausia diskusijų, priėmė savalaikiai. 

– Ko trūksta Lietuvos politikai ir jos formuotojams, po-
litikams, apskritai? Ko jūs pasigendate?

– Manyčiau, kad turėtume pademonstruoti daugiau ge-
ranoriškumo ir sugebėjimo užgniaužti savo asmenines am-
bicijas vardan Lietuvos valstybės ir žmonių gerovės. Kartais 
pasigendu orios, tautos išrinktojo statuso vertos laikysenos, 
tolerancijos kitų nuomonei. 

– Šių metų pirmoje pusėje vyks net trys rinkimų kampa-
nijos. Ar turite savo remiamą kandidatą į šalies prezidentus? 
Į kokius kandidatų bruožus, kompetencijas jūs, žmogus su 
didele gyvenimo patirtimi, patartumėte atkreipti dėmesį?

– Aš rinksiuosi tą kandidatą į Lietuvos prezidentus, ku-
riame įžvelgsiu gebėjimus suvienyti Lietuvos žmones ben-
driems tikslams ir darbams bei būti visiems lygiai teisingu. 

– Kartu su prezidento rinkimais vyks ir referendumas 
dėl dvigubos pilietybės. Ar remiate jį? 

– Lietuvai yra kritiškai svarbu, kad jos piliečių skaičius ne 
mažėtų, o augtų. Tenka pripažinti, kad vis daugiau lietuvių 
gyvena už Lietuvos ribų. Negalime jų prarasti. Tėvynėje turi 
užtekti vietos visiems, tiek tiems, kurie čia gyvena, tiek tiems, 
kurie nusprendė laikinai išvykti. 

– Beje, jūs esate LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruo-
menės komisijos pirmininkas. Kokie yra referendumo lū-
kesčiai iš pasaulio lietuvių?

– Pasaulio lietuviai visa širdimi trokšta nebūti atstumti Lie-
tuvos valstybės, trokšta būti jos piliečiais ir asmeniškai prisi-
dėti prie jų vienintelės tėvynės Lietuvos gerovės ir klestėjimo. 
Turime jiems padėti. 

– Esate ir Sveikatos reikalų komiteto narys. Kokias ini-
ciatyvas, nukreiptas gerinti sveikatą, jūs palaikote, palai-
kysite naujais metais?

– Lietuvos valstybė turi užtikrinti sveikatos priežiūros pas-
laugų prieinamumą ir kokybę visiems Lietuvos gyventojams, 
nepriklausomai nuo to, kurioje Lietuvos vietovėje jie gyve-
na, nuolat didindama biudžeto lėšas sveikatos apsaugai. Lie-
tuvoje turime labai daug profesionalių, aukštos kvalifikacijos 
medikų, kuriems dėkingi tūkstančiai gyventojų, tačiau juos 
aukštesniais atlyginimais vilioja užsienio valstybės, todėl pri-
valome dėti visas įmanomas pastangas nuolatiniam jų gero-
vės gerinimui Lietuvoje, jų išsaugojimui savo tėvynėje.

– Ko palinkėtumėte visiems, ypač savo rinkėjams šiais 
metais?

– Santarvės ir supratimo, meilės savo tėvynei ir jos pilie-
čiams. Ir, žinoma, sveikatos.

• Apskaitos paslaugos

• Įmonių finansų mokymai vadovams

• Konsultacijos mokesčių, apskaitos klausimais

• Įmonių steigimas, pertvarkymas

UAB „Žinius“

info@zinius.lt 

Tel. +370 652 09875

www.zinius.lt

„PALANGOS TILTAS“ – TAVO LAIKRAŠTIS ARČIAUSIAI BALTIJOS JŪROS.
P R E N U M E R U O K. R E K L A M U O K I S. 

W W W . P A L A N G O S T I L T A S . L T
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S. Daukanto g. 21, Palanga  +370 460 41 433, info@alka.lt www.alka.lt

• APGYVENDINIMAS

• KONFERENCIJŲ SALĖ

• PIRČIŲ KOMPLEKSO PASLAUGOS

• GROŽIO PROCEDŪROS BEI MASAŽAI

• RESTORANAS
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KULTŪRA

Jorė MEDINĖ

Direktorė Vita Petrauskienė čia dirba jau 20 mėnesių: „Kultū-
ros ir jaunimo centrą matau kaip atvirą ir modernią kultūrinės 
edukacijos erdvę“. Centro vadovė džiaugiasi, kad pavyko ben-
dram darbui sutelkti visą darbuotojų komandą, kurią sudaro 
kultūros darbuotojai (meno kolektyvų vadovai, koncertmeis-
teriai, kultūros vadybininkai) ir administracijos personalas.

„Mano siekis buvo ir yra sujungti šias abi darbuotojų gru-
pes bendrai veiklai, daugiau komunikuoti tarpusavyje tam, 
kad kiekvienas darbuotojas suprastų savo ir kolegos darbo 
funkcijų svarbą“, – sako komandos vadovė.   

Palangoje populiarūs teatro, šokio, dainavimo, etnokultūros 
žanrai. Veikia „Grubusis” teatras, šokių kolektyvai „Banguolis” ir 
„Bočiai”, vokaliniai ansambliai „Guboja” ir „Eldija”, folkloro ansam-
blis „Mėguva”, kamerinis ir Jūros šaulių chorai. Teatras ir folkloro 
ansamblis atviras visoms amžiaus grupėms, šokio ir dainavimo 
žanrai – suaugusiems nuo 18 metų, tad mėgstamą veiklą gali 
atrasti kiekvienas. Šiuo metu kultūros centro meninėje veikloje 
dalyvauja daugiau nei 200 įvairaus amžiaus dalyvių. 

Giliausias šokio tradicijas puoselėjantys šokių kolektyvai 
„Banguolis“ ir „Bočiai“ (meno vadovė Janina Serapinienė) 
dalyvauja įvairiuose miestų bei miestelių renginiuose, respu-

blikinėse dainų šventėse, Europiadose. Nuo 2017 m. vyksta 
vadovės inicijuotas tarptautinis liaudiškų šokių festivalis „Pa-
langos miestely“, kuris įvairiose miesto erdvėse į šokio sūkurį 
įtraukia miestelėnus bei kurorto svečius. Festivalyje dalyvau-
ja daugiau kaip 400 šokėjų.

Folkloro ansamblis „Mėguva“ (meno vadovė Zita Baniulaity-
tė), apdovanotas „Aukso paukšte“, ne tik sėkmingai koncertuo-
ja, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose, bet ir kuria šventes 
Palangoje. Pačiu gražiausiu metų laiku – pavasarį, kai Šv. Jurgis 
paima raktus, atrakina žemę ir išleidžia žalumą, „Mėguva“ kvie-
čia į Jurgines. Smagioje atbundančios gamtos šventėje išskir-
tinę nuotaiką kuria folkloro kolektyvai iš visos Lietuvos. 2018 
metais „Mėguva“ minėjo 30 metų kūrybinės veiklos jubiliejų.

Palangos „Grubųjį“ teatrą prieš 25 metus įkūrė režisierius 
Virginijus Milinis. Mėgėjų teatras savo kūrybines galias bando 
statydamas skirtingo žanro, epochų ir autorių kūrinius. Arti-
miausias šiam kolektyvui – farsas, satyra, komedija. Pasak teatro 
vadovo, vyresnieji kolektyvo nariai teatre, galima sakyti, apsigy-
vena, o jaunimą reikia „prisiauginti“. Teatras neturi tikslo ugdyti 
profesionalus, tačiau malonu, kad dalis moksleivių ne tik savo 
gyvenimą susieja su scena, bet nepamiršta ir gimtojo teatro, 
kaskart seka jo kūrybą, o pakviesti mielai dalyvauja programose. 

Palangos kultūros ir jaunimo 
centras – atviras naujovėms 

ir Palangos bendruomenei

Palanga – nuostabus miestas gyven-

ti tiek jaunam, tiek senam. Čia galima 
ne tik pailsėti prie jūros, bet ir turiningai 
leisti laisvalaikį. Mieste ištisus metus 
veikia muziejai, koncertų salės, galima 
grožėtis architektūros paminklais, par-
kais, naujomis erdvėmis. Viena tokių – 
Grafų Tiškevičių alėja, kurios prieigose 
puikuojasi Palangos širdis – Kurhau-

zas. Mūrinėje jo dalyje įsikūręs Palan-

gos kultūros ir jaunimo centras, kuriam 
patikėta kuruoti Kurhauzo salę, aštuo-

nių meno mėgėjų kolektyvų veiklą bei 
organizuoti valstybines, kalendorines ir 
kitas šventes Palangoje bei Šventojoje.

Palangos kultūros ir jaunimo centro direktorė Vita 
Petrauskienė 
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Palangoje ypač  populiarus dainavimo žanras. Moterų 
vokalinis ansamblis „Guboja“ ir Jūros šaulių vyrų choras (va-
dovas Rimgaudas Juozapavičius) ne tik dalyvauja Palangos 
kultūriniame gyvenime bei atstovauja kultūros centrui Lie-
tuvos ir užsienio miestuose, bet ir noriai įsijungia į visuo-
meninę veiklą. Vasaros pradžioje kolektyvų organizuojama 
chorų šventė „Su jūra dainuok“ jau tapo tradiciniu Palangos 
renginiu atvirose miesto erdvėse, kuriose dalyvauja per 200 
dainininkų iš Lietuvos ir užsienio. Vokalinis ansamblis „Eldija“ 
(vadovas Juozas Tubinas) savo kūrybinę veiklą vysto Švento-
joje ir džiugina bendruomenės narius bei miestelio svečius 
šventėse, iškilmėse, minėjimuose, glaudžiai bendradarbiauja 
su Latvijoje įsikūrusiu Rucavos kultūros centru.

Palangos kamerinis choras, šiemet švęsiantis penkerių 
metų jubiliejų (vadovas Edmundas Jucevičius), – nuolatinis 
Palangos švenčių bei respublikinių renginių dalyvis. Nors ko-
lektyvas dar jaunas, meninis jo lygis įvertintas aukštai, chorui 
suteikta I kategorija. 2018 metais tarptautiniame festivaly-
je-konkurse Prahoje choras pelnė aukso diplomą.

Kolektyvai aktyviai koncertuoja, kuria menines progra-
mas ir festivalius, dalyvauja renginiuose Lietuvoje, užsienyje 
ir visada laukia naujų narių. Palangiškiai, norintys įsitraukti į 
meno kolektyvo veiklą, gali ateiti į repeticiją arba susisiekti su 
vadovu. Kontaktus, repeticijų vietas ir laikus rasite interneti-
nėje svetainėje www.pkjc.lt.

Per paskutinius metus kultūros centro veikla stabiliza-
vosi daugeliu aspektų – bendromis visų darbuotojų pa-
stangomis pavyko pasiekti gražių rezultatų, atsirado kolek-
tyvinis supratimas, vis labiau ryškėja efektyviai veikiančios 
kultūros įstaigos kontūrai. Visi šie veiksniai prisideda prie 
gero mikroklimato kūrimo įstaigos viduje, darbuotojų 
motyvacijos ir kokybiškesnių kultūros paslaugų kūrimo. 
Kultūros ir jaunimo centras siekia, kad į Palangos miesto 
kultūrinį gyvenimą įsitrauktų kuo didesnė bendruomenės 
ir atvykusių turistų dalis, kurie per kultūros paslaugas sti-
printų savo kultūrinius potyrius.

2019 metų pradžia Palangos kultūros ir jaunimo centrui 
– labai intensyvi, nes prasideda svarbiais renginiais: Laisvės 
gynėjų diena su jau tradicija tampančia šviesos eisena, Vasa-
rio 16-osios minėjimas Palangos koncertų salėje, Kovo 11-oji 
diena su atkurtos Lietuvos jaunimo iniciatyvomis. 

Kovą bus pristatomas jau II-asis teatrų festivalis vaikams 
„Kurhauzo nykštukas“. Taip pat tęsiamas koncertų ciklas „Muzi-
kos vakarai kurhauze“, vokaliniai meno kolektyvai tęs tradiciją 
koncertuoti sveikatinimo centruose, Globos namuose. Šie pa-
sirodymai apjungiami į koncertų ciklą „Muzikos receptai“. „Gru-
busis“ teatras pristatys net dvi premjeras, viena iš jų „Amerika 
pirtyje po 120 metų“. Kamerinis choras kartu su Klaipėdos cho-
rų bendrija „Aukuras“inicijuoja John Rutter „Magnificat“ prista-
tymą Palangoje. Įvairiose Palangos ir Šventosios erdvėse vyks 
kalendorinės šventės, tradiciniai festivaliai, socialinės akcijos. 
Vasarą dar labiau suintensyvės profesionalaus meno sklaida 
Kurhauzo salėje. Minėdami Baltijos kelio 30-mečio jubiliejų, 
jungsimės prie tarptautinio projekto „Senovinė ugnies naktis“, 
kuomet Baltijos jūros pakrantėje įžiebiami laužai. 

„Už kadro“ liekanti vadybininkų ir administracijos komanda Aldo Ten nuotr.

PALANGOJE POPULIARŪS 
TEATRO, ŠOKIO, DAINAVIMO, 
ETNOKULTŪROS ŽANRAI. 
VEIKIA „GRUBUSIS” TEATRAS, 
ŠOKIŲ KOLEKTYVAI „BAN-

GUOLIS” IR „BOČIAI”, VOKALI-
NIAI ANSAMBLIAI „GUBOJA” 
IR „ELDIJA”, FOLKLORO AN-

SAMBLIS „MĖGUVA”, KAMERI-
NIS IR JŪROS ŠAULIŲ CHO-

RAI. ŠIUO METU KULTŪROS 
CENTRO MENINĖJE VEIKLO-

JE DALYVAUJA DAUGIAU NEI 
200 ĮVAIRAUS AMŽIAUS 
DALYVIŲ.
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PALANGIŠKIAI VILNIUJE

Į Vilnių išvykęs studijuoti, o vėliau jame 
ir pasilikęs dirbti palangiškis Simonas 
Norkus prisipažįsta, kad Palangos anks-

čiau taip nevertino kaip dabar. Šiam 
23-ejų vaikinui ir jo bendraamžiui kole-

gai Ignui Lesauskui iš Trakų Palangos 
miesto savivaldybė konkurso  būdu pa-

tikėjo parengti Palangos jaunimo centro 
projektą. „Palyginti su kitais architektų 
sprendiniais, mūsų projektas išsiskyrė 
amfiteatru, įkastu po žeme. Amfiteatras 
bus visiškai pritaikytas rengti įvairius jau-

nimo renginius, organizuoti filmų vaka-

rus, koncertus“, – žurnalui „Lietuvos 
pajūris“ sakė S. Norkus. Jaunimo cen-

tras iškils Vytauto g. 110, šalia Savivaldy-

bės administracijos pastato.

Palangos jaunimo centrą su 
amfiteatru suprojektavo palangiškis, 
nesižavėjęs Palanga

Lukas BALTIS

– Kokie jūsų ryškiausi vaikystės atsiminimai iš Palan-
gos? Ar Baltijos jūra pašonėje darė įtaką jūsų formavi-
muisi? Kaip?

Simonas Norkus: 
– Labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad Palanga yra mano gim-

tasis miestas. Šis miestas man labai svarbus ir visada gera sugrįž-
ti pas namiškius. Ryškiausi prisiminimai iš vaikystės yra vasaros 
Palangoje. Vasaras leisdavau kiekvieną dieną važinėdamas BMX 
dviračiais kartu su draugais bei poilsiautojais, kurie atvykdavo iš 
kitų miestų. Prieš ir po pasivažinėjimų nepraleisdavom progos 
išsimaudyti jūroje ir pasideginti. Prie viso to, užsiimdavau ir fo-
tografija. Nuotraukose vyravo pajūrio peizažai, žaluma Palangos 
botanikos parke, BMX dviračių atletai ir, žinoma, architektūra. 

– Pasirinkote architektūros ir dizano studijas. Kodėl?
– Jau būdamas dešimtoje klasėje svarsčiau apie architek-

tūros arba dizaino studijų kryptis. Būdamas devynerių, 
pradėjau lankyti Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklą, 
tikriausiai tai prisidėjo prie studijų pasirinkimo. Istojęs į Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) architektūros 
fakultetą, supratau, kad pasirinkau tinkamą kryptį. Nei kar-

to nekilo abejonių, kad tai ne mano sritis. Šiuo metu dirbu 
architektu ir siekiu kuo daugiau tobulėti šioje srityje. Taip pat 
studijų metu susipažinau su bendraminčiu Ignu Lesausku. 
Igną dabar galiu drąsiai vadinti kolega – Palangos jaunimo 
centro projekto idėją sukūrėme kartu. 

Ignas Lesauskas: 
–  Esu iš Trakų, ten baigiau 10 klasių, mokydamasis susidomė-

jau architektūra. Persikėlęs į Vilniaus Žirmūnų gimnaziją, tęsiau 
savo pažintį su architektūra ir lankiau Jaunojo architekto 
mokyklą VGTU. Baigęs gimnaziją, neabejojau nė akimirką, ką 
veiksiu. Architektūrą pasirinkau dėl to, kad mane visada žavė-
jo technika ir konstruktyvūs, logiški bei patogiai sudėlioti ob-
jektai. Mano nuomone, estetiška ir funkcionali architektūra 
palengvina kasdienybę. 

– Kokiais dizaino darbais labiausiai didžiuojatės? 
Simonas Norkus: 
– Esame jauni architektai, todėl neturime sukaupę dide-

lio darbų portfolio, tačiau su kolega aktyviai dalyvaujame 
įvairiuose konkursuose. Vienas jų buvo Vokės dvaro interjero 
konkursas, kuriame laimėjome antrąją vietą. Be abejo, labai 
džiaugiamės ir Palangos jaunimo centro konkursu.

Simonas Norkus, buvęs palangiškis, parengė Jau-
nimo centro projektą
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Dalyvaudami konkurse Palangos jaunimo centro projektui 
sukurti, abu su Ignu bendradarbiavome su bendrove „2L ar-
chitektai“. Iki šiol dirbu joje.

– Kaip jums gimė mintis dalyvauti Palangos jaunimo 
centro projekto parengimo konkurse?

Simonas Norkus: 
– Kadangi man įdomu, kas vyksta mano gimtajame mieste, 

dažnai vartau Palangos miesto savivaldybės tinklalapį. Jame išvy-
dęs informaciją apie Palangos jaunimo centro konkursą, ją iškart 
parodžiau Ignui. Nedelsdami nusprendėme jame dalyvauti.  

– Kokius principus, Palangos erdvines subtilybes siekėte 
apimti ir atskleisti, projektuodamas Jaunimo centrą?

Simonas Norkus: 
– Projektuodami jaunimo centrą Palangoje, pirmiausia 

didelį dėmesį skyrėme jo funkciniam išplanavimui. Tai yra 
labai svarbus aspektas. Labai svarbu, kaip jaunimas ir kiti 
lankytojai galės patogiai ir saugiai judėti pastate ir aplink jį. 
Konkurso užduotyje vienas iš reikalavimų buvo vieta lauko 
amfiteatrui. Projektuodami supratome, kad amfiteatras turi 
būti išreikštas kaip pagrindinė ir svarbiausia šio projekto erd-
vė, manau, kad tai mūsų projekte yra akivaizdu. 

– Kas buvo sunkiausia projektuojant? O lengviausia? 
Simonas Norkus: 
– Sunkiausia buvo sutalpinti pageidaujamas patalpas į 

suplanuotą pastato dydį. O lengviausia buvo parinkti Palan-
gos miestui derančias apdailos medžiagas, kurios, žinoma, 
yra natūralios. 

– Kuo jūsų darbas buvo kitoks, palyginti su kitų ar-
chitektų sprendiniais?

Simonas Norkus: 
– Palyginti su kitais architektų sprendiniais, mūsų pro-

jektas išsiskyrė amfiteatru, įkastu po žeme. Turbūt tuo ir yra 
unikalus šis pastatas. Amfiteatras visiškai pritaikytas rengti 
įvairius renginius, skirtus jaunimui, organizuoti filmų vakarus, 
koncertus ir t. t. 

– Kuo bus unikalus Palangos jaunimo centras pagal 
jūsų projektą?

Simonas Norkus: 

– Lietuvoje nėra daug pastatų su lauko amfiteatrais. Todėl, 
mūsų nuomone, šis pastatas ir išsiskirtų šia pagrindine erdve. Ji 
pritrauktų ne tik Jaunimo centro lankytojus, bet ir poilsiautojus.  

– Kaip dažnai grįžtate į Palangą? Kas jus čia žavi? O kas 
niaukia kartais nuotaiką be lietaus?

Simonas Norkus:  
– Šiuo metu gyvenu Vilniuje, tačiau stengiuosi grįžti kuo 

dažniau. Grįžti į Palangą gera, nes čia pušynai, paplūdimys, 
jūros ošimas ir ramybė. Prieš išsikraustydamas į sostinę, Pa-
langos taip nevertinau, kaip dabar. Būdamas Vilniuje pasi-
gendu visos šios ramybės ir gamtos. Palangoje žavi daug kas, 
tačiau labiausiai – Palangos botanikos parkas. Tai yra vienas 
gražiausių parkų Lietuvoje, kurį stengiuosi aplankyti kiekvi-
eną kartą grįžęs ir parodyti draugams iš kitų miestų. Vieninte-
lis su gimtine susijęs dalykas, kuris tikrai man nepatinka – vis 
dar gajus požiūris, kad Palanga – tai yra J. Basanavičiaus gat-
vė su sausakimšu paplūdimiu. Joje mes turime ir daug nuos-
tabių, kultūriškai vertingų vietų. 

– Jūs, beje, esate „pramušęs galvą“ BMX dviračių 
sporte. Kokie čia jūsų pasiekimai?

Simonas Norkus: 
– BMX dviračiu važinėju jau 12 metų. Palangoje šie dvirači-

ai padarė didelę įtaką mano formavimuisi. Iš pirmo žvilgsnio 
atrodo, kad tai tik sportas, tačiau ne tik. Ir bendruomenė visų 
BMX-istų, joje daug įvairių žmonių. Visi bendraujame daug 
metų ir kartu augame kaip asmenybės. Ne kartą yra tekę da-
lyvauti vienose garsiausių varžybų Lietuvoje – „Karramba“. 
2015 metais jose laimjau pirmąją vietą AM grupėje. Taip pat 
esu dalyvavęs tarptautinėse „Simple session“ varžybose, vyk-
stančiose Estijoje.

– Ko palinkėtumėte Palangos jaunimui?
Simonas Norkus: 
– Palangos jaunimui linkiu siekti savo tikslų ir garsinti Pa-

langos vardą savo pasiekimais. 
– O gal ir jūs grįšite gyventi į gimtąją Palangą?
Simonas Norkus: 
– Taip! Grįžti gyventi čia tikrai žadu, tačiau tai įvyks tolimo-

je ateityje.

Projektuojant jaunimo centrą Palangoje, daug dėmesio buvo skirta jo funkciniam išplanavimui
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OHO!

Ligita SINUŠIENĖ

„Šventoji auga, gražėja, plėtojama miestelio infrastruktūra, 
vystomi nauji projektai, gerinantys žmonių gyvenimo sąlygas 
ir atveriantys naujų darbo vietų perspektyvas (uosto rekons-
trukcijos darbai, naujų poilsinių, prekybos centrų statybos 
perspektyvos), sąlyginai neaukštos būstų kainos miestelio 
prieigose. Čia pigiau įsigyti butą ar net namuką Būtingėje, pa-
lyginti su Palanga. Pamažu žmonės iš naujo atranda ramybės ir 
privatumo išskirtinumą jūros ir miško harmonijoje. O atstačius 
Šventosios uostą, manau, miestelis dar labiau vystysis ir taps 
dar didesniu traukos centru, juk kiek Lietuva turi to pajūrio, 
tad jį ir vertiname, – su „Lietuvos pajūriu“ pastebėjimais bai-
giantis 2018-iesiems dalijosi Šventosios pagrindinės mokyklos 
direktorė Valda Šarkienė, pateikdama ir iškalbingus skaičius. – 
Mokykloje šiemet turime rekordinį pirmokų skaičių – net 22, 
kai visuomet jų būdavo iki 10-ies, esame turėję ir vos 8 pirma-
klasius. Po truputį miestelyje daugėja gyventojų, sugrįžta emi-
grantai. Manau, juos traukia miestelio ramybė, grynas oras. 
Daugelis gyvena čia, o dirba Klaipėdoje“. 

Vilniečiai, kauniečiai 
didmiesčius maino į Šventąją 
jau dabar. Kas dėsis, 

atstačius uostą? 
Palengva, palengva Šventoji 

kyla iš letargo miego ir ateina 
laikas, kai miestelio gyventojai 

nebegalės vidury gatvės drąsiai 
užtraukti mėgstamos dainos, 

nesibaimindami, kad kas išgirs. 
Šventojiškiai džiugiai stebi 

kylančius naujus kotedžus, o 
mokyklos ir darželio vadovės 

fiksuoja augantį moksleivių 
skaičių. Jeigu atokus pajūrio 

kurortas ir be pramogų pasiūlos 
pradeda vilioti didmiesčių gy-

ventojus, kaip Šventoji atgims,
 pagaliau pastačius uostą? 

Į Šventąją iš Vilniaus R. Faidušienė atvyko 
auginti trynukų. Asmeninio archyvo nuotr.

ŠVENTOJOJE 30 
METŲ GYVENANTI 
AUŠRA TOLIUŠIENĖ
 STEBĖJOSI: „LABAI DAUG 
ŽMONIŲ NUSIPIRKO 
ČIA BUTUS IR NAMUS.
KIEK DAUG STATYBŲ 
ČIA VYKSTA, KIEK PRISTATYTA 
VISKO! IR VIEN PER 
PASTARUOSIUS DVEJUS-
TREJUS METUS."
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Direktorei antrino ir lopšelio-darželio „Sigutė“ auklėtoja 
Aušra Toliušienė, atliekanti įstaigos direktoriaus funkcijas: 
„Iš tiesų pastaruosius kelerius metus iš eilės jaučiame vai-
kučių padaugėjimą darželyje. Pernai į mokyklą išleidome 20 
darželinukų, šiemet iš viso turime 18 naujų vaikučių. Daug 
šeimų grįžta iš užsienio, čia gyventi parvažiuoja iš Kauno, 
Vilniaus. Tenka pakalbėti su tėvais. Jie didmiestyje važinė-
dami dideliais atstumais į darbus, vaikus vežiodami į ugdy-
mo įstaigas dar labiau pavargsta, nei iš Šventosios vykdami 
į darbovietę Klaipėdoje“. 

Miestelyje tris dešimtmečius gyvenanti moteris mato, kaip 
gyvenvietė keičiasi tiesiog jos akyse: „Labai daug žmonių nu-
sipirko namus, pasistatė naujus Būtingės soduose. Kiek daug 
statybų čia vyksta pačioje Šventojoje, kiek pristatyta naujų 
namelių, kotedžų! Ir vien per pastaruosius dvejus-trejus me-
tus. O kalbant apie uostą, nenorėčiau patikėti, kad kas pasi-
keis vien jį atstačius. Tačiau jeigu kartu su uostu atsiras naujų 
pramogų, bus sutvarkyta infrastruktūra, tuomet taip, be abe-
jo, Šventoji dar labiau trauks žmones“. 

Atsikėlė prieš metus
Žurnalui „Lietuvos pajūris“ pavyko pašnekinti iš Vilniaus 

į Šventąją atvykusią jauną šeimą, auginančią pustrečių me-
tukų trynukus. Kas gi jaunus žmones atviliojo į atokią pajūrio 
gyvenvietę, vietinių netgi pramintą Palangos pamote? „Čia 
atsikėlėme prieš nepilnus metus, – pasakojo Raimonda Fai-
dušienė. – Mano gimtinė – Klaipėda, o kas užauga pajūryje, 
jiems jūros labai trūksta. Be to, mama Šventojoje turi būstą, 
tad visa tai irgi turėjo įtakos apsisprendimui. Tačiau labiausiai 
šį žingsnį nulėmė vaikai. Ne vienerius metus pragyvenusi Vil-
niuje, tikrai nesigailiu, kad čia įsikūrėme. Čia tvyro tokia ramy-
bė! O Palanga vasarą per daug apkrauta“. 

Išgirdusi klausimą apie planuojamą uosto atstatymą, 
moteris nusikvatojo: „Mano buvusi darbovietė „Sweco 
Lietuva“ ir rengė uosto atstatymo projektą. Pati prie jo 
neprisidėjau, jį rengė kolegos inžinieriai, pati esu aplinko-
saugininkė. Ir labai tikiu, kad projektą pavyks įgyvendinti, 
čia įrengti patogią infrastruktūrą. Tad gal ir galima sakyti, 
kad išvykusi čia gyventi nėjau į visišką nežinią. Manau, kad 
atgimęs uostas tikrai pakeis Šventosios įvaizdį. Mes jūros 
turime ne tokį didelį lopinėlį: Giruliai, Melnragė, Palanga, 
Šventoji. O Šventojoje pajūris netgi patrauklesnis, nes čia 
jūra arčiau. Ir čia visur aplink miškai. Didelis miestelio pri-
valumas – viskas ranka pasiekiama“. 

Iš Kauno – į Šventąją
Prieš trejus metus iš Kauno į Šventąją atsikėlė Dalia ir Ro-

landas Zokai. Tada jauniausioji jų dukra buvo keturiolikos. 

Kaune pragyvenę daugiau nei 20 metų 
Dalia ir Rolandas Zokai su paaugle dukra 
persikėlė į Šventąją. Asmeninio archyvo nuotr.

„Kaune pragyvenome daugiau nei dvidešimt metų, – pasa-
kojo Dalia. – Vyresnieji vaikai užaugo, jie Kaune ir pasiliko, 
norėjosi pokyčių, svarstėme, kur pirktis naują būstą. Pasi-
rinkome Šventąją, nes čia turtas – kartu ir investicija. Aš čia 
užaugau, tad tarsi grįžau pas mamą. O vyras – iš Šakių, tad 
mums iš paskos ir jo mama atsikraustė“. 

Moteris atviravo, kad iš pradžių buvo sunkiau jų paauglei 
dukrai, nors didelių prieštaravimų ir neišreiškė. „Iš pradžių ji 
galbūt ir neįvertino didelių pokyčių, tad šoką jai teko patirti, 
buvo sunkoka, bet priprato. Ji jau pažįsta ir visus šventojiš-
kius, net mudu su vyru ne visus žinome, – šypsojosi D. Zo-
kienė. – Niekada iš jos neteko išgirsti, kad norėtų sugrįžti į 
Kauną“.

O ar čia netrūksta pramogų, veiklos buvusiems kaunie-
čiams, ypač – paauglei?

„Žmonės dažnai skundžiasi, kad Šventojoje nėra ką veikti, 
bet ir mums, kai gyvenome Šilainiuose (Kauno mikrorajonas, 
– aut.), niekas ten pramogų neorganizuodavo. 

Šventojiškiai labai nori to išskirtinio dėmesio, gal taip yra 
likę nuo tų laikų, kai gyvenvietė buvo atskirta nuo Palangos. 
Ir meras visuomet savo kalbose kreipiasi į palangiškius ir šven-
tojiškius. Aš asmeniškai to neišskirčiau. Šventoji – Palangos 
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Kauno pankų motina vadinta laisvoji menininkė ir 
renginių organizatorė Agnė Dragūnaitė

mikrorajonas. Ir nė viename dideliame mieste niekas neorga-
nizuoja specialių pramogų atskiriems mikrorajonams, nebent 
vietos bendruomenė pati ką nors susigalvoja. Kita vertus, mes 
ir nesame itin dideli pramogautojai, labiau – namisėdos“, – kal-
bėjo Dalia.

Vardindama pajūrio gyvenvietės privalumus, šventojiškė 
palygina ir keliones į darbą. Dalia dirba Plungės apylinkės 
teismo Palangos rūmuose, Rolandas – Palangos oro uoste.

„Kaune abu su vyru dirbome centre, tad laiko nuvykti į dar-
bą sugaišdavome daugiau nei čia. Vyras dar išvykdavo anks-
čiau, tad išvengdavo pikų, o man lemiamos būdavo 5 minu-
tės. Dabar Kaune eismas dar intensyvesnis. Dažnai ten tenka 
lankytis, nes ten gyvena vyresnieji vaikai. Iš Kauno grįžtame 
pavargę, net atsidūstame, kaip gera čia, kaip ramu, grynas 
oras. Dabar mums didžiausia problema, kur atostogauti. Nes 
anksčiau atostogaudavome Šventojoje“, – sakė pašnekovė. 

Kad Šventoji dar labiau atgis atstačius uostą, moteris nea-
bejoja, tačiau atkreipia dėmesį, kad miestelis jau ir dabar yra 
gyvesnis nei jos vaikystės laikais: „Mums augant, rugpjūčio 
30-ąją Šventojoje galėdavai sutikti du žmones, o dabar, kai 
tik geresnis oras, žmonių pilna pajūryje. Ir daug kauniečių, 
vilniečių čia prisipirkę butų“. 

Šaržų piešėja ramybę atrado Šventojoje 
Kauno pankų motina vadinta laisvoji menininkė ir rengi-

nių organizatorė Agnė Dragūnaitė, prieš penkerius metus 
laikinąją sostinę išmainiusi į Šventąją dėl sūnaus, taip pat 
džiaugėsi miestelio ramybe ir praėjusių metų gale ieškojo 
dar didesnės – Drumulių kaimelyje jau įsigijo sklypą moli-
niam namukui. 

„Mačiau, kaip miestas gadina vaikus, jaunus žmones su 
vakarietiškąja kultūra, visais tais MacDonaldais, popkornais, 
ginklų prekyba net 7 klasės mokiniams pateikiant katalogus, 
su visais tais narkotikais, ir su valstybinių institucijų požiūriu 
į žmogų kaip į eilinį statistinį vienetą. Čia, pajūryje, žmonės 
visai kitokie!” – sakė menininkė.  

Šventojiškiams ir miestelio turistams bent jau „iš matymo“ 
pažįstama Agnė prie restorano „Paršelio rojus“ du dešimtme-
čius kiekvieną vasarą piešia praeivių šaržus, ne sezono metu 
užsakymus priima internetu. Taip ir buvo iki 2013-ųjų: vasarą 
– Šventojoje, kitu metu – Kaune.

Ji pasakojo ne tik apie savo pomėgį piešti šaržus, bet ir apie 
ne vieną surengtą personalinę parodą, apie išskirtinius savo 
pačios organizuotus sūnaus gimtadienius, paverstus riterių 
turnyrais, apie daugybę gražių svajonių. Palangos kultūros 

ir jaunimo centro vadybininkės Monikos Jarulytės vadinama 
tarpdisciplinine menininke Agnė sako neišbandžiusi savęs, 
ko gero, tik teatre. 

Pokyčiai akivaizdūs 
„Jaučiasi Šventosios pokyčiai, – sakė nuo gimimo Švento-

joje gyvenantis Valdis Skudikis. – Miestelis puošiasi, gražėja, 
vyksta statybos. Anksčiau čia nieko nevyko, Šventoji buvo gal 
net ne Palangos, o net valstybinė gėda. Dar turės praeiti kaž-
kiek laiko, kol pasikeis čia besiilsinčių žmonių kontingentas, 
kol išnyks tie siaubingi namukai. Gal kažkokia dalis jų ir galės 
likti, kad būtų kaip atrakcija, kažkuo primenanti Grūto parką, 
bet tik maža dalis. Nes Šventoji – per gera vieta pigiam tu-
rizmui, o uostas tikrai bus reikalingas didesnių pajamų turis-
tams. Ir labai džiaugiuosi, kad išparduoti „Elijos“ butai“. 

„Neabejoju, kad Šventoji turi perspektyvų, ypač, kai dau-
gybę metų nieko čia nebuvo daroma, – teigė ir  visuomeni-
ninkas šventojiškis Domininkas Jurevičius. – O dabar kiekvie-
name žingsnyje matyti pokyčiai. Nebestovi tuščia „Elija“. Šalia 
jos turėtų atsirasti pramogų parkas. Ošupio take išparduotas 
visas kotedžo kompleksas. Turime nuostabų pliažą, puikią, 
nenualintą gamtą. Ir po truputį atvažiuoja naujų žmonių. Ir 
pagrindinis atvykusiųjų klausimas visada būdavo: „Ką jūs čia 
darote žiemą?“ O žiema – nuostabiausias laikas Šventojoje! 
Darbui su savimi, meditacijai, knygoms. Šventąją labai lengva 
ir paprasta įsimylėti“.

Gali kilti ir turto kainos 
Nekilnojamojo turto agentūros „Vakarų NT“ vadovas Egi-

dijus Valčiukas samprotavo, kad jeigu uostą iš tiesų atstatys, 
įrengs bent kažkokią infrastruktūrą aplink jį, padaugės jach-
tų, tada Šventoji pagyvės. 

„Ir nekilnojamojo turto kainos tikrai neturėtų kristi į apa-
čią, o priešingai – netgi kažkiek kilstelėti. Jau šiuo metu čia 
vyksta naujų statybų, nors kainos ir judėjimas vis tiek dides-
nis Palangoje. O jeigu paklausa didės, tuomet ir sklypų, būstų 
kaina kils“, – svarstė Egidijus.

Anot jo, žmonėms, norintiems bet kur įsikurti, ne tik pa-
jūryje, visų pirma aktualiausia – darbas. „O vaikus auginti 
Šventojoje – idealu, tik dėl užklasinių veiklų tektų juos vežti 
į Palangą. Vis dėlto, kalbant apskritai, ir pačioje Palangoje 80 
procentų pirkėjų turtą perka ne gyvenimui, o poilsiui. Dėl to, 
kad dėl poilsio pardavimai suintensyvės Šventojoje atstačius 
uostą, net neabejoju“, – sakė jis.

Savivaldybė prašys ES pinigų 
Praėjusių metų rugsėjo pabaigoje Klaipėdos valstybinis 

jūrų uostas perdavė Palangos miesto savivaldybei patikėjimo 
teise valdyti Šventosios uostą. Dar iki Naujųjų metų Savival-
dybė  parengė ir pateikė paraišką Europos Sąjungos struktū-
rinių fondų paramai gauti. 

„Savivaldybė dės visas pastangas, kad šis uostelis taptų 
šiuolaikiškas bei patrauklus tiek vietos gyventojams, tiek po-
ilsiautojams, priekrantės žvejams. Būtent žvejams reikiamos 
infrastruktūros sukūrimas – žvejų laivų ir įrangos laikymo pa-
talpų įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt. – yra 
pirmas žingsnis, kurį planuoja žengti Palangos miesto savival-
dybė, siekdama atgaivinti Šventosios uostą. Planuojama, kad 
antrojo etapo ir žvejams reikalingos infrastruktūros įrengimo 
darbai bus baigti per ateinančius trejus metus, paraleliai bus 
ieškoma finansavimo šaltinių kitiems uosto statybos darbų 
etapams įgyvendinti“, – žurnalui „Lietuvos pajūris“ praėjusių 
metų lapkritį sakė kurorto mero patarėja Jurgita Vanagė. 
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6a klasės mokinys. Į 
gyvenimą – su matematika. 
Respublikinių ir tarptautinių 

matematikos konkursų 
laimėtojas. Informacinių 

technologijų projektų dalyvis 
ir laimėtojas. Aktyvus moky-
klos mokinių tarybos narys.

JUOZAS KORSAKAS

7a klasės mokinys. 

Netradicinio sporto – mo-

tokroso varžybų prizinin-

kas – Lietuvos taurės 

trečios vietos laimėtojas.  

Plungės motokroso klubo 

„Žemaitija“ narys.
NOJUS VARANECKAS

LAIPTAI Į SĖKMĘ 
 PALANGOS VLADO 
JURGUČIO PAGRINDINĖJE 
MOKYKLOJE

NAUJO LIETUVOS ŠIMTMEČIO VAIKAI

7c klasės mokinys. Muzikos 

virtuozas. Tris kartus tapo Lietu-

vos vaikų ir moksleivių televizijos 

konkurso „Dainų dainelė“ laure-

atu. Respublikinių ir tarptautinių 

vokalo konkursų laureatas. 

Profesionaliai groja būgnais. 

Vaidina Klaipėdos valstybiniame 

muzikiniame teatre.

KRISTUPAS KERULIS

6a klasės mokinė. 2018 m. 
Lietuvos vaikų ir moksleivių 
televizijos  konkurso „Dainų 
dainelė“ III etapo dalyvė, 
Respublikinių ir tarptautinių 
vokalo konkursų laureatė, 
televizijos muzikinių projektų, 
renginių dalyvė.

PAULĖ VISOCKYTĖ

ARMINTA BILINSKYTĖ-
MILKOVIČIŪTĖ
7a klasės mokinė. Didžiau-

sia mano gyvenimo dovana 
– suteikta galimybė pažinti 
žirgus, įvaldyti jojimo meną. 
Jojimo varžybų prizininkė.

VAKARIS 

SKRITULSKAS

5b klasės mokinys. Res-

publikinių šokių konkursų 

laureatas. Meninio skaity-

mo konkursų diplomantas. 

Aktyvus informacinių tech-

nologijų projektų dalyvis.

MŪZA SVETICKAITĖ

8a klasės mokinė. Puikūs 

mokymosi pasiekimai. Poetė. 

Respublikinių literatūrinių, 

eseistikos, poezijos konkursų 

prizinių vietų laimėtoja. Lietu-

vos televizijos projekto „Tūks-

tantmečio vaikai“ finalininkė.

DOMANTAS VAITKUS

4a klasės mokinys. Puikūs 
mokslo pasiekimai. Respu-

blikinių ir tarptautinių vokalo 
konkursų laureatas, televizijos 
muzikinių projektų, renginių 
dalyvis, meninio skaitymo kon-

kursų dalyvis ir prizininkas.

GODA MOTIEJAITYTĖ

5c klasės mokinė. Mokosi labai gerai. Respublikinių ir tarptautinių modernaus ir klasikinio šokio konkursų laureatė, meninio skaitymo konkursų prizininkė, respublikinių fortepijono konkursų diplomantė. Vaidina Klaipė-dos valstybiniame muzikiniame teatre, Klaipėdos  dramos teatre, Klaipėdos „Kultūros fabrike“.

7a klasės mokinė. Mokosi 

labai gerai. Klasikinio ir moder-

naus šokio solistų konkursų 

prizininkė. Klaipėdos šokių 

mokyklos „Coda“ šokėja. Vai-

dina Klaipėdos valstybiniame 

muzikiniame teatre, Klaipėdos 

„Kultūros fabrike“. DOMILĖ PANOVAITĖ

2a klasės mokinė. Mokosi 
puikiai. Dėl ypatingų gebėjimų 
šiais mokslo metais iš pirmos 
klasės perkelta į antrą klasę. 
Stropiai lanko dailiojo čiuožimo 
treniruotes Kauno ledo arenoje 
ir Klaipėdos dailiojo čiuožimo 
klube „Speigas“.

ATĖNĖ MAŽUKNAITĖ

Laimono Tamošiūno nuotr.
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SVEIKATA

Linas JEGELEVIČIUS

„Mūsų psichikos dienos stacionaras – novatoriškas, pagrįs-
tas namams artima aplinka, bendruomeniškumu. Toks cen-
tras – tarpinė grandis tarp stacionaraus ir ambulatorinio gy-
dymo. Dieną gavę paslaugas, vakare pacientai grįžta namo. 
Tikiu, kad geresnės nuotaikos, žvelgdami į pasaulį šviesesnė-
mis spalvomis“, – žurnalui „Lietuvos pajūris“ sakė Kretingos 
psichikos sveikatos centro direktorė Inna Viršilienė.

Apsilankius Centre, maloniai nuteikė jo paprastas, šiltas 
„namų“, medicinos įstaigos neprimenantis, minimalistinis 
interjeras, šviesios patalpos ir pacientų konfidencialumą mo-
kantys saugoti patyrę Centro darbuotojai.

Dar labiau netikėta buvo Psichikos dienos stacionaro pa-
talpose išvysti jaukią mokomąją virtuvę, mokomąją skalby-
klą, namų svetainės tipo kambarį su dideliu televizoriumi, 
teniso stalą ir relaksacijos kambarį su labiau SPA, o ne tokiai 
įstaigai tinkama relaksacine lova.

Žmogų iš gatvės, kuris čia galbūt tikisi pamatyti slogius ligo-
ninės palatos vaizdus, nustebins ir judesio terapijai skirtas kabi-
netas ar kabinetas su šviesos lempomis, kurios imituoja saulės 
šviesą ir, sukeldamos teigiamus biocheminius pokyčius smege-
nyse, pakelia nuotaiką ir padeda labiau susidoroti su depresija.

Iki rugpjūčio mėnesio Psichikos dienos stacionaras buvo 
sulaukęs 178 unikalių, tai yra pirmąkart apsilankiusių pacien-
tų, o iš viso jų metų pabaigoje buvo netoli 250.

„Mūsų dienos stacionare lankosi  žmonės su įvairiausiais 
sutrikimais. Dauguma – su problemomis šeimose, darbe, be-
sijaučiantys vieniši. Apsilanko ir kretingiškių bei kitų rajonų 
gyventojų ir su didesnėmis bėdomis, pavyzdžiui, priklauso-
mybėmis, rimtesniais elgesio sutrikimais, po gydymosi psi-
chiatrinėse ligoninėse, po netekčių. Kiekvienu atveju sten-
giamės padėti individualizuotai, atsižvelgiant į konkrečius 
žmogaus poreikius, problemas. Jiems čia padeda mūsų paty-
rusių specialistų komanda“, – sakė I. Viršilienė.

Psichikos dienos stacionare darbuojasi psichiatrai Sergėjus 
Michalcovas, Rasa Simanavičienė, Renata Kuncaitė, Rasa Taraš-
kevičiūtė, medicinos psichologai Laima Andrijauskienė, Liudmi-
la Rumovskaja, psichikos sveikatos slaugytojos Reda Pocienė, 
Nijolė Kuprelienė ir Almina Grikšienė bei socialinės darbuotojos 
Aurelija Bričkutė, Regina Martinkėnienė ir Vaida Eitavičienė.

Kiekvienas pacientas stacionare pirmiausia apsilanko 
pas psichiatrą, kuris, bendraudamas su pacientu, aptaria 
gydymo planą ir nusprendžia, kokios konkrečios pagalbos 
pacientui reikia.

Jei sieloje neramu ir 
pasaulis atrodo juodas, 
pagalba laukia 
   Kretingoje

Kai sieloje neramu, 
jaučiatės vienišas ar 
tiesiog apniko bloga 

nuotaika, nes už lango 
– niūri žiemos diena, ar 
susidūrėte su rimtesnė-

mis problemomis, pa-

galbos ranką Kretingos ir 
viso pajūrio gyventojams 

išties viešoji įstaiga 
Kretingos psichikos 

sveikatos centras (KPSC). 
Jo Psichikos dienos 

stacionaras (PDS) siūlo 
universalias ir modernias 

paslaugas įveikti ar 
sumažinti nerimą, bai-

mes, depresiją, smurtą, 
net priklausomybes.

Direktorė Inna Viršilienė su
socialinėmis darbuotojomis 

Regina Martinkėniene (kairėje) 
ir Aurelija Bričkute (dešinėje)
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„Vis tik didžiausias vaidmuo mūsų stacionare tenka socia-
liniams darbuotojams, medicinos psichologui bei psichote-
rapeutui. Gydytojų psichiatrų vaidmuo čia – labiau kaip pro-
ceso prižiūrėtojų. Jų pagalbos labiau prireikia, kuomet reikia 
medikamentinio gydymo“, – akcentavo I. Viršilienė. 

Centro darbuotojai džiaugiasi, kad kretingiškiai, kaip ir visi lie-
tuviai, tampa atviresni, sprendžia psichinės sveikatos klausimus.

„Džiaugiuosi, kad Kretingos rajono savivaldybė, kuri yra 
mūsų steigėja, sutiko psichikos dienos stacionarą įsteigti ir 
Kretingoje“, – pabrėžė direktorė.

Psichikos dienos stacionarai tampa vis populiaresni visoje 
šalyje. Jie jau veikia Klaipėdoje, Tauragėje, Šilutėje, Mažei-
kiuose, planuojama jį atidaryti Šilalėje. 

Kretingiškiai, kaip ir visi lietuviai, vis dažniau pagalbos dėl 
psichinės sveikatos problemų ieško kreipdamiesi į specialistus.

„Žinoma, kad ne vienam yra iššūkis kreiptis pagalbos dėl 
to. Tačiau apsilankiusieji mūsų dienos centre maloniai nu-
stemba atsidūrę jaukioje namų aplinkoje“, – sakė direktorė.

Jau antrus metus trečiadieniais stacionaro patalpose ren-
kasi į smurtą artimoje aplinkoje linkusių vyrų grupė. Ne pa-
slaptis, kai kurie vyrai čia – su suicidiniais polinkiais. Iš viso 
grupėje – apie 20 žmonių. Jiems pravedami 26 užsiėmimai, 
iš kurių du – individualūs. Per juos lavinami vyrų bendravimo 
įgūdžiai, kalbama apie elgesį, jo keitimo galimybes, santykius 

ir t. t. Užsiėmimus grupėje veda du specialistai, medicinos 
psichologas ir... pranciškonų kunigas vienuolis.

„Mūsų vienuolis su didele gyvenimiška patirtimi ir plačiu 
požiūriu – didelė pagalba. Ne vienas smurtautojas jo įsiklau-
so. Lietuvoje esame vienintelis Psichikos sveikatos centras, 
kuris yra pasitelkęs sielovadininką ir vykdo tokio pobūdžio 
intervencinę programą“, – pabrėžė I. Viršilienė.

Šiais metais stacionare duris atvers daugiafunkcinis kabi-
netas – su galimybe pasižiūrėti filmus, pasiklausyti muzikos, 
pasimankštinti, relaksuoti.

Visus čia pasitiks puikus specialistų personalas, Centre dir-
bantis ne vienerius metus.

„Stacionare dirbu nuo jo įkūrimo 2013 metais. Man patinka 
padėti žmonėms, matyti, kaip jie atgauna savivertę. Mūsų vie-
na svarbiausių taisyklių – mūsų pacientų konfidencialumas. Jie 
žino, kad čia yra saugūs, gali paatvirauti su mumis“, – „Lietuvos 
pajūriui“ sakė socialinė darbuotoja  R. Martinkėnienė.

Socialinė darbuotoja A. Bričkutė stacionare irgi dirba nuo 
jo įkūrimo. „Smagu matyti sugrįžtančius žmones. Dar džiu-
giau, kad jie savo gerąja patirtimi pasidalina su šeimos na-
riais, kaimynais ar bendradarbiais. Vadinasi, galime padėti 
daugiau kretingiškių“, – sakė ji.

S. Michalcovas „Lietuvos pajūriui“ sakė, kad Kretingos psichi-
kos sveikatos centre dirba su pertraukomis apie aštuonerius me-
tus. „Mano pacientai – tarsi visos mūsų visuomenės atspindys: su 
nerimu, depresijomis, adaptacijos sutrikimais, yra ir sunkesnių li-
gonių, – sakė jis. – Jeigu tik yra galimybė, pacientams skiriu ne me-
dikamentus, o siūlau lankytis mūsų Psichikos dienos stacionare“.

„Dienos stacionare turime išties labai geras nemedicinines gy-
dymo priemones, – jam pritarė psichiatrė R. Taraškevičiūtė, Psichi-
kos dienos stacionaro kuratorė. – Tad stengiuosi jas kuo dažniau 
taikyti. Žinoma, kiekvienas pacientas – labai individualus“.

Pas pacientus atokesniuose rajono kaimuose KPSC specia-
listai nuvyksta tarnybiniu automobiliu.

„Labai kviestume visus, kuriems sieloje neramu, kam blo-
ga nuotaika, neturite su kuo pasikalbėti, jaučiatės tarsi „už-
strigęs“, „pasimetęs“ ar nesuprastas, neužsidaryti tarp keturių 
kambario sienų, o ieškoti pagalbos pas mus“, – pabrėžė direk-
torė I. Viršilienė.

Pacientai, norintys lankytis Psichikos dienos stacionare, 
gali registruotis telefonu (8 445) 55 446 ar kreiptis į Psichikos 
dienos stacionarą darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. Staciona-
ras yra įsikūręs Kretingoje, Žemaitės al. 1, 4 aukšte. Informa-
cija teikiama ir elektroniniu paštu: info@kretingospsc.lt. Į Die-
nos stacionarą pacientai priimami nuo 18 metų.

Psichiatras Sergėjus Michalcovas Kretingos 
psichikos sveikatos centre dirba su pertraukomis 
apie aštuonerius metus

Dienos stacionaro patalpos
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Linas JEGELEVIČIUS

„Esant didelei konkurencijai tarp panašaus kaip mūsų pro-
filio reabilitacijos įstaigų, toks paslaugų spektro išplėtimas 
ir investicijos į „Pušyno“ infrastruktūrą  – ženklus kokybinis 
šuolis medicinos technologijų tobulinimo reabilitacijos srityje“, 
– žurnalui „Lietuvos pajūris“ sakė „Pušyno“ direktoriaus pava-
duotojas medicinos reabilitacijai Antanas Šatas.

Licenziją teikti medicininę reabilitaciją akliesiems ir sil-
pnaregiams Vidaus reikalų ministerijos valdomam „Pušynui“ 
suteikė Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM).

„Turėjome atlikti ne vieną namų darbą, kad įveiktumėme 
aukštą šios tarnybos kartelę tokioms paslaugoms teikti. Džiu-
gu, kad „Pušynas“ bus vienintelis ne tik Palangoje, bet ir šalyje, 
kuriam buvo patikėta teisė teikti reabilitacijos paslaugas paci-
entams su sutrikusia regėjimo funkcija“, – pabrėžė A. Šatas.

Ruošdamasis akreditacijos ir licenzijavimo procedūrai, 
„Pušynas“ brailio raštu pažymėjo aukštų numeraciją ant laip-
tų turėklų, kambarius, tam tikras vietas koridoriuose ir lifte. 
Neregiai apčiuopos būdu galės – savarankiškai ar su lydin-
čiu asmeniu – judėti po sanatoriją. „Pirmosios laiptų pakopos 
buvo nudažytos ryškiomis spalvomis, kad silpnaregiai maty-
tų kur žengti“, – pasakojo gydytojas.

Reabilitaciją akliesiems anksčiau teikė sanatorija „Vyturys“, 
kuri buvo uždaryta.

„Neįgaliuosius mūsų sanatorijoje lydės specialiai tam 
paruoštas personalas. Nepakankant jo,  bus svarstoma gali-
mybė į darbą  priimti ir tifloreabilitologą, tai yra specialistą, 
paruoštą dirbti su neregiais ir silpnaregiais“, – sakė A. Šatas.

Akių ligų profilio pacientų reabilitaciją „Pušyne“ visiškai fi-
nansuos Valstybinė ligonių kasa. Taip pat ieškoma galimybių, 
kad  Aklųjų ir silpnaregių draugija galėtų apmokėti bent iš 
dalies ir neregį lydinčiojo asmens paslaugas.

„Pirmųjų pacientų tikimės sulaukti pavasarį. Jau dabar jie 
skambina į „Pušyną“ ir domisi tokios reabilitacijos galimybė-
mis“, – sakė A. Šatas.

Dar vienos geros žinios metų sandūroje „Pušynas“ sulaukė 
praėjusių metų gruodžio viduryje iš Palmininkų, Kaliningra-
do srities, įvykusiame 2014–2020 metų Lietuvos ir Rusijos 
bendradarbiavimo per sieną programos 3-iajame Jungtinio 
stebėsenos komiteto (JSK) posėdyje: Palangos „Pušyno“ pro-
jektui „Inovatyvių psichocialinės ir fizinės reabilitacijos me-
todų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms, diegimas 
pasienio regione“ bus skirta 254 tūkst. eurų infrastruktūrai 
pacientams su judėjimo negalia – judantiems su vežimėliais 
– sukurti ir/ar pagerinti.

Už šias lėšas „Pušyne“ bus įrengtos penkios palatos pacientams 
su specialiaisiais poreikiais. Dvi jų bus pritaikytos neįgaliesiems su 
vežimėliais, o dar trejose bus atliktas remontas, pritaikant jas ino-
vatyvioms reabilitacijos procedūroms, pavyzdžiui, psichohidrote-
rapijai, kineziterapijai ir psichosocialinei reabilitacijai.

„Įsigysime ir labai pažangų kinezioterapijos kompleksą neu-
roraumeninės aktyvacijos terapijai. Jį galėsime sėkmingai taikyti  
pacientams po atliktų įvairaus sudėtingumo judėjimo atramos 
aparato operacijų, amputantams, kuriems buvo po ligų ar trau-
mų pašalinta viena ar kelios galūnės“, – sakė A. Šatas.

Dalis lėšų bus skirta psichosocialinės medicininės reabilita-
cijos kabinetui įrengti ir inovatyvios reabilitacijos įrangai įsigyti, 
gydymo metodikoms parengti, darbuotojų mokymams, moksli-

SVEIKATA

Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušy-

nas“, įsikūręs prie nuostabaus Palan-

gos pušyno ir vos už kelių šimtų metrų 
nuo jūros, prieš kitas reabilitacijos įs-

taigas metų sandūroje įgavo pranašu-

mą: buvo akredituotas  ir gavo licenziją 
teikti medicininę reabilitaciją akių ligų 
profilio pacientams – silpnaregiams ir 
akliesiems.  

Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“  direktoriaus 
pavaduotojas medicinos reabilitacijai Antanas Šatas

Palangos „Pušyne“ – kokybinis 
reabilitacijos paslaugų šuolis
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Komercinio gydymo kelialapio kaina:

01 01–05 31 – 42 Eur

09 16–12 31 – 42 Eur

06 01–09 15 – 58 Eur

* – Priemoka už vienvietį kambarį – 10 Eur. Sezono metu – 15.
Papildoma vieta su pusryčiais – 15 Eur. Sezono metu – 18

Centro numerio kainos nurodytos su pusryčiais.
Vaikams nuo 3 iki 12 metų taikoma 30 proc. nuolaida.
Maitinimas vienam asmeniui (pietūs-vakarienė) – 10 Eur.
Konferencijų salės, kuriose 20, 30, 150 vietų.

nei konferencijai surengti pasidalinant gerąja „Pušyno“ patirtimi.
„Mūsų partneris šiame projekte bus Kaliningrado srities 

Centrinė vaikų ligoninė. Toks bendradarbiavimas per sieną – 
labai naudingas ir kuria pridėtinę vertę „Pušynui“, – sakė „Pu-
šyno“ direktorius Tomas Julius Žulkus.

Palanga su Kaliningrado srities miestu Svetlogorsku, kuria-
me taip pat veikia daug fizinės reabilitacijos centrų, kaip mies-
tai partneriai bendradarbiauja jau daugiau kaip dešimt metų.

Mažasis šio projekto partneris yra Palangos pirminės as-
mens sveikatos priežiūros centras.

Centre poilsiautojams yra sudarytos geros sąlygos 
aktyviam poilsiui. Poilsiautojai apgyvendinami jaukiuose 
vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose, liukso klasės 
kambariuose bei apartamentuose, kuriuose yra WC, du-
šas, televizorius, šaldytuvas, balkonas.

Iki pasimatymo!

Tel.: (8 460) 41 374 arba +370 612 52 545

El. p. registratura@palangapusynas.lt

Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“

Žvejų g. 1, LT-00137 Palanga

„ESANT DIDELEI KONKURENCIJAI TARP PANAŠAUS KAIP 
MŪSŲ PROFILIO REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ, PASLAUGŲ 
SPEKTRO IŠPLĖTIMAS IR INVESTICIJOS Į „PUŠYNO“ INFRAS-

TRUKTŪRĄ – ŽENKLUS KOKYBINIS ŠUOLIS MEDICINOS 
TECHNOLOGIJŲ TOBULINIMO REABILITACIJOS SRITYJE“, – 
SAKO „PUŠYNO“ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS 
MEDICINOS REABILITACIJAI ANTANAS ŠATAS

Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“

M E S  L A U K I A M E  J Ū S Ų  „ P U Š Y N E “

Laimono Tamošiūno nuotr.
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Viešoji įstaiga Palangos reabilitacijos ligoninė

MEDICINOS 

PASLAUGOS
Skirtos neurologijos ir 

judamojo atramos 
aparato sistemos, plaučių 

ligomis sergantiems

SVEIKATINGUMO

PASLAUGOS
Skirtos norintiems 
profilaktiškai pasistiprinti, 
atgauti darbingumą bei 
gerą savijautą

NAUJIENOS
Smūgio bangos terapija, RED-
CORD, sūkurinės vonios

PLATI PASLAUGŲ PASIŪLA
Atpalaiduojančios ir gydomosios 

procedūros: kineziterapija, 
ergoterapija, psichologo konsultacijos, 
masažas, vandens procedūros, įvairios 

šilumos ar šalčio aplikacijos, 
refleksoterapija, haloterapija 

ir daugelis kitų

Kontaktai: informacija telefonu +370 460 41 294, el. paštu palanga@prl.lt arba svetainėje www.prl.lt
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Turgaus g. 12 (prie miesto turgaus) ir Senojo Turgaus g. 6, Palanga 

www.sveikatai.eu, https://www.facebook.com/EKOMorka/

Sulčių baras „Morka+“

Pajusk medaus 
kokteilio energijos smūgį!

„PALANGOS TILTAS“ – TAVO LAIKRAŠTIS ARČIAUSIAI BALTIJOS JŪROS.
P R E N U M E R U O K. R E K L A M U O K I S. 
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J. Basanavičiaus g. 17, Palanga
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STATYBOS

1886 m. grafo Juozapo Tiškevičiaus 
rūpesčiu Palangoje įsteigta progim-

nazija, kuri išugdė didelį būrį Palangos 
politikų, visuomenės veikėjų, mokslo 
žmonių. Keturi mokiniai tapo Vasario 
16-osios akto signatarais – pirmasis 
Lietuvos prezidentas Antanas Sme-

tona, Lietuvos politinis ir visuomenės 
veikėjas, ketvirtojo ministrų kabineto 
tiekimo ir maitinimo ministras Ste-

ponas Kairys, prelatas, visuomenės 
veikėjas, profesorius Kazimieras Ste-

ponas Šaulys, Lietuvos valstybės ir 
visuomenės veikėjas, filosofijos dakta-

ras Jurgis Šaulys.

Už įspūdingos Signatarų 
alėjos – UAB „Marmo Arc“, 
viena granito gaminių lyderių

Linas JEGELEVIČIUS

Gruodžio viduryje, Lietuvai išlydint valstybės šimtmetį į isto-
riją, palangiškiai tapo neeilinio įvykio liudininkais – buvo atida-
ryta Signatarų alėja, skirta keturiems Palangos progimnazijoje 
besimokiusiems Vasario 16-osios akto signatarams pagerbti. 
Net keturi jos mokiniai tapo Vasario 16-osios akto signatarais 
– pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, Lietuvos 
politinis ir visuomenės veikėjas, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi-
nimo komiteto pirmininkas, inžinierius, profesorius, ketvirto-
jo ministrų kabineto tiekimo ir maitinimo ministras Steponas 
Kairys, prelatas, visuomenės veikėjas, profesorius Kazimieras 
Steponas Šaulys, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, 
spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras Jurgis Šaulys.

Bendrų pastangų dėka iki tol visiškai neišvaizdus pėstiesiems 
skirtas takas per keletą mėnesių pasikeitė neatpažįstamai ir 
tapo rami pėstiesiems skirta poilsio zona su granitinės dangos 
pagrindu, suolais, naujais želdiniais bei moderniu apšvietimu. 
Alėjos pradžią puošia vyčiu bei tautiniais raštais padabinta stela, 
o pabaigą – žiedo formos granitinis suolas, kurio viduryje yra pa-
sodintas ąžuolas, simbolizuojantis tautos atmintį.

Žavesio alėjai suteikia ir specialus apšvietimas, kuriam, at-
naujinant šį pėstiesiems skirtą taką, buvo skiriamas itin didelis 

Gruodžio viduryje palangiškiai tapo neeilinio įvykio liudininkais – buvo atidaryta Signatarų alėja
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dėmesys. Jaukią naująją kultūrinę erdvę iš viršaus apšviečia 
modernūs šviestuvai, apšvietimu išryškinamas ir greta esan-
čios bažnyčios tvoros grožis. Šviesa sklinda ir nuo grindinio 
– apšvietimas įrengtas ir ties granitiniais suolais. Atskirais ži-
bintais apšviesta alėjos pradžią puošianti stela.

Kad šiandien alėja vilioja ir palangiškius, ir kurorto svečius, 
galima dėkoti ne tik miesto komunalinio įmonei, UAB „Palan-
gos komunalinis ūkis“, čia atlikusiai liūto dalį darbų, bet ir su-
brangovams iš Vilniaus, UAB „Marmo Arc“. 

„Džiaugiamės galėję prisidėti prie architekto Algirdo Že-
brausko parengtos alėjos vizijos ir dėkojame UAB „Palangos 
komunalinis ūkis“ už pasitikėjimą ir galimybę bendradar-
biauti prisidedant prie Signatarų alėjos atkūrimo darbų. 
Pėstiesiems skirtoje poilsio zonoje pagaminome ir įrengėme 
granitinį dangos pagrindą, suolus. Alėjos pabaigą puošia žie-
do formos granitinis suolas“, – sakė UAB „Marmo Arc“ komer-
cijos direktorius Gediminas Bieliauskas.

Paklaustas, kuo šio projekto įgyvendinimas buvo išskirtinis, 
jis neabejodamas atsakė: „Tai buvo unikalus, nestandartinis 
projektas, kuriame negalėjome pritaikyti standartiško gamy-
bos proceso. Pavyzdžiui, suoliukus išpjovėm CNC robotizuo-
tomis staklėmis, tačiau be žmogaus darbščių rankų gamybos 
proceso negalėjome užbaigti. Apdirbant natūralų akmenį bei 
pritaikant jį konkrečiam objektui, atsižvelgiame į akmens savy-
bes, jo išnaudojimą unikaliems sprendimams įgyvendinti. Pa-
sitelkus naujausią akmens apdirbimo įrangą įveikiami tampa 
net patys sudėtingiausi projektai, naudojant granitą, marmu-
rą, oniksą. Pagal graikiškus, romėniškus ar kitų raižinių stilius 
gaminame fontanus, suoliukus, laiptus, skulptūras, kurios pa-
puoš tiek viešąsias erdves, tiek privačius namus. Tikimės, kad 
pateisinome užsakovo lūkesčius bei įgyvendinome profesio-
nalaus architekto A. Žebrausko viziją. Labai džiaugiamės prisi-
dėję prie Palangos miesto įvaizdžio kūrimo“.

Signatarų alėjos su stela autoriai – Vilniaus dailės akademijos 
profesoriai bei Lietuvos nacionalinės premijos laureatai A. Že-
brauskas ir A. Sakalauskas. Pirmasis parengė alėjos projektą, o an-
trasis sukūrė stelą, puošiančią šią miesto erdvę. Alėjos sutvarkymo 
darbus atliko UAB „Palangos komunalinis ūkis“ specialistai.

Subrangovo darbu liko patenkintas ir „Palangos komunali-
nis ūkis“ direktorius Gediminas Valinevičius.

„Pasirinktam tiekėjui, UAB „Marmo Arc“, buvo aiškiai nuro-
dyta medžiagų specifikacija – pageidavome naudoti granitą iš 
Suomijos, nes suomių granitas – vienas geriausių Europoje, es-
tetiškas ir atsparus temperatūrų pokyčiams; be to, Suomijos ir 
Lietuvos pajūrio gamtinės sąlygos yra panašios. Antra, tiekėjui 
nustatėme aiškius ir ambicingus darbų atlikimo terminus – už-
sakymą reikėjo įvykdyti trumpiau nei per tris mėnesius, įskaičius 
granito akmens atsigabenimą iš Suomijos, – žurnalui „Lietuvos 
pajūris“ sakė G. Valinevičius. – Subrangovu likome patenkinti: 
darbus atliko kokybiškai, greitai ir atsakingai. Net naktimis jiems 
teko dirbti, kad viskas būtų padaryta laiku. Dėl užsakymo atliki-
mo „Marmo Arc“ jokių pastabų neturime ne tik mes, „Palangos 
komunalinis ūkis“, bet ir architektas A. Žebrauskas“.

Sutartis su „Marmo Arc“ buvo pasirašyta praėjusių metų 
rugsėjo pradžioje, o Signatarų alėjos granitinis dangos pa-
grindas, suolai, žiedo formos granitinis suolas, alėjos puoš-
mena buvo sumontuoti lapkričio 25 dieną.

Architektas A. Žebrauskas taip pat džiaugiasi, kad projek-
tas – sėkmingas.

„Iš tiesų ši erdvė yra nepaprastai turtinga. Sprendžiant arba 
galvojant, kas turėtų atsispindėti šioje erdvėje, kokią idėją reiktų 
įprasminti, matote būtent vertikalę, daigą, kylantį iš žemės, ku-

rioje mes gyvename. Daigą, kuris nesibaigs uždara konstrukcija, 
kuris kyla į viršų. Daigą, kuriame mes matysime vieną segmentą, 
jis mums kalbės apie tai, kad šimtmetis – tik nedidelis tarpelis 
mūsų istorijos“, – kalbėjo architektas atidarant alėją.

Jo nuomone, „Marmo Arc“ darbus atliko nepriekaištingai, 
suvokdama architektų sumanymą.

Ši bendrovė įgyvendina unikalius interjero ir eksterjero 
projektus bei realizuoja įvairius, net pačius sudėtingiausius 
meninius sprendimus visoje šalyje, tačiau Signatarų alėja Pa-
langoje – vienas jos ryškiausių darbų mūsų pajūryje.

Beje, „Marmo Arc“ yra vienas iš naujausių pirmaujančio 
akmeninių paviršių gamintojo „Cambria“  platintojų. „Marmo 
Arc“ įmonė yra vienintelis „Cambria“ produkcijos platintojas 
Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. 

Statybų rinkos žinovai „Cambria“ pripažįsta kaip vieną iš 
natūralaus akmens pagamintos produkcijos lyderių – rankų 
darbo gaminai yra kuriami iš aukščiausios kokybės gryno na-
tūralaus kvarco – vieno iš kiečiausių ir labiausiai patvarių mi-
neralų Žemėje. „Cambria“ gaminių modeliai yra 100 procentų 
neakyti, atsparūs įbrėžimams ir dėmėms, jiems visiškai nerei-
kia priežiūros, sandarinimo, šlifavimo ar atnaujinimo – gražus 
dizainas ir funkcionalumas visą gyvenimą.

Ši dizaino ir inovacijų lyderė siūlo daugiau nei 150  įvairiau-
sių spalvų, atspalvių ir raštų modelių, įskaitant naują, drąsiai 
gyslomis išvagotą „Mersey ™“ ir „Skara Brae ™“ bei nuostabius 
alternatyvos marmurui variantus, tokius kaip „Brittanicca 
Warm ™“ ir „Queen Anne ™“. Naujausias pažangos produktas 
– „Cambria Matte ™“. 

Vienintelis tokio tipo produktas, mažai blizgus su aukštos 
kokybės privalumais, specialistai tvirtina, suteikia dar dau-
giau galimybių marmurinei estetikai sukurti, nereikalauja 
subtilios priežiūros ir yra prieinamas visuose modeliuose. 

Statybų rinkos žinovai „Cambria“ pripažįsta kaip vieną 
iš natūralaus akmens pagamintos produkcijos lyderių

„Marmo Arc“ – „Cambria“ produkcijos platintojas 
Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse
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Linas JEGELEVIČIUS

„Niekada nebuvau čia buvęs, bet panaršiau „gūglą“ ir su-
pratau, kad turiu būti čia“, – šyptelėjo pokalbiui su „Lietuvos 
pajūris“ susitikęs Zurab‘as, „Sushi Room“, populiaraus Klaipė-
dos suši restorano, įsikūrusio Lietuvininkų aikštėje, bendrasa-
vininkas. Netrukus į Lietuvos uostamiestį jis atvyko kartu su 
savo dziudo treneriu, geru draugu, o dabar ir „Sushi Room“ 
bendrasavininku Vladimiru. Trečias restorano bendrasavinin-
kas – Denisas.

„Su Vladimiru čia užsiėmėme intensyviu pramoniniu šni-
pinėjimu, – juokėsi prisiminęs Z. Štyfurskij. – Lankėmės visur, 
kur tik Klaipėdoje siūlomas suši. Lyginome jų skonį, žvalgė-
mės, koks interjeras, aptarnavimo kokybė“.

Užėjus į „Sushi Room“, apglėbia jauki prieblandi, o ryškiai 
apšviestas suši baras, už kurio bet kuriuo dienos metu daž-
niausiai pamatysite patį Zurab‘ą, vilioja suši ir jo ingredientų 
kvapais. Maloniai nuteikia ir didelis akvariumas su auksinė-
mis žuvelėmis. Interjeras šiuolaikiškas, masyvūs stalai puikiai 
tinka didesnėms kompanijoms.

Kas lankėsi „Sushi Room“, sutiks, kad Zurab‘as, tamsaus gy-
mio, puikiai sudėtas ir nepriekaištingų veido bruožų, labiau 
atrodo tarsi modelis, nužengęs iš fitneso žurnalo viršelio, o ne 
darbo valandų neskaičiuojantis žmogus.

Tuomet, 2017-ųjų pradžioje, vyrai nukako ir į Palangą, ta-
čiau ją iš savo planų iškart išbraukė: pernelyg sezoniška! Kai 

visi sutarė, kad reikia Klaipėdoje suši restoraną atidaryti, dar 
užtruko kelis mėnesius, kol jam rado tinkamas patalpas –  pa-
čioje miesto šerdyje, Lietuvininkų aikštėje.

„Pažįstamo interjero dizainerio Liepojoje paprašėme su-
kurti interjerą – paprastą, bet funkcionalų ir įdomų, su me-
džio detalėmis. Kai čia pirmąkart koją įkėliau, radau tik plikas, 
apsilupusias sienas“, – prisiminė Zurab‘as. 

Jis – dziudo meistras, yra net ragavęs profesionalaus kovų 
be taisyklių kovotojo duonos.

„Sportas mane užgrūdino siekti pergalių. Todėl ir už suši 
baro turiu savo aiškias taisykles. Net mūsų suši – taisyklingo 
kvadrato formos. „Rolas“ turi būti supjaustytas į simetriškus, 
identiškus kvadratus, ant jų viršaus turi būti gražiai padėta žu-
vis. Drįstu sakyti, kad mūsų suši – ne tik estetiškai gražūs, bet 
ir labai kokybiški: gaminami tik iš šviežios žuvies ir labai gerų 
ryžių, kuriuos atsivežame iš Latvijos“, – pasakojo Z. Štyfurskij.

Jis neslėpė, kad nėra lengva pasamdyti tinkamą persona-
lą, ypač suši gamintojus.

Svajojo dirbti virėju jūroje, bet 
tapo suši meistru Klaipėdoje

SUSHI

Kai Zurab‘as Vyktorovič Štyfurskij, 
rusakalbis latvis su gruziniškomis šak- 
nimis iš Liepojos, Latvijos, pasiryžo  
nelenkti nugaros kitiems, o pats im-

tis suši verslo, jo akys iškart nu- 
krypo į Lietuvą, Palangą ir Klaipėdą. 
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„Suprantu, kad visi turi savo supratimą apie kiekvieną pa-
tiekalą, apie suši taip pat. Bet man nepatinka, kai atėjęs nau-
jas suši meistras siekia „primesti“ savo požiūrį ar taisykles“, – 
sakė vaikinas.

Net kai nedirba, jis dažniausiai ateina į „Sushi Room“, atsisto-
ja už suši baro, atsiraitoja rankoves ir užsimauna pirštines – ga-
mina suši. „Toks aš ir mano poilsis kol kas“, – šypteli Z. Štyfurskij.  

Tik neseniai jis vėl pravėrė atletinės gimnastikos salės du-
ris. „Buvau ją truputį apleidęs dėl darbų. Einu sportuoti arba 
anksti ryte, prieš darbą, arba vėlai vakare, kai baigiu savo 12 
valandų pamainą. Priaugau 8 kilogramus. Matyt, ir dėl to, kad 
valgau geros kokybės suši – aš suši iki šiol nesu atsivalgęs. Tik 
su unguriu man suši nelabai patinka“, – prisipažino.

Anot jo, apie 70 procentų restorano meniu yra klasikinis, o 
apie 30 procentų – paties Zurab‘o sukurti suši.

„Paėmiau lapą popieriaus, pieštuką ir kūriau receptus, 
braižiau eskizus tarsi dailininkas“, – jis prisiminė.

Šiais metais Vilniuje siekiantis atidaryti „Sushi Room“ 23 
metų verslininkas įsitikinęs, kad sunkiausi verslo metai – jau 
praeityje. „Manau, kad jau pelnėme gerą vardą tarp klaipė-
diečių ir miesto svečių. Mūsų atėjimas į Klaipėdą buvo savai-
laikis. Prieš dvejus ar trejus metus suši pasiūla nebuvo didelė, 
o suši kokybė – ne pati geriausia“, – sako pašnekovas.

Per pusantrų metų, praleistų Lietuvos uostamiesty, jis šiek 
tiek pramoko lietuvių kalbos, bet purto galvą pastebėjus, kad 
latvių ir lietuvių kalbos panašios. „Tik ne man“, – juokėsi jis.

Vaikystę jis, vienintelis vaikas šeimoje, praleido Liepojoje 
gainiodamas futbolo kamuolį, žaisdamas kazokus su kiemo 
vaikais, vėliau užsirašė į dziudo treniruotes. Net tapo profesi-
onaliu dziudoistu.

„Buvau aktyvus berniukas, neformalus kiemo lyderis. Moky-
kloje dažniausiai gaudavau nepatenkinamą pažymį už elgesį, 
nors iki šeštos klasės buvau net pirmūnas“, – prisiminė jis.

Baigęs 10 klasių Liepojoje, 17-metis išvažiavo į Rygą mo-
kytis virėjo specialybės ir baigti vidurinę mokyklą: „Labai 
norėjau dirbti virėju laivuose jūroje, nes už tokį darbą daug 
mokama. Ryga tam buvo tinkamiausia, tačiau turėjau derinti 
mokslus su darbu – reikėjo pinigų mokslams, bendrabučiui, 
tad įsidarbinau suši restorane Rygoje, kuriame dirbo mano 
draugas. Beje, taip pat iš Liepojos“.

Vaikinas patirties Rygoje buvo įgavęs įvairiuose suši resto-
ranuose, kai jam buvo pasiūlyta grįžti į gimtąją Liepoją dirbti 
suši restorane.

Zurab‘as per dieną susikrovė krepšį ir po ketverių metų 
Rygoje grįžo namo, įsidarbino suši meistru daug žadančiame 
„Sushi Boom“ restorane. Tačiau netrukus galvoje ėmė kirbėti 
mintis apie savo suši barą.

„Tuomet, prieš trejus metus, apyvartos iš suši prekybos Ry-
goje ir Liepojoje buvo didelės, o investicijos į verslą palyginti 
– nedidelės“, – atskleidė.

Žvitrus vaikinas verslininko gyslelę apčiuopė dar besimo-
kydamas Rygoje: prekiavo rožėmis.

„Buvau gavęs suši restorano, kuriame dirbau virėju, šefo 
leidimą laikyti rožes restorano šaldymo kameroje. Man jas at-
veždavo iš bazės. O mano klientai atvažiuodavo jų pasiimti pas 
mane į restoraną. Ne vienas ir suši užsakydavo. Rožių verslas 
taip gerai įsisuko, kad suši restoranas virto į rožių parduotuvę. 
Galop šefui viskas nusibodo ir jis manęs paprašė susieškoti kitą 
vietą laikyti mano gėlėms, – šypsojosi prisimindamas Zurab‘as. 
– Pirmiausia mintis buvo apie Vilnių, bet dėl geografinio artu-
mo su savo verslo partneriais Vladimiru ir Denisu pasirinkome 
Klaipėdą. Kiti čia važiuoja pamatyti delfinų jūsų Jūrų muzieju-
je, o mes važinėjome čia valgyti suši – tirti vietinės rinkos“. 

Šešis darbuotojus įdarbinantis „Sushi Room“ 2019 metais 
pažers naujovių – į komandą priims dar du darbuotojus. „Nuo 
Naujųjų užsakymus priimsime ne prie baro kaip iki šiol, o pri-
ėjus padavėjams prie staliukų. Meniu praplėsime: įtrauksime 
salotų asortimentą, tartarus, vokus, įvairius užkandžius, de-
sertų. Kai kuriems klientams žuvis nepatinka, tad tikimės pri-
vilioti ne tik suši mėgėjus“, – atskleidė verslininkas.

Kas lankėsi „Sushi Room“, pritars, kad suši čia – labai skanūs 
ir švelnūs, tiesiog tirpsta burnoje.

Čia galima paragauti ir rečiau sutinkamus saldžius sušius 
arba sušius su vištiena. Maloniai nustebina išsinešti užsakytų 
sušių įpakavimas – jam restoranas naudoja ne bjaurias put-
plasčio dėžutes, o popierines.

„Sushi Room“ daro net sudėtingus suši užsakymus – tiekia 
didelius kiekius, o suši sudeda įvairiausiomis formomis. Suši 
čia ruošiami ir banketams, dideliems pokyliams. Tokių užsa-
kymų tik daugėja.

Retai nuo suši baro pasitraukiantis Zurab‘as truputį atsi-
kvėpė naujų metų pradžioje – nuvyko į gimtąją Liepoją ap-
lankyti mamos ir dalyvauti senų draugų pobūvyje.

O sausio pabaigoje (su Z. Štyfurskij šnekėjomės prieš Nau-
juosius metus, – aut.) jis rengėsi kelionei į Gruziją, Tbilisį, kur 
gyvena jo giminaičiai. 
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SMALIŽIŲ KAMPELIS

Lukas BALTIS

Kavinės interjeras – pastelinių spalvų, su kruopščiai parinkto-
mis dizaino detalėmis. Ant kiekvieno stalo iš puodelio kyšo spal-
voti pieštukai, kuriais galima nuspalvinti stalo servetėlę. Ją, beje, 
sukūrė jaunėlio sūnaus Deniso mergina.

Nosį čia gundo iš virtuvėlės-kepyklėlės sklindantis gaminių, 
aromatingas kavos kvapas. O šeimas ir vaikus vilioja didelė er-
dvė žaidimams su žaislais.

„Tortofis“ duris atvėrė praėjusio sezono pabaigoje, rugpjūtį.
„Atsidūrėme Palangoje gan atsitiktinai. Su vyru gan seniai 

norėjome išvažiuoti iš Rusijos. Pirmiausia mūsų žvilgsniai nu-
krypo į Zelinogradą, nedidelį miestelį prie Baltijos jūros Kali-
ningrade. Tačiau kai internete perskaitėme Rusijoje garsaus 
kelionių blogerio Iljos Varlamovo įspūdžius iš Zelinogrado 
ir Palangos, iškart panorome savo akimis išvysti jūsų kuror-
tą. Čia atvažiavome praėjusių metų sausį ir aš Palangą iškart 
įsimylėjau. Mažas, jaukus miestelis, kurortinis, o, svarbiausia, 
prie jūros. Mano sena svajonė – gyventi prie jūros“, –  žurnalui 
„Lietuvos pajūris“ pasakojo Tatjana.

Į  Rusiją, Orenburgą ji su vyru atsikėlė gyventi 1990 metais 
iš Kazachstano, kuriame abu ir gimė. Orenburgas yra Pavolgio 
federalinės apygardos centras, netoli sienos su Kazachstanu. 

Laikui bėgant, mieste šeima atidarė kavinę, kuri iki šiol Tatjanai 
kelia tik gerus prisiminimus.

„Ji mums pavyko, nes buvo labai autentiška, originali. Pati at-
siraitojau rankoves, kepiau, dariau kavą – sukūrėme namų tipo 
kavinę. Sviestą naudojome namuose gamintą, kiaušinius – kai-
miškus. Orenburgiečiai ją labai mėgo. Rusijoje, kaip ir Lietuvoje, 
yra daug tinklinių kavinių, kurios, sutikite, visos yra gan panašios, 
neišsiskiriančios, – prisiminė „Tortofis“ savininkė. – Savo kavinės 
Orenburge niekada specialiai nereklamavome. Geri žodžiai apie 
ją sklido iš lūpų į lūpas“.

Tačiau pora ilgai nedelsė įgyvendinti savo svajonės – palikti 
Rusiją. Sėkmingai dirbančią savo kavinukę Orenburge pardavė 
ir pernai sausį persikėlė gyventi į Palangą. 

„Kaip pas jus gera, šviesu ir kaip skanu“, – tokius žodžius dažniausiai girdi pa-

čioje kurorto šerdyje, prie miesto centrinės aikštės įsikūrusios kavinės „Tortofis“ 
savininkai – Tatjana Bykovskaja ir jos vyras Igoris.

NAMINIŲ SAUSAINIŲ IŠ NATŪRALIŲ IR 
KOKYBIŠKŲ PRODUKTŲ – Į „TORTOFĮ“
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Pasidomėjus, ar nebuvo baimės viską palikti Rusijoje ir keltis 
beveik 2 700 kilometrų į vakarus, Palangą, T. Bykovskaja buvo 
atvira: „Žinoma, kad nuogąstavimų būta. Būtų keista, jeigu jų 
nebūtų visai buvę, ar ne?“

Inteligentiška pora jau iki persikraustymo į Palangą buvo ne-
mažai pasaulio mačiusi – aplankė Jungtines Amerikos Valstijas, 
Kanadą, išvažinėjo Vakarų Europą. Jau per pirmąją kelionę į Pa-
langą aplankė čia veikiančias kavines, ragavo kavą ir konditeri-
jos gaminius. Vis tik, atvykę į Lietuvą, abu su vyru svarstė, kaip 
palangiškiai sutiks jų rusų kalbą.

„Žinote, propoganda veikia mus visus. Jau antrą dieną čia vi-
sos baimės kalbėti rusiškai dingo – palangiškiai, o ir visi lietuviai, 
yra labai draugiški ir kultūringi, – teigė T. Bykovskaja. – Mūsų jau 
ne vienas čia klausė: „Ką gi čia veikiate? Žiemą gi čia nėra žmo-
nių, o versle – sąstingis“. O man to – ramybės, tikrumo – labai rei-
kia. Taip jau yra: vieniems reikia Maskvos ar Niujorko, o kitiems 
– Palangos, kuri yra tokia jauki, tvarkinga ir švari“.

Abu verslininkų sūnūs, 25-erių Aleksandras ir 20-metis Deni-
sas, gyvena Maskvoje.

Tatjana su vyru Igoriu savo koncepciją – kepti gaminius tik iš 
natūralių, kokybiškų produktų – sėkmingai įgyvendina ir „Torto-
fyje“. Kavinėje vyras rūpinasi prekių užsakymais, o ji pati sukasi 
kepyklėlėje, salėje.

„Aš pati sukūriau kavinės interjerą, jaunėlio sūnaus mergina 
sukūrė stalo servetėlių dizainą. Jas galima spalvinti. Tai mėgsta 
ne tik vaikai, bet ir paaugliai ar net kai kurie suaugusieji“, – sakė 
naujoji palangiškė.

Paklausta, kuo skiriasi orenburgiečiai ir palangiškiai, verslinin-
kė šypsojosi: „Čia daug kas kitaip. Pavyzdžiui, žmonės Rusijoje 
mažiau geria kavos nei čia, Lietuvoje“.

Palangos naujakuriai siekia, kad kavinė taptų ir ir edukacine 
mokyklėle vaikams.

„Mano svajonė, kad čia ateitų mokinukai, ištisos jų klasės. 
Kad mažieji išgirstų, kaip medų suneša bitės, kaip pienuką duo-
da karvytė, kaip kiaušinį padeda vištytė, iš ko atsiranda miltai. 
Ir kaip mes iš visko čia, „Tortofyje“, gaminame skanius sausainiu-
kus“, – savo svajone pasidalino Tatjana. Kulinarijos paslaptimis ji 
mielai pasidalintų ir su paaugliais, ypač mergaitėmis.

„Iš savo patirties žinau, kad vaikams, palikusiems tėvų na-
mus, yra gan nelengva prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų, 
išmokti patiems gaminti valgyti“, – pastebėjo pašnekovė.

Beje, „Tortofis“ jūsų šventei gali iškepti tortą, o įmonės šventei 
– iškepti ir didesnės apimties kepinių, juos pristatyti.

Čia itin patogu šeimoms: kviečia didelė erdvė, skirta vaikų 
žaidimams, daugybė žaislų.

„Kol mažieji šėlsta, jų tėveliai čia gali išgerti puodelį kavos, 
suvalgyti skanų sausainį ar pyrago. Vaikams galime pasiūlyti 
blynelių, šokoladinių kepinukų, taip pat  ir su obuoliais, „Tortofis“ 

apsilankiusios šeimos giria mūsų pieno kokteilius. Visi mūsų in-
gredientai – natūralūs,“ – sakė verslininkė.

Nors kavinė jau dirba pusę metų, verslininkė neskuba su iš-
vadomis.

„Ypač ruošiamės Palangos vasaro sezonui – siūlysime ne tik 
konditerijos gaminius, bet ir karštus sumuštinius, taip pat vege-
tarišką meniu, savo ledus“, – atskleidė T. Bykovskaja. 

Jos artimiausiuose planuose – visą dieną siūlyti ir pusryčių 
bei lengvo „brančo“ (brunch) meniu: košes, blynelius, karštus 
sumuštinius. Žinoma, ir desertus.

„Kad lankytojai galėtų užkąsti greitai, bet sočiai,“ – sakė T. By-
kovskaja.

Į pastabą, kad kepiniai „Tortofis“ yra pigesni nei kitose miesto 
kavinėse, ji sutiko, kad taip ir yra, tačiau prisipažino, kad jų kainos 
vasaros sezonui truputį kils. Tačiau palangiškiai, turintys Palan-
giškio kortelę, galės kavinėje naudotis nemažomis nuolaidomis.

„Tikiu, kad ir palangiškiai, paragavę mūsų keptų sausainių, 
biskvitų ir palyginę jų skonį su tokiais kepiniais kitose mies-
to kavinėse, sugrįš pas mus, – sakė verslininkė. – Man didelis 
komplimentas, kai mūsų nuolatiniai lankytojai man pasako: 
„Pas jus viskas labai skanu“ (Tatjana tai pasakė lietuviškai).  

Jau nuo kovo mėnesio „Tortofis“ pasiūlys meniu skirtą vege-
tarams bei sveikuoliams. Jame bus košių, virtų augaliniame pie-
ne, nekaloringų ir becukrių desertų, tortų be glutomatų, priedų, 
pagerinančių skonį ir dažnai sukeliančių priklausomybę.

Kavinės interjeras – pastelinių spalvų, su kruopščiai 
parinktomis dizaino detalėmis. Ant kiekvieno stalo 
iš puodelio kyšo spalvoti pieštukai, kuriais galima 
nuspalvinti stalo servetėlę
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INOVACIJOS

Linas JEGELEVIČIUS

Kiek anksčiau buvo įsigyti tinklų triukšmo matavimo prietai-
sai bei koreliatorius, kurių misija ta pati – lokalizuoti vandens nu-
tekėjimus, ypač nedidelius, kurorto vandens tiekimo sistemoje.

„Nauji įrenginiai mums leidžia bet kuriuo momentu matyti 
geriamo vandens tiekimo srautus, greičiau pastebėti vandens nu-
tekėjimus ir avarijas, greičiau reaguoti į jas“, – žurnalui „Lietuvos 
pajūris“ sakė Palangos miesto geriamojo vandens tiekimo įmo-
nės – UAB „Palangos vandenys“ direktorius Virgilijus Beržanskis.

Per dvi savaites nuo sistemos eksploatacijos pradžios 
miesto vandentiekio sistemoje jau buvo rastos keturios, 
tiesa, palyginti nedidelės vandentiekio tinklų avarijos. Be 
debitomačių jų nebūtų galima lokalizuoti tol, kol vandens 
sruvenimas po žeme nebūtų pagaliau virtęs į rimtas avarijas, 
vandeniui prasiveržus į žemės paviršių. Mūsų žiniomis, tokią 
vandens monitoringo sistemą jau yra įdiegusios Šiaulių, Tel-
šių, Alytaus, Ukmergės savivaldybių vandens tiekimo įmonės.

„Su debitomačiais galėsime gerokai greičiau reaguoti į 
tinkluose įvykusias avarijas bei jas pašalinti. Su nauja įranga 
galėsime nustatyti ir mažesnius vandens nutekėjimus dėl, 
pavyzdžiui, palyginti nedidelių vamzdžių trūkių, nesandarių 
jungčių ir t. t. Iki šiol dispečerinėje neretai matydavome pa-
didėjusį vandens suvartojimą ir įtardavome, kad jo priežastis 

Tik vandentiekiečiams suprantama mieste esama vandens tiekimo sistema 
nuo šiol bus labiau kontroliuojama – UAB „Palangos vandenys“ metų pradžioje 
vandentiekio tinkluose sumontavo 11 elektromagnetinių debitomačių, skirtų ma-

tuoti vamzdžiu pratekėjusį vandens kiekį bei slėgį.

„Palangos vandenys“ 
koja kojon žengia su naujausiomis 

technologijomis vandentvarkoje

UAB „Palangos vandenys“ Tinklų diagnostikos 
poskyrio vedėjas Gediminas Drungys
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– avarija, tačiau mūsų turimos tinklų stebėsenos priemonės 
iki šiol neleido greitai ir tiksliai lokalizuoti jų. Dėl to neretai 
avarijų paieška užtrukdavo ilgai“, – sakė V. Beržanskis. 

Lankantis „Palangos vandenyse“ sausio 14-ąją, naujai su-
montuotos įrangos pagalba įmonės specialistai buvo ką tik 
aptikę vandens nutekėjimą miesto vandentiekio sistemoje ir 
jį operatyviai sutvarkė.

„Mūsų skaičiavimu, per šią palyginti nedidelę avariją Vy-
tauto gatvėje per valandą iš sistemos ištekėdavo apie vieną 
kubinį metrą vandens. Vadinasi, jo per parą būtume praradę 
24 kubinius metrus. O jeigu vanduo iš sistemos tekėtų apie 
metus, jo prarastumėme daugiau nei 8,7 tūkstančius kubinių 
metrų“, – paskaičiavo UAB „Palangos vandenys“ Tinklų prie-
žiūros ir statybos skyriaus vedėjas Arkadijus Roščinas.

„Tai yra apie keletą tūkstančių eurų nuostolių“, – iškart pa-
stebėjo direktorius V. Beržanskis.

Anot specialistų, 70-80 procentų visų nuostolių būtent ir 
sudaro vanduo, prarastas dėl tinkluose esamų nedidelių ava-
rijų, kurios po žeme aptinkamos sunkiai.

Prieš porą metų A. Roščinas, kretingiškis, Vilniaus Gedi-
mino technikos universitete įgijo vandentvarkos inžinerijos 
specialybę, o jo magistrinio darbo tema – geriamojo van-
dens nuostolių mažinimas Kretingos miesto vandentiekio 
sistemoje. Prieš įdiegiant tokią sistemą Palangoje, Arkadijus 
lankėsi ne viename seminare, kur įgijo reikalingos patirties.

„Daug šalies vandens tiekimo įmonių dar ne itin skuba insta-
liuoti debitomačius, nes tam reikalingi specialistai su specifinėmis 
žiniomis. Be to, ir tokia investicija nėra pigi“, – sakė V. Beržanskis.

UAB „Palangos vandenys“ debitomačių įsigijimas kainavo 
apie 40 tūkst. eurų. Įmonė juos įsigijo iš savo apyvartinių lėšų. 
Dar apie 10 tūkst. eurų kainavo pagalbinės sistemos, korelia-
torius ir tinklų triukšmo matavimo prietaisai.

„Paskaičiavome, kad nauji prietaisai atsipirks per dvejus ar 
vėliausiai trejus metus,  ir leis mieste gerokai sumažinti vandens 
nuostolį, kuris dabar siekia apie 15 procentų“, – sakė V. Beržanskis.

Visą Palangos miestą vandentiekio specialistai debitoma-
čių pagalba suskirstė į šešias zonas, atsižvelgiant į esamą van-
dentiekio tinklų išsidėstymą.

UAB „Palangos vandenys“ Tinklų diagnostikos poskyrio ve-
dėjas Gediminas Drungys žurnalo „Lietuvos pajūris“ žurnalistui 
savo kompiuteriaus ekrane demonstravo, kaip, įdiegus debito-
mačius, yra vykdomas vandens tiekimo monitoringas mieste.

„Mes esame suskaičiavę zonose esamų vandens tinklų il-

gius, jose esančių vartotojų skaičių, žinant šiuos skaičius, buvo 
apskaičiuotas kiekvienos zonos teorinis naktinis vandens var-
tojimas. Visas į zonas tiekiamo vandens kiekis išmatuojamas 
– ryte atėjęs į darbą galiu matyti grafikus, kur ir kiek buvo pa-
tiekta vandens, – pasakojo G. Drungys. – Jeigu pastebime, kad 
vienoje ar kitoje zonoje staiga vandens sunaudojimo kreivė 
pašoka, yra signalas, kad tai gali būti vandens nutekėjimas. Ka-
dangi vanduo verždamasis per vamzdį sukelia specifinį garsą, 
toje zonoje šuliniuose ant vandentiekio tinklų dedame triukš-
momačius, kurie naktį matuoja šio garso stiprumą. Šiuo metu 
jų turime 10. Nustačius tinklų atkarpą, kurioje besiveržiančio 
vandens triukšmas yra didžiausias, naudojame koreliatorių, 
kurio pagalba nustatome tikslią avarijos vietą“. 

Vandens šulinių Palangoje yra keli tūkstančiai, o vamzdy-
nų ilgis viršija 200 kilometrų.

Tikimasi, kad debitomačiai ateityje leis lokalizuoti ir ne-
legalius prisijungimus prie miesto vandens tinklų. Be to, jie 
matuoja ir vandens slėgį vamzdynuose, o informacija apie jį 
pateikiama realiuoju laiku į vandens įmonės atsakingų speci-
alistų kompiuterius.

„Debitomačiai – nepigūs, tačiau jų nauda ir efektyvumas 
– akivaizdūs. Neabejoju, kad, netolimoje ateityje, dar toliau 
žengiant technologijoms, vandens įmonės turės dar aiškesnį 
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų veikimo vaiz-
dą. Tai padės mažinti „Palangos vandenų“ sąnaudas ir tiekti 
dar kokybiškesnes paslaugas mūsų vartotojams“, – įsitikinęs 
UAB „Palangos vandenys“ direktorius V. Beržanskis. 

UAB „Palangos vandenys“ direktorius Virgilijus Beržanskis
UAB „Palangos vandenys“ Tinklų priežiūros ir 
statybos skyriaus vedėjas Arkadijus Roščinas

Atidžiai įsižiūrėkite: ar matote debitomatį?
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NACIONALINIS PASIDIDŽIAVIMAS

Patriotizmo ir 
lietuvybės banga 
sugrąžino meilę 
nacionalinei šunų veislei – 
skalikams 
Skalikų, Lietuvos nacionalinės šunų veislės, likimas panašus į pačių lietuvių  

likimą. Buvę populiariausi medžiokliniai šunys Lietuvos didžiojoje kunigaikštys-

tėje, ir tokie pat iki ikikariniais laikais, skalikai per sovietmetį beveik išnyko. Ta-

čiau atkurta nepriklausomybė ir ypač patriotizmo banga, pasitinkant Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejų, gerokai išaugino visų susidomėjimą 
skalikais. „Skalikai dabar – „ant bangos“ Juos mielai įsigyja ir medžiotojai, ir 
sodybų šeimininkai, ir šeimos su mažais vaikais, nors jie tikrai nėra kambariniai 
šunys. Tačiau verslo iš skalikų veisimo nepadarysi – veisėjai dirba iš entuzi-
azmo“, – Lietuvos skalikų augintojų sąjungos pirmininkas Ričardas Barzdenis 
sakė žurnalui „Lietuvos pajūris“.

Anksčiau Lietuvoje 
buvo galima aptikti net 
keturias skalikų rūšis, 
tačiau dabar Lietuvoje
 tėra likusi viena rūšis, 
panaši į jau išnykusiąją 
smulkiųjų kuršių 
skalikų.
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Lukas BALTIS

Sąjunga, vienijanti apie 20 skalikų veisėjų,  praėjusių metų 
spalio pradžioje minėjo veiklos dešimtmetį. 

„Manau, kad dar tiek pat skalikų veisėjų veikia „neorgani-
zuotai“, neprisijungę prie mūsų sąjungos. Lietuvybės puose-
lėjimo pastangos palietė ir šunų veisėjus: vis daugiau šunų 
mylėtojų ryžtasi veisti skalikus“, – sakė R. Barzdenis.

Anot jo, Lietuvoje yra apie 600 skalikų šunų. Savo namuo-
se Ričardas laiko net šešis jų.

„Deja, pernai praradau savo mylimiausią skaliką Vytą. Jis 
buvo nuostabus pėdsekys, kiekvienais metais padėdavo su-
medžioti iki dviejų tonos žvėrienos. Tai – labai geras rodiklis 
skalikui“, – pasakojo medžiotojas.

Pasak jo, Lietuvos skalikai turi išskirtinių savybių, kurios 
nebūdingos daugumai medžioklinių šunų. 

„Atradęs šviežius pėdsakus ir bėgdamas jais, skalikas prade-
da be paliovos skalyti. Verta įsiklausyti į jo balso tembrą: pagal 
jį galima spėti, ką šuo seka – kiškį, lapę ar stambesnį žvėrį. Sek-
damas mažo žvėrelio pėdsaku, skalija ploniau, aukštesnėmis 
natomis, o vydamasis stambesnį grobį, loja žemu, stipriu bal-
su. Juokauju, kad medžiodamas su skaliku iš anksto gali žinoti, 
kokius šovinius dėlioti“, –  sakė sąjungos pirmininkas.

Neseniai sąjunga ėmė rengti medžiokles vien tik su ska-
likais. Jos pavadintos „Skalikų gausmas“, rengiamos kasmet 
vis kituose kraštuose. Kas dvejus metus Lietuvos medžiotojų 
ir žvejų draugija organizuoja specializuotas lietuvių skalikų 
parodas. Paskutinė jų įvyko rugpjūtį.

Tačiau ne skalikai, o rusų laikos išlieka Lietuvos medžioto-
jų numylėtinėmis.

„Pirmauja rusų laikos, po jų seka labradorai, bavarų pėdse-
kiai ir foksterjerai, tačiau skalikai, populiarumo prasme, vejasi 
juos, – sakė pašnekovas. – Medžioklėje skalikas – nepamaino-
mas, itin geras pėdsekys, nė kuo nenusileidžiantis rusų laikai 
ar bavarų pėdsekiui, tačiau medžiotojai yra konservatyvūs ir 
jų įpročiai keičiasi ne taip greitai kaip norėtųsi“.

Anot jo, skalikai – ir itin draugiški, neagresyvūs ir mylintys 
vaikus šunys.

„Mano visos dukros išaugo žaisdamos su skalikais. Dabar 
mano anūkai auga apsupti šių šunų“, – sakė pašnekovas.

Pasak jo, anksčiau Lietuvoje buvo galima aptikti net ketu-
rias skalikų rūšis. „Dabar Lietuvoje tėra likusi viena rūšis, pa-
naši į jau išnykusiąją smulkiųjų kuršių skalikų, kurie yra šiek 
tiek mažesnio kūno, tvirtos dantų sąkandos ir didelės energi-
jos“, – sakė R. Barzdenis.

Į lietuviškus skalikus vis dažniau žvalgosi ir kaimyninių 
šalių medžiotojai. „Ypač baltarusiai. Jie vertina mūsų skalikų 
puikią uoslę, ištikimybę, energingumą, draugiškumą. Prieš 
porą mėnesių vienas šuniukas nukeliavo į Kaliningradą. Ru-
sas, girdėjau, yra labai patenkintas, tikimės sulaukti daugiau 
skalikų pirkėjų iš to regiono, – sakė skalikų veisėjas. – Buvęs 
Seimo pirmininkas ir žymus šoumenas Arūnas Valinskas taip 
pat laiko skaliką – nekart juo puikavosi televizijos laidose“.

Tačiau, verslo prasme, auginti skalikus – nuostolinga. „Jie 
– ne kambariniai šunys, kad laikytum visus metus namuose. 
Ieškantieji įsigyti šunį, įprastai perka šuniukus, kurie kamba-
ryje gali būti laikomi kiaurus metus. Skalikas, visų pirma, yra 
medžioklinis šuo“, – sakė R. Barzdenis.

Šuniukus veisėjas parduoda nuo 100 iki 500 eurų. „Papras-
tai nors tris šuniukus iš vados geriausiems bičiuliams dova-
noju“, – šypsojosi jis.

Skalikų augintojas labai domisi skalikų istorija ir primena, 
kad jau Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais skalikas 
buvo labai vertinamas dėl savo savybių. „Pirmajame Lietuvos 
statute kalbama apie dviejų medžiotojų ginčą. Prašyta prisie-
kusiųjų išaiškinti, kas sužeidė vieno jų rudąjį skaliką. Dabar 
rudų skalikų Lietuvoje jau nebelikę, tačiau Lenkijoje jų dar 
yra“, – sakė R. Barzdenis.

Minint valstybės šimtmetį buvo išleista serija valstybės ju-
biliejui skirtų euro monetų. Vienoje jų pavaizduotas – spėkite 
kas? – lietuviškas skalikas.

Anot skalikų augintojų sąjungos pirmininko, prie skalikų 
veislės atkūrimo daug prisidėjo kinologai entuziastai Z. Goš-
tautas, V. Morkūnas, A. Penkauskas. V. Klovas parengė pirmą-
ją lietuvių skalikų veislės standartą.

Lietuvių skalikų veislyno „Meidenos šuo“ savininkas Marius 
Smetona, kalbėdamasis su „Lietuvos pajūriu“ džiaugėsi, kad 
jo veislynui netrukus sukaks dveji metai.

„Pirmas lietuvių skalikas pas mus atkeliavo 2012 metais.

Skalikų augintoja Iveta Šikšniuvienė
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Iš pradžių net nebuvo minties apie veislyno kūrimą, tačiau 
žmonės, susiję su kinologija, vis pabrėždavo, kad mūsų skali-
kas – labai gražus individas, ir siūlydavo eiti į parodas. Taip ir 
padarėme. Mūsų didžiai nuostabai, teisėjai šunį vertino labai 
gerai ir taip prasidėjo Naidos kelionė į čempionus, o mūsų – į 
šunų veisimą“, – prisiminė M. Smetona.

Jo minčiai įkurti lietuviškų skalikų veislyną pritarė ir žmo-
na Anželika. „Abu esame humanitarinių mokslų daktarai, 
todėl ir veislyno įkūrimas nebuvo skubotas: viskas buvo ap-
galvota, išdiskutuota ir perskaityta. Iki šiol stengiamės gilinti 
savo žinias apie šunis, kad galėtume auginti kuo geresnius 
skalikus ir patarti juos pasirinkusiems žmonėms. Skalikų au-
ginimas mums – mėgstamas užsiėmimas, o ne pelno šaltinis, 
todėl šuniukams nuo pat gimimo stengiamės suteikti kuo 
geresnes sąlygas ir ieškome jiems atsakingų šeimininkų“, – 
sakė skalikų veisėja.

„Pamilome skalikus, nes jie  – labai protingi, lengvai dresi-
ruojami šunys. Iki skaliko namuose turėjome vokiečių aviganį 
ir ne vieną taksą, bet mūsų didžiausia meilė  – lietuvių skali-
kas“, – sakė M. Smetona.

Anot jo, lietuviškų skalikų populiarumas itin išaugo pasta-
raisiais metais. „Žinoma, skalikų populiarumo augimas sie-
tinas ir su patriotiškumo banga Lietuvoje, tačiau pagrindi-
nis populiarumo variklis kitas: kaip vieną ar kitą šunų veislę 
pavyksta išreklamuoti. Kaip apie nacionalinę veislę, apie 
skalikus yra parodyta ne viena laida ir jie yra tikrai labai ma-
tomi socialiniuose tinkluose. 

Kai tik per gyvūnams skirtą televizijos programą parodo 
reportažų apie skalikus, iškart sulaukiame daug skambučių iš 
žmonių, norinčių įsigyti skaliką“, – pasakojo M. Smetona.

Jis pastebėjo, kad lietuviškų skalikų pirkėjai vis labiau tam-
pa motyvuoti ir gerai žino skalikų kilmės istoriją. „Tokie žmonės 
šuniuko pas geidžiamą skalikų veisėją gali laukti ir metus. Nors 
skalikų veislynai, palyginti su kitomis veislėmis, yra ganėtinai 
jauni, tačiau jų organizacija, pripažinimas nė kiek neatsilieka 
nuo senųjų“, – sakė jis.

O kas veislyno tipinis klientas?
„Mūsų tipinis klientas – bet kas: nuo įgudusio medžioto-

jo iki sodybos šeimininko. Vis tik ne visiems leidžiame įsigyti 
skalikų šuniukų. Jei po pokalbio telefonu, ar akis į akį, matau, 
kad žmogus nėra motyvuotas auginti šunį, jam šuniuko ne-
parduosiu. Kai, tarkime, potencialus pirkėjas manęs klausia, ar 

šuniukas galės vienas savaitę gyventi sode, toliau kalbėti ne-
noriu, sakau „ne ir viso gero“, – pabrėžė M. Smetona.

Anot jo, labai dažnai pasitaiko, kad vaikai nori skaliką pado-
vanoti savo vyresnio amžiaus tėvams. „Tokiais atvejais taip pat 
sakau „ne“, paaiškindamas, kad skalikai  – labai galingi, veržlūs 
ir energingi šunys, ir juos suvaldyti yra sunku. Žinoma, niekam 
nepatariu skaliką šuniuką padovanoti vaikams. Dėl tų pačių 
priežasčių“, – sakė veisėjas.

Pasak jo, šuniukų kainą jo veislyne apsprendžia rinka ir gali 
svyruoti nuo kelių šimtų iki 450 eurų. „Mane stebina mūsų tau-
tiečių požiūris į skalikų kainą. Vyrauja nuomonė, kad jeigu šu-
niukas – lietuviškas, tai jis turi būti pigus, – pastebėjo M. Sme-
tona. – Tačiau turime pirkėjų, kurie nė dėl cento nesidera ir 
sumoka visą prašomą sumą. Žinoma, veislyne įsigijami skalikų 
šuniukai parduodami su tėvų kilmės dokumentais, sveikatos 
pasais, pasiekimais parodose“.

Anot jo, „juodojoje“ skalikų rinkoje galima įsigyti šuniuką ir 
už 50 eurų, tačiau, žinoma, be kilmės dokumentų, sveikatos 
pasų. „Tokia veikla – nerimta. Abejoju, ar tokiu atveju žmogus, 
norėjęs įsigyti lietuvišką skaliką, tikrai jį įsigyja“, – sakė Marius.

Anot „Meidenos šuo“ savininko, Lietuvoje veikia penki ar šeši 
„rimti“ skalikų veislynai, dar nemaža dalis tuo užsiima neįforminę 
veislyno. Skalikų kalė per metus atsiveda vieną šuniukų vadą.

„Konkurencija tarp skalikų veisėjų yra visai kitokia negu 
tarp senųjų veislių veisėjų. Palyginti su užsienio šunų veislė-
mis, skalikai nėra brangūs, dėl to ir visi skalikų veisėjai gyvena 
draugiškai, bendradarbiaudami ir dalindamiesi informacija, 
kad nebūtų kergiami artimos giminystės šunys, – sakė M. Sme-
tona. – Tarp užsienio veislių šunų veisėjų konkurencija – nuož-
mi, o pelnas – didelis. Skalikų veisėjai Lietuvoje pelno iš savo 
veiklos neturi.  Skalikus auginame vedami patriotinių jausmų, 
lietuvybės“.

Dar vienas pašnekovas, kinologas ir skalikų augintojas iš 
Pasvalio rajono Juozas Beniulis, sakė, kad meilę šunims pa-
juto dar vaikystėje, o pirmąkart lietuvišką skaliką pamatė pa-
auglystėje pas pažįstamą medžiotoją. „Jis man padarė didelį 
įspūdį, – prisiminė J. Beniulis. – Lietuvoje veisiami dviejų rūšių 
skalikai. Rytų Lietuvoje veisiami skalikai labiau skirti kiškiams 
ir lapėms medžioti – gali juos varinėti net 40 minučių. Vakarų 
regiono skalikai labiau tinka stambiems žvėrims – briedžiams, 
šernams ar stirnoms – medžioti. Jie gali „varyti“ ir lapę, tačiau 
jų ištvermingumas ne toks didelis kaip jų „brolių“ rytų Lietuvo-
je. Rusų laikos – tylios, net užtikusios žvėries pėdsakus ar išvy-
dusios žvėrį, nepuls skalyti. O skalikas – itin emocionalus šuo, 
radęs pėdsakus, pradeda skalyti – beje, jis tai daro melodingai 
– be atvangos. Pagal skalijimą galima pasakyti, kokį žvėrį jis 
yra aptikęs. Jei taikiny – šernas, skalijimas – žemo tembro. Jei-
gu vejasi smulkų gyvūną, skalijimas yra dažnesnis, aukštesnių 
virpesių“.

Anot jo, dauguma Lietuvos medžiotojų pirmenybę tradiciš-
kai vis dar teikia rusų laikoms. „Bet lietuviškasis skalikas tikrai 
patenka į populiariausiųjų medžiotojų šunų veislių trejetuką. 
Anksčiau „laikininkai“ į mus, „skalinininkus“, neretai iš aukšto 
žvelgdavo – girdi, koks čia medžioklinis šuo, jeigu nuolat skalija, 
tačiau dabar jie mus gerbia“, – šyptelėjo J. Beniulis.

Beje, anot „Wikipedia“, rusų laika nėra „grynai“ rusų veislė. 
Tikint interneto enciklopedija, rusų laika turi net dvi kilmės ša-
lis – Rusiją ir Suomiją. O veislė buvo sukurta kryžminant karelų 
lokines laikas su Archangelsko, votiakų ir komių laikomis. Vis 
dėlto, sovietų specialistai 1947 metais buvo paskelbę, kad lai-
kos – išimtinai Rusijos veislė. 

Remigijaus Jėčio nuotr.

Šernai jau pasmerkti
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MANO KIRPĖJAS

Lukas BALTIS

Iki jos į visas kirpėjas numojęs ranka, Ramūnas pagaliau 
džiaugiasi radęs savo dvynę: „Ji nebijo mokytis. Mane pagau-
na iš pusės žodžio. Kerpa stilingai, imli pastaboms, kiekvie-
nam klientui pritaiko individualų kirpimo šabloną. Ji – pa-
prasta, neaikštinga. Tokios kitos Klaipėdoje nėra“.

Dalis vyrų jau perbėgo iš šio pripažinto vyrų plaukų ir 
barzdų kirpimo meistro pas Editą.

„Ji kerpa švelniau. Daliai vyrų mieliau, kai juos kerpa mote-
ris. Man smagu, kad jos vyrai pageidauja. Blogiausias dalykas 
darbo vietoje – nesveika konkurencija, pavydas, – sakė Ra-
mūnas. – Pavyzdžiui, vieną klientą aš nukerpu, o galvą plauna 
Edita. Toks jo pageidavimas. Keistas? Galbūt, bet dėl to scenų  
vienas kitam nekeliame“.

„Tuoj bus jau pusmetis, kai aš čia. Pirmoji darbo diena man 
čia buvo baisi: juk „Funky“ – mano pirmoji kirpykla, o čia dar 
Ramūnas – kaip iš pragaro katilo. Norėjau bėgti, bet mano vy-
ras mane sulaikė: „Neskubėk, pamėgink!“ – sakė Kretingalėje 
gyvenanti jauna moteris. 

Kirpėjos profesiją ji įgijo Klaipėdos Ernesto Galvanausko pro-
fesinio mokymo centre. Jos pirmasis klientas iki šiol pas ją lankosi.

 Sakote, moterys nusitaikė į dar vieną grynai vyrišką ama-
tą, barzdaskučio?

 „Yra moterys policininkės, futbolo ir regbio teisėjos. Kodėl 
moteris negalėtų kirpti barzdų? – gūžteli  Ramūnas. – Edita 
įrodė, kad yra gera barzdų meistrė“.

„Man vyrus kirpti gerokai lengviau. Moterys – labiau rei-
klios, pretenzingos“, – sakė Edita.

Ankstyvą rudenį Ramūnas atidarė „Funky“ saloną Šiauliuose.
„Viskas gerai ir ten. Mano tikslas buvo ne sukurti darbo vie-

tą, o ją užauginti. Šiauliuose taip pat dirba merginos, kerpa ir 
barzdas. Jos gerai supranta, kad savo vardą reikia užsidirbti, 
kad apie jas ir saloną šnekėtų iš lūpų į lūpas“, – sakė jis.

Bet Šiauliuose 2000-ųjų pradžioje įgijęs kirpėjo profesiją, 
Ramūnas pasijuto niekam nereikalingas. „Visi pageidavo pa-
tirties. O iš kur patirtis, jeigu be jos niekas neduoda darbo?“ 
– stebėjosi jis.

O kai pagaliau gavo darbą kirpykloje, nusivylė pačia pro-
fesija: „Man ji asocijavosi su aukštuomene, kiču, net veidmai-
nyste, holivudiniu blizgesiu. Mane darbadviai norėjo padary-
ti kažkokiu a la stilistu, o aš gi – toks netašytas, kaip vienas 
man klientas čia juokaudamas pasakė. Na, balta varna visoje 
industrijoje“.

2010 metais Ramūnas susikrovė lagaminą ir išlėkė į Angli-
ją. Buvo jau metęs visus kirpimus, bet nuo likimo nepabėgsi. 
Ramūno gyvenimo draugė, ant vienos kirpyklos durų arabiš-
kame rajone pastebėjusi skelbimą, kad reikalingas „barberis“ 
(vyrų kirpėjas), jam niuktelėjo į šoną: „Ei, tu, nenori pamėginti?“

„Pagalvojau, durna tu ar ką... Bet pamąsčiau: jei nueisiu, 
per galvą niekas neduos. Jau kitą dieną ten dirbau barberiu, 
nors iki tol tik šukomis buvau per barzdą perbraukęs“, – prisi-
pažino Ramūnas.

Su savo pirmuoju klientu, barber shop savininku iš Vene-
suelos, iškart rado bendrą kalbą.

„Visai neblogai tau čia pavyko, – veidrody galvą kraipė jis. – Aš 
panašiai jaučiuosi su Edita, – Ramūnas linktelėjo į kolegę. – Toks 
įspūdis, kad mes jau pažįstami šimtą metų. Chemija, ar ne?“

Mefistofelis iš „Funky“: 
  „Keistuoliai puošia pasaulį“

Edita, kirpėja iš 
„FUNKY barber& 

beauty“ grožio studi-
jos Klaipėdoje, Liepų 
gatvėje 28, šiandien 
prisimindama savo 
pirmąją darbo dieną 
pas Ramūną, studi-
jos savininką, juokia-

si: „Aš jo bijojau kaip 
kokio velnio. Mano 
vyras mane įkalbėjo 
pabandyti (dirbti). 
Va, ir likau iki šiol“.

Barzdaskutys Ramūnas 
sukūrė jaukią, su gera aura 
grožio studiją
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Ramūnui salone netoli Londono teko daugiausiai kirpti 
klientus iš viso pasaulio. Vis tik geriausias barzdaskutystės 
pamokas gavo kirpdamas arabus. Anot jo, kiekvienos rasės 
vyrų barzdų plaukas – ypatingas. „Pavyzdžiui, juodaodžių – 
kaip dratinis šepetys, toks kietas ir šiurkštus plaukas. Lietuvių 
vyrų barzdos plaukai – švelnesni, bet vienos taisyklės plau-
kams nėra“, – sakė jis.

Jau grįžęs į Lietuvą, Klaipėdą, buvo pilnas ryžto atidaryti 
savo barber ir grožio studiją. Kai jam pasiūlė perpirkti verslą 
Liepų gatvėje, rado tik tuščias patalpas. „Buvo tik plikos sie-
nos. Reikėjo pasiraitoti rankoves ir įdėti daug savo širdies ir 
sielos, kad atsirastų gera aura. Daug klientų įeina ir iškart aik-
teli: „Kokia čia gera aura!” – sakė Ramūnas.

Iš kur toks pavadinimas, „Funky“?
„Mano gyvenimo draugė man jį pasiūlė. Sako: „Tu gi pasi-

žiūrėk pats į save. Vaikštai su salotiniais laikrodžiais, neoninė-
mis kepurėmis, auskarai tabaluoja, net batų raišteliai skirtin-
gų spalvų“, – prisiminė Ramūnas.

„Funky“ laukiamos ir moterys – dailiosios lyties atstoves 
kerpa kitos plaukų stilistės, siūlomos taip pat manikiūro, pe-
dikiūro ir kosmetologinės paslaugos.

Svarbi „Funky“ klientūros dalis – vaikai. „Kai kas mane net 
pravardžiuoja vaikų kirpėju, bet aš tuo didžiuojuosi. Juk taip 
auginu savo klientą. Retas pyplys, atsisėdęs į mano kėdę, ima 
žliumbti – man kažkaip pavyksta su vaikais, net visai mažiu-
kais, rasti kalbą“, – šyptelėjo „Funky“ savininkas. 

„Funky“ paslaugos – vienos pigesnių uostamiestyje. Barz-
dos kirpimas ir modeliavimas – vos 15 eurų, kai kiti uosta-
miestyje prašo beveik 30 ar net 50 eurų.

Ramūnas šiuo klausimu taip pat turi savo filosofiją: „Kiti iš 
kliento noti paimti 30 ar 50 eurų ir negalvoja, ar jis grįš ki-
tąkart. Aš už kiekvieno savo kiento matau šimtą jo draugų 
– geriau iš jų visų čia atėjusių susirinksiu po 17 eurų, negu 
atbaidysiu juos su 50 eurų kaina“.

Jeigu rytoj susisieksite su Ramūnu dėl kirpimo, jis jums, ko 
gero, jau atsakys daugiskaita.

„Žodį „aš“ pakeičiau žodžiu „mes“, kai čia pradėjo dirbti 
Edita. Ji – ir pirmoji kirpėja, kuriai patikėjau salono raktus. Ji 
to verta“, – pasitikėdamas sakė „Funky“ savininkas.

„FUNKY barber & beauty“ grožio studija yra Liepų 
gatvėje 28

Kirpėja Edita Ramūno jau nebijo

VIENINTELIS REIKALAVIMAS 
MANO DARBUOTOJAMS – 
NORĖTI DIRBTI IR NEBIJOTI 
MOKYTIS. DEJA, DAUGUMAI 
JIE – PER DIDELI
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PALANGOS DRAUGAI

Silvija RUPKĖ

– Prieš metus, sausio 24-ąją, Švedijoje, Linšiopingo 
mieste, buvo atidarytas aštuntasis Lietuvos garbės kon-
sulatas. Jūs buvote paskirtas jo garbės konsulu. Ką pavy-
ko nuveikti per metus? Kokie jūsų lūkesčiai šiais metais?

– Didelę reikšmę Lietuvos-Švedijos santykiams turi 
tarptautinė prekyba, kuria yra vienodai suinteresuotos abi 
šalys. Švedija yra didžiausia investuotoja Lietuvoje, kurios 
bendra sukauptų tiesioginių užsienio investicijų vertė vir-
šija tris milijardus eurų. Norėčiau, kad galimų investicijų 

potencialas dar labiau augtų. Pats pristatau Lietuvą kaip 
mūsų kaimyninę šalį, kuri neretai dar yra  pamiršta dėl mus 
skiriančios jūros. Mes, švedai ir lietuviai, esame gana pa-
našūs tiek mąstymo būdu, tiek mentalitetu, o tai padeda 
vienyti abiejų šalių žmones. Buvusi Ostergotlando apskri-
ties merė ir gubernatorė Marie Elisabeth Nilsson palankiai 
vertino Garbės konsulato steigimo idėją, ji dėjo visas pa-
stangas tam. Mano darbo sritis – pagalbos teikimas lietu-
viams, kuriantiems verslus Švedijoje, ieškantiems verslo 
partnerių ar klientų. Esu tikras, kad Linšiopingo miesto ir 

Lietuvos garbės konsului Švedijoje Ulrikui Lindbladui (antras iš kairės) Palanga tapo jau antraisiais 
namais. Pirma iš kairės – Östergötland apskrities Švedijoje gubernatorė Elisabeth Nilsson, trečias – 
Lietuvos ambasadorius Švedijoje Dr. Algimantas Rimkūnas ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
Europos šalių departamento direktorė Jolanta Balčiūnienė

„Esu tikras, kad švedai pamėgs 
Lietuvą, tik jie turi įveikti iššūkį – 
pirmą kartą čia apsilankyti”

Lietuva ir Švedija – dvi kaimynės, kurias skiria tik Baltijos jūra. Nors daugelis 
švedų dar neatrado Lietuvos, tačiau Lietuvos garbės konsului Švedijoje Ulrikui 
Lindbladui Palanga tapo jau antraisiais namais. Čia jis dažnas svečias – iš Palangos 
kilusi jo žmona. Garbės konsulas atviravo, kad stengsis auginti ir savo sūnų taip, 
kad jis nepamirštų lietuviškų šaknų. U. Lindbladas mielai atsakė į žurnalo „Lietuvos 
pajūris“ klausimus.
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Lietuvos bendradarbiavimas įgaus tinkamą pagreitį, plė-
tosis ir artimiausioje ateityje. 

Aktyviai dalyvauju diskusijose su Linšiopingo univer-
sitetu apie tai, kaip mes galime pritraukti daugiau švedų 
studentų į Lietuvą ir kaip geriau remti Lietuvos studentus 
Švedijoje. Taip pat dažnai susitinku su universitete dirban-
čiais Lietuvos tyrėjais, aptariame jų darbo specifiką, bendra-
darbiavimo būdus ir galimybes mokslinių tyrimų ir švietimo 
srityje. Tenka dalyvauti diskusijose su Kauno technologijos 
universiteto mokslininkais, nes Kaune, kaip ir Linšiopinge, 
veikia technologijos universitetas. 

Tačiau mano pagrindinė aistra – verslas. Labai noriu, kad 
Švedijoje veiktų daugiau Lietuvos įmonių. Lietuvos įmonių 
teikiami produktai ir paslaugos yra labai geri, kokybiški, ta-
čiau verslo plėtrą stabdo  tinkamų kontaktų stoka Švedijoje, 
taip pat dažnai skiriasi verslo kultūra ir bendras mentalitetas, 
todėl garbės konsulai vėl gali atlikti labai svarbų tarpininko 
vaidmenį. Šiuo metu padedu keletui Lietuvos įmonių prista-
tyti savo ekologišką produkciją Švedijoje. 

– Kokia buvo Jūsų pažinties su Lietuva ir Palanga pradžia? 
– Mano pirmasis vizitas į Lietuvą buvo beveik prieš 15 

metų. Anuomet skridome į Kauną, kur turėjau susitikti su 
žmonos giminaičiais. Iš pradžių jie buvo šiek tiek šaltoki ir 
tylūs, tačiau viskas pasikeitė labai greitai. Jie pristatė savo 
šalį, puikiai leidome laiką netoli Kauno esančiame regione. 
Vykome ir į Palangą – pajūrį, kuriame gimė ir augo mano 
žmona. Niekada nepamiršiu savo pirmojo apsilankymo 
čia. Tai buvo vasara. Atvykome antradienio vakare. Žino-
jau, kad Palanga yra palyginti mažas miestas, todėl buvau 
nustebęs, kai mano žmonos mama pasiūlė eiti į miesto 
centrą. Buvo vėlyvas vakaras, ir aš prisimenu savo galvo-
je besisukančias tylias mintis, kurios man kuždėjo: „Kas 
gali būti gero tokiame mažame mieste, o ypač vakare?“... 
Pasiekus miesto centrą, negalėjau atsistebėti tuo, ką ma-
čiau. Vargiai galėjau patikėti, kad čia gali būti tiek daug 
žmonių. Buvau apstulbintas, kad visų amžiaus grupių 
žmonės vakare leidžia laiką kartu, nes Švedijoje taip nėra. 
Aš iškart įsimylėjau Palangą!

– Ar manote, kad Lietuva yra atvira pokyčiams? Ar, 
jūsų nuomone, Palanga yra imli ir atvira inovacijoms?

– Tiesą sakant, prieš atvykstant į Lietuvą neturėjau jo-
kios aiškios nuomonės apie Lietuvą ir jos žmones, tad ne-
žinojau, ko tikėtis. Kelionės į Baltijos šalis iš Švedijos 2000-
ųjų pradžioje nebuvo itin populiarios. Mano aplinkoje bei 
šeimos rate taip pat. 

Kadangi Lietuvą ir jos gyvenimą stebiu pastaruosius 15 
metų, galiu drąsiai pasakyti, kad ši šalis yra nuostabi vieta. 
Dar daugiau: Lietuva ilgainiui tapo mano antraisiais namais. 
Tikrai manau, kad lietuviai yra atvira pokyčiams tauta. Vyriau-
sybė diegia ir remia ilgalaikes plėtros programas, veikia lais-
vosios ekonominės zonos ir panašiai.

Palanga kasmet gražėja ir keičiasi. Džiugu, kad Palangoje 
kasmet gausėja dviračių takų miesto centre. Man tai aktualu: 
labai mėgstu elektrinius dviračius, kuriuos vasarą matome vi-
same mieste, nors kai kam jie čia ir nepatinka. Jų tokia gausa 
ir įvairovė nėra įprasta Švedijoje, tad Palanga šiuo aspektu 
netgi lenkia Švediją! 

– Ar Linšiopingas, kuriame duris atvėrė Lietuvos gar-
bės konsulatas, turi panašumų su Palanga? 

– Linšiopingas daugeliu atžvilgių skiriasi nuo Palangos. 
Linšiopinge gyvena apie 160 tūkst. gyventojų. Miestą gar-
sina universitetas, kuriame mokosi apie 27 tūkst. studentų. 

Universiteto gyvenimas, studentai savotiškai nuspalvina viso 
miesto gyvenimą. Jame virte verda jaunatviška energija. 
Vasarą daugelis studentų grįžta į savo gimtuosius miestus, 
todėl Linšiopingas šiuo metų laiku nurimsta, jame gerokai 
tyliau, o tai visiškai priešinga Palangai! Linšiopingas taip pat 
turi didžiulę universitetinę ligoninę, kuri pripažinta geriausia 
Švedijoje. Komerciniu požiūriu miestas daugiausia dėmesio 
skiria aukštųjų technologijų įmonėms. Yra technologijų par-
kas, vadinamas „Mjärdevi Science Park“, kuriame dirba dau-
giau kaip 370 įmonių ir 7000 darbuotojų. „Saab“ yra vienas 
didžiausių darbdavių, kuris be kita ko, projektuoja ir gamina 
„JAS 39 Gripen“ naikintuvus.

– Ar jūs su šeima dažnai lankotės Palangoje? Kas jums 
patraukliausia kurorte? 

– Kol kas Palangoje turime tik laikiną gyvenamąją vie-
tą, bet svarstome galimybę pirkti ar statyti čia savo namus. 
Anksčiau čia praleisdavome tik vasaras, tačiau pastaruoju 
metu mums pasisekė, kad galime daugiau laiko pabūti Palan-
goje. Mes mėgstame čia pajausti energijos pliūpsnį vasarą. 
Tačiau mus žavi  ramybė rudenį ir žiemą, kai galime mėgautis 
gražiais pasivaikščiojimais prie jūros.  Kadangi mano žmona 
yra kilusi iš Palangos, ji visada ilgisi jūros ir Palangos. Galiu 
nuoširdžiai pasakyti, kad čia atostogaudamas tikrai nieko ne-
pasigendu, išskyrus galbūt kai kurių konkrečių švedų tradici-
jų ir specifinių švediškų maisto produktų, kai kuriuos jų galiu 
įsigyti „Rimi“ prekybos centre. 

– Papasakokite, prašau, apie savo šeimą...
– Turime pusantrų metų sūnų Kornelijų. Jis gimė Švedi-

joje, bet su žmona esame įsitikinę, kad gerbsime jo lietu-
viškas šaknis. Jis labai mėgsta turkštis „Atostogų parke“. Jo 
mamos ir tėčio mėgstamiausias restoranas Palangoje yra 
„Onoré“, kurio vienas iš savininkų kalba švediškai. Mano 
tikslas – užauginti savo sūnų, kad jis vertintų ir gerbtų 
esmines vertybines nuostatas, noriu, kad jis  didžiuotųsi 
savo lietuviškomis šaknimis.

– Kokie yra patraukliausi Palangos ir jos žmonių bruo-
žai, asmeninės savybės? 

– Palangos žmonės – labai draugiški, svetingi. Aš pats, kaip 
dažnas svečias, kaskart čia jaučiuosi labai laukiamas. Mano 
lietuvių kalbos įgūdžiai, deja, dar nėra labai geri, tačiau vie-
tiniai verslo savininkai ir kiti žmonės, su kuriais aš susitinku, 
visuomet labai noriai su manimi bendrauja, padeda suprasti 
dalykus. Švedijoje visuomet pabrėžiu, kad lietuviai yra nuos-
tabūs žmonės ir kad būsite tikrai laimingi, jei kada nors sutik-
site draugą iš Lietuvos. 

– Sakoma, kad švedai jau yra atradę Rygą ir Taliną, bet 
ne Lietuvą. Ar sutinkate su tokia nuomone? Kaip geriau 
paskleisti žinią apie Lietuvos uostamiestį Klaipėdą ir, ži-
noma, Palangą?

– Išties, daug švedų jau lankėsi Rygoje ir Taline, nes keltai 
į šias sostines yra labiau skirti pramogautojams, o keltai tarp 
Klaipėdos ir Švedijos uostų labiau pritaikyti automobiliams 
transportuoti. Todėl švedų pramogautojams Lietuva sunkiau 
pasiekiama. Žinomumo skatinimas – gana brangus rinkoda-
ros darbas, tačiau man skleisti gerąsias žinias apie Palangą – 
labai lengva ir malonu, nes šis kurortas jau tapo antraisiais 
mano namais. Kalbant apie Švedijos turistų pritraukimą, būtų 
gerai, kad Lietuvos oro uostai siūlytų daugiau skrydžių tarp 
Švedijos miestų ir Palangos. Esu visiškai įsitikinęs, kad Švedi-
jos žmonės anksčiau ar vėliau pamėgs Lietuvą. Tačiau jie turi 
įveikti iššūkį – pirmą kartą čia apsilankyti. Tam tikslui reklama 
iš lūpų į lūpas – labiausiai veikianti. 



64 www.pajuriozurnalas.lt

Būtent tokių rūpesčių atsikratyti ir siūlo kompanija Mail Boxes 
Etc., ką tik atidariusi pirmuosius centrus Vilniuje ir Klaipėdoje. 

MBE – Mail Boxes Etc. – visame pasaulyje populiarus ir žino-
mas prekinis ženklas franšizės principu žengia į Baltijos šalis ir 
plėtrą pradeda nuo Lietuvos. Labiausiai pasisekė Lietuvos sos-
tinei ir pajūriui.

Pirmieji MBE centrai padės verslui ir žmonėms taupyti lai-
ką ir pinigus. Kvalifikuoti specialistai nemokamai supakuos ir 
išsiųs jūsų siuntas į bet kurį pasaulio kraštą. 

Išskirtinis dėmesys klientui 
Didžiausias MBE kompanijos privalumas – išskirtinis ir in-

dividualus dėmesys kiekvienam klientui. 
„Kiekvienas turės savo asmeninį vadybininką ir pasijus 

svarbiausiu mūsų klientu, nes aptarnavimas bus kaip VIP as-
menų“, - teigia Mail Boxes Etc. centro Klaipėdoje direktorius 
Michel Zaripov. 

Dažnai versle pasitaiko tokių situacijų, kai verslo partne-
riui reikia skubiai išsiųsti siuntą, kad gautų tą pačią dieną. Kita 
dažna situacija, kai įmonės direktorius turi išskristi į koman-
diruotę, bet nebėra galimybių laiku išsiųsti siuntų, svarbių 
dokumentų ar rengti muitinei formalumų. 

Kompanija Mail Boxes Etc. yra lanksti: bet kuriuo paros 
metu gali siuntą paimti tiesiai iš ofiso ar namų, nemokamai 
ją supakuoti ir pristatyti kaip įmanoma greičiausiai ten, kur 
klientui reikia. 

Klientams patogu, nes nereikia gaišti brangaus laiko sto-

vint eilėse, pakuojant siuntas, pildant dokumentus, laukiant 
sąskaitų. Visus formalumus – nuo kliento durų iki gavėjų durų 
– sutvarko MBE komanda. 

Padeda verslui optimizuoti kaštus
„Visus klientų rūpesčius perimame mes: optimizuojame 

įmonių kaštus ir laiko sąnaudas“, - privalumus vardina Mail 
Boxes Etc. centro Klaipėdoje vadovas. 

MBE dirba kaip kurjerių brokeris: pagal kliento poreikius 
parenka labiausiai tinkančią siuntų kompaniją. 

Mail Boxes Etc. centre galima išsinuomoti pašto dėžutę, 
įsigyti ar užsisakyti kanceliarinių prekių.

MBE – vienas iš sėkmingiausių franšizių tinklų pasaulyje. 
Penkerius metus iš eilės MBE tapo savo srities lydere tarp 500 
Amerikos kompanijų, veikiančių pagal franšizę. 

MBE veikia 44 šalyse, turi virš 2500 centrų. Mail Boxes Etc. 
buvo įkurta 1980 metais San Diege, Kalifornijoje (JAV). Dabar 
kompanijos centrinė būstinė įsikūrusi Italijoje, Milane. 

MBE misija – padėti verslui optimizuoti savo kaštus, tau-
pyti pinigus ir laiką, padėti tiek mažoms, tiek didelėms įmo-
nėms konkuruoti didelėse rinkose visame pasaulyje. 

Daugiau informacijos: www.mbe.lt

Kviečiame Jus į pirmojo MBE centro Klaipėdoje atida-
rymą vasario 15d. nuo 14:00 iki 16:00 !

MBE siuntų centrą rasite adresu: Galinio Pylimo g. 28-
45, Klaipėda. 

MBE privalumas – nemokamai 
supakuos bet kurią jūsų siuntą

VERSLAS

Kaip patogiau, greičiau ar pigiau išsiųsti siuntą? Kaip ją saugiai supakuoti? 
Tokie ir panašūs klausimai dažnai kyla verslo įmonėms ar žmonėms. 
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„PALANGOS TILTAS“ – TAVO LAIKRAŠTIS ARČIAUSIAI BALTIJOS JŪROS.
P R E N U M E R U O K. R E K L A M U O K I S. 

W W W . P A L A N G O S T I L T A S . L T
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SIŪLO ĮSIGYTI 
šarvuotas duris su 2 spynom 

nuo   230 eurų. 

ŠARVUOTŲ IR VIDAUS
DURŲ GAMINTOJA

Atliekame šarvuotų durų ir plastikinių 
langų remontą.

Tel. 8 622 22225
www.golgonda.lt

Taip pat plastikinius langus, 
vidaus duris, ritinines užuolaidas, 

žaliuzes, garažo vartus su 
DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS.

Paslaugos:

• Sausas drabužių valymas
• Skalbimas, lyginimas
• Proginių drabužių valymas
• Kailinių ir odinių drabužių valymas
• Paslaugos viešbučiams, restoranams, įmonėms

Mus rasite:

Palangoje, Klaipėdos pl. 62a
Tel. +370 612 73 545

Nuolaidos su 
palangiškio kortele!

103w.pajuriozurnalas.lt

Resort HOTEL 

„ELIJA“
Mokyklos g. 62, Šventoji
info@hotelelija.lt
FB Resort-HOTEL-ELIJA
+ 370 699 86 000

Bikers restaurant „All Aces“

Al
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ŠVIETIMAS

„Jei jūsų vaikui kažkas nesiseka, tai nereiškia, kad jis ne-
gabus. Kiekvienam galima padėti, tik reikia žinoti, nuo ko 
pradėti – tikslią diagnozę, ką reikia „gydyti“, kokias smegenų 
sritis lavinti“, – teigia intelekto lavinimo centro „Brain Gym“ 
ekspertė Justina Inkrataitė. 

Specialistė rekomenduoja kiekvienam vaikui atlikti Gibsono 
testą, kuris aiškiai identifikuoja problemas. 

Gibsono testas – amerikiečių mokslininko išradimas
Testas pavadintas amerikiečių mokslininko Keno Gibsono 

vardu. Jis pats vaikystėje susidūrė su skaitymo sunkumais, 
tad ryžosi ieškoti problemų sprendimo būdų, kurie pagel-
bėtų visiems – tiek vaikams, tiek suaugusiems. Jis sukūrė 
unikalią metodiką „BrainRX“, kuri stiprina visas 7 pagrindines 
kognityvines sritis, atsakingas už smegenų veiklą.

Išmatuoja atmintį, loginį mąstymą, gebėjimą  
apdoroti informaciją 
Testo dėka galima įvertinti kiekvieno žmogaus (nuo 6 

metų) protinius gebėjimus, intelektines stiprybes ir silpny-
bes. Nustatoma pagrindinių mokymuisi svarbių įgūdžių bū-
klė. Išmatuojama darbinė bei ilgalaikė atmintis, informacijos 
apdorojimo greitis, girdimosios bei regimosios informacijos 
apdorojimas, skaitymo gebėjimai, loginis mąstymas ir sam-
protavimas – svarbiausi faktoriai, parodantys, kaip vaikas pri-
ima informaciją bei geba mąstyti.

„Problemą reikia spręsti iš esmės – nuo pat „šaknų“: nusta-
čius mokymosi sunkumų židinį, silpnąsias protines sritis, jas 
galima tikslingai „gydyti“ – treniruoti. Turėjome atvejį, kai nie-
kada matematikos nesupratęs moksleivis pradėjo ją mokytis 
su entuziazmu ir savo rezultatus per trumpą laiką pagerino 
keliais balais. Susitvarkome beveik su visais iššūkiais moky-
klose“, – tvirtina „Brain Gym“ ekspertė. 

Aukštas vaiko IQ nereiškia, kad jam viskas  
puikiai sekasi 
Aukštas vaiko IQ nebūtinai reiškia, kad jam viskas puikiai 

sekasi mokykloje. Taip tėvai dažnai klysta, manydami, kad jų 
vaikas – beveik genijus ir nesusiduria su jokiais sunkumais. 

Atlikus IQ testą, gaunamas tik intelekto koeficientas, ben-
dras vidurkis. Atlikus Gibsono testą, išryškėja kiekviena sritis 
atskirai, identifikuojamos stipriosios ir silpnosios pusės. 

„IQ testą galima palyginti su bendru kraujo tyrimu, kuris 

parodo bendrą organizmo būklę, o Gibsono testą – su iš-
samiu, kuris parodys, kokių vitaminų konkrečiai trūksta. Jei 
trūksta tik vitamino D, tai gal nereikia gerti visų vitaminų rū-
šių“, – vaizdingai palygina „Brain Gym“ ekspertė. 

Kuo anksčiau – tuo lengviau pašalinti spragas
Mokslininkai pripažįsta, kad tiek vaikai, tiek ir suaugę inte-

lektą gali vystyti visą gyvenimą. Tačiau kuo anksčiau pradeda-
me lavinti smegenis, tuo mažiau laiko reikia pašalinti spragas. 

„Naudingiausia Gibsono testą atlikti profilaktiškai prieš ei-
nant į mokyklą ar kuo anksčiau pradinėse klasėse, kad užbėg-
tume problemoms už akių ir nereikėtų gaišti papildomai laiko 
lankantis pas logopedus ar korepetitorius“, – pataria ekspertė. 

„Lūžis“ 5 klasėje – tėvams šokas
„Baigus pradines klases, ne tik vaikai patiria mokymosi 

sunkumų, bet ir tėvai dažnai gauna atitinkamą „šoką“ pamatę 
vaikų pažymius. Tėvai dar tikisi, kad vaikas „prasilauš“ ir pro-
blemos išsispręs savaime, tačiau dažnu atveju tik gaištamas 
brangus laikas“, – pastebi „Brain Gym“ ekspertė.  

Ji pataria neskubėti tėvams kreiptis į korepetitorius, kol ne-
bus išspręsta esminė vaiko mokymosi sunkumų problema. Tik 
pašalinus šį trukdį, gali padėti korepetitoriai, jei jų dar prireiks. 

„Jei tėvai investuos į vaiką, kol jis mažas, tai pagerins jo gyve-
nimo kokybę. Ką jis bedarytų, visur bus pirmesnis, nes jo smege-
nys geriau veiks: greičiau sugalvos, greičiau išspręs, labiau tobu-
lės. Mes tai vadiname smegenų treniruotėmis, o mūsų klientai 
– gyvenimą keičiančiais kursais“, – dalinasi ekspertė.

Visus susidomėjusius smegenų „treniravimu“ kviečiame 
į „Brain Gym“ intelekto lavinimo centrą Klaipėdoje (Tai-
kos pr. 48B).  Skambinkite tel. +370 625 45125 ar rašyki-
te brain@braingym.lt.

Lauksime visų, kuriems rūpi vaikų ateitis ir efektyvus mo-
kymasis!

„Brain GYM“ 

padės įveikti mokymosi 
   sunkumus

Ar kada nors susimąstėte, kodėl jūsų vaikui 
vieni dalykai mokykloje sekasi puikiai, o kiti – 
sunkiau? Kodėl vieni matematikos uždavinius 
„gliaudo“ lengvai lyg riešutėlius, o kitiems reikia 
daug sykių aiškinti? 

„Brain Gym“ ekspertė Justina Inkrataitė
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TALENTAI

Lukas BALTIS

– Ar Kristupas dainavo ir kūdikio lopšyje? Kaip?
Mama: 
– Na, galima sakyti ir taip... Kaip ir visi kūdikiai, nors... va-

žiuodamas vežimėlyje ne kartą į save atkreipdavo dėmesį 
kažką pakankamai garsiai dainuodamas (šypsosi).

– Rimtai kalbant, kada, kur ir kap pastebėjote, kad vai-
kas – „su balsu“?

Mama:
– Nebuvo to vieno momento, tiesiog pas mus namuose 

nuolat skamba vienokia ar kitokia muzika, ir jis šokdavo į tak-
tą kojytėm trepsėdamas arba pritardamas dainuodavo.

– Kokie, Kristupai, tavo scenos pasiekimai lopšely-
je-darželyje?

Kristupas: 
– Būdamas 5-erių – tada lankiau Palangos lopšelį-darže-

lį „Gintarėlis“ – kartu su berniukų choru „Jūreivėliai”, berods 
toks buvo pavadinimas, dalyvavome respublikiniame ikimo-
kyklinių įstaigų konkurse „Jievaro tiltas” Kaune, kur laimėjo-
me komisijos simpatijų prizą. Tai buvo mano pirmasis kon-
kursas, ir vienintelis, kaip choristo. Vėliau prasidėjo solisto 
kelias. Netrukus pabandėme su pirmąja mano vokalo moky-
toja Valdone Juozapavičiene sudalyvauti pirmame rimtame 
respublikiniame konkurse „Tramtatulis“. Mokytoja ramino, 

kad kaip pradedantysis per daug jame nesitikėčiau. Ir jos di-
džiulei nuostabai, sėkmingai įveikiau Palangos miesto atran-
kinį turą, tada – ir Žemaitijos regiono, tapau Žemaitijos krašto 
„Tramtatulio” laureatu. Į respublikinį turą nepavyko nuvykti, 
nes jau buvau išvykęs su tėveliais į anksčiau suplanuotą ke-
lionę. Beje, mokytoja neabejojo, kad jei ne ta kelionė, būčiau 
tapęs ir visos Lietuvos, ne tik Žemaitijos laureatu (šypsosi).

Be abejo, didžiausias mano laimėjimas dar lankant dar-
želį – mano pirmasis laureato vardas „Dainų dainelėje” 2012 
metais. Man tuomet buvo 6-eri. Esu jau triskart tapęs „Dainų 
dainelės” laureatu.

– Tau dabar – 13 metų, o tu jau  – scenos „veteranas“. Ar 
virpa kojos išeinant į sceną?

Kristupas: 
– Tikrai ne. Tiesą sakant, niekada ir nevirpėjo. Scenoje aš 

mėgaujuosi, kuo žiūrovų daugiau, tuo ir jausmas geresnis.
– Mama, kaip jūs sūnui „diriguojate“, kad jis „neišklys-

tų“ iš profesionalaus dainininko kelio?
Mama: 
– (Juokiasi). Tenka, tikrai tenka prižiūrėti, kad, kaip jūs sakote, 

„neišklystų“, nes jam, kaip ir daugeliui kitų vaikų, norisi ir patingi-
niauti, ir užsiimti kitais, visai su mokslais nesusijusiais dalykais...

– Kristupai, ar norėtum tapti profesionaliu dainininku?
Kristupas: 

   Man kojos scenoje 
 niekada nevirpėjo – tiesiog 
    visada neša į ją!

Įsidėmėkite šį guvų ir žvitrų 13-metį 
vaikinuką, Kristupą Kerulį, dar „krem-

tantį“ mokslus Palangos Vlado Jur-
gučio pagrindinėje mokykloje. Talent-
ingas vaikis jau triskart tapo „Dainų 
dainelės“ laureatu. Savo balsu – ir 
būgnais! – drebina vis didesnes sce-

nas, o ir „Lietuvos vaikų balse“, popu-

liariame TV šou, jis jaučiasi tarsi žu-

vis vandeny. „Lietuvos pajūris“ gavo 
išskirtinę teisę šnektelėti su nosies dar 
neužrietusiu žvaigžduku ir jo vadybinin-

ke, mama Jurgita. Neabejojame, Kris-

tupo laukia tarptautinė šlovė ateityje! 
Kristupas Kerulis – televizijos konkurso „Lietuvos 
vaikų balsas“ dalyvis
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– Taip, norėčiau, tikrai svajoju rinkti pilnus stadionus (šel-
miškai šypsosi).

– Ar kartais tau viskas nenusibosta? Turiu omeny, re-
peticijos, konkursai, kelionės. 

Kristupas: 
– Konkursai ir kelionės – niekada, o repeticijos – tai darbas, 

tad aišku, ne visada jis man patinka…
– Ar turi laiko kitiems pomėgiams? Kokie jie?
Kristupas: 
– Mažai, bet stengiuosi jo rasti. Dabar žiemą, kai yra sniego 

ir nuo kalniuko parke nučiuožti, vasarą, – dviračiu važinėti, 
žaisti krepšinį.

– O kaip sekasi tau mokytis? Koks dalykas – mėgsta-
mas, o kuris – kančia?

Kristupas: 
– Aišku, visada mokslo rezultatai gali būti geresni, bet ge-

riausių moksleivių dešimtuke kol kas esu, ar ne, mama? Jeigu 
atvirai, nemėgstu matematikos, o patinka informacinės tech-
nologijos bei kūno kultūra.

– Koks tavo mėgstamas dainininkas?
Kristupas:
– Aš esu „AC/DC“  ir „Queen“ grupių gerbėjas. 
– Ar, mama, sūnui samdote privačius muzikos mokyto-

jus? Kas jie tokie?
Mama: 
– Taip, Kristupas lanko Klaipėdos valstybinio muzikinio te-

atro choro studiją. Jos vadovas – Vytautas Valys. Pas jį Kristu-
pas lanko ir individualias dainavimo pamokas. 

– Kaip apibūdini savo dainų stilių? 
Kristupas: 
– Šiuolaikinė populiarioji muzika.
– Ar patinka tau repas? Ar moki dainuoti liaudiškų dainų?
Kristupas: 
– Taip, repas man patinka. Kol kas man repo tekstus kuria 

mano mama, bet gal ateity ir pats kažką sukursiu. Liaudiškų dai-
nų moku, beje, visus tris kartus „Dainų dainelės” laureatu tapau  
atlikdamas lietuvių liaudies dainas, aranžuotas šiuolaikiškai.

– Dalyvauji „Lietuvos vaikų balse“. Kas tave į jį pakvietė?
Kristupas: 

– Tiesiog pasirodė anonsas televizijoje, internete, ir visa 
šeima žinojome, kad pildysime dalyvio anketą. Anksčiau, kai 
žiūrėdavome kitų šalių vaikų pasirodymus „Youtube“, nusiste-
bėdavome, kad Lietuvoje šio projekto nėra...

– Kuris iš „Lietuvos vaikų balso“ mokytojų – tavo 
mėgstamiausias?

Kristupas: 
– Man jie visi labai patinka. Kiekvienas gali kažką duoti. Bet 

jei pasirinkau Donatą Montvydą, tai jį ir išskirčiau...
– Kur matai save po 10 metų?
Kristupas: 
– (Šypsosi). Vis dar scenoje. Tik gal jau ne tik Lietuvos...
– Ar labai myli Palangą?
Kristupas: 
– Labai labai!
– Pabaik, prašau, sakinį... „Jei būčiau ne dainininkas, 

tuomet būčiau“?
Kristupas: 
– Būgnininkas! 

Kristupas - su Andriumi Mamontovu Duokime garo!
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Skambinkite man, jūsų 
nekilnojamojo turto brokerei Reginai!
Tel. +370 677 75 045, www.palangosnt.lt

Svajojate apie 
nuosavą būstą 

Palangoje?
VAKARINIS GREITASIS 
EKSPRESAS Į VILNIŲ:

18.20 val. – iš Šventosios AS
18.50 val. – iš Palangos AS
19.25 val. – iš Klaipėdos AS

* Vieni pigiausių bilietų, veikia Wi-Fi.
* Nuomojame autobusus
* Turime ekologiškų vietinio transporto autobusų
* Dalyvaujame konkursuose vietinio susisiekimo 
paslaugai teikti

Važiuokite į Palangą, Kauną 
ir Vilnių su Palangos vežėja

Ar myli 
Palangą?

www.pajuriozurnalas.lt

„Lietuvos pajūris“ – 
tavo žurnalas
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NAUJOS TRADICIJOS

Rolandas Rastauskas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas, vienas „Gintarinės snaigės“ komisijos narių, 
„Gintarinę snaigę“ ir „Metų šviesulio“ nominaciją įteikė Palangos 
miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiajai biblioteki-
ninkei kraštotyros darbui Bronislavai Spevakovienei.

Į sceną pakilęs Palangos Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
ėmimo į dangų bažnyčios kunigas Sigitas Žilys „Gintarinę snai-
gę“ ir „Metų šeimos“ nominaciją įteikė Janinai ir Liudui Siručiams, 
ką tik atšventusiems 50-ąją santuokos sukaktį. Siručiai 1989 me-
tais įkūrė šeimyną ir priglaudė likimo nuskriaustus vaikus. 

„Vaikas yra turtas, ir šis turtas yra toks brangus, kad ir mes 
kadaise susimąstėme, ar neturėti to turto daug“, – sakė J. Siru-
tienė, prisimindama dieną, kuomet sutuoktiniai apsisprendė 
suteikti šeimą vaikams, kuriems to labai reikia.

Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis „Gintarinę snai-
gę“ ir nominaciją „Metų atsidavimas“ įteikė šventojiškių ben-
druomenės mylimai slaugytojai Dainai Jarulienei.

„Ne visi mes galime gyvenime padaryti labai didelius dar-
bus, tačiau kiekvienas galime pradžiuginti kitus mažu darbe-
liu“, – sakė D. Jarulienė, atsiimdama „Gintarinę snaigę“.

Palangos miesto garbės pilietė, grafikė Gražina Oškiny-
tė-Eimanavičienė „Gintarinę snaigę“ ir „Metų patirties“ nomi-
naciją perdavė gydytojui pediatrui Alfredui Keruliui. 

„Pirmiausia – nesirkite, būkite sveiki“,  – aidint susirinkusių-
jų plojimams, linkėjo žinomas medikas.

Palangos miesto garbės pilietis, mokslininkas Vladas Žul-
kus „Metų įkvėpimo“ nominaciją ir „Gintarinę snaigę“ įteikė 
Vytautui Kusui, žinomam kurorto poetui, dailininkui, kelių 
šimtų parodų autoriui, ekstravaganatiškam menininkui.

Atsiimdamas įvertinimą, menininkas išliko kuklus: „Ką aš 
galiu padaryti vienas? Labai nedaug. Pagrindas yra šeima, 
draugai, bičiuliai ir, savaime aišku – žmona Vida. Ačiū, Palan-
ga, kad esi. Esi tu, esu ir aš“, – sakė V. Kusas.

Palanga 
pirmąkart dalijo 
„Gintarines 

snaiges“
Pirmąkart Palanga surengė 
„Gintarinės snaigės“ šventę ir įteikė 

„Gintarines snaiges“ septyniems ger-
biamiems iškiliems kurorto gyven-

tojams. Renginys gruodžio viduryje į 
Palangos koncertų salę priviliojo apie 
600 palangiškių ir kurorto svečių.

Mokytojas Stasys Gricius 
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NĖRA DIDESNĖS LAIMĖS, 
NEI MATYTI, KALBĖTI IR 
SUVOKTI, KAD TAVO MENKI 
ŽINGSNIAI SMĖLYJE NEPA-

LIEKA PĖDSAKŲ, BET SIELOJE 
SUVIRPINA STYGĄ, O IŠ JOS 
GIMSTA DAINA. ŽINAU VIENA 
– DIEVAS DAUGIAU NEDUO-

DA, NEI ŽMOGUS GALI 
PADARYTI. 

Palangos Švenčiausios Mergelės 
Marijos ėmimo į dangų bažnyčios 
kunigas Sigitas Žilys

Palangos senosios gimnazijos istori-
jos mokytoja Ilona Pociuvienė

Palangiškė architektė Audronė 
Žukauskaitė

Palangiškiai vaikų globėjai Janina ir Liudas 
Siručiai, įvertinti „Gintarine snaige“ ir „Metų šeimos“ 
nominacija

Menininkas Vytautas Kusas su žmona Vida

Palangiškė Birutė, Palangos darželio „Žilvinas“ auklė-
tojos padėjėjaPalangiškis Eimutis Židanavičius
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„Gintarinę snaigę“ ir „Metų širdies“ titulą pelnė žinoma 
Palangos mokytoja Kostancija Strikienė. Pakviesta į sceną 
energija trykštanti moteris mokė susirinkusiuosius neišsigąs-
ti sunkumų ir net žadėjo pagal išgales padėti jiems ištikus.

„Nėra didesnės laimės, nei matyti, kalbėti ir suvokti, kad 
tavo menki žingsniai smėlyje nepalieka pėdsakų, bet sieloje 
suvirpina stygą, o iš jos gimsta daina. Žinau viena – Dievas 
daugiau neduoda, nei žmogus gali padaryti. Todėl neišsigąs-
kite – nustumkite nuo kelio akmenukus ir eikite per gyveni-
mą iškelta galva“, – linkėjo K. Strikienė.

Meras Šarūnas Vaitkus „Gintarinę snaigę“ ir „Metų meilės“ 
nominaciją įteikė palangiškiui Jurgiui Konstantinui Dapkui, 
su žmona darniai išgyvenusiam 60 metų. Paskutinius aštuo-
nerius metus vyras paralyžuotą žmoną kantriai slaugė.

„Aš nesu padaręs didelių darbų, bet atidaviau visas jėgas 
savo žmonai. Gyvenimas santuokoje yra auksas“, – įsitikinęs 
J. K. Dapkus.

Vakarą vedė LRT televizijos ir radijo laidų vedėja Gerūta Gri-
niūtė bei palangiškė Inga Jurkštienė. Pastaroji prieš trylika metų 
pradėjo organizuoti ir įgyvendinti labdaros renginius Palangoje. 

Renginyje dalyvavo ir savo vaikystės prisiminimais Palango-
je dalijosi profesorius Liudas Mažylis, į sceną atsinešęs unikalią 
istorinių atvirukų kolekciją, skaitė savo šeimos susirašinėjimą su 
kai kuriais Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarais. 

Nuostabią renginio nuotaiką kūrė moderniai liaudišką mu-
ziką atliekantys grupės „Okata“ atlikėjai. Skambant jų dainoms 
scenoje įrengtame ekrane buvo rodomi lietuviškos gamtos 
vaizdai, šalies, pajūrio ir Palangos kraštovaizdžiai. Buvo de-
monstruojama Palangos kraštotyros, istorinė medžiaga, įdo-
mūs filmuoti siužetai. Prisiminus istoriją, laiko ratas atsisuko iki 
šių dienų. Jis sustojo ties dabartimi. 

„Gintarinės snaigės“ apdovanojimai bus įteikiami kiekvie-
nais metais.

„Lietuvos pajūrio“ inf.

Energingosios palangiškės visuomenininkės: Irena, Felicija, 
Kostancija. Pastaroji, Kostancija Strikienė, gavo „Gintarinę snai-
gę“ ir „Metų širdies“ titulą.

Palangiškė dailininkė Gražina Oškinytė- 
Eimanavičienė, vadybininkas Arvydas Ei-
manavičius

Fotografavo Deividas Kryževičius

Palangiškė verslininkė Dovilė Navardauskaitė

Reabilitacijos centro „Pušynas“ direktorius Tomas 
Žulkus su žmona Žaneta, Savivaldybės Civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėja

Rašytojas Rolandas Rastauskas, teisininkė Leonora 
Žulkienė, archeologas Vladas Žulkus
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ELITAS

Renginyje gruodžio 6 dieną dalyvavo apie pusšimtis Pa-
langos verslininkų, kurie plačiai atvėrė savo pinigines. Per 
vakarą buvo surinkta 13 410 eurų. 3 370 eurų buvo surink-
ta iš bilietų – įėjimas vienam asmeniui kainavo 50 eurų. Kiti 
pinigai buvo surinkti iš paveikslų pardavimo, taip pat dizai-
nerės Modestos Šūkės rūbų kolekcijos pardavimų, kurie vyko 
aukciono būdu. Loterija fondą geriems darbams papildė 1050 
eurų. Vien UAB „Audores”  paaukojo 630 eurų. Už brangiausią 
paveikslą „Baltasis auksas“, kurio autorius yra Marius Kavolis, 
buvo atseikėta 1 100 eurų.

Iš viso buvo siūloma 16 paveikslų. Jų autoriai: Svajūnas Ar-
monas, Arvydas Kašauskas, Kunigunda Dineikaitė, Šarūnas 
Šarkauskas, Juozas Vosylius, Algirdas Taurinskas, Vitalija Petrai-
tytė, Marius Kavolis, Silvija Drebickaitė ir Moshe Bernsteinas.

„Labai smagu, kad surinktų lėšų pakaks mūsų didiesiems 
sumanymams įgyvendinti: atidaryti Palangoje cukriniu dia-
betu sergantiesiems kabinetą – jam reikėjo 8 tūkstančių eurų 
ir nupirkti maisto produktų sunkiau besiverčiantiems mūsų 
kurorto seneliams. Mažiausiai dvylikai senelių dukart per mė-
nesį į namus bus veltui pristatyti nemokami maisto produk-
tai, – „Lietuvos pajūriui“ pasakojo PVRA prezidentė Ingrida 
Valaitienė. – Ypač už pagalbą esu dėkinga verslininkui Ramū-
nui Pocevičiui, pasirūpinusiam maisto vakarui tiekimu, taip 
pat rotariečiui Martinui Kolakauskui, į renginį pakvietusiam 
ir aukcione sutikusiems parduoti savo kūrinius menininkams. 
Jis rūpinosi ir vakaro pramoginės dalies dalyviais“.

Prie renginio organizavimo ypač prisidėjo Palangos vieš-
bučių ir restoranų asociacijos (PVRA) valdybos nariai Ramū-
nas Pocevičius (penkių restoranų Palangoje ir Klaipėdoje 
savininkas), Klaidas Pakutinskas (restorano „Molinis ąsotis“ 
savininkas), Gintaras Sičiūnas (kavinės „Diemedis“ savinin-
kas), Ingrida Valaitienė, PVRA prezidentė ir viešbučio „Grand 
Baltic Dunes“ direktorė.

Vakaro svečius linksmino Violeta ir Vilius Tarasovai, Mindau-
gas Rojus, TV3 šou „Lietuvos talentai“ dalyvis Nerijus Stankus.

Labdaros vakaro pagrindiniai rėmėjai buvo „Salas zivis“, 
„Delikatesas“, „Kartenos naminė duona“, „Lavazza“, „Mantinga“, 
„Švyturys“, „Reaton“, „Rolveda“, „Samsonas“, „Nowaco“, „Bidfo-
od“, „Vilniaus paukštynas“, „Osama“, „Augma“, S. Jokužio leidy-
kla-spaustuvė. 

Renginį vedė Dovydas Bajoras.
„Lietuvos pajūrio“ inf.

Jau tradiciškai Palangos viešbučių ir 
restoranų asociacija (PVRA) ir Palangos 
Rotary klubas (jo prezidentas – restora-

no „Molinis ąsotis“ savininkas Klaidas 
Pakutinskas) pakvietė į labdaros vakarą 
muzikos klube „Vandenis“, kurio metu 
surinktos lėšos bus panaudotos atida-

ryti cukriniu diabetu sergantiesiems pa-

galbos kabinetą miesto centre ir pagel-
bėti sunkiai galą su galu suduriantiems 
miesto senoliams.

„Rotarietis” Martinas Kolakauskas

Dangiras Samalius, Kretingos verslininkas

Teisutis Matulevičius, verslininkas
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LABAI SMAGU, KAD 
SURINKTŲ LĖŠŲ PAKAKS 
MŪSŲ DIDIESIEMS SUMANY-

MAMS ĮGYVENDINTI: ATIDA-

RYTI PALANGOJE CUKRINIU 
DIABETU SERGANTIESIEMS 
KABINETĄ IR NUPIRKTI 
MAISTO PRODUKTŲ SUNKIAU 
BESIVERČIANTIEMS MŪSŲ 
KURORTO SENELIAMS," – 
„LIETUVOS PAJŪRIUI“ PASA- 
KOJO PVRA PREZIDENTĖ 
INGRIDA VALAITIENĖ

KURORTO AUKŠTUOMENĖ 
PLAČIAI ATVĖRĖ PINIGINES 
SENOLIAMS IR CUKRINIO 
DIABETO LIGONIAMS

Ambasadorius Vygaudas Ušackas su žmona

Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos 
prezidentė Ingrida Valaitienė

Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus 
su žmona Vilma
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Dovydas Bajoras, renginių organizatorius, 
UAB „Trys Karaliai“ savininkas su 
viešniomis Indre Gedeminaite ir Oksana 
Boyarchuk-Steponaitiene

Juozas Tubinas, Palangos ir Klaipėdos 
verslininkas, viešbučiai

Palangiškis dailininkas 
Marius Kavolis
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Kristupas Šliogeris, viešbučio 
„Palangos žuvėdra” direktorius

Ievos Batkevičiūtės nuotr.
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Kuršių takas 1, Šventoji, tel. +370 460 45 505, +370 686 43 419
El. p. energetikas@energetikas.lt, www.energetikas.lt

PAVASARIO PASIŪLYMAI 
SPA ,,AMBER PALACE“

PAVASARIS II

♦	 2 nakvynės jaukiame dviviečiame kambaryje

♦	 Švediški pusryčiai (2k.), pietūs (1 l.), vakarienė (2 k.)

♦	 Apsilankymas baseino ir pirčių komplekse, kasdien 

20-22 val. (baseinas su sūkurinėmis srovėmis, turkiška 

pirtis, sauna, infraraudonųjų spindulių pirtis) 

♦	 Poilsis poilsio kambaryje geriant gintaro arbatą ir 

gintarinį vandenį

♦	 Po 5 SPA procedūras kiekvienam:

- Nugaros masažas su ramunėlių ryšulėliais (2 k.)

- Kūno šveitimas su miško uogomis (1 k.)

- Kūno įvyniojimas su miško uogomis (1 k.)

- Šiltų aliejų vonelė rankoms su pienėmis ir medetkomis 

arba levandomis (1 k.)

Kaina vienam: 239 €  

Kaina dviems: 369 € 

PAVASARIS I

♦	 1 nakvynė jaukiame dviviečiame kambaryje
♦	 Švediški pusryčiai,  vakarienė (po 1 k.)♦	 Apsilankymas baseino ir pirčių komplekse, kasdien 20-22 val. (baseinas su sūkurinėmis srovėmis, turkiška pirtis, sauna, infraraudonųjų spindulių pirtis) ♦	 Poilsis poilsio kambaryje geriant gintaro arbatą ir gintarinį vandenį
♦	 Po 3 SPA procedūras kiekvienam:

- Atpalaiduojantis nugaros masažas su ramunėlių ryšulėliais (1 k.)
- Avietinis pėdų šveitimas (1 k.)
- Šiltų aliejų vonelė rankoms su pienėmis arba levandomis (1 k.)

Kaina vienam: 139 €  

Kaina dviems: 199 €

PAVASARIS IV
♦	 4 nakvynės jaukiame dviviečiame kambaryje♦	 Švediški pusryčia (4 k.), pietūs (3 k.), vakarienė (4 k.)♦	 Apsilankymas baseino ir pirčių komplekse, kasdien 20-22 val. (baseinas su sūkurinėmis srovėmis, turkiška pirtis, sauna, infraraudonųjų spindulių pirtis) ♦	 Poilsis poilsio kambaryje geriant gintaro arbatą ir gintarinį vandenį
♦	 Po 10 SPA procedūrų kiekvienam:
- Nugaros masažas su ramunėlių ryšulėliais (2 k.)- Atpalaiduojantis arba tonizuojantis nugaros masažas (1 k.)
- Kūno šveitimas su citrina ir braziliškais riešutais (1 k.)- Kūno įvyniojimas su braziliškais riešutais ir kakavos sviestu (1 k.)
- Galvos masažas su citrina ir cinamonu (2 k.)- Šiltų aliejų vonelė rankoms su pienėmis ir medetkomis arba levandomis (3 k.)

Kaina vienam: 419 €   
Kaina dviems: 639 €    

PAVASARIS III

♦	 3 nakvynės jaukiame dviviečiame kambaryje

♦	 Švediški pusryčiai (3 k.), pietūs (2 k.), vakarienė (3 

k.)
♦	 Apsilankymas baseino ir pirčių komplekse, kasdien 

20-22 val. (baseinas su sūkurinėmis srovėmis, 

turkiška pirtis, sauna, infraraudonųjų spindulių pirtis) 

♦	 Poilsis poilsio kambaryje geriant gintaro arbatą ir 

gintarinį vandenį

♦	 Po 7 SPA procedūras kiekvienam:

- Atpalaiduojantis nugaros arba pečių juostos masažas 

su apelsinų eteriniu aliejumi (1 k.)

- Nugaros masažas su ramunėlių ryšulėliais (1 k.)

- Kūno šveitimas su avietėmis ir citrina (1 k.)

- Kūno įvyniojimas su avietėmis ir vanile (1 k.)

- Galvos masažas su medumi ir citrina (1 k.)

- Šiltų aliejų vonelė rankoms su pienėmis ir 

medetkomis arba levandomis (2 k.)

Kaina vienam: 319 €       

Kaina dviems: 519 €    
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•  Inovacinės estetinės procedūros
PRP terapija (autoląstelinės injekcijos); frakcinis 

odos atnaujinimas lazeriu; mimikos raukšlių korek-
cija botulino toksino injekcijomis; padidinto prakai-
tavimo korekcija injekciniais preparatais; raukšlių 
korekcija audinių užpildais; veido kontūrų forma-
vimas injekciniais preparatais; lūpų modeliavimas 
audinių užpildais

• Lazerinė medicina:  
Odos gėrybinių darinių (karpų, papilomų, molius-

kų, ksantelezmų ir kitų) pašalinimas lazeriu; frakcinis 
odos atnaujinimas lazeriu; odos atjauninimas lazeriu 
(rejuvenizacija) bei kombinuotomis lazerinėmis sis-
temomis; 

• Odos ligų diagnostika ir gydymas 
Spuogų (aknės) diagnostika ir kompleksinis gy-

dymas (lazeriu ir fototerapija); odos reljefo pakiti-
mų po aknės bėrimo korekcija lazeriu; dermatitų ir 
egzemų diagnostika ir gydymas; baltmės (vitiligo) 
diagnostika bei gydymas fototerapija; nagų ligų di-
agnostika bei gydymas; kompleksinis plaukų slinki-
mo ir nuplikimo gydymas (lazeriu, PRP terapija)

• Vaikų odos darinių šalinimas: papilomų, už-
krečiemųjų odos moliuskų, karpų pašalinimas krio-
terapija, elektrokauteriu arba lazeriu;

• Alerginių ligų diagnostika ir gydymas: Nu-
statomi maisto bei cheminiai alergenai, atliekami 
odos lopo testai, taikoma specifinė imunoterapija;

• Manualinė terapija, kūno modeliavimas: 
Slimming įranga (radiodažnio, vakumoi ir šviesos 
terapijos kompleksas) ir masažai (Kobido masažas, 
lavos akmenų terapija; stangrinantieji, anticeliuliti-
niai ir gydomieji masažai).

Sveikatos ir grožio namuose – 
ODOS LIGŲ GYDYMO BEI ESTETINĖS 

MEDICINOS CENTRAS

SVEIKATOS IR GROŽIO NAMAI
SG Klinika, Vytauto g. 27, Palanga

Tel. +370 683 61 113

KLINIKOJE KONSULTUOJA:
Gydytojos dermatologės
Daiva Vanagaitė
Rita Buivydaitė-Dailidėnė
Olga Griščenko
Plastikos chirurgas Jonas Drąsutis 
Gydytojos alergologės:
Jolanta Sivickienė 
Agnė Ramonaitė

DOVANŲ KORTELĖ – GERIAUSIA DOVANA!

Kiti filialai:
 SG Klinika SG Klinika            Žemaitijos diagnostikos centras
Telšių g. 13, Plungė H. Manto g. 6A, Klaipėda    Naftininkų g. 9, Mažeikiai
+370 615 34 806 +370 615 45 644           +370 698 52 219
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