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Užupis. Čia šuo turi teisę būti šunimi, 
o žmogus neprivalo būti žymus ir žino-
mas. Čia "Neprigulimybės" dieną kar-
tais iš vandens kolonėlės bėga alus. Ta 
diena atėjo!

Vilniaus Užupio Respublika, švęs-
dama jau 11-ąjį gimtadienį, šiandien 
trečią popiet atidarys muitinės pos-
tus. Norintys atvykti į šį mielą ir šiek 
tiek keistą rajoną turės įsigyti vizas. 

Tik neišsigąskite, nes čia vieninte-
lė šalis pasaulyje, kur leidimas įei-
ti ar įvažiuoti tekainuos šypseną. 
Užupis kasmet nustebina pasaulį 
gimtadienio šventės metu skirda-
mas garbės pilietį. Juo jau buvo ne 
vienas žymus asmuo - Jonas Mekas, 
praėjusiais metais - Kolumbijos sos-
tinės Bogotos buvęs meras Antanas 
Mockus. Pasak Užupio Respubli-
kos prezidento Romo Lileikio, gar-

bės piliečiais renkami tie žmonės, 
kurie nusipelnę Užupiui, pasauliui 
ir kurie čia yra apsilankę. "Šiemet 
tikriausiai garbės piliečiu bus pa-
skelbtas Vytautas Kernagis. Maes-
tro ne kartą dainavo Užupio himną, 
jis atidengė mūsų Angelą. Šis žmo-
gus nepaėmė nė vieno cento už kon-
certus, kuriuos surengė Užupyje. Jis 
mylėjo Užupį, o mes - jį", - tvirtino 
prezidentas.

Šią ypatingą dieną bus pasirū-
pinta ir šventės dalyvių saugumu - 
gatvėmis dardės geltonas Užupio 
"Sheriff o" automobilis. 

O Vilnele plauks tūkstančiai 
Užupio moksleivių išlankstytų lai-
velių, kuriuose jie surašys savo pa-
linkėjimus ir prašymus sostinės 
valdžiai.

Nukelta į 2 psl.

 

2 psl.
Vėjas pietryčių, 

5-10 m/s.

naktį

0 °C

ORAI
Šiandien Vilniuje

15 min pramogos - 16 p.

Sekso skandalo herojus - 

"Formulės-1" direktorius.

Ryškiai geltonas Užupio "Sheriff o" automobilis šiandien sieks užtikrinti gimtadienio šventės dalyvių saugumą.  Piešė Biko

dieną

+13 °C
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Atkelta iš 1 psl.

Užupio Respublikos prezi-
dentas Romas Lileikis neslėpė, 
kad šiemet iškilo problemų, ku-
rios vos neužgožė "Nepriguli-
mybės" dienos. Gyventojus nu-
stebino ir papiktino užmojai 
parduoti šiame rajone esančią 
biblioteką, kuriai pats Vilniaus 
miesto meras Juozas Imbrasas 
dar prieš Naujuosius žadėjo 1,5 
milijono litų. Anot Užupio Res-
publikos prezidento, ypač skau-
du, nes biblioteka šiemet labai 
svarbi - gimtadienio šventė pa-
vadinta "Elementorius".

"Iš elementoriaus pažįstame 
pasaulį būdami maži, o kur rasi 
elementorių, jei ne biblioteko-

je", - sakė jis. Net muitinės pos-
tuose dalijamos vizos bus kny-
gos. Per šį gimtadienį Užupyje 
ne tik skambės juokas per "pra-
dinukų valandas" ir bus dekla-
muojama poezija. Užupio gat-
ves su trenksmu ir garsu "oku-
puos" nacionalinės eisenos pa-
radas, kuris atvykusius stebins 
nematytais vaizdais. "Neprigu-
limybės" šventimą pusę septy-
nių vakare vainikuos iškilmin-
gas koncertas aikštėje prie An-
gelo, kurio metu savo kūrinius 
atliks  žymūs dainininkai - Ais-
tė Smilgevičiūtė, Jurga, "Pieno 
lazeriai" ir kiti atlikėjai. Jie, kaip 
ir įprasta Užupyje, už pasiro-
dymus nepaprašė honorarų, 
todėl ir koncertas niekam nie-
ko nekainuos.

Dar vienas gimtadienio ste-
buklų - iš senosios vandens ko-
lonėlės prie Angelo pradedan-
tis bėgti alus. Jis, tikėtina, pa-
sirodys ir šiemet. "Tai priklau-

so nuo gamtos sąlygų, būna ne 
alaus metų. Kaip šiemet bus - 
nežinau, bet visą gimtadienį 
prie kolonėlės kas nors budi 
laukdamas alaus", - apie pa-

klausų nemokamą alų juoka-
vo R.Lileikis. Jo teigimu, Užu-
pis - dosnus kaip karvė, todėl 
iš kranelio gali pradėti varvė-
ti ir pienas.

Nuo šiandien keičiasi vi-
sų troleibusų maršrutų eismo 
tvarkaraščiai, taip pat 30, 34, 
49, 52A, 53A autobusų marš-
rutų darbo dienų ir 37, 50, 63 
maršrutų poilsio dienų eismo 
tvarkaraščiai. 30 maršruto au-
tobusai nuo 6.00 val. iki 9.00 

val. - kryptimi iš Saulėtekio į 
Pilaitę - važiuos Senuoju Pilai-
tės keliu. Taip pat keisis "Žalgi-
rio" stotelės, esančios Kalvari-
jų gatvėje (važiuojant iš cent-
ro), pavadinimas. Nuo šiol ji 
vadinsis "Kunigo Broniaus 
Laurinavičiaus" stotelė. 

Vilnius

 pavasaris

Piešė J.Račinskas.

orai

Mažai

debesuota

Trumpalaikis 

lietus

Lietus

Lietus su

perkūnija

Debesuota

Sniegas

Šlapdriba

Giedra

Varduvininkai: Dainora, Hugonas, Rimgaudas, Ringailė, Teodoras.

Dienos info: saulė teka 06:50, leidžiasi 19:56, 

dienos ilgumas 13:06. Delčia.

Juokų (melagių) diena. Pasaulinė paukščių diena.

ŠiandienBalandžio 

1
antradienis

Atėnai +20 °C 

Berlynas +16 °C

Briuselis +10 °C

Dublinas +10 °C

Helsinkis +9 °C

Lisabona +19 °C

Londonas +14 °C

Maskva +9 °C 

Oslas +8 °C

Paryžius +16 °C

Praha +15 °C

Ryga +12 °C

Roma +16 °C

Stokholmas +10 °C

Talinas +11 °C

Varšuva +14 °C

Europoje

Sinoptikų duomenimis, 

šiandien Lietuvoje mažai 

debesuota. Be kritulių. 

Vėjas pietryčių, 5-10 m/s. 

Temperatūra 9-14 °C šilumos.

Balandžio 2-osios naktį be žymesnio lietaus, 

dieną vietomis truputį palis.

Vėjas pietryčių, 3-8 m/s. 

Temperatūra naktį 0-5 °C, dieną 

8-13 °C šilumos.

šiandien ateinančią naktį

Vilnius +12 °C +1 °C

Kaunas +13 °C +2 °C

Klaipėda +12 °C +3 °C

Lietuvoje

Keičiasi tvarkaraščiai

Karina Ziminaitė 

k.ziminaite@15min.lt

Užupio Respublikos gimtadienio svečius linksmins ir egzotiški 

akrobatai, atvykę iš Kenijos.  Piešė J.Jažauskas. 

KONSTITUCIJA
Užupio Respublika, kaip ir priklauso tikrai valstybei, turi savo Kons-

tituciją. Ji skelbia daug šviesių ir labai paprastų dalykų, pavyzdžiui: 

žmogus privalo prisiminti savo vardą; žmogus turi teisę nieko nesu-

prasti; žmogus turi teisę abejoti, bet tai nėra jo pareiga. Užupis turi 

ir savo Konstitucijos sieną, ant kurios kaba pagrindinis rajono įstaty-

mas lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. Šiandien ją papildys lentos 

su rusiška, lenkiška ir baltarusiška Konstitucijos versijomis.

Į Užupį - tik su šypsena
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Rapolas, buvęs 

prekybos agentas

Kada? Balandžio 1-ąją? 

Prieš metus tokią išdai-

gą vienai močiutei iškrėčiau. 

Bandžiau įsiūlyti kosmetiką 

nuo raukšlių. Sakau, nuo šių 

kremų net 70-mečių oda tam-

pa stengresnė. Na, ji nupir-

ko visą komplektą už 2000 

litų. Bet aš nežinojau, kad ten 

buvo ne kremas, o momenti-

niai klijai.

 

Jisarji, Vilniaus svečias

Sveika, Žeme. Sveikas, 

Vilniau. Myliu, bučiuo-

ju, visus. Tiesa, ką tu čia nori 

sužinoti? A... Aš nepokštau-

ju, nes pats esu didelis pokš-

tas, bet užtat koks stilingas – 

žalias, be to, labai prisižiūriu 

blakstienas. Užsukau iš Anos 

žemės, o pas mus balandžio 

nėra - po kovo iš karto gegužė. 

Tai stengiamės visada pokš-

tauti, kompensuodami kalen-

dorinius praradimus.

 

Triušis, tiesiog triušis

Šiaip tai neturiu laiko - 

reikia morkelę pabaigti 

graužti. Jei trumpai – balandžio 

1-osios nelaukiu, nes mane visi 

tada apgaudinėja. Pačiam nesi-

seka ką nors apgauti, nes nie-

kas netiki. Bandžiau darbe ap-

gauti kolegą, klausdamas, ar 

skanus kopūstas, o jis valgė 

morką. Jis sako, prastas pokš-

tas. Tai belieka tik graužti ir tylė-

ti, kad niekas neapgautų.

Kalbino M.Giedraitis
J.Račinsko pieš.

BALSAS
Kokį pokštą esate 

iškrėtę balandžio 

1-ąją?

Geležinio Vilko gatvės ruožą ties 
Čiurlionio gatvės viaduku dalis 
vairuotojų yra praminę nervų iš-
bandymo trasa. Klastingame po-
sūkyje automobilis slysta taip, 
kaip nesinorėtų.

Šiemet čia jau įvyko dvi skau-
džios avarijos – užgeso dviejų 
žmonių gyvybė. Anot Vilniaus 
miesto Vyriausiojo policijos ko-
misariato Eismo priežiūros tar-
nybos Kelių patrulių rinktinės 
vado Mariaus Putrimo, Geleži-
nio Vilko gatvėje eismo įvykių 
būna nedaug ir jie gana nedide-
li. Dažniausiai jie įvyksta piko 
metu, kai vairuotojai, važiuo-
dami spūstyje, nesilaiko sau-
gaus atstumo ir užkabina kitą 

automobilį. M.Putrimo teigi-
mu, per paskutinius trejus me-
tus tik šiemet šioje kelio atkar-
poje važiuojant nuo Savanorių 
prospekto centro link įvyko net 
kelios tragiškos avarijos. Visos 
nelaimės buvo susijusios su au-
tomobilių išvažiavimu į prieš-
priešinio eismo juostą.

Pasak Kelių patrulių rink-
tinės vado, situacija pasitaisy-
tų, jei būtų įrengtas atitvaras. 
„Jei jis bus įrengtas normaliai, 
įkastas pagal visus standartus, 
ne tik tam, kad stovėtų, jis vie-
nareikšmiškai užkirstų gali-
mybę išvažiuoti į priešprie-
šinio eismo juostą“, - aiškino 
pareigūnas. M.Putrimas užti-
krino, kad, esant atitvarui, iš-
lėkti į kitą eismo juostą galėtų 
nebent sunkvežimis, tačiau jie 
tokiu dideliu greičiu šiame ke-
lio ruože nevažinėja. 

„Dar praėjusių metų pabai-
goje kreipėmės į miesto savival-
dybę, kad būtų įrengtas atitva-

ras ir buvo pažadėta, jog tai bus 
padaryta. Šie darbai turėjo vyk-
ti šių metų pirmajame ketvirty-
je, bet taip išėjo, kad jie užsitę-
sė“, - sakė M.Putrimas. Jis pri-
pažino, kad, jei atitvaras būtų 
įrengtas dar iki Naujųjų metų, 
dviejų tragiškų nelaimių būtų 
išvengta. „Toje vietoje per pa-
skutinius 5 metus iki tol niekas 
nežuvo, todėl nebuvo ir ypatin-
gos skubos. Ten apskritai blogai 
padarytas kelias – jo nuolydis 
turėtų būti į dešinę pusę, kad 
automobilis neslystų į kelio vi-
durį posūkyje. Bet yra atvirkš-
čiai“, - aiškino jis. Taip pat ne-
patogumų vairuotojams suke-
lia ir nuo sunkiasvorių automo-
bilių atsirandančios provėžos.  
„Kadangi kelias lygus ir geras, 
vairuotojas ne vilnietis įsibėgė-
ja nuo Vingio parko, ir tik pri-
lėkęs viaduką pamato, kad yra 
posūkis“, - apie kelio pavojus 
pasakojo M.Putrimas.

Padaryti keliones sauges-

nes šiame gatvės ruože pla-
nuojama įrengiant ne tik ati-
tvarą, bet ir stacionarų greičio 
matuoklį. Anot M.Putrimo, kai 
šis bus pastatytas, vairuotojai 
bus automatiškai priversti lė-
tinti greitį, nes matuokliai yra 
gerai matomi. Sulėtinus greitį, 
belieka menka galimybė išlėk-
ti į priešpriešinio eismo juos-
tą. „Stengsimės, kad per ba-
landį būtų įgyvendintos šios 
priemonės“, - žadėjo Kelių pa-
trulių rinktinės vadas.

Vilniaus miesto savival-
dybės administracijos Mies-
to ūkio departamento Eismo 
organizavimo skyriaus vedėjo 

pavaduotojas Eismo valdymo 
poskyrio vedėjas Vidutis Cem-
nolonskis taip pat patvirtino, 
kad yra planų mažinti ava-
ringumą šioje Geležinio Vil-
ko gatvės vietoje. Jo teigimu, 
tam yra rengiamas papildo-
mų eismo saugumo priemo-
nių įrengimo projektas. 

„Transportinių atitvarų 
įrengimo plane numatyta, at-
sižvelgus į gamtines sąlygas, 
darbus atlikti balandžio-ge-
gužės mėnesiais“, - sakė jis. 
Anot V.Cemnolonskio, ga-
lutinė darbų kaina paaiškės 
parengus projektą ir atlikus 
darbus. 

Geležinio Vilko gatvėje ties Čiurlionio gatvės viaduku neatsargių vairuotojų tyko pavojingas posūkis.  Piešė D.Klimavičius

Geležinio Vilko gatvė bus saugesnė
Karina Ziminaitė 

k.ziminaite@15min.lt

Jei atitvaras bus įrengtas normaliai, 
įkastas pagal visus standartus, ne 
tik tam, kad stovėtų, jis vienareikš-
miškai užkirstų galimybę išvažiuoti 
į priešpriešinio eismo juostą.
Sakė Kelių patrulių rinktinės vadas Marius Putrimas.
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Šiandien sostinėje duris at-
vers originali karikatūrų paro-
da "Ant kamščio paslydęs - svei-
kas nekelsi".

Šią blaivybės temai skirtą 
parodą vilniečiai ir miesto sve-
čiai galės apžiūrėti Dailinin-
kų sąjungos galerijoje.

Parodoje pristatomos ka-
rikatūros, kuriomis dailinin-
kai šmaikščiai ir griežtai įver-
tino lietuvių alkoholio varto-
jimo tradicijas.

Parodos atidarymo pra-
džioje bus apdovanoti geriau-
sių karikatūrų autoriai, o daly-
viai gaus visų konkurse daly-
vavusiųjų darbų katalogą.

Blaivybės tema karikatūrų 
konkursui pasirinkta neatsi-
tiktinai: 2008-ieji Lietuvoje pa-
skelbti Blaivybės metais.  

Paroda veiks iki balandžio 
28-osios.  Atidarymas -  šian-
dien,16.00 valandą.

Kai už lango karaliauja tikrų 
tikriausias pavasaris - metas 
pasimėgauti muzikinėmis iš-
daigomis.

Tokias vilniečiams ir mies-
to svečiams šįvakar Šv. Kotry-

nos bažnyčioje siūlys fortepi-
jono meistrai Romualdas Lu-
košius ir Rimantas Jurkonis. 
Jiems diriguos savo šmaikš-
tumu garsėjantis Donatas 
Katkus.

"Truputis Haydno, šiek tiek 
Chopino, lašelis Rossinio ir 
Gershwino likučiai - gerai iš-
maišyti, suplakti, paragauti ir 
nusišypsoti", - taip R.Lukošius 

ir R.Jurkonis pristatė savo kū-
rybinį receptą. Pasak garsių 
muzikantų, šįvakar į koncer-
tą atėję melomanai gaus pui-
kios muzikos ir dar puikesnės 
nuotaikos dozę.

Žėrintis fortepijono vir-
tuozų duetas su kameriniu 
orkestru ateis pilnomis sau-
jomis muzikinės kulinarijos 
stebuklų.

"Savo klausytojams pasiū-
lysime muzikinių paštetų, miš-
rainės, mišinių ir kokteilių. Šie 
patiekalai nustebins humoris-
tiniu išradingumu, pralinks-
mins ir suteiks gerą porciją 
vitamino C. Vis tik pavasarį 
jo taip pritrūksta", - pažadėjo 
R.Lukošius ir R.Jurkonis.

Koncerto Šv.Kotrynos bažny-
čioje pradžia - 19 valandą.

Rytoj sostinės Šiuolaikinio meno 
centre įvyks antrasis tarptauti-
nių paskaitų ciklo "Pokalbiai ŠMC 
kavinėje" renginys.

Kiekvieną mėnesį vieną iš 
trečiadienių visi miestiečiai 
kviečiami prisijungti prie dis-
kusijų aktualiomis kultūros, 
ekonomikos ir politikos temo-
mis, susijusiomis su šiuolai-
kinio meno produkcija, pri-
statymu ir suvokimu. 

Jau r ytoj v ilniečiai ga-
lės diskutuoti apie tapybos 
meną. Pokalbį ves Dietma-
ras Elgeris.

Šis pokalbis bus susijęs 
su pirmą kartą Lietuvoje pri-
statomo garsaus vokiečių ta-
pytojo Gerhardo Richterio 
paroda.

G.Richteris priklauso žy-
miajai vokiečių menininkų 
trijulei (greta Blinky Paler-
mo ir Sigmaro Polke), kuri 
praskynė kelią pokario Vo-
kietijos menui.

Pokalbio pradžia - rytoj, 
18 valandą.

Vilnius

Jeigu šioje nuotraukoje JŪS – užsukite "15min" redakciją 

(A.Goštauto g. 40B, Vilniuje) atsiimti prizo - 100 000 litų. Prizą tu-

rite atsiimti per dvi darbo dienas. Atsiimdami turėkite su savimi 

laikraštį. 

ATPAŽINK SAVE

ŠMC kavinės pokalbių 
"vinis" - vokiečių tapyba"Muzikines išdaigas" 

krės du fortepijonai

Karikatūros 
blaivybei

Šįvakar  šv. Kotrynos bažnyčią užlies fortepijono garsai.  Piešė D.Klimavičius

Dovilė  

Filmanavičiūtė

d.fi lmanaviciute@15min.lt

 Piešė D.Klimavičius.

 Piešė D.Klimavičius.
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Sostinės vagišiams niežti delnai į sa-
vo kišenę įsidėti kuo įvairesnį grobį. 
Šį kartą jų taikinyje atsidūrė laik-
rodžiai.

Vakar paryčiais, apie 6 va-
landą, saugos tarnybos "Figri-
ta" darbuotojas policijai prane-
šė, kad apvogta Didžiojoje gatvė-
je esanti laikrodžių parduotuvė 
"Šveicarija". Pirminiais duome-
nimis, vagišiai į patalpas įsibro-
vė, išdaužę lango stiklą. 

Saugos tarnyboje suvei-
kė signalizacijos davikliai, ta-

čiau per kelias minutes atvykę 
į įvykio vietą, apsauginiai nie-
ko nerado.

Pasak "Ogmios Astra laikro-
džiai" direktoriaus pavaduotojo 
Mindaugo Kropo, tai buvo mo-
mentinė vagystė. "Turbūt vagys 
griebė, kas papuolė ir pabėgo. Iš 
pirmo žvilgsnio galiu pasakyti, 
kad tai ne profesionalų darbas, 
nes pati brangiausia produkcija 
liko nepaliesta", - sakė M.Kropas.  
Laikrodžių kainos "Šveicarijos" 
parduotuvėje svyruoja nuo 300 
iki 12-15 tūkst. litų.

Kiek laikrodžių pavogta ir 
kokius nuostolius patyrė bend-
rovė - skaičiuojama. M.Kropas 
pastebėjo, kad tai antra vagystė 
per pastaruosius porą metų Di-
džiojoje gatvėje esančioje par-
duotuvėje. 

Bene didžiausias lietuviškas kultūros 
projektas "Vilnius - Europos kultūros 
sostinė 2009" (VEKS) pasiklydo biu-
rokratiniuose koridoriuose.

Kovo 27-ąją Kultūros minis-
terija išplatino pranešimą, ku-
riame pateikė pastabų dėl ne-
tinkamo VEKS biudžeto valdy-
mo. Tačiau ofi cialių išvadų kol 
kas nėra, o Vilniaus kultūrinį 
gyvenimą keliančios įstaigos 
darbuotojai galvoja apie numa-
tytų darbų stabdymą.

Anot VEKS direktorės Elo-
nos Bajorinienės, Kultūros mi-
nisterijos Vidaus audito skyriaus 
atliekamas vidaus auditas yra 
nebaigtas, todėl projekto įvaiz-
dį "juodinantys" pareiškimai  

mažina darbuotojų motyvaci-
ją tęsti pradėtus darbus.

"Iki šiol neteko girdėti, kad 
būtų skelbiamos dar nepada-
rytos išvados. Toks nepagrįs-
tas viešinimas yra mažų ma-
žiausiai keistas. Viešoji įstai-
ga apskritai buvo sukurta per 
vėlai, o mes tiesiog bandėme 
pasivyti laiką. Per praėjusius 
3 mėnesius gavome paramą iš 
Kultūros ministerijos tik vie-
nam projektui, nors bendrau-
jame su 125 projektų vykdyto-
jais", - sakė ji.

Nors VEKS darbuotojai įsi-
tikinę, kad Kultūros ministeri-
ja kelia sumaištį ir, neofi cialio-
mis audito išvadomis, žlugdo 
projekto programą, Kultūros 
viceministras Gintaras Sodei-
ka tokią kritiką atmetė.

Anot jo, ministerija neatsi-
sako nė vieno savo pareiškimo, 
o galutinės išvados tik parodys 
dar daugiau "nuodėmių".

"Galiu patikinti, kad pini-
gai pelija laukdami VEKS ir kai 
tik projektų paraiškos Kultū-
ros ministerijai bus pateikia-

mos taip, kaip yra reikalauja-
ma, jie bus fi nansuojami", - sa-
kė G.Sodeika.

Šiuo metu dėl įstrigusio fi -
nansavimo, VEKS skolos part-
neriams siekia daugiau nei 780 
tūkst. litų. Artimiausias VEKS 
numatytas renginys - balan-
džio 15-ąją prasidėsiantys "Lie-
tuvos kultūros sostinės" ren-
giniai. Tačiau, anot VEKS dar-
buotojų, susiklosčiusi situaci-
ja visus "skandina" nežinioje, 
todėl yra neaišku, ar renginiai 
apskritai vyks.

Vilnius

Kultūros sostinei kirtis 
dėl fi nansų tvarkymo

Ilgapirščiai įsibrovė į 
laikrodžių parduotuvę

Karina Ziminaitė 

k.ziminaite@15min.lt

Negavę fi nansavimo "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" renginiai gali vėluoti ar apskritai neįvykti.                                                    Piešė J.Jažauskas

Marius Giedraitis

m.giedraitis@15min.lt

Sostinės savivaldybė svars-
to galimybę paduoti į teismą Vy-
riausybę, nes  ji, delsdama Nacio-
nalinio stadiono sostinėje staty-
boms skirti žadėtus 200 mln. litų, 
nevykdo įsipareigojimų.

Savivaldybės atstovai teigia, 
kad Vyriausybė žlugdo stadiono 
statybas, o dėl sustabdytų dar-
bų patiriama milijoninių nuos-
tolių. "Vyriausybė atskiru nuta-

rimu numatė lėšas Nacionali-
nio stadiono statybai ir įparei-
gojo savivaldybę iki 2009 metų 
birželio 25 d. pastatyti stadioną. 
Tačiau, sudarius rangos sutar-
tį, pradėjus statybas, fi nansa-
vimas nebuvo skirtas. Statybų 
vilkinimas virsta realiais fi nan-
siniais nuostoliais", - teigė Vil-
niaus mero pavaduotoja Eval-
das Lementauskas.

Neblėsta aistros dėl stadiono

Skubiai į parduotuvę atvykusi saugos tarnyba įsilaužėlių neaptiko. 

Piešė Biko.
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Vytautė Šmaižytė

Vyriausioji redaktorė

v.smaizyte@15min.lt

Asta Bliūdžiutė 

Vyr.redaktorės pavaduotoja 

a.bliudziute@15min.lt 

Regimantas Urbanas

Rinkodaros vadovas

r.urbanas@15min.lt

Simona Surdokaitė
Pardavimų vadovė
s.surdokaite@15min.lt

Buhalterija

Tel. (8-5) 210 5894

Tiražas - 100 000.  

ISSN 1822-2749.  Dienraštis platinamas 

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 

Redakcija neatsako už reklamos 

turinį ir klaidas.

„TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2007 m. ruduo

Redakcija Vilniuje

Tel. (8-5) 210 5896

Faks. (8-5) 210 58 97

redakcija@15min.lt

A.Goštauto 40 B,

01112, Vilnius

Kauno biuras

Tel. (8-37) 243 000

Faks. (8-37) 207 887

kaunas@15min.lt

Kęstučio g. 58,

44305, Kaunas 

Klaipėdos biuras

Tel. (8-46) 257 900

Faks. (8-46) 257 800

klaipeda@15min.lt

H.Manto g. 31,  

Klaipėda

Reklama

Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 

Tel. Kaune (8-37) 207 886

Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 

reklama@15min.lt 

skelbimai@15min.lt

Leidėjas: 

UAB "15 minučių", 

A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius. 

Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97. 

info@15min.lt 

www.15min.lt 

„15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje, turintis 413,000 nuolatinių skaitytojų kiekvieną darbo dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 

Siekdami, jog atžalos po pamokų 
nenuobodžiautų ir laisvalaikį pra-
leistų turiningai, tėvai stengiasi 
negailėti pinigų įvairiems meno 
ar sporto būreliams. 

Tačiau įdomu tai, kad di-
džiųjų miestų vaikų ir jauni-
mo centruose užsiėmimų kai-
nos gerokai skiriasi.

Kauno ir Klaipėdos vaikų 
bei paauglių laisvalaikis šio-
se įstaigose kainuoja iki 13-os 
litų per mėnesį, o štai vilnie-
čiams tenka mokėti kur kas 
brangiau. Didžiausias ir po-
puliariausias Vilniuje - Lietu-
vos vaikų ir jaunimo centras 
(LVJC), įsikūręs sostinės Kons-
titucijos prospekte. Šio cent-
ro atstovė spaudai Jūratė Ja-
navičienė pasakojo, jog cent-
ras yra subūręs apie 5000 vai-
kų ir paauglių, lankančių apie 
200 skirtingų meno ir spor-
to būrelių. 

"Galbūt kiek išdidu taip 
teigti, tačiau, manau, jog mūsų 
centre išties didžiausia pasiūla. 
Priimame ir 2-3 metukų vaikus, 
ir mokyklinio amžiaus jauni-
mą", - sakė J.Janavičienė. 

Pasak jos, centre populia-
riausi - baseinas, šokiai, taip 
pat keramikos bei dizaino 
būreliai. Būrelių kainos LV-
JC svyruoja nuo 30 iki 190 li-
tų per mėnesį. 

"Pigiausi - liaudies mu-
zikos, tarkim kanklių, užsiė-
mimai - jų kaina - 30 litų per 
mėnesį. Visi kiti būreliai kai-
nuoja 60-80 litų per mėne-
sį, o 2-3 metų vaikams skirta 
Nykštukų mokyklėlė atsiei-
na 190 litų per mėnesį", - sa-
kė J.Janavičienė.

Kauno Vaikų ir mokslei-
vių laisvalaikio rūmuose bū-
reliai kainuoja kur kas ma-
žiau. Šių rūmų pavaduotoja 
ugdymui Regina Ginelevičie-
nė teigė, kad čia lankosi apie 
660 vaikų ir paauglių, o kaina 
visiems vienoda - 13 litų per 
mėnesį, nesvarbu, koks bū-
relis pasirenkamas. "Mus re-
mia Kauno savivaldybė, taigi 

galime sau leisti tokias kai-
nas. 13 litų per mėnesį - tik-
rai simboliška suma", - šyp-
sojosi R.Ginelevičienė. Anot 
jos, laisvalaikio rūmuose vei-
kia 18 skirtingų būrelių, o la-
biausiai vaikus domina šokiai 
ir teatras.

"Beveik visų mūsų būrelių 
lankytojai turi galimybę da-
lyvauti konkursuose, festiva-
liuose, renginiuose. Stengia-
mės, kad vaikai ir paaugliai ne 
tik užsiiminėtų savo pomėgiu, 
bet ir turėtų, kur jį parodyti ar 
pasivaržyti dėl sugebėjimų su 

kitais bendraamžiais", - sakė 
R.Ginelevičienė.

Lyginant su Vilniumi ir Kau-
nu, pigiausi laisvalaikio būreliai 
yra Klaipėdoje. Uostamiestyje 
jaunimo centras vaikams ir pa-
augliams laisvalaikį siūlo leisti 
vos už 10 litų per mėnesį. Jau-
nimo centro direktorius Alek-
sas Bagdonavičius pasakojo, 
jog čia lankosi apie 700 vaikų, 
veikia 21 būrelis. "Mums pa-
deda savivaldybė, be to, Klai-
pėdoje veikia išties nemažai 
vaikų ir jaunimo laisvalaikio 
centrų, tad  konkuruoti ne-

didelėmis būrelių kainomis - 
vienas mūsų privalumų", - sa-
kė A.Bagdonavičius. Jo teigi-
mu, šiuo metu itin populiarūs 
yra šokių būreliai, ypatingai jie 

domina mergaites ir merginas. 
"Galbūt tai televizijos įtaka, ta-
čiau sulaukiame vis daugiau no-
rinčių šokti ir dainuoti", - pasa-
kojo A.Bagdonavičius.

Vaikų laisvalaikio kaina
Eglė Gerulaitytė 

e.gerulaityte@15min.lt

Turiningas vaikų laisvalaikis - išlaidos tėvams.   Piešė D.Klimavičius.

Teismas atmetė 

D.Mockaus ieškinį
"Vilniaus prekybos" ir koncer-

no "MG Baltic" vadovų gin-

čas dėl neva trukdymo steigti 

nacionalinį investuotoją "Leo 

LT" baigėsi projekte dalyvau-

siančios "Vilniaus prekybos" 

pergale.

Ginčą dėl galimo šmeižto pir-

mos instancijos teisme pralai-

mėjęs koncernas "MG Baltic" 

ketina skųsti sprendimą.

Vakar Vilniaus miesto pirma-

sis apylinkės teismas atmetė 

"MG Baltic" akcininko ir prezi-

dento Dariaus Mockaus ieški-

nį ir neįpareigojo Ž.Marcinke-

vičiaus paneigti išsakytų teigi-

nių, neva D.Mockaus įmonėse 

buvo sukurtas planas sužlug-

dyti "Leo LT" projektą.

Teismo nuomone, Ž.Marcin-

kevičiaus tiesioginiame tele-

vizijos eteryje išsakyti žodžiai 

tebuvo jo nuomonė, parem-

ta spaudoje pasirodžiusiomis 

publikacijomis, o už nuomo-

nę teisti negalima. Juo labiau, 

kad, anot teismo, spaudoje pa-

skelbta informacija iki šiol nėra 

paneigta.

Vilniuje - naujas 

verslo centras
Lietuvos nekilnojamojo turto 

plėtros bendrovė Vilniaus že-

mės grupė (VŽG) sostinės Pi-

laitės prospekte, šalia Spau-

dos rūmų, pradėjo statyti nau-

ją verslo centrą "Trapecija", į 

kurį investuos apie 12 mln. 

litų. 

Septynių aukštų trapecijos 

formos verslo centrą ketina-

ma pastatyti 2009 metų pir-

mąjį ketvirtį.

"Trapecijos" biurai bus ne nuo-

mojami, o parduodami. 

TRUMPAI

Pigiausi - liaudies muzikos, tarkim 
kanklių, užsiėmimai - jų kaina - 30 
litų per mėnesį. Visi kiti būreliai 
kainuoja 60-80 litų per mėnesį, o 2-3 
metų vaikams skirta Nykštukų mo-
kyklėlė atsieina 190 litų per mėnesį. 
Sakė J.Janavičienė.
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Žygiai dėl naujo paso vilniečiams - 
tikras kantrybės išbandymas.

Nors Vilniaus vyriausiojo 
policijos komisariato Migraci-
jos tarnyba šių metų pradžioje 
įsikūrė naujose patalpose Nau-
garduko gatvėje, po įkurtuvių 
problemų nesumažėjo - gy-
ventojams tenka po keletą va-
landų laukti mažoje tvankioje 
patalpoje.

Į Migracijos tarnybą su ma-
žamečiu vaiku atvykęs Simonas 
buvo šokiruotas. Ankštose pa-
talpose interesantai vos tilpo, 
o darbuotojai nespėjo suktis. 

"Paso reikia mano dvejų metų 
sūnui, ketiname keliauti į už-
sienį. Taigi, nuvežėme doku-
mentus, pagal taisykles, vai-
ko dalyvavimas privalomas. 
Laukėme daugiau nei dvi va-
landas. Girdėjau, jog kitiems 
yra tekę ir keturias stovėti", - 
stebėjosi Simonas.

Migracijos tarnybos virši-
ninkas Gintaras Bagužis pri-
pažino, jog belaukiant paso ga-
lima keliskart sukalbėti rožan-
čių, o dėl "kamščių" kaltino nau-
juosius "vyšninius" pasus, mat 
juos skuba išsiimti dar prieš Ve-
lykas atostogų į gimtinę iš už-
sienio grįžę lietuviai.

"Pernai tuo pat metu per 
dieną į mus kreipėsi apie 600 
žmonių, šiemet šis skaičius sie-
kia 1200. Darbuotojai nebesu-

sitvarko su krūviu, negana to, 
daug žmonių skambina telefo-
nu. Dėl visko kalti naujieji pasai. 
Žmonės skuba juos išsiimti. Pa-
sitaiko situacijų, kad šeima ke-
liauja į užsienį, ir nors paso ga-
liojimas pasibaigęs tik vienam 
asmeniui, "vienu ypu" keičiasi 
trise ar keturiese", - pastebėjo 
G.Bagužis.

Tuos, kuriems naujas pasas 
nėra būtinas, Migracijos tarny-
bos viršininkas ragino nesku-
bėti, mat artimiausiomis savai-
tėmis ketinama plėsti termina-
lo patalpas ir didinti darbuoto-
jų skaičių.

Įtempta situacija šioje įstai-

goje domėjosi ir vidaus reika-
lų ministras Regimantas Čiu-
paila. Ministrą nustebino, jog 
tarnyboje vis dar naudojamos 
pasenusios technologijos, dalį 
dokumentų vis dar reikia pildy-
ti "ranka", darbuotojams tenka 
didelis darbo krūvis, susidaro 
gyventojų eilės.

"Šią ar ateinančią savai-
tę ketiname pradėti naudoti 
programą, kuri leis dokumen-
tus pildyti ir siųsti elektroni-
niu būdu, neišeinant iš namų. 
Taip pat bus galima interne-
te pasitikrinti, ar dokumentai 
paruošti atsiimti", - planus at-
skleidė G.Bagužis.

aktualijos

Pasų dalintojai nespėja

Gediminas Gasiulis 

g.gasiulis@15min.lt

Kai užverčia sniegu, reikia apsikasti.
Plėtros ir naujovių planus migracijos vaizdžiai apibū-
dino G.Bagužis.

Lietuviškos spaudos rinka ruošiasi 
rimtiems pasikeitimams.

Vakar specialaus Seimo 
posėdžio metu buvo nuspręs-
ta, kad nuo 2009-ųjų balan-
džio 1-osios visi mokami Lie-
tuvos laikraščiai privalo tap-
ti nemokamais.

Tokį sprendimą Seimo na-
riai priėmė po žalios "15min" 
Avies akcijos, kurios metu dau-
giau nei 2000 aktyvių pilie-
čių išreiškė savo nuomonę ir 
garsiai pasipiktino mokamos 
spaudos egzistavimu.

Vasario mėnesį vykusioje 
tarptautinėje Vilniaus kny-
gų mugėje Avis rinko para-
šus ir kvietė žmones prisijung-
ti prie jos skleidžiamų nemo-
kamų idėjų.

Regis, žaliajam nemoka-
mos spaudos simboliui pavy-
ko pasiekti savo tikslą.

Už nemokamą spaudą va-
kar Seime balsavo 140 narių, 1 
susilaikė. Pasisakiusių prieš - 
nebuvo. Visuomenės informa-
vimo įstatymo pataisai dar tu-
ri pritarti prezidentas Valdas 
Adamkus. 

Baigiasi mokamos 
spaudos era

Šiandien Seimas turi svars-
tyti parlamento pirmininko 
Viktoro Muntiano atsistatydi-
nimo pareiškimą, kurį jis va-
kar užregistravo. 

Realiausiu kandidatu užim-
ti parlamento vadovo postą lai-
komas socialdemokratas Česlo-
vas Juršėnas. Jis šiuo metu eina 
pirmojo Seimo vicepirminin-
ko pareigas.

Konservatoriai jau paskelbė, 
kad ragins kitas opozicines par-
tijas nepritarti Č.Juršėno kandi-
datūrai, nors vertina jį kaip pro-
fesionalų ir patyrusį politiką. 
Opozicija taip ketina patikrinti 
valdančiųjų "tvirtumą".

V.Muntianas parlamento 
vadovo kėdę palieka dėl įtari-
mų kyšininkavimu. 

Seimas susirūpino mokamos žiniasklaidos ateitimi po to, kai žalia 

"15min" Avis iškėlė klausimą: jei lietuviai nemoka už televiziją ir 

radiją, kodėl laikraščiai turi jiems kainuoti?  Piešė D.Klimavičius.

(Pa)gauti naują pasą vilniečiams - tikras iššūkis.  Piešė J.Jažauskas.

V.Muntianas 
parašė pareiškimą

Jei mes nemokame už televiziją ir ra-
diją, kodėl turime mokėti už spaudą? 
Informacija turi būti nemokama!
Sakė žalioji "15min" Avis.
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Didžiosios Britanijos policininkai 
"pasibalnojo" naują priemonę pa-
žeidėjams gaudyti - priekabą ar-
kliams vežti.

Šiaurės Velso pareigūnai 
supranta: vairuotojai stabdį 
spaudžia, kai tik pamato pa-
reigūnus.

Tad policininkas Richar-
das Brunstromas pasiūlė idė-
ją, kaip kolegoms "išnykti" to-
kių reidų metu. Procedūra pa-
prasta: prie automobilio prika-
binama arkliams vežti skirta 
priekaba, visas šis eskortas 
pastatomas kelkraštyje. Kad 
niekas nepastebėtų uniformų 
ir radaro, policininkai sulipa į 
priekabą ir pro jos mažą lange-
lį "šaudo" skubančių vairuoto-
jų greitį.

Veiksmingumas jau išban-
dytas - pirmieji pažeidėjai bu-
vo užfi ksuoti praėjusį savaitga-
lį, netoli Lanrasto miesto esan-
čiame kelyje, kurį itin mėgsta 
greituoliai.

Naujų priemonių prieš grei-
čio viršytojus pareigūnai ėmė 
ieškoti vos atšilus orui. Mat da-
bar į Didžiosios Britanijos ke-
lius kasdien išrieda vis dau-
giau motociklininkų, mėgs-
tančių greitį.

Beje, staigmenų gali būti ir 
daugiau, tačiau jų pareigūnai 
neatskleidžia. "Būsimos takti-
kos nekomentuojame. Vairuo-
tojų prašytume laikytis įstaty-
mų ir važiuoti atsakingai", - sa-
kė Velso policijos atstovė.

Idėjos su priekaba autorius 
R.Brunstromas, jau anksčiau 
pagarsėjo savo kova prieš kelių 
eismo taisyklių pažeidėjus. Per-
nai jis susilaukė priekaištų, kai 
per saugumo keliuose seminarą 
pademonstravo žuvusio moto-
ciklininko nuotrauką, apie tai 
neįspėjęs jo šeimos.

pasaulis
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Greičio mėgėjų gaudynės iš priekabos

Greičio mėgėjus gaudantys poli-

cininkai darbo kabinetus iškeitė į 

priekabas arkliams gabenti. 

Piešė J.Jažauskas.

Princesės Dianos ir jos draugo Do-
di al Fayedo mirties aplinkybes 
tyręs tardytojas vakar pareiškė, 
jog nėra įrodymų, kad Dianą bū-
tų nužudžiusios britų slaptosios 
tarnybos.

"Nėra įrodymų, kad Edin-
burgo hercogas princas Phi-
lipas įsakė nužudyti Dianą ir 
kad slaptoji žvalgybos tarny-
ba ar kokia nors kita vyriausy-
bės agentūra tai organizavo", - 
sakė Scottas Bakeris.

Anot D.al Fayedo tėvo Mo-
hammedo al Fayedo, Diana ir 
jo sūnus buvo susižadėję. Jis 
tvirtino, jog karalienės Elž-
bietos II vyras princas Phili-
pas yra susijęs su žmogžudys-
tės užsakymu. Princas Philipas 
neva siekė, kad princesė neiš-
tekėtų už musulmono.

Spalį pradėto tyrimo išva-

dose teigiama, kad daugelis 
M.al Fayedo teorijų yra "aiš-
kiai be pagrindo".

Diana ir D.Fayedas žuvo 
per avariją Paryžiuje 1997-
aisiais. 

Dianos mirtis - neužsakyta

Turkijos Konstitucinis Teismas 
vakar priėmė peticiją prieš val-
dančiąją partiją AK, kuri kalti-
nama veikla prieš pasaulietinę 
šalies tvarką.

Apeliacinio teismo vyriau-
siojo prokuroro paruoštame 
ieškinyje taip pat raginama 
uždrausti penkerius metus 
dalyvauti politikoje 71 parti-
jos pareigūnui. Tarp jų mini-
mas premjeras Tayyipas Er-

doganas ir prezidentas Ab-
dullah Gula.

Analitikų nuomone, tai dar 
labiau padidins politinę įtam-
pą šalyje. Ši peticija suskaldė 
Turkijos visuomenę ir sukrė-
tė fi nansų rinką.

AK neigia prokuroro kalti-
nimus, kad ji vykdo islamisti-
nę darbotvarkę, ir sako, kad ši 
byla yra politiškai motyvuota. 
Pernai rinkimuose AK laimė-
jo 47 procentus balsų. 

Turkijos valdžiai - byla

Ukrainoje JAV prezidento George'o 
W.Busho gyventojai laukė su pla-
katais "Jankiai namo", "Fuck Bush" 
ir "NATO - lauk į Valstijas".

Laisvės aikštėje Kijeve va-
kar susirinko opozicinių ko-
munistų ir socialistų parti-
jų mitinguotojai. Jie įrengė 
palapinių miestelį, leido so-
vietinių laikų muziką. Dalis 
ukrainiečių nenori narystės 
NATO, nors to itin siekia ša-
lies valdžia. G.W.Busho vizi-
tas Ukrainoje - svarus para-
mos ženklas.

JAV prezidentas į Kijevą 
atskrido apie vidurnaktį. Pa-

grindinis jo vizito Europoje 
tikslas yra NATO viršūnių su-
sitikimas Bukarešte.

Šiais metais kadenciją bai-
giantis JAV vadovas ketina pa-
remti Aljanso plėtrą į Rytus ir 
sumažinti įtampą santykiuo-
se su Rusija.

Ukrainos ir Gruzijos na-
rystę NATO atsargiai vertina 
Prancūzija ir Vokietija.

Vizitą Europoje JAV vado-
vas užbaigs kelione į Rusiją. 
Čia vyks jo derybos su prezi-
dentu Vladimiru Putinu, ku-
rių tema, kaip manoma, gali 
būti priešraketinio skydo kū-
rimas Rytų Europoje. 

G.W.Bushas nelaukiamas
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KINAS

ekranas

 balandžio 1 dienai

„Grožio peilis“
Du labai netobuli partneriai, geriausi 

draugai, Majamio plastinės chirurgijos 

klinikos bendrasavininkai, kurie susi-

gundo dideliais pinigais.  

 „Auksiniai svogūnai 2008“
Šventė ne tik dalinti svogūnus, bet ir nauji 

humoro metai, kurie atkeliauja balandžio 

1 dieną. Ta proga, nuo šios datos 12 dienų 

moksleiviai galės nevaikščioti į mokyklą.

„Mergina ar vaikinas?“
Seni priešai Vudis ir Nelė ne tik kaimynai, 

bet ir lanko tą pačią mokyklą. Ji negali 

pakęsti tuščiagalvio futbolo komandos 

nario, o jis – skaistuolės moksliukės Nelės.

Reikia pakalbėti
Vytenis ir Beata – abiems pokalbio daly-

viams savo tiesą įrodyti padės studijos svečiai 

– su tema susiję garsūs Lietuvos žmonės. 

Pasitelkiant humorą, sąmojį ir iškalbą.

„Ištikima draugė“
Didmiestyje gyvena dvi senos draugės 

– Varia ir Vika. Jų draugystė tęsiasi nuo 

mokyklos laikų, kur matematiką ir 

literatūrą dėstė abiejų mergaičių tėvai. 

00.30

13.50 Animacinis serialas „Labai slaptos agentės“ (102). 

14.15 „Lalaila“. Humoro laida. 14.45 Televizijos serialas 

„Nekviesta meilė II“ (158). Lietuva. 15.30 Televizijos 

serialas „Jausmų vandenynas“ (38). Dominikos Respu-

blika. 16.30 Televizijos serialas „Undinė“ (130). Rusija. 

17.30 Televizijos serialas „Miesto romansas“ (23). Rusja. 

18.42 „Žodis - ne žvirblis“. Kalbos patarimų laida. 18.45 

Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Muzikinis fi l-

mas „Čigono meilė“. 21.10 Televizijos serialas „Nekviesta 

meilė II“ (159). Lietuva. 22.00 Žinios. Verslas. Krimina-

lai. 22.24 Sportas. 22.28 Orai. 22.30 „4400“ (11) (N-7). 

23.30 „Skaičiai“ (17) (N-7). 00.30 „Grožio peilis“ (5).

14.05 Animacinis serialas „Padaužos bebriukai“ (3/21). 

14.35 Animacinis serialas „Lėlės Bratz“ (2/24). 15.05 

Animacinis serialas „Simpsonai“ (12/10) (N-7). 15.35 

„Spąstuose“ (77) (N-7). 16.40 „Marina“ (89). 17.40 „Rožių 

karas“ (102). 18.45 TV3 žinios, kriminalai. 19.00 TV3 spor-

tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 TAIP arba NE. TV žaidimas. Vedė-

jas Marijus Mikutavičius. 20.10 „Auksiniai svogūnai 2008“. 

Apdovanojimų teikimo ceremonija. Tiesioginė transliacija. 

22.30 „Peterburgo banditai“ (7/5) (N-14). 23.30 „CSI kri-

minalistai“ (7/5) (N-14). 00.30 „Hafas“ (1) (N-14). 01.30 

Paliktų žmonų klubas. Realybės šou (N-7). 02.30 „Telejazz“. 

Interaktyviosios nakties pramogos (N-14). 04.30 Pabaiga. 

14.20 Pinigų lietus. 15.40 Animacinis serialas „Princesė 

Šachrazada“ (1). 16.05 „Vaiduoklių istorijos“ (1). 16.30 

Smagiausios akimirkos. Humoro laida. 17.00 „Bjaurusis 

ančiukas“ (106). 18.00 „Kol mirtis mus išskirs“ (78). 

19.00 Sekundė iki katastrofos. (N-7). 20.00 Žinios. 

20.13 Kriminalai. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 

Ratu. Ekologijos laida. 20.30 „Klounas“ (17) (N-7). 

21.30 „Mergina ar vaikinas?“. Komedija. Vokietija, 2003 

m. (N-7). 23.25 Žinios. 23.35 Kriminalai. 23.37 Sportas. 

23.39 Orai. 23.40 Ekstrasensų mūšis. Sensacijų šou (N-

7) (kart.). 00.40 Namų darbai. Laida apie būstą ir inter-

jerą (kart.). 01.10 -6.24 Bamba. (S). 

14.10 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 14.45 

W.Disney'aus valanda. Animaciniai serialai „Ančiukas 

Donaldas“ (18), „Liūtas karalius. Timonas ir Pumba“ (32). 

15.40 „Žalieji hektarai“ (115). 16.10 „Daktarė Kvin“ 

(139). 17.05 „Komisaras Reksas“ (20) (N-7). 18.00 Labas 

vakaras. 18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 18.40 

Sportas. 18.42 Orai. 18.45 „Namelis prerijose“ (129). 

19.35 Reikia pakalbėti. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 

Panorama. 21.10 Žurnalisto tyrimas. 22.04 Loterija 

„Perlas“. 22.05 Be pykčio. 22.45 25-tas kadras. 23.00 

Vakaro žinios. 23.10 Sportas. 23.12 Orai. 23.15 „Nu-

sikalstami protai“ (13) (N-7). 00.05 Programos pabaiga. 

14.45 Laida „Žalioji akademija“ (kartojama). 15.15 

Laida „Šilti namai“ (kartojama). 15.45 „Autobanai“. (kar-

tojama). 16.15 „Teletabiai“. Laida vaikams (kartojama). 

16.45 Animacinis serialas „Jaunėlio Simbos nuotykiai“. 

17.15 Televizijos serialas „Meilės galia“. Rusija. 18.18 

Žinios. 18.50 Televizijos serialas „Liuba, darbas ir vaikai“. 

Rusija. 19.20 Vaidybinis fi lmas „Ištikima draugė“. Ukrai-

na, 2006 m. 21.21 Žinios.  (kartojama). 21.50 „Plėšrūno 

instinktas“. „Katės žudikės“. 22.50 „Girių takais“. Laida 

medžiotojams (vedėjas E.Tijušas). 23.20 Televizijos se-

rialas „Titaniko“ sugrįžimas II“ (kartojama). 00.20 „Ar tai 

tikra?“ „Džekas Skerdikas“ (kartojama). 

20.10 21.30 19.35 19.20

TV šiandien

Amerikiečių komedija "Be abe-
jo, turbūt" („Defi nitely, Maybe“) 
yra lyg ir “vilkas ėriuko kailyje”. 
Mat, viena vertus, tai šabloniš-
ka romantinė komedija, skirta 
moterims. 

Šioje plotmėje viskas įpras-
ta - v ienišas v y rišk is ieš-
ko meilės, bet jos neranda. 
Moterų auditorija, kuriai fil-
mas ir yra skirtas, čia dūsau-
ja ir slapčia galvoja, kad štai 
aš, tokio “saldainiuko” (akt. 
Ryan'as Reynolds'as) tikrai 
nepalikčiau ir išpildyčiau vi-
sas jo svajones.

Bet, kita vertus, šalia vy-

riškio yra jo daugmaž dešimt-
metė dukra, kuri ir padeda 
savo tėčiui susigrąžinti vil-
tį, vis dėlto bandyti surasti 
savo gyvenimo meilę. Mat, 
tėtis nusiminęs, jis galvoja, 
kad jo ateitis - vienišo v y-
riškio gyvenimas vis sens-
tant ir senstant. Tačiau ma-
žoji, be galo sumani Maja pri-
verčia tėtį papasakoti visas 
savo meilės istorijas ir tada 
leidžiasi ieškoti tėčio tikro-
sios meilės.

Ir čia viskas normalu ir 
įprasta, pagalvosite jūs. Bet 
... ne visai. Mat tėčio tikro-
ji meilė gali būti ir ne Majos 
mama. Kitaip tariant, dešim-
tmetė Maja, dar visai vaikas, 
čia įveliama į labai jau mo-
dernias šiuolaikinės meilės 
aistras, kur šeima yra vie-
na, o meilė yra visai kas ki-
ta. Maja ieško tėčio tikrosios 
meilės, “I just want you to be 
happy”, - sako ji vienoje ker-
tinių scenų.

Ir apskritai, kodėl vaikas 

yra įtrauktas į visą šią istori-
ją? Būtų įprasčiau, jei vyras 
ieškotų savo moters, o šeima 
jau būtų antrame plane. Pa-
aiškinimai gali būti bent du. 
Labiau ciniška priežastis ga-
li būti tai, kad filmo rinkoda-
ros specialistai pagalvojo, jog 
verta išplėsti filmo potencia-
lią auditoriją ir apimti ne tik 
vienišas, bet ir šeimą turin-
čias moteris. 

Bet, kita vertus, vaiko bu-
vimas visoje šioje istorijoje, 
keistokai sutaiko meilės ro-
mantiką su šeimos rutina. 
Juk gana įprasta manyti, kad 
susitikimų ir išsiskyrimų ro-
mantika - tai dar šeimos netu-
rinčių žmonių sritis, o tiems, 
kas jau yra šeimoje, roman-

tikos nelieka, kadangi par-
tneris vienas ir su juo jau per 
amžių amžius.

Bet toks romantikos įne-
šimas į šeimos sritį vis dėlto 
lieka labai jau keistas. Juk 
pagalvokime dar kartą - vai-
kas, dešimtmetė dukra Ma-
ja, klauso istorijų apie visas 
tėčio romantines istorijas ir 
tada puola kartu su juo aiš-
kintis, kuri iš tų visų moterų 
yra tikroji jo meilė. Tarp šių 
moterų yra ir šios mergaitės 
mama, bet ji gali ir nebūti ta 
tikroji tėčio meilė.  Hm ...

Na, filmas galų gale išėjo 
netgi labai įdomus. Tik neįsi-
jauskite per daug į romanti-
ką, o pažiūrėkite kiek kitaip. 
Bus tikrai įdomu.

Komedija – lyg vilkas ėriuko kailyje
"BE ABEJO, TURBŪT" 
Režisierius: Adamas Brooksas 2008 m., JAV.

Vaidina: Ryanas Reynoldsas, Isla Fisher, Derekas Luke, Abigail 

Breslin, Rachel Weisz.

Įvertinimas:

COCA-COLA PLAZA                                                

„Užraktas“ 11:40 13:40 15:50 

18:10 20:20 22:20  

„Prieš pakratant kojas“ 11:00 

13:10 15:20 17:40 19:50 22:10 

„Be abejo, turbūt“ 12:00 14:20 

16:50 19:20 21:50 

„Hortonas“ 11:00 13:10 15:20 

17:30 19:40 21:50 

 „10000 m.pr.Kr.“ 11:30 14:00 

16:30 19:00 21:30 

 „Spaidervikų kronikos“ 11:20 

16:10 21:10                                           

 „Šoklys“ 13:50 18:50

 „Rygos kariai“ 19:00 

 „Mes valdome naktį“ 14:00 

16:30 21:30

„Mano monstriukas ir aš“ 13:50 

16:20                                          

 „Greičio gatvės. Be taisyklių“ 

18:50 21:20

„Šioje šalyje nėra vietos senu-

kams“ 14:40 17:50 21:00

 „Bitės filmas“ (LT) 12:50

 „Karalienės sesuo“ 15:10 18:00 

20:40 

Gala kino festivalis

Sukiyaki Western Jango 18:30 

 „Grūdo paslaptis“ 21:00 

FORUM CINEMAS 

„Užraktas“ 10:25 12:20 14:30 

16:50 19:00 21:10   

„Prieš pakratant kojas“ 10:45 

12:50 15:00 17:20 19:40 21:45   

„Be abejo, turbūt“ 10:10 12:50 

15:30 18:10 20:50    

„Hortonas“ 10:00 12:00 14:10 

16:20 18:30 20:40   

 „10000 m.pr.Kr.“ 10:55 13:30 

16:10 18:50 21:20    

„Mes iš ateities“ 10:35 13:15 

16:00 21:00     

„Karalienės sesuo“ 18:20        

„Spaidervikų kronikos“ 10:15 

12:30 14:50 17:10     

„Greičio gatvės. Be taisyklių“ 

19:30 21:50       

„Mano monstriukas ir aš“ 11:10 

13:40 18:40    

 „Šokis hip hopo ritmu. Gatvės“ 

16:20 21:15     

SKALVIJA

“Asteriksas olimpinėse žaidy-

nėse“ 16:45

„Mano gyvenimo žuvis“ 19:00

„Rytietiški pažadai“ 21:10

Dainius Blynas

dainius76@mac.com

www.kitizaidimai.lt

Mažametė Maja imasi neįprasto vaikams vaidmens - leidžiasi ieškoti 

tikrosios tėčio meilės.  Piešė D.Klimavičius
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Paslaugos 

Visi santechniniai darbai ir įren-
giniai: santechninė keramika, 
vandens maišytuvai, vandens 
filtrai (buitiniai, pramoniniai) 
plautuvės, boileriai, katilai, ra-
diatoriai ir t.t. UAB "ALAIVA", 
www.alaiva.lt. Tel.: 8 5 2329005, 
8 656 29676, 8 687 25455.

Remontuojame ir reguliuojame 
plastikinius langus ir duris. Nepri-
klauso koks profilis, kas gaminto-
jas ar montuotojas. Kreiptis tel.: 
8 5 2462260, 8 614 68731.

KOMPIUTERIŲ EKSPERTAI - PATI-
KIMAS KOMPIUTERIŲ SERVISAS:  
TAISYMAS, KOMPONENTŲ KEI-
TIMAS, MODERNIZACIJA, PRO-
GRAMŲ DIEGIMAS, INFORMA-
CIJOS IŠSAUGOJIMAS. GREITAI, 
PROFESIONALIAI, NEBRANGIAI. 
ATVYKSTAME Į NAMUS. ANTA-
KALNIO G. 40, TEL.: 8 5 2169145, 
8 677 39098.

Firma kokybiškai gamina įvairaus 
sudėtingumo metalo gaminius. 
Tel.: 8 5 2371138, 8 699 20023.

GREITAI IR PIGIAI KLOJAME LAMI-
NUOTAS GRINDIS. MONTUOJAME 
GRINDJUOSTES. KOKYBĘ GARAN-
TUOJAME. TEL. 8 600 99182.

UAB atlieka įvairius elektros ins-
taliacijos darbus. Turim atestaciją 
ir ypatingiems statiniams. Kainos 
sutartinės. Tel. 8600 61791.

Šarvuotų durų ir klasikinių langų 
taisymas bei reguliavimas. At-
liekame spynų širdelių, skydų, 
apvadų keitimus. Padidiname 
staktos varčios garso izoliavi-
mą ir t.t. Tel.: 8 5 2735360, 8 616 
45869, Vilnius.

STATOME NAMUS, DENGIAME 
STOGUS, ATLIEKAME VIDAUS 
APDAILĄ: glaistome, dažome, 
montuojame gipskartonį, kli-
juojame plyteles, įrengiame 
grindis. Tel.: 8 686 79642, 8 657 
92330.

KIAURYMIŲ GRĘŽIMO DARBAI, 
MŪRAS, BETONAS, ARMUOTAS 
BETONAS, AKMUO. TEL.: 8 5 
2307234, 8 686 41522.

Pagal kliento pageidavimą, 
teikiame šias paslaugas: te-
kinimo, frezavimo, šlifavimo 
darbai, vamzdžių lenkimas. Tel. 
8 686 76941. Suvirinimo darbai, 
miltelinio polimerinio dažymo 
darbai. Tel. 8 618 39089.

Durys pušinės ir faneruotos (vi-
daus). Mažiausiomis kainomis. 
Montavimas. Pristatymas. Už-
sakymai atliekami per 3 dienas. 
Tel. 8 652 92016.

PIGŪS TELEVIZORIAI "PANASO-
NIC", "SONY", "PHILIPS"... Nuo 135 
Lt. LCD TV –nuo 450 Lt, PALYDO-
VINĖS TV ANTENOS -599 Lt (su 
montavimo darbais). Televizorių, 
kompiuterių remontas. Parduo-
tuvė "Technosala", Vilnius, Laisvės 
pr. 115. Tel.: 8 5 2139417, 8 683 
12345, 8 684 63079.

DURPIŲ, PJUVENŲ BRIKETAI, 
KURO GRANULĖS, ĄŽUOLINĖS 
ATRAIŽOS. Įvairiomis pakuotė-
mis. PRISTATOME. Jau taikome 
NUOLAIDAS! Tel.: 8 5 2322500, 
8 686 23080. UAB "VINAGA" Sa-
vanorių 219, Vilnius. 

BALKONŲ STIKLINIMAS. Slan-
kiojantys Švediški Anoduo-
to Aliuminio Profilių langai. 
Pertvarų, terasų montavimas. 
www.sistemax.lt, el.p. siste-
maxlt@gmail.com. Adresas: 
Medeinos 8 a. Tel.: 8 675 
66117, 8 600 23883.

ParduodaAutomobiliai

Parduodu mažai daužtą Honda 
Accord, 2000 m., 1,8, benzinas, 
sedanas, žalios sp., el. valdomi 
langai ir veidrodėliai, ABS, oro 
pagalvės, vairo stiprintuvas, 
centrinis užraktas, kiti privalu-
mai. Kaina 13000 Lt. Tel. 8 623 
94498, Vilnius.

BRANGIAI PIRKSIM ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS, MIKROAUTO-
BUSUS. 85- 05 M. TVARKINGUS, 
SU DEFEKTAIS ARBA DAUŽTUS. 
TEL. 8 688 20004.

Mokslas 

Intensyvūs kompiuteriniai 
kursai grupėse ir individua-
liai. Ryte, dieną, vakare. Nau-
garduko g. 41 Vilnius. Tel. 8 5 
2331551, 8 678 13026.

Intensyvūs buhalterinės aps-
kaitos kursai: nuo 0 iki balanso. 
80 val. - 700 Lt. (užsiregistra-
vusiems anksčiau suteikiama 

10% nuolaida). Naugarduko g. 
41 Vilnius. Tel. 8 5 2331551, 8 
678 13026.

Anglų kalbos kursai visiems! 
Šnekamoji, verslo anglų kal-
ba; spec. kursai abiturientams; 
keliaujantiems į užsienį. Ryte, 
dieną, vakare! Naugarduko g. 
41, Vilnius. Tel.: 8 605 01587, 
8 5 2331551.

Grožis ir sveikata
Lygių nėra! G.Šičko! Šiandien 
vienintelis metodas, padedantis 
beveik 100% atsisakyti alkoho-
lio, tabako ir narkotikų. Aukš-
tos klasės specialistas su 16 
metų praktika Vasilij Čepelov. 
Vilnius. Tel.: 8 5 2620251 (nuo 
10-21val.), 8 601 95262.

Perka

Tapk kraujo donoru!

SMS žinutėmis:
1.  Žinutės tekste rašyti:  VLN (Vilnius) (tarpelis) skelbimo tekstas (ne dau-

giau kaip 160 ženklų) ir siųsti telefonu 1395.

2. Sulaukus atsakymo žinutės, siųsti dar vieną žinutę, tekste įrašyti: VLN (Vil-

nius) (tarpelis) Patvirtinu.

Mokestis už skelbimą (20 Lt) bus įtrauktas į kliento sąskaitą.

Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas nebus išspausdintas.

Skelbimai dienraštyje "15min" 

kiekvieną darbo dieną

Žodiniai skelbimai priimami 

Elektroniniu paštu: skelbimai@15min.lt arba 
faksu (8 5) 2105897
1. Prašome apmokėti 20 Lt bet kuriame banko skyriuje:

Gavėjas UAB „15 minučių“, AB bankas "Snoras",

banko kodas 00758, b.s.  LT 65 0075 8000 6646 7197

2. Kvito kopiją atsiųskite drauge su skelbimo tekstu  el. paštu arba faksu.

Biure
A.Goštauto g. 40B, 11 aukštas, Vilnius; Pirmadieniais-penktadieniais 9-17 val.

Laisvės pr. 60, 1211 kab., Vilnius Tel.faks. (8 5) 2428065.

Daugiau informacijos: tel. Vilniuje (8 5) 2336535,  

el. paštu skelbimai@15min.lt

Daugiau informacijos: tel. Vilniuje (8 5) 2336535,  
el. paštu skelbimai@15min.lt
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PRESTO kavinei, esančiai 
"PC Europa", reikalinga indų 
plovėja (darbas vakarais ir 
savaitgaliais). Tel.: 8 612 
87310, 8 5 2487052.

Didmeninei įmonei Vilniuje 
reikalingi darbuotojai. Atlygi-
nimas iki 2500 Lt. Darbo laikas 
nuo 8-17 h. VI-VII išeiginės die-
nos. Tel. 8 606 17869.

UAB "P.Dussmann UAB" saugos 
tarnybai Vilniuje reikalingi kva-
lifikuoti apsaugos darbuotojai. 
Tel. 8 611 44907.

Maitinimo įmonė Vilniuje, 
Santariškėse ieško darbuotojų: 
maisto gabentojų, virtuvės dar-
bininkų, indų plovėjų. Darbas 
pamainomis. Kreiptis tel. 8 5 
2365129. 

Maitinimo įmonė Vilniuje, 
Santariškėse ieško darbuotojų: 
virėjų, maisto išdavėjų, virtuvės 
darbininkų, indų plovėjų, vai-
ruotojų. Darbas pamainomis. 
Kreiptis tel. 8 5 2697370.

UAB Ekskomisarų biuras" 
Vilniuje parduotuvių bei 
kitų objektų apsaugai rei-
kalingi apsaugos darbuoto-
jai. Siūlome: atlyginimą nuo 
1150 Lt (atskaičius mokes-
čius), nemokamus apsaugos 
darbuotojų mokymo kursus, 
galimybę atlikti praktiką, 
lankstų darbo grafiką. In-
formacija Vilniuje tel.: 8 5 
2124161, 8 619 90798, el.p. 
jolanta@ebiuras.lt.

Prisijunkite prie AVON kon-
sultantų jau DABAR! Daugybė 
siurprizų, dovanų ir akcijų, jokio 
pradinio mokesčio! Susidomė-
jote? Skambinkite nedelsdami! 
Tel. 8 670 27090, Anželika.

UAB "ABL" reikalingos VALY-
TOJOS (-ai), kasdieniai patal-
pų priežiūrai, visai ir pusei 
darbo dienos. Siūlome: gerą 
atlyginimą, visas socialines 
garantijas, jaukią ir pastovią 
darbo vietą. Tel.: 8 5 2031028, 
8 615 87217.

UAB "Regina ir Co" priims į 
darbą: APDAILININKUS. Tel. 
8 650 15516. 

UAB "Regina ir Co" priims į 
darbą: SUVIRINTOJUS. Tel.: 8 
652 30978, 8 656 05774.

Skubiai reikalingos valyto-
jos, valytoja – vairuotoja, 
kiemo tvarkytojas, kilimų 
siurbliuotojas, valytojai su 
spec. valymo įranga. Galimy-
bė rinktis pamainą – dieninė, 
naktinė, dalinis užimtumas. 
Informacija tel.: 8 5 2651452, 
8 656 55740.

Bendrovė siūlo darbą inžinie-
riui-konstruktoriui, šaltkalviams 
nestandartinių gaminių gamy-
bai, frezuotojui- įrankininkui. 
Informacija tel.: 8 5 2751929, 
8 620 28714.

Elektros montavimo įmonei 
nuolatiniam darbui reikalingi 
elektrikai. Vilnius. Tel.: 8 699 
32710, 8 5 2347171.

Elektros montavimo įmonei 
nuolatiniam darbui reikalingi 
signalizacijos montuotojai. 
Vilnius. Tel. 8 699 32710, 8 5 
2347171.

Automobilių švaros centrui reika-
lingi: automobilių plovėjai (-jos), 
salono valytojai (-jos). Patirtis ne-
būtina, galimybė tobulėti, geras 
atlyginimas. Justiniškių g. 12. Tel.: 
8 5 2460643, 8 655 12233.

Įmonei Vilniuje, Aukštuosiuose 
Paneriuose, reikalingi šaltkalviai– 
mechanikai pramoninių įrengimų 
remontui ir aptarnavimui. Darbo 
užmokestis iki 2300 Lt atskaičius 
mokesčius. Tel. 8 618 00699.

Įmonei Vilniuje, Aukštuosiuose 
Paneriuose, reikalingi darbininkai 
(vyrai ir moterys) verpimo ce-
che. Darbo užmokestis iki 2000 
Lt atskaičius mokesčius. Tel. 8 5 
2601970.

Siuntų gabenimo įmonė Vilniu-
je ieško vairuotojų su nuosavu 
krovininiu mikroautobusu (pa-
aukštintas, pailgintas). Darbo 
pobūdis: surinkinėti ir išvežioti 
siuntas. Atlyginimas nuo 2500 Lt. 
Skambinti tel. 8 698 51277 arba 
e.p. personalas@venipak.lt.

UAB "Švaros biuras" ieško nuo-
latiniam darbui Vilniuje valytojų 
pilnai darbo dienai Fabijoniškėse 
ir Savanorių pr., ir nepilnai darbo 
dienai rytais centre. Tel./faks. 8 5 
2130187, Ozo g. 41, Vilnius.

Greitasis kurjeris ieško laiškininkų 
Vilniaus mieste. Darbas Jums pa-
togiame rajone, visos socialinės 
garantijos, laiku mokamas atly-
ginimas. Tel.: 8 600 66344, 8 600 
66868. Adresas: Žirmūnų g. 68.

Saugos tarnyba EUROCASH1,  
UAB, Vilniuje, Kaune ir Klai-
pėdoje siūlo darbą apsaugos 
darbuotojams (-joms). Įmonė 
siūlo konkurencingą atlygi-
nimą. Gyvenimo aprašymus 
siųsti el.p. info@eurocash1.
lt. Informacija tel. Vilniuje: 8 
5 2744297, 8 5 2744686, 8 659 
64395, adresas Justiniškių g. 
64, Vilnius; informacija Kaune: 
8 659 38353, 8 37 214463, adre-
sas Karaliaus Mindaugo pr. 49, 
informacija Klaipėdoje: 8 659 
88763, 8 462 40360.

UAB viešbutis "Lietuva" ieško 
indų plovėjų ir virėjų nuolati-
niam darbui Vilniuje. Darbas 
pamainomis, didelėje virtuvėje 
su moderniausia įranga. Tel.: 8 5 
2314855, 8 652 84623.

PRESTO KAVINEI, ESANČIAI  P. C. 
"AKROPOLIS" VILNIUJE, REIKALIN-
GA PADAVĖJA. SKAMBINTI TEL. 
8 5 2387980.

UAB "ADESOMA" REIKALIN-
GOS VALYTOJOS(-JAI) DARBUI 
GEDIMINO PR., ATEITIES g., 
GOŠTAUTO g., DRABUŽIŲ 
PARDUOTUVĖ JE AKRO-
POLYJE (RYTAIS), MINSKO 
PLENTE (NAKTINIS DARBAS), 
JOGAILOS g.-CENTRE (DIENI-
NIS DARBAS). REIKALINGAS 
KIEMSARGIS-TERITORIJOS 
TVARKYTOJAS PIRKLIŲ g. (NE-
TOLI GARIŪNŲ "MAXIMOS"). 
VILNIUS, ATEITIES g. 10. TEL. 
8 5 2335372.

Kuriama pardavimų vadybi-
ninkų grupė naujam preky-
biniam filialui. Patirtis bei 
vairuotojo pažymėjimas nėra 
būtini. Darbuotojųmokymai. 
Registruotis pokalbiui tel. 8 
606 46109, Vilnius.

Stabiliai dirbančiai prekybos 
įmonei reikalingas aptarnau-
jantis personalas darbui su 
klientais. Patirtis nebūtina. 
Atlyginimas nuo 1500 Lt 
po apmokymų. Tel. 8 675 
69374.

UAB "Skaitmeninis amžius" 
Copy1 ieško kopijuotojų ir ma-
ketuotojų Vilniuje. CV siųsti 
raimonda@copy1.lt.

"Reval Inn" Vilniaus viešbučiui 
(Ukmergės g. 363) reikalingos 
kambarinės. Darbas pamaino-
mis, slenkančiu grafiku. Tel. 
8 5 2431023, el.p. vilnius@
revalinn.com.

Pasiuntinių pašto tarnyba dar-
bui Vilniuje ieško laiškanešių. 
Skambinti d. d. 9-17 val. Tel. 8 
650 66518.

Reikalingas apskaitininkas (-ė). 
Reikalavimai: geri darbo kom-
piuteriu įgūdžiai, kruopštumas, 
atsakingumas. Siūlome soc. ga-
rantijas, laiku mokamą atlygini-
mą. CV siųsti el.p. info@bijusta.
lt, nurodant pareigas.

Restoranui "DA ANTONIO" rei-
kalingi: padavėjai, barmenai, 
virėjai, indų plovėjos. Gyvenimo 
aprašymą siųsti el.p. banga@
antonio.lt arba tel.: 8 5 2685707, 
8 698 72932.

UAB "STIKLIAI" REIKALINGI: 
VIRĖJAI, PADAVĖJAI (DAR-
BAS NUO 6.00-12.00 VAL.), 
SEKRETORĖ (DARBAS NUO 
8.00-13.00 VAL.). INFORMA-
CIJA TEL. 8 5 2122318.

www.cv1.lt - Darbo paieška. 
Patikima darbo skelbimų duo-
menų bazė. Darbas Lietuvoje 
ir užsienyje.

UAB "Savas kazino" ieško krupjė. 
Apmokome, atvykusius iš kito 
miesto apgyvendinam. Atlygi-
nimas sutartinis. CV siųsti el.p. 
greta@nautiluscasino.lt.

Įmonei, atliekančiai vidaus san-
technikos, vėdinimo, oro kondi-
cionavimo sistemų montavimo 
darbus, reikalingi santechnikai. 
Tel. 8 5 2304521 iki 17 val.

Reikalingi pašto siuntų rūšiuo-
tojai Vilniaus mieste, darbas pa-
mainomis. Siūlome soc. garan-
tijas, laiku mokamą atlyginimą. 
CV siųsti el.p. info@bijusta.lt, 
nurodant pareigas.

Siūlo darbą

Naujai įrengtam ir toliau besiple-
čiančiam krovininių ir lengvųjų 
automobilių servisui, atstovaujan-
čiam italų autovežių gamintojui 
"Rolfo", reikalingi autošaltkalviai, 
autoelektrikas. Siūlome geras dar-
bo sąlygas ir socialines garantijas. 
Tel.: 8 620 88850, 8 620 88851 8 
5 2602023.

Įmonei reikalingi baldžiai. Privalu-
mas - vairuotojo pažymėjimas. Siū-
lome geras darbo sąlygas, socia-
lines garantijas ir konkurencingą 
atlyginimą. Skambinti tel.: 8 614 
64438, 8 650 89988.

UAB "AMG KONSTRUKCIJOS" 
ieško patyrusių plastiko, aliu-
minio konstrukcijų montuotojų. 
Vilnius tel. 8 659 46823 arba 8 5 
2101564. CV siųskite el.p. info@
amgkonstrukcijos.lt.

Kita
Draugiškas, tvarkingas, linksmas, 
protingas ir supratingas vaikinas 
išsinuomotų kambarį pas tokius 
pačius kambarioko ieškančius ir 
sostinėje gyvenančius vaikinus 
arba merginas. Lauris, tel. 8 658 
32816.

Ieškau meistro, kuris galėtų išva-
lyti židinį ir suremontoti namelį 
Dituvoje. 8 687 02683.

Baldai
Dėmesio! Pavasario nuolaidos iki 
50 % ! Antikvariniai ir naudoti 
baldai, laikrodžiai, paveikslai, 
radijolos, porcelianas, įvairūs 
namų apyvokos daiktai. Adresas: 
Kalvarijų 125 (šalia "Humanos") 
Dariaus ir Girėno 1/2 ( buvęs taksi 
parkas). Tel. 8 659 80186, www.
baldai.chat.ru.

Nekilnojamasis turtas
Už Pilaitės 1,5 km. 16,5 arų namų 
valdos sklypas. Dujos, vanduo, 
elektra. Iš trijų pusių ribojasi su 
ežeru. Leidimas statybai dvibučiui 
namui. Kaina 495 000 Lt, tel. 8 
650 62144.

Parduodamas namas 134 kv.m 
už Aviženių, per du aukštus, su 
daline apdaila, geras patogus iš-
planavimas, nuostabioje vietoje, 
ežeras, miškas, kaina 560 000 Lt. 
Tel. 8 682 00245. www.ltnt.lt.

Skubiai pirksiu 1-3 k. butą Vil-
niuje ir sklypą namams statyti, 
galima keistis daug gerų ir ne-
standartinių variantų. Tel.: 8 5 
2620446, 8 682 00245.

Parduodamas 11 a sklypas 12 km 
nuo Vilniaus netoli upelio ir miš-
kelio. Yra elektra, asfaltas. Kaina 
1700 Lt/a. Tel. 8 618 11613.

Perkame žemę žemdirbystei tinka 
nedirbama, apleista, išnuomuota 
ar su bendrasavininkais. Tel. 8 
671 08059.

Darau sutartis su įmonėmis. Pa-
langos centre nuomojami trys 
dviviečiai kambariai. Kainos su-
tartinės. Tel. 8 687 57693.

Parduodu 1 k. butą Pilaitė-
je (1994 metų, 4/5, 253 000 
Lt, baldai, suremontuotas, 
be tarpininkų). Tel. 8 600 
24191.

Patalpų nuoma biurams ir ga-
mybai. Tel. 8 614 85438.

www.nemokekuzspauda.lt

www.15min.lt



12 2008 balandžio 1 d., antradienis 

Baigiantis krepšinio sezonui Grai-
kijos spaudoje pasipylė praneši-
mai, kad Atėnų "Panathinaikos" 
klubas nėra patenkintas Šarūno 
Jasikevičiaus žaidimu.

Brangiausias visų laikų 
Europos žaidėjas, per sezoną 
uždirbantis maždaug 4 mili-
jonus eurų, netenkina ne tik 
klubo vadovybės, bet ir trene-
rio Željko Obradovičiaus. 

Tokiais neofi cialiais pra-

nešimais šiuo metu išmarginti 
graikų spaudos puslapiai. 

Daugiausiai kritikos lietu-
vis susilaukia dėl prastos gy-
nybos ir per didelio pasitikė-
jimo savo jėgomis.

Š.Jasikevičius kaltinamas 
ir savanaudiškumu, teigia-
ma, kad jis nori visą laiką tu-
rėti kamuolį savo rankose ir 
pilnai kontroliuoti situaciją 
aikštėje. 

Būtent šios lietuvio savy-
bės, anot pasirodžiusių pra-
nešimų, užkirto Atėnų klu-
bui kelią į ULEB Eurolygos 
ketvirtfi nalį.

Kur kas geriau graikai šiuo 

metu vertina "Panathinaikos" 
bei Graikijos rinktinės įžaidė-
ją Vasilį Spanoulį, kuris, kaip 
ir Š.Jasikevičius, grįžo į Euro-
pą po nesėkmingai susiklos-
čiusios karjeros NBA. Mano-
ma, kad jeigu V.Spanoulis liks 
graikų klube, lietuvio ateitis 
gali keistis.

Nors Š.Jasikevičiaus sutar-
tis su Atėnų klubu galioja dar 
dviem sezonams, pagal įvai-
rias kontrakto sąlygas ją gali-
ma nutraukti.

Tuo tarpu Barselonos "AXA 
Barselona" klubas ir toliau ne-
ofi cialiems šaltiniams tvirti-
na, kad nori savo gretose ma-
tyti Š.Jasikevičių, kuris prieš 5 
metus padėjo ispanams laimė-
ti visus tris sezono turnyrus - 
Ispanijos taurę, šalies pirme-
nybes ir Eurolygą.

Kilusias aistras kol kas mal-
šina "Panathinaikos" ekipos vi-
ceprezidentas Tanasis Janako-
poulus, kuris paneigė gandus 
apie galimą Š.Jasikevičiaus pa-
sitraukimą. 

"Net nėra minčių nutrauk-
ti sutartį su Š.Jasikevičiumi. Jo 
kontraktas nesibaigia ir jis tęs 
karjerą mūsų komandoje. No-
rime, kad jis žaistų "Panathi-
naikos" klube", - teigė vice-
prezidentas.

Šį sezoną Š.Jasikevičius 
sužaidė 20 Eurolygos rung-
tynių ir vidutiniškai per 23 
minutes pelnydavo 13,2 taš-
ko bei atlikdavo 2,9 rezulta-
tyvaus perdavimo.

sportas

Š.Jasikevičių 
sekioja gandai
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NBA Niujorko "Knicks" 
klubo fi zioterapeutas Antho-
ny Goenaga ketina prisijung-
ti prie Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės medikų ir fi zinio ren-
gimo trenerių komandos.

Rinktinės administrato-
rius Mindaugas Špokas pa-
tvirtino, kad į komandos ap-
tarnaujančio personalo su-
dėtį jau įtrauktas NBA klubo 
darbuotojas. Planuojama, kad 
amerikietis į Lietuvą atvyks 
ir prie rinktinės prisijungs 
nuo pat treniruočių stovyk-
los pradžios.

34-erių A.Goenaga jau dvy-
liktą sezoną dirba Niujorko 
"Knicks" klube. Pastaruosius 
tris sezonus jis yra komandos 
fi zinio rengimo trenerio Roge-
rio Hindso padėjėjas.

A.Goenaga'os veiklos sfe-
ros apima individualų darbą 
su žaidėjais, žaidėjų reabili-
tacijos programų įgyvendini-
mą, individualių žaidėjų tre-
niruočių ir atsistatymo pro-
gramų ne sezono metu suda-
rymą ir priežiūrą. Jis taip pat 
yra atsakingas už komandos 
medicinos kabineto įrangą ir 
priežiūrą.

Šiemet A.Goenaga buvo at-
sakingas už "Knicks" aukšta-
ūgių (Eddy Curry, Zacho Ran-
dolpho, Davido Lee) treniruo-
čių programas. Praėjusią va-
sarą jis vadovavo Quentino 
Richardsono, kuriam buvo at-
likta nugaros operacija, reabi-
litacijos procesui.

Rinktinei talkins 
NBA specialistas

Sklinda gandai, kad 

"Panathinaikos" klubas nėra pa-

tenkintas Š.Jasikevičiaus žaidimu. 

Piešė D.Klimavičius.
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"Citroen Total WRT" komandos ats-
tovas prancūzas Sebastienas Loe-
bas tapo ketvirtojo šių metų pa-
saulio autoralio čempionato eta-
po Argentinoje nugalėtoju.

Prancūzas Argentinos ra-
lį laimi jau ketvirtus metus iš 
eilės. Per 21 greičio ruožą jis 
daugiau nei pustrečios mi-
nutės aplenkė antrąją vietą 
užėmusį australą Chrisą At-
kinsoną iš "Subaru WRT" ko-
mandos. Trečioji vieta atite-
ko kitam "Citroen Total WRT" 
lenktynininkui ispanui Da-
nieliui Sordo, kurį nuo nuga-
lėtojo skyrė daugiau nei ketu-
rios minutės.

Ši pergalė padėjo keturis 
kartus pasaulio čempionu ta-

pusiam prancūzui, bendrojo-
je čempionato įskaitoje pakil-
ti į pirmąją vietą. Jo sąskaito-
je 30 taškų. Lyderio poziciją 
S.Loebui užleido tik penktą-
ją vietą Argentinos ralyje už-
ėmęs suomis Mikko Hirvo-
nenas iš "BP-Ford Abu-Dhabi 
WRT" ekipos, turintis 25 taš-
kus. Ch.Atkinsonas su 22 taš-
kais bendrojoje įskaitoje žen-
gia trečias.

Nepaisant sėkmingo "Ci-
troen Total WRT" pasirody-
mo, bendrojoje įskaitoje su 
41 tašku jie užima tik antrą-
ją vietą. Ir toliau pirmauja 44 
taškus surinkusi "BP-Ford 
Abu-Dhabi WRT" ekipa. "Su-
baru WRT" su 33 taškais uži-
ma trečiąją vietą.

sportas

Savo gerbėjus pagaliau nudžiugi-
no Klivlendo "Cavaliers" klubas su 
Žydrūnu Ilgausku. Atkrintamosio-
se NBA varžybose vietą jau užsiti-
krinę "kavalieriai" nutraukė trijų 
iš eilės pralaimėjimų seriją NBA re-
guliariajame čempionate.

Ž.Ilgausko ekipa savo aikš-
tėje 91:88 įveikė Filadelfijos 
"76ers" krepšininkus. Iki su-
sitikimo pabaigos likus žais-
ti daugiau nei minutei, svečiai 
pirmavo 88:85, tačiau taiklus 

"Cavaliers" įžaidėjo Delonte 
Westo tritaškis ir LeBrono Ja-
meso taškai išplėšė pergalę 
šeimininkams. Lietuvis prie 
laimėjimo prisidėjo pelnyda-
mas 14 taškų ir atkovodamas 
5 kamuolius.

Klivlendo ekipa su 41 per-
gale ir 33 pralaimėjimais Rytų 
konferencijoje išlieka ketvir-
ta. "76ers" klubas su 37 perga-
lėmis ir tiek pat pralaimėjimų 
Rytuose žengia septintas.

Nesėkmingai rungtynių 

pabaiga susiklostė Dariaus 
Songailos Vašingtono "Wi-
zards" komandai. 

"Burtininkai" namuose 
tik po pratęsimo 120:126 nu-
sileido vieniems čempiona-
to lyderių Los Andželo "La-
kers" krepšininkams. Pratęsi-
mo metu šeimininkai pirma-
vo 118:114, tačiau nesugebėjo 
išlaikyti iniciatyvos savo ran-
kose ir turėjo pripažinti var-
žovų pranašumą. D.Songaila 
į "Lakers" krepšį įmetė 4 taš-

kus. Nugalėtojų gretose sėk-
mingiausiai rungtyniavo Ko-
be Bryantas (26 tšk. ir 13 per-
davimų).

Nepaisant pralaimėjimo, 
"Wizards" (38 pergalės ir 35 
pralaimėjimai) Rytuose ir to-
liau išlieka penktojoje pozi-
cijoje. "Lakers" (50 pergalių 
ir 24 pralaimėjimai) Vakarų 
konferencijoje kovoja dėl  nu-
galėtojo titulo ir kol kas tur-
nyrinėje lentelėje užima tre-
čiąją vietą.

Ž.Ilgausko džiaugsmas

Ž.Ilgauskas su likusiais "kavalieriais" jau gali būti ramus - jie jau turi bilietą į atkrintamąsias.  Piešė D.Klimavičius.

Vilniaus "Lietuvos ryto" jaunie-
siems krepšininkams nepavyko 
tapti Serbijos sostinėje pasibai-
gusio dvylikos ekipų jaunimo 
krepšinio turnyro (Nike Interna-
tional Junior Classifi cation Tour-
nament) nugalėtojais.

Finalinį mačą sekmadienį 
sostinės krepšininkai po dra-
matiškos kovos 99:102 pralai-
mėjo nugalėtoja tapusiai šei-
mininkų Železniko FMP ko-
mandai. 

19 taškų į serbų krepšį įme-
tė Mantas Kadzevičius, 16 - 

Augustas Pečiukevičius, 15 - 
Deividas Nazarovas, po 11 - 
Arnoldas Bertašius ir Ovidi-
jus Varanauskas.

Nugalėtojų gretose sėk-
mingiausiai žaidė Dejanas 
Musli ir Andreja Milutinovi-
čius (po 18 tšk.).

Abi fi nalo Belgrade daly-
vės iškovojo teisę žaisti turny-
re Madride (Nike Internatio-
nal Junior Tournament), ku-
ris Ispanijos sostinėje (gegu-
žės 1-4 d.) vyks kartu su ULEB 
Eurolygos fi nalo ketverto var-
žybomis. 

Jaunieji vilniečiai 
Belgrade liko antri

S.Loebui laimėti 
Argentinoje - tradicija

Keturis kartus pasaulio čempionas S.Loebas Argentinoje "paskendo" 

šampane.  Piešė Biko. 

Jau 21-ąją pergalę Ispanijos fut-
bolo pirmenybėse iškovojo dvide-
šimties komandų turnyro lyderis 
čempiono titulą ginantis Madri-
do "Real" klubas.

Madrido futbolininkai na-
muose 3:1 nugalėjo šeštojo-
je pozicijoje esančią "Sevilla" 
(45 tšk.) ekipą.

Po įvartį nugalėtojams pel-
nė Gabrielis Heinze'as (7 min), 

Raulis (39 min) ir Gonzalo Hi-
guainas (65 min). Svečių greto-
se pasižymėjo Fredericas Ka-
noute (38 min).

Surinkę 65 taškus "Real" 
futbolininkai iki šešių taškų 
padidino atotrūkį nuo ant-
rojoje vietoje esančios "Vil-
larreal" vienuolikės ir septy-
niais lenkia į trečiąją pozici-
ją smuktelėjusią "Barcelona" 
komandą.

"Real" didina persvarą
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Autostopas - pigiausias ir vienas 
įdomiausių keliavimo būdų. Atsi-
stoti ir ištiesti ranką galima bet 
kurioje pakelėje ir jei tikėsite sa-
vo sėkme, kelionės tikslą pasiek-
site greitai ir sklandžiai.

 Tiek Europoje, tiek ir vi-
same pasaulyje vyksta net au-
tostopo varžybos, kurių tikslas 
kuo greičiau nuvykti į sutartą 
tašką. Šį keliavimo būdą ypač 

mėgsta taupieji studentai. De-
ja, toks keliavimo būdas nėra 
labai saugus. Patyrę autosto-
poninkai pataria prieš lipant 
į automobilį išsiųsti trumpą-
ją žinutę savo draugams ar 
artimiesiems su pakeleivin-
gos mašinos valstybiniu nu-
meriu ir vieta, kurioje lipate į 
automobilį. 

Tamsiu paros metu tran-
zuotojas privalo vilkėti ryškius, 
šviesą atspindinčius drabu-
žius, kad būtų gerai matomas 
kelyje. Keliauninkų patirtis 
byloja, kad ryški ir tvarkin-
ga apranga kelia didesnį vai-
ruotojų pasitikėjimą ir paro-
do, kad keliautojas neturėtų 

sukelti rūpesčių vairuotojui 
kelionės metu.

Įsibėgėjus akcijai "Karas ke-
liuose" buvo nutarta imtis pa-
pildomų saugumo priemonių 
ir apsaugoti autostopininkus. 
Už Europos Sąjungos fondų lė-
šas Lietuvos keliuose planuo-
jama įrengti modernias, tam-
siu paros metu apšviestas vie-
tas - "autostopo stoteles". Sto-
telių apšvietimui reikalingą 
energiją dienos metu gamins 
saulės baterijos. Šiose stotelėse 
keliautojai galės stabdyti au-
tomobilius, taip pat jose bus 
pritvirtinti smulkūs kelių že-
mėlapiai. Kitose vietose tran-
zuotojai automobilių stabdy-

ti negalės, o pažeidžiantiems 
taisykles grės nemenkos bau-
dos. Vilniaus autostopo klubo 
įkūrėjas Vladas Sapranavičius 
pasakojo, jog kitose pasaulio 
šalyse panašios praktikos nėra 
matęs. "Apšviesti "taškai", bus 
išdėstyti autostopininkams 
patogiose vietose ir puikiai 
pasitarnaus saugumą verti-
nantiems keliautojams. Pana-
šių stotelių kitose šalyse nėra. 
Tad mes būsime pirmieji", - sa-
kė V.Sapranavičius.

Popkaraliene tituluoja-
ma 49-erių Madonna gali bū-
ti įrašyta į muzikinę pasau-
lio istoriją.

Jei šią savaitę naujausias 
dainininkės singlas "4 minu-
tes" pateks į JAV populiariau-
siųjų dešimtuką ir aplenks ro-
kenrolo dievą Elvį Presley, "The 
Beatles" ir Michaelą Jacksoną, 
Madonna bus pripažinta klau-
somiausia pasaulio atlikėja.

Madonnai tai būtų 37 kar-
tas, kai ji patenka į populia-
riausiųjų topą. Kol kas tokiais 
rezultatais gali didžiuotis tik 
Elvis Presley. Trečiojoje vie-
toje lieka "The Beatles" su 34 
kartais, o ketvirtoje - Stevie'as 
Wonderis ir M.Jacksonas su 28 
kartais tope. 

 

Ar patinka šiandienos komiksas? Turite naujų idėjų? Labai laukiame jūsų nuomonės: komiksas@15min.lt  Piešė J.Račinskas.

KOMIKSAS

MANO AUGINTINS

Sveika, Ramune. Su žmona esame susituokę jau metus. Pradė-

jome galvoti apie vaikelį. Gal galite patarti, kaip reikia mylėtis, 

kad užsimegztų nauja gyvybė? Kas svarbiausia ir ką mums rei-

kia žinoti, kokios pozos, paros laikas rekomenduojamas ir t.t.? 

Iš anksto ačiū.                                                                     Regimantas. 

Sveikas, Regimantai. Iš tiesų labai džiugu, kad pradėti vaikelį no-

rite rūpestingai, atsakingai ir sąmoningai. Nuo pačių tėvų tikrai 

nemažai priklauso.

Skaidrios mintys 
Manau, kad pats svarbiausias dalykas, kurio turėtumėt neužmiršti, 

jog tam pasiruošti galima ne tik kūnu, t.y. išsivalyti nuo toksinų, pri-

pildyti jį naudingų medžiagų, bet ir siela, t.y. išvalant ir išgryninant 

savo mintis ir jausmus. Mylėjimosi pozos ar sueities būdai, paros 

laikas yra ne tiek svarbūs palyginus su nusiteikimu, kuriuo pradėsi-

te savo vaikelį - vieną didžiausių stebuklų žmogaus gyvenime. Su-

sikaupimas, ramybė, skaidrios ir pakilios mintys, giedra nuotaika, 

pozityvus ir ramus laukimas yra bene svarbiausi dalykai.

Pasijuskite kūrėjais
Jūs net galite susikurti tam tikrą mylėjimosi ritualą, savotiškas ap-

eigas, skirtas naujos sielos įžengimui į šį pasaulį. Pasijuskite kū-

rėjais! Visiškai sąmoningai dalyvaukite nuostabiame gyvybės kū-

rime. Tam jūs galite sukurti specialią aplinką, kurioje jaustumė-

tės jaukiai ir maloniai, užsidegti žvakių, smilkalų, pasimerkti gė-

lių, pasiruošti kvapnią vonią, švelnius ir minkštus rankšluosčius, 

klausytis gražios, skaidrios muzikos. Apgaubkite savo mylėjimą-

si šventumo aureole, ilgai žiūrėkite vienas kitam į akis, bučiuoki-

te, glauskite, lieskite savo partnerį kaip būsimą kūdikį. Pasimy-

lėję pabūkite kurį laiką apsikabinę, pajuskite dievišką energiją, 

begalinę meilę savyje ir žmoguje, su kuriuo norit susilaukti vai-

kelio, tuomet jums gims tikri angelai. Aš visiškai nejuokauju, pa-

tys pamatysite!

Klausk Ramunės 
seksas@15min.lt

MIESTAS IR SEKSAS

Ramunė Pajuodytė, 

Psichologė-psichoterapeutė

Naujos gyvybės pradžia
Madonna - 
populiariausia

"Tranzuotojų" saugumui - 
šviečiančios stotelės

Tomas Stasiukaitis

redakcija@15min.lt

Siekiant apsaugoti autostopininkus Lietuvos keliuose planuojama įrengti specialias, tamsiu paros metu ap-

šviestas stoteles.   Piešė J.Jažauskas

Vardas – Čizas, veislė – pliušinių-švelnusis. 
Mėgsta – labai tyliai juoktis, įsirangyti po pagalve ir šildyti, ypač žie-
mą, nemėgsta – vandens, kai sušlampa, atrodo tuoj prabils žmo-
gaus balsu. 
Šeimininkas – su balandžio 1-ąja sveikinanti “15min” redakcija.
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Galingi ir keisti, šokiruojantys savo 
formomis ir labai išskirtiniai - to-
kie bus nešiojamieji kompiuteriai 
2015-aisiais. Juk tikimybė, kad vis 
dar naudositės stacionariu kom-
piuteriu, yra beveik nulinė.

Leidinys "ComputerWorld" 
paskelbė nešiojamųjų kompiu-
terių ateities prognozes. Vokie-
čių dizainerio Felixo Schmid-
bergerio teigimu, kompiuteriai 
"pasiskolins" mobiliųjų tele-
fonų gudrybių - jie bus ne at-
verčiami, kaip įprasta, o vir-
šutinė dalis atsislinks. Tokia 
pažanga leis kompiuterį kur-
ti žymiai plonesnį ir išskleis-

ti jo ekraną. Be to, net laikant 
jį uždarytą, vienas ekranų ro-
dys vaizdą.

Nešiojamojo kompiuterio 
su dviem ekranais idėja yra 
plačiai plėtojama. Italų dizai-
no kompanija "V12 Design" su-
kūrė savo kompiuterio versiją. 
Jo ekranas neatslenkamas, ta-
čiau toks nešiojamasis "mažy-
lis" gali virsti elektronine kny-
ga ar laikraščiu. Gaminys, pa-
vadintas "Canova", turi ir itin 
retų sugebėjimų - savininko 
noru tampa pianinu.

Siūlomos ir nešiojamojo 
kompiuterio versijos aklie-
siems. Dizaineris Jonathanas 
Lucasas sukūrė kompiuterį 
be ekrano. Jo paviršius vaiz-
dus keičia plokštumos paki-
timais taip, kad būtų galima 
juos užčiuopti. Kompiute-
rio paviršius leidžia skaityti 
laikraščius, parašytus Brai-

lio raštu, "paliesti" veidus ir 
daiktus.

Dar viena naujovė - britų di-
zainerės Annos Lopez sukur-
tas "Cario" kompiuteris, skirtas 
vairuotojams. Jį galima tvirtin-
ti prie vairo, o dėl projektoriaus 
vaizdas rodomas tiesiai ant au-
tomobilio stiklo. Kompiuteris 
rodo vietovės žemėlapį, "pade-
da" pasikalbėti vaizdiniu tele-
fonu. Tiesa, jis labai sumanus, 
kol naudojamasi "Cario", blo-
kuojama automobilio važiuo-
klė, kad užsižiopsojęs savinin-
kas nepadarytų avarijos.

Kol kas nutylima, kiek kai-
nuos tokie technikos stebuklai. 
Aišku viena, kad nešiojamieji 
kompiuteriai bus plonesni, jų 
atmintis padidės dešimtis kar-
tų, įkraunami jie bus akimirks-
niu, o įtrukusį korpusą galėsite 
"pataisyti" nukreipę į juos karš-
tą džiovintuvo oro srovę.

 "15min" pertrauka

 balandžio 1 dienai

AVINAS. Diena pa-

lanki pramogoms, ke-

lionėms, ypač jei jūsų 

nevaržo fi nansai. Ne 

vieną gali apnikti per-

mainų troškimas. Išnaudokite savo 

nusiteikimą, gal net apie profesijos 

keitimą vertėtų pamąstyti?

JAUTIS. Bendrauda-

mas stenkitės būti tak-

tiškas ir santūrus, ypač 

su nepažįstamais. Iš-

kalba ir įtikinami argu-

mentai padės įtikinti oponentą ar iš-

vengti bekylančio konfl ikto. Moterų 

laukia romantiška pažintis.

DVYNIAI. Daugiau 

laiko praleiskite su šei-

ma, stiprinkite asme-

ninius santykius. Jei 

planuojate atlikti kokį 

darbą, gali prireikti derinti veiksmus 

ir įdėti nemažai pastangų. Jei negalite 

pasakyti tiesos, verčiau nutylėkite.

VĖŽYS. Kūrybos 

žmonės patirs dide-

lių vidinių išgyvenimų 

ir pokyčių. Tinkamas 

laikas keliauti, pažin-

ti naujus kraštus ir žmones. Nesišalin-

kite senų draugų, nevenkite ir naujų 

pažinčių.

LIŪTAS. Visus dar-

bus šiandien dirbsite 

entuziastingai, su už-

sidegimu. Ypač seksis 

konkretūs ir praktiš-

ki namų ūkio darbai. Užsiimkite buto 

remontu ar generalinės tvarkos da-

rymu.

MERGELĖ. Šiandien 

gera diena veikti tai, ką 

mėgstate, - tai yra leis-

ti laiką su artimaisiais. 

Puiku būtų drauge pa-

būti gamtoje, aplankyti draugus. Jei-

gu dieną trūks laiko, prisiminkite, kad 

dar turite vakarą.

SVARSTYKLĖS. Jūsų 

niekas netrukdys su 

savo problemomis. 

Galėsite skirti pakan-

kamai laiko savo dar-

bams ir maloniems užsiėmimams. 

Vakarop patirsite, kad jūsų partnerio 

ketinimai kur kas rimtesni, nei manėte.

SKORPIONAS. Kad 

ir kokie svarbūs būtų 

darbo reikalai, pirme-

nybę šiandien atiduo-

kite asmeniniam gy-

venimui. Pamaloninkite artimiausią 

žmogų. Į darbus visą jėga galėsite kib-

ti rytoj.

ŠAULYS. Patirties ir 

išminties jums pa-

kanka, kad sugebėtu-

mėte naujai pažvelg-

ti į kilusias problemas. 

Neslėpkite savo sugebėjimų. Kuo 

daugiau laiko skirkite namams ir vai-

kams.

OŽIARAGIS. Kuo 

daugiau vaikščioki-

te pėsčiomis, ben-

draukite su jums mie-

lais žmonėmis, vaikais. 

Materialines, buities problemas pa-

dės išspręsti vyresnis draugas ar gi-

minaitis.

VANDENIS. Pasiduo-

kite susiklosčiusioms 

aplinkybėms, plaukite 

pasroviui. Viskas šian-

dien susiklostys taip, 

kaip ir privalo. Jūsų įsikišimas šiandien 

visiškai nebūtinas ir gali pridaryti ne-

malonumų.

ŽUVYS. Šiandien pa-

darykite viską, kas 

įmanoma, kad išsau-

gotumėte taiką ko-

lektyve - neatsargu-

mu galite daug ką sugriauti. Netikėtas 

bendradarbio poelgis nustebins ir 

galbūt pažadins jūsų entuziazmą.

15 kg

horoskopai

Naujienų kryžiažodžio atsakymų ieškokite šios dienos dienraščio 
straipsniuose ir reklamose. 

Horizontaliai

2. Koncertas "Muzikinės......" 5. Kas Maximoje kainuoja 2,49 Lt už 

kilogramą?  6. Kokioje komandoje žaidžia Šarūnas Jasikevičius? 

9. Sultys, kurias reikia atrasti iš naujo. 11. Kas inicijavo nemoka-

mos spaudos įstatymą? 12. "Hansabanko" programa jaunimui. 13. 

Kokios stotelės bus pastatytos autostopininkams autostradoje? 

14. Kiek padidėjo pasų užsigeidusių gyventojų skaičius sostinėje? 

15. "Statoil" kortelė - su...

Vertikaliai

1. Kur vyko ketvirtasis pasaulio ralio čempionato etapas? 3. Ko-

kia religija susidomėjo rokeris Pete'as Doherty? 4. Kokios garsios 

moters vardu naudojasi internautai one.lt portale? 7. Kelintą vie-

tą Rytų konferencijoje užima Klivlendo "Cavaliers" ekipa? 8. Kokia 

paroda bus atidaryta Lietuvos dailininkų sąjungoje? 10. Pasus vil-

niečiai gali gauti sostinės policijos ... tarnyboje.

NAUJIENŲ KRYŽIAŽODIS
1 2 3
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Daugiau kryžiažodžių galite rasti internete:

Atsakymas:

Išsprendę visą kryžiažodį, iš pažymėtų langelių eilės tvarka sudė-
ję raides, gausite žodį. Šį žodį siųskite mums SMS žinute nume-
riu 1398, jos pradžioje įrašę ZODIS (jūsų 
atsakymas) Vardas Pavardė Miestas. Ži-
nutės kaina – 1 Lt. Vienas iš teisingą at-
sakymą atsiuntusių žmonių burtų tvar-
ka laimės Copy1 įsteigtą prizą -  auksinį 
puodelį su pasirinkta nuotrauka. Atsaky-
mų laukiame iki šio penktadienio. Praėju-
sios savaitės kryžiažodžio laimėtoja - Jus-
tina Venckutė iš Klaipėdos. Dėl prizo 
atsiėmimo paskambinkite telefonu 
8 655 34283.

A B C D E F G H I

SUDOKU

Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaustuku pa-

žymėtame langelyje esantį skaičių siųski-

te SMS žinute numeriu 1351 (žinutės kai-

na tik 1 Lt, dalyvauti gali visi BITĖS GSM, 

OMNITEL, TELE2 abonentai). Žinutės lan-

gelyje rašykite: 15MIN SUD (gautas skai-

čius) Vardas Pavardė Miestas. Vienas iš 

teisingą atsakymą atsiuntusių žmonių 

burtų tvarka laimės K.Hotakainen kny-

gą "Apkasų kelias". Vakar ją laimėjo Man-

tas Cirtautas (atsiimti „Vagos“ knygyne, 

PC "Gedimino 9", Vilniuje).

Labai lengvas

8 5 1 9
1 6 4 7 9

2 6 5 3
2 6 5

9 3 1 4
5 1 8

1 9 7 4
3 7 2 6 4

3 8 2 7?

Nacionalinės 

premijos laureato 

knyga

"15MIN" POLIGONAS
Taisyklės:

Kiekviename žodyje turi būti panau-

dota raidė, esanti dėlionės vidury-

je. Negalima žodyje panaudoti rai-

dės daugiau kartų, negu nurodyta 

dėlionėje. Galima naudoti raides, 

giminingas duotosioms (jei yra rai-

dė „u“, galima ir „ū“, „ų“, jei yra „s“, ga-

lima  ir „š“ ir pan.). Jeigu yra  žodis-at-

sakymas, tai to žodžio dariniai negali būti 

naudojami (pvz.: jei „geras“, tai „geresnis“,

„geriausias“  jau negali būti).

Šiandien iki 16 val. atsiųsk mažiau-
siai 15 žodžių-atsakymų  el. paštu 

poligonas@15min.lt  ir r laimėk Copy1 

įsteigtą prizą – puodelį su jūsų pasirink-
ta nuotrauka.  

E  D 
S T 

N A 
P 

A 

Užsirašyk atsakymus:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

I 

Savaitės laimėtojas bus išrinktaspenktadienį burtų keliu.

Ateities vizijose - kompiuteriai-pianinai
Karina Ziminaitė 

k.ziminaite@15min.lt

Labai tikėtina, kad 2015-aisiais nešiojamieji kompiuteriai pranoks žmogaus smegenis. Piešė D.Klimavičius
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Vienas įtakingiausių sporto pa-
saulio žmonių, "Formulės-1" di-
rektorius Maxas Mosley įklimpo 
į sekso skandalą ir sulaukė rei-
kalavimų atsistatydinti.

Vienas britų bulvarinis laik-
raštis išspausdino straipsnį ir 
išplatino vaizdo įrašą, kuria-
me M.Mosley su penkiomis 
prostitutėmis mėgaujasi sa-
domazochistine nacistinio 
stiliaus orgija.

Vienoje interneto svetainėje 
įdėtame vaizdo klipe M.Mosley 
savo slapčiausius troškimus 
tenkina plakamas nacistinę 
uniformą dėvinčios prostitu-
tės. Manoma, kad "kankinimo 
kambaryje" nufi lmuota kelias 
valandas trukusi sadomazo-
chistinė orgija vyko Čelsyje, 
netoli M.Mosley namų.

Oksfordo universitete teisi-
ninko išsilavinimą gavęs Tarp-
tautinės automobilių federa-
cijos (FIA) vadovas išplatin-
toje vaizdo medžiagoje "vai-
dino" sceną iš koncentracijos 
stovyklos, čia jis buvo ir "au-
ka", ir "sargybinis".

Orgijos metu skambė-
jo vokiški šūksniai, o jos da-

lyviai vieni kitus pliekė odi-
niais rimbais. M.Mosley pats 
mušė moterį, prieš tai leidęs 
save "pažeminti" per tariamą 
"utėlių paiešką" ir tardymą su 
grandinėmis.

Teigiama, kad už sekso pas-
laugas buvo sumokėta 2500 
svarų sterlingų (daugiau nei 
11 tūkst. litų).

"Formulės-1" savininkas 
Bernie Ecclestone'as sakė esąs 
šokiruotas pateiktų vaizdų, bet 
nemano, kad tai gali pakenkti 
M.Mosley darbams.

"Aš pažįstu Maxą labai 
seniai. Jei man kas šį skan-
dalą būtų pateikęs be įrody-
mų, aš nepatikėčiau", - sakė 
B.Ecclestone'as.

"Jei tai tiesa, tuomet ga-
liu tik pasakyti, kad ką žmo-
nės daro privačiai, tai yra tik 
jų reikalas. Nemanau, kad tai 
gali kaip nors pakenkti "For-
mulės-1" lenktynėms. Pažino-
damas Maxą, neatmetu gali-
mybės, kad tai kažkoks pokš-
tas", - užtikrintai teigė jis.

67 metų "Formulės-1" di-
rektorius M.Mosley yra Oswal-
do Mosley sūnus. Jis yra žino-
mas kaip prieš Antrąjį pasau-

linį karą įkurtos britų fašistų 
sąjungos lyderis ir asmeninis 
vokiečių fi urerio Adolfo Hitle-
rio draugas.

1993 metais FIA vadovu ta-
pęs M.Mosley padėjo paversti 
"Formulės-1" lenktynes mili-
jardiniu verslu.

Liūdnai pagarsėjusi aktorė Lindsay 
Lohan gauna tiek pasiūlymų fi lmuo-
tis, kad vos spėja suktis.

Neseniai baigusi fi lmuotis 
juostoje "Chapter 27" apie Joh-
no Lennono nužudymą, jauna 
aktorė jau gavo pasiūlymą su-
vaidinti vieną iš garsaus žudi-
ko Charleso Mansono pasekė-
jų Nancy Pitman.

"Taip, fi lmuosiu šią juostą su 
Lindsay", - sakė fi lmo prodiu-
seris Bradas Wymanas.

Už vadovavimą žiauriom 
žmogžudystėm vienam gar-
siausių pasaulio serijinių žu-
dikų 1971 metais buvo skirta 
mirties bausmė. Viena jo aukų 
buvo nėščia aktorė Sharon Ta-

te, tuo metu buvusi režisieriaus 
Romano Polanskio žmona. Ta-
čiau bausmė Ch.Mansonui bu-
vo sušvelninta tuomet, kai Ka-
lifornijos valstijoje buvo panai-
kinta mirties bausmė.

Dabar jam yra 73 metai ir 
serijinis žudikas vis dar sėdi 
kalėjime už pirmojo laipsnio 
žmogžudystę.

N.Pitman, Ch.Mansono su-
burtoje grupuotėje "Šeima" ži-
noma Brendos vardu, būdama 
16 metų pabėgo iš savo turtin-
gos šeimos namų.

Nors ji ir nežudydavo, tačiau 
manoma, kad įvykdžius nusikal-
timus, ji kartu su Ch.Mansonu 
pašalindavo iš įvykio vietos 
įkalčius.

Skandalingasis rokeris, buvęs su-
permodelio Kate Moss mylima-
sis Pete’as Doherty susidomėjo 
scientologija.

Šio religinio judėjimo pasi-
šventusiais nariais yra ir Holi-
vudo aktoriai Tomas Cruise’as 
bei Johnas Travolta.

Pasak P.Doherty artimo 

šaltinio, mistiškas tikėjimas 
25-erių rokerį patraukė dėl to, 
kad jo mylimoji Nadine Ruddy 
yra uoli scientologijos pasekė-
ja. "Nadine rimtai tiki scien-
tologijos skelbiamom tiesom. 
Jis tiesiog nori geriau pažinti 
Nadine ir jos tikėjimą", - bri-
tų dienraščiui "The Sun" sa-
kė šaltinis.

pramogos

Pranas, 45-erių lietuvis
Ar ryte susiruošti jums užtenka 15 minučių?

Laisvai. Drabužius jau būnu apsivilkęs iš vakaro, o kepurę, batus ir pirštinai-

tes užsimaunu per keletą minučių. Tiesa, nemažai laiko užtrunka, kol suran-

du ką nors geriamo. Bet tikrai ne ilgiau nei 15 minučių.

Kaip įvardintumėte savo apsirengimo stilių?

Be jokios abejonės - klasikiniu. Su šiais apdarais jaučiuosi patogiai tiek die-

ną, tiek vakare.

Kur apsiperkate? Ar Lietuvoje randate sau patinkančių drabužių?

Lietuvoje aš visko randu. Drabužių taip pat. Kartais tenka giliau pasiknaisio-

ti, ar iš draugų pasiskolinti. Bet aš juk moku derinti tiek drabužius, tiek akse-

suarus.

Tikriausiai daug komplimentų sulaukiate?

Geria, oi, giria, čia mane visi. Ypač už raudoną kepurę. Kai užsuka į mano "plo-

tą" moteriškės, tai tik ir taiko, kada galės paliesti jos bumbulą. Susilaukiu kom-

plimentų ir iš vyrų, tačiau jie būna ne dėl drabužių. Kai vakarėlis jau būna įsi-

bėgėjęs, būna tik "Aš tave gerbiu, o tu...".

Už kokią sumą dabar esate apsirengęs?

Sunkus klausimas. Visą aprangą "iš akies" įvertinčiau keturiais buteliais geros 

degtinės. Būsiu atviras, viską pasiskolinau iš stoties kaimyno Juozo ir likau jam 

skolingas du butelius. Tačiau juk reikia iš visko biznį daryt.

Ar labai skiriasi jūsų apranga, einant į darbą ir į vakarėlį?

Na ir paklausėt. Man visas gyvenimas yra vienas ilgas nesibaigiantis vaka-

rėlis.
Kalbino M.Giedraitis, piešė J.Račinskas.

MIESTO STILEIVA
K.Moss eksmylimasis 
atsivertė į scientologiją

L.Lohan vaidmenys 

P.Doherty sekdamas T.Cruise'u ir J.Travolta susidomėjo 

scientologijos tikėjimu.  Piešė D.Klimavičius.

Sekso skandalo herojus -
"Formulės-1" direktorius  

Gali būti, kad "Formulės-1" direktorius M.Mosley bus priverstas at-

sistatydinti iš pareigų po to, kai vienas britų bulvarinis dienraštis iš-

platino medžiagą, kurioje garsus vyras mėgaujasi nacistiniais sekso 

"malonumais".  Piešė D.Klimavičius.

Aš pažįstu Maxą labai seniai. Jei man 
kas šį skandalą būtų pateikęs be įro-
dymų, aš nepatikėčiau. 
Sakė B.Ecclestone'as.
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