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MinaVyriausybeiantkulnų
Lie tu vos ši lu mos tie kė jų 

aso cia ci ja (LŠTA) šią sa vai tę 
pa vie ši no, kad vals ty bė ne
sku ba ši lu mos var to to jams 
grą žin ti per mo kų už du jas, 
nau do tas ši lu mos ga my bai.

Ru si jos kon cer nas „Gazp

rom“ po de ry bų su bend ro
ve „Lie tu vos du jos“ pri tai kė 
20,95 pro cen to dy džio nuo lai
dą du jų, var to tų Lie tu vo je nuo 
2013 me tų sau sio 1 die nos iki 
2014 me tų ba lan džio 30 die
nos, kai nai.

LŠTA skai čiuo ja, kad gy ven
to jams, var to ju siems iš du jų 
pa ga min tą cent ra li zuo tą ši lu
mą, tu rė tų bū ti grą žin ta per 
130 mi li jo nų li tų per mo kų.

Grąžintipermokųužšilumąneskubama

INI CIA TY VA: Lie tu vos ši lu mos tie kė jų aso cia ci jos pre zi den tas 
Vy tau tas Sta siū nas: „Du jų bui ti niams var to to jams per mo ką grą ži na, 
o ši lu mos var to to jams – ne. To dėl ir iš kė lė me tą klau si mą į vie šu mą.“

EL TA nuo tr.

Ši lu mos mo kes čiai ga lė tų ma žė ti dėl 
„Gazp ro mo“ pri tai ky tos nuo lai dos du jų kai nai. 
Vy riau sy bei apie tai ty lint, pra bi lo ši lu mos 
tie kė jai. Var to to jams rei kia grą žin ti per  
130 mi li jo nų li tų, bet pa tys ši lu mi nin kai ne ži no, 
ar su lauks per mo kė tų du ji nin kams su mų.

Šiau liuo se pa gerb tas 
fab ri kan tas, 
me ce na tas Chai mas 
Fren ke lis. Skve re ly je 
prie šais bu vu sį 
„El nio“ fab ri ką 
ati deng ta jam skir ta 
skulp tū ra. Ati da ry me 
da ly va vu sių 
proa nū kių ma ny mu, 
tai kartu ir  
Ch. Fren ke lio 
žmo nos Do ros, 
mi ru sios Šiau lių ge te, 
at mi ni mas.

Si mo na SI MO NA VI ČĖ
simona@skrastas.lt

Uždidžiovyro–
didimoteris

Iš kil min go je Ch. Fren ke lio 
pa mink lo ati den gi mo ce re mo
ni jo je kal bė ję sve čiai pri mi nė 
gar saus žy dų pra mo ni nin ko, 
vie no iš sėk min giau sių vi sų 
lai kų Lie tu vos vers li nin kų 
nuo pel nus ša liai ir Šiau lių 
mies tui.

Ch. Fren ke lio įkur tas odos 
fab ri kas bu vo vie nas ga lin
giau sių XX a. pra džios Eu

ro po je, jo sa vi nin kas la bai 
rū pi no si dar buo to jų so cia li
ne ge ro ve.

Vers li nin ko veik la tu rė jo 
įta kos eko no mi niam Šiau lių 
stip rė ji mui ir au gi mui. Sek
da mi sėk min gu pa vyz džiu, 
mies te įsi stei gė ir ki ti odų 
per dir bi mo fab ri kai – Šiau liai 
ta po pra mo nės cent ru, pa sie
kė did mies čio ly gį.

Ir Ch. Fren ke lis, ir jo žmo na 
Do ra, sū nus Jo kū bas, mar ti 
Ro za gar sė jo kaip me ce na tai 
ir fi lant ro pai – šel pė varg šus, 
stei gė mo kyk las, li go ni nes, 
pa sta tė si nago gą.

„Yra po sa kis, jog už kiek
vie no di daus vy ro sto vi di di 
mo te ris. To kia bu vo Ch. Fren
ke lio žmo na Do ra. Ji ne tik 
rū pi no si šei ma, bet ir bu vo 

nea be jo ti na de ši nio ji ran ka 
vers le, pa ti kė ti nė ir pa ta rė
ja, vy riau sio ji fi nan sin inkė. 
Ti ki me, jog ši skulp tū ra ir šis 
pa ger bi mas yra skir ti jiems 
abiem“, – vi sų ren gi ny je da ly
va vu sių Ch. Fren ke lio šei mos 
at sto vų var du kal bė jo proa
nū kis Ro ber tas Vu gas (Ro bert 
Woog).

Nukelta į 3 psl.

Ati deng tas pa mink las 
Jo no TA MU LIO nuo tr.

KETINIMAI: Maskva ruošiasi priimti įstatymą, 
ap ri bo siantį už sie nio ži niask lai dą. 

RUsIjaNoRIapRIbotI
UžsIeNIožINIasKlaIdos
pRIeMoNes
Mask va ke ti na priim ti įsta ty mą, ap ri bo sian tį 
už sie nio spau dos do mi na vi mą Ru si jo je, pra
ne ša BBC.
Priė mus įsta ty mą, už sie nie čiams bū tų leis ta 
tu rė ti ne dau giau nei 20 pro c. Ru si jos ži niask
lai dos prie mo nių, dau gu ma ša ly je pri klau san
čių vals ty bei ar ba iš ti ki miems oli gar chams.
Ru si jos Dū mos vi ce pir mi nin kas Ser ge jus Že
lez nia kas tvir ti no, kad Mask va su si du ria su 
in for ma ci niu ka ru, nu kreip tu prieš ša lį.
Ru si jos nau jie nų agen tū ros kal ti na Uk rai nos 
vy riau sy bę kurs tant su si rė mi mus ša lies ry tuo
se. Tuo tar pu Ki je vas me ta kal ti ni mus Ru si jai, 
ga li mai re mian čiai se pa ra tis tus Uk rai no je.
Įs ta ty mas bus svars to mas rug sė jo 23 die ną. 
Ap ri bo ji mai bū tų tai ko mi žur na lams, pub li ka
ci joms in ter ne te, laik raš čiams ir te le vi zi jai.

jaVįlatVIjąpasIųs
KetURIstaNKUs
IR12šaRVUočIų
Sie kiant su stip rin ti Bal ti jos ša lių sau gu mą, 
JAV į Lat vi ją spa lio pra džio je pa siųs ke tu ris 
tan kus ir 12 šar vuo čių, ku riais nau do sis 150 
ame ri kie čių ka rių, tei gė Gy ny bos mi nis te ri jos 
at sto vas Kas pa ras Gal ki nas.
Spa lio pra džio je pra si dės JAV ka rių pa mai na 
ro ta ci jos prin ci pu. JAV 73ią ją oro de san to bri
ga dą, ku ri šiuo me tu dis lo kuo ta Ada žiuo se, 
pa keis JAV šar vuo čių ir tan kų da li nys.

EPA-EL TA nuo tr.

Me rui Jus ti nui Sar taus kui da bar jau gal vos skaus mą 
ke lia su tar tis su dan gaus ke lio tie sė jais.

„Sty gų“ kvailystės lai min to jams 
pa kvi po pro ku ra tū ra

Šokoladinio Do ne lai čio 
val gy ti ne ža da
Ar cheo lo gui Vy tau tui Ur bo na vi čiui bu vo staig me na,  
kad pa gal jo su kur tą gip si nį K. Do ne lai čio at vaiz dą iš lie tas 
šo ko la di nis bius tas. „Ar tai etiš ka?“ – klau sė ar cheo lo gas.

PAMINKLAS: Skverelyje priešais buvusį „Elnio“ fabriką vakar iškilmingai atidengta pramonininko, 
verslininko Ch. Frenkelio skulptūra. Skulptoriaus R. Kvinto sukurta  bronzinė skulptūra kartu bus  
ir Ch. Frenkelio žmonos Doros atminimas.
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