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Vilniuje pastaraisiais metais kaip grybai 
po lietaus dygusios naujos gyvenvietės iš-
kėlė rimtą klausimą: Kur mokysis naujaku-
rių vaikai? Mat nei vienoje naujoje gyven-
vietėje nėra pastatyta naujų mokyklų, o 
senosios jau dabar yra perpildytos.

Naujų gyvenamųjų kvartalų  rek-
lamose neretai pabrėžiama, jog šie 
butai itin tinkami jaunoms šeimoms, 
mat šalia jų įrengti uždari kiemai, 

vaikų žaidimų aikštelės, žaliosios 
zonos. Tačiau apie darželius ir mo-
kyklas naujakurių atžaloms, atrodo, 
bus pamiršta pagalvoti.

Artimiausios mokyklos, ypač 
pradinės jų klasės, jau dabar perpil-
dytos, kai kurios dirba dvejomis pa-
mainomis.

Tėvai susirūpinę, jog vaikams 
ūgtelėjus teks ieškoti privačių mo-
kyklų arba rinktis esančias atokiau. 

Tuo tarpu savivaldybės atstovai tei-
gia naujų mokyklų bei darželių stei-
gimą suplanavę ir problemų dėl to 
kilti esą neturėtų.

Naujos statybos būste Fabijoniš-
kėse gyvenanti Vilija augina paauglį 
sūnų. Šiuo metu jis lanko Pašilaičiuo-
se esančią Gabijos gimnaziją, tačiau 
Vilija baiminasi, jog perpildytoje mo-
kykloje sūnui mokytis nėra gerai. "Gy-
vename naujų namų komplekse ša-

lia "BIG" prekybos centro. Sūnus ap-
sisprendė mokytis Gabijos gimnazi-
joje, tačiau ji tokia perpildyta, jog imu 
abejoti, ar tai geras sprendimas. O kas 
bus, kai į naujus būstus įsikels kita-
pus Ukmergės gatvės pastatytų na-
mų savininkai? Juk naujų mokyk-
lų atidaryti niekas nepasivargino", - 
rūpesčiais dalijosi Vilija.

Nukelta į 2 psl.

Naujosios sostinės gyvenvietės kol kas neturi nei mokyklų, nei darželių.  J.Kalinsko nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Panašūs rūpesčiai kamuo-
ja ir Santariškių gyvenvietės 
naujakurius.

"Dauguma naujos statybos 
Santariškių gyvenvietės būs-
tų savininkų - jaunos šeimos. 
Kas bus, kai ūgtels jų atžalos? 
Iki mokyklos Jeruzalėje - apie 
20 minučių kelio, tad pradinu-
kus tėvams teks vežioti, o kitas 
klausimas, ar mokykla sugebės 
priimti naujų moksleivių ant-
plūdį", - pasakojo Santariškių 
gyvenvietėje su dukra įsikū-
rusi Rima.

Moksleivių antplūdžio bai-
minasi ir mokyklų, esančių 
šiuose rajonuose, vadovai. Fa-
bijoniškių Abraomo Kulviečio 
vidurinės mokyklos direktorė 
Kristina Gudelienė pasakojo, jog 
mokykla jau dabar yra perpildy-

ta. "Dirbame dvejomis pamai-
nomis, nes moksleivių skaičius 
pas mus yra gerokai per dide-
lis. Nebeužtenka patalpų būre-
liams, užsiėmimams po pa-
mokų, absoliučiai visos klasės 
užimtos - visur vyksta pamo-
kos", - sakė K.Gudelienė. Anot 
jos, tai kelia rūpestį ir tėvams, 
be to, dauguma tėvų pageidau-
ja, kad vaikas eitų į arčiausiai 
namų esančią mokyklą. 

"Tačiau mes tiesiog nebe-
galime priimti dar daugiau 
moksleivių. Jei Fabijoniškėse 
artimiausiu metu neatsidarys 
dar viena mokykla, neįsivaiz-
duoju, kur reikės mokytis nau-
jakurių vaikams", - pastebėjo 
mokyklos direktorė.

Analogiška situacija ir Pa-
šilaičiuose, šalia kurių greitai 
įsikurs naujos statybos Perkūn-
kiemio gyvenvietės namų savi-
ninkai. Pašilaičių Gabijos gim-
nazijos sekretorė pasakojo, jog 
teritoriškai visi naujai pastaty-
to Perkūnkiemio rajono moks-
leiviai priklauso šiai gimnazi-

jai. "Neįsivaizduoju, kaip rei-
kėtų sutalpinti tokį didelį pa-
pildomą moksleivių kiekį, jei 
visas Perkūnkiemis atitektų 
mums. Jau dabar esame per-
pildyti: mokykloje yra apie 990 
vietų, o mes esame priėmę 1600 
moksleivių", - sakė ji.

Vilniaus miesto savival-
dybės Miesto plėtros departa-

mento direktoriaus pavaduoto-
ja Raimonda Rudukienė teigė, 
jog naujos mokyklos yra savi-
valdybės planuose. "Visose te-
ritorijose pagal gyventojų skai-
čių suplanuojamos mokyklos 
bei vaikų darželiai. Šiuo me-
tu prioritetas yra naujos mo-
kyklos statyba Balsių rajone, 
po to rūpinsimės ir Perkūn-
kiemio problemomis", - sakė 
R.Rudukienė.

Savivaldybės Kultūros ir ug-
dymo departamento Švietimo 
skyriaus vedėjas Julius Skes-
tenis pabrėžė, jog naujų mo-
kyklų statyba - užtrunkantis 
procesas. "Balsiuose mokyk-
la iki 2010-ųjų tikrai bus, dar 
planuojame atidaryti vieną 
naują darželį Pilaitėje, tuomet 
ateis ir Perkūnkiemio eilė. Es-
minė problema yra viską sude-
rinti - rasti žemės sklypą, kuris 
būtų tinkamoje vietoje, apskai-
čiuoti kainą, rasti rangovus, vis-
ką sutarti - tik tuomet jau gali-
ma imtis realių statybos dar-
bų", - sakė J.Skestenis. 

Pasak jo, naujos mokyklos 

ir vaikų darželiai atidaromi at-
sižvelgiant į gyventojų skaičių, 
gyventojų prašymus.

Panašu, jog būtent gyvento-
jų prašymų dėka nauja mokyk-
la bus statoma jau minėtuose 
Balsiuose. Šio mikrorajono gy-
ventojų bendruomenė savo jė-
gomis įtikino savivaldybę, kad 
jiems reikalinga nauja mokyk-
la ir vaikų darželis. 

"Šį klausimą pradėjome 
kelti dar 2002 metais, o realūs 
darbai prasidėjo tik dabar. Tai-
gi kaip matote, - ketveri metai 
atkaklaus darbo", - sakė Balsių 
bendruomenės tarybos pirmi-
ninkas Rimantas Micka. 

Jis pasakojo, kad su prašy-
mais teko įveikti begales kliū-
čių - juk vyko ir merų, ir savival-
dybės struktūros kaita, reikėjo 
įrodyti, jog mokyklai skirti že-
mės sklypai negali būti privati-
zuoti ar kitaip panaudoti. "Ta-
čiau rezultatą jau turime. Ma-
nau, jog 2009-aisiais rugsėjo 
pirmąją į naują mokyklą galėsi-
me pakviesti bent jau pradinu-
kus", - džiaugėsi R.Micka.

Vilnius

Vilniaus M.K.Čiurlionio g.21/27 vi-
diniame kieme aptiktas netikė-
tas radinys.

Pasak Vilniaus policijos, lei-
džiantis Geležinio Vilko g. link, 
lietus išplovė griovą, kurioje 
rasti įvairaus dydžio ir skirtin-
gais atstumais vienas nuo kito 

išsidėstę 47 kaulų fragmentai. 
Atsakyti, kieno tai kaulai, bus 
galima tik atlikus teisminę eks-
pertizę, kuri gali užtrukti 1- 2 
mėnesius. 

Vilniaus policija pradėjo 
ikiteisminį tyrimą ir lauks eks-
pertizės išvadų, kieno kaulai ir 
kurio laikmečio jie yra.

 pavasaris

N.Radevič nuotr.
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Europoje

Šiandien daugelyje 

rajonų trumpi lietūs, 

galima perkūnija. Oro 

temperatūra 9-15 °C šilumos.

Lietus prognozuojamas ir 

ketvirtadienį. Pūs šiaurės rytų, 

šiaurės vėjas. Temperatūra 

ketvirtadienio naktį 2-7 °C 

šilumos, dieną įšils 

nuo 8 iki 13 °C.

dieną naktį dieną naktį dieną

Vilnius +15 °C +5 °C +9 °C +6 °C +9 °C 

Kaunas +15 °C +4 °C +10 °C +6 °C +9 °C

Klaipėda +13 °C +4 °C +10 °C +5 °C +9 °C

Lietuvoje
trečiadienį ketvirtadienį penktadienį

Kieme rasti kaulai

Mindaugas, moksleivis

Mokyklų sostinėje tik-

rai neužtenka. Aš pats 

gyvenu Pilaitėje, o mokau-

si Justiniškėse. Norėčiau, kad 

mokykla būtų mano rajone.

Edgaras, moksleivis

Mokyklų sostinėje yra 

pakankamai. Nei aš, nei 

mano pažįstami trūkumo ne-

jaučiame. Gal kai miestas išsi-

plės ir bus didesnis, paklau-

sa ir išaugs. 

Kalbino D.Filmanavičiūtė, 
J.Kalinsko nuotr.

BALSAS
Ar užtenka mieste 

mokyklų?
Vilnius neskuba statyti 
mokyklų

Eglė Gerulaitytė

e.gerulaityte@15min.lt

Sostinės mokyklos perpildytos - nemažai vaikų priversti mokytis antroje pamainoje.  J.Kalinsko nuotr.
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Vilniui vis daugiau spalvų suteikia 
naujos gėlės - šią savaitę prie Seimo 
buvo pasodintos našlaitės.

Tiesa, baiminantis šalnų, 
pagrindiniai gėlynų želdinimo 
darbai turėtų prasidėti  tik po 
kelių savaičių ar net gegužės 
pabaigoje. Pasak savivaldybės 
Miesto plėtros departamento 
Miestovaizdžio skyriaus vedė-
jos Vaivos Deveikienės, miesto 
gėlynai šiemet turėtų džiuginti 
naujomis spalvomis. "Stengsi-
mės atsisakyti rožinio atspal-
vio, nes pernai dauguma bu-
vo sodinta pelargonijų, kurios 
yra raudonos arba baltos. Šį-
met turėtų būti daugiau mė-

lynos ar geltonos spalvos, kad 
šiek tiek primintų Europos Są-
jungos spalvas", - pažymėjo 
V.Deveikienė.

Pasak jos, žydinčiais krū-
mais ir daugiametėmis gėlėmis 
ruošiamasi pagyvinti ne tik gė-
lynus miesto centre , bet ir ato-
kesnes sostinės vietas. 

"Darbai bus vykdomi Rūdi-
ninkų skvere, Vašingtono skve-
re prie Baltojo tilto, Savanorių 
prospekto atkarpoje tarp Že-
maitės ir Gerosios Vilties gat-
vių", - atnaujinamas vietas var-
dijo savivaldybės atstovė.

Daugiau mėlynos spal-
vos gėlynams žada ir apžel-
dinimo darbus v ykdysian-
čios įmonės. 

Anot "Stebulės" direkto-
riaus pavaduotojos apželdi-
nimui Kristinos Narvilienės, 
planuojama sodinti naujas gė-
les - žydrūnius.

Laimės kūdikiais gali vadintis du 
vilniečiai vakar paryčiais, apie 3 
val. 30 min., didžiuliu greičiu au-
tomobiliu "Alfa Romeo" skrieję 
Mindaugo gatve.

Jų kelionė pasibaigė prie-
šais Karo prievolės administ-
ravimo tarnybos pastatą. Sto-
ties link dūmęs automobilis 
"Alfa Romeo" tiesioje gatvė-
je slydo šonu, nučiuožė nuo 
kelio ir rėžėsi į medį.

Po avarijos lengvasis au-
tomobilis užsidegė. Salone 
liko užspausti vairuotojas ir 
keleivė. Didesnės nelaimės 
išvengta, nes netoliese buvę 
policijos patruliai tarnybi-
niuose automobiliuose turė-
tais gesintuvais laiku susku-
bo užgesinti jau bepradedantį 
liepsnoti automobilio varik-
lio skyrių. 

Galutinai automobilį už-
gesino atskubėję ugniagesiai 
gelbėtojai. Jie iš visiškai su-
maitoto automobilio išlais-
vino kojų traumas patyru-

sius vyrą ir moterį. 27-erių 
vairuotoją ir keleivę greito-
sios pagalbos medikai nuve-
žė į ligoninę.

Įvykio vietoje buvę polici-
jos pareigūnai, matydami su-
niokotą automobilį, stebėjosi, 
kad po tokio smūgio mašino-
je dar liko gyvų žmonių. Spė-
jama, kad "Alfa Romeo" galė-
jo lėkti ne mažesniu, nei 100 

km per valandą greičiu, pra-
nešė Alfa.lt.

Kol ugniagesiai dalimis 
pjaustė automobilį, kad ga-
lėtų išvaduoti užspaustus 
žmones, vairuotojas prasi-
tarė automobilio nesuval-
dęs dėl duobės važiuojamo-
joje kelio dalyje. Pareigūnai 
aiškinasi, ar vairuotojas bu-
vo blaivus.

Vilnius

Nutrūktgalvišką kelionę sustabdė medis

Automobilis po avarijos priminė metalo laužo krūvą. 

A.Vaitkevičiaus nuotr.

Vakar popietę sostinės Baltupių 
mikrorajone ofi cialiai atidarytas 
naujai įrengtas Verkių seniūnijos 
bendruomenės centras.

Anksčiau policijos nuovadai 
priklausęs pastatas tapo nau-
juoju Verkių seniūnijos bend-
ruomenės narių traukos centru. 
Aktyviausi lankytojai - vieti-
niai Baltupių gyventojai.

Jau nuo šių metų pradžios 
centre pradėta aktyvi veik-
la. Vaikams ir suaugusiems 
vyksta įvairūs meninio ug-
dymo užsiėmimai, rengia-
mos parodos, organizuojamos 
įvairios šventės, vakaronės 
bei seniūnijos bendruome-

nės narių susirinkimai.
Pasak Verkių seniūno Vacla-

vo Gulbinovičiaus, Verkių se-
niūnija yra viena iš didžiausių 
Vilniaus mieste. Jai priklauso 
Baltupių, Jeruzalės, Santariš-
kių, Balsių mikrorajonai, ko-
lektyvinių sodų bendrijos bei 
buvusių kaimų vietovės.

"Visoje seniūnijoje yra trys - 
Baltupių, Jeruzalės - Santariš-
kių ir Balsių bendruomenės. Iki 
šiol bendruomenės nariai ne-
turėjo tinkamos vietos kur su-
sirinkti, glausdavosi Baltupių 
vidurinės mokyklos patalpo-
se", - kalbėjo seniūnas.

Išsikėlus policijos nuova-
dai, Verkių seniūnijos atsto-
vai siekė, kad šis pastatas tap-
tų Verkių seniūnijos bendruo-
menės centru. Vilniaus miesto 
savivaldybei skyrus 150 tūkst. 
Lt finansinę paramą, būsi-
mame centre atlikti remon-

to darbai. Jaukiose 150 kv. m 
patalpose yra keletas erdvių 
kambarių, nedidelė salė pa-
rodoms, koncertams ar susi-
tikimams rengti.

"Centras savo veiklą pra-
dėjo iš karto sutvarkius patal-
pas dar prieš naujuosius me-
tus, nors ofi cialiai atidarytas 
nebuvo iki šiol. Jame jau vei-
kia vaikų teatro studija, vai-
kų folklorinis ansamblis, ke-
ramikos ir skiautinių, kulina-
rijos būreliai. Didelio popu-
liarumo sulaukė bendri tėvų 
ir vaikų muzikinio lavinimo 
užsiėmimai", - pasakojo Bal-
tupių bendruomenės vadovė 
ir centro administratorė Nijo-
lė Kutkienė.

Bendruomenės atstovė tei-
gė, kad centre visuomeniniais 
pagrindais ir be jokio atlygio 
dirbti sutiko nemaža akty-
vių bendruomenės narių da-

lis. Jie buria ir vadovauja įvai-
riems vaikų ir suaugusiųjų bū-
reliams. "Per visą centro gy-
vavimo laiką mes padarėme 
labai daug, tačiau dar laukia 
daugybė naujų darbų. Turime 
tolimesnių planų ir idėjų, kad 
suburtume dar didesnę ir ak-
tyvią bendruomenę", - atvira-
vo N.Katkienė.

Verkių seniūnijoje - 
džiugios įkurtuvės

Bendruomenės centro administratorė N.Kutkienė (nuotr. kairėje) tiki, kad šis centras suburs daug aktyvių Verkių bendruomenės narių.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 J.Kalinsko nuotr.

Milda Levandraitytė

m.levandraityte@15min.lt

Miesto gėlynuose 
atsiras daugiau spalvų

Prie Seimo jau pasodintos pirmosios našlaitės, tačiau, baiminantis 

šalnų, kitų rūšių gėlių sodinti neskubama.  J.Kalinsko nuotr. 

Marius Giedraitis

m.giedraitis@15min.lt
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Vakar paaiškėjo, kuris Lietuvos 
miestas nusipelnė kultūros sosti-
nės vardo. 

Šį garbingą titulą iškovojo 
įspūdingu gamtovaizdžiu ste-
binantys Zarasai.

Iš viso 2008-ųjų Lietuvos kul-
tūros sostine siekė tapti 39 mies-
tai ir miesteliai. Aršiausia kova 
vyko tarp Zarasų, Anykščių, Za-
pyškio (Kauno raj.), Veliuonos, 
Šiaulių, Trakų ir Kauno. 

Nepriklausomų ekspertų 
komisija, kurią sudarė 13 na-
rių, įvertinę 57 projektų paraiš-
kas, pirmenybę skyrė Zarasams. 
Šiam miestui atstovavo Zarasų 
rajono savivaldybės administra-
cijos parengtas projektas „Kul-
tūra kaip gyvas vanduo“. Šiam 
projektui įgyvendinti miestui 
skirta 100 000 litų. 

Pasak konkursą „Lietuvos 
kultūros sostinė 2008“ rengu-
sios įstaigos „Vilnius – Euro-
pos kultūros sostinė 2009” di-
rektorės Elonos Bajorinienės, 
pelnytas titulas į Zarasus at-
neš didžiulių pokyčių.

„Zarasai siekia kurorto sta-
tuso. Galbūt Lietuvos kultūros 
sostinės 2008 titulas miestą pa-
darys dar patrauklesniu turis-
tams. Šį nacionalinį konkursą 
planuojama rengti ir ateityje, 
suteikiant galimybę ir kitiems 
miestams bei miesteliams įgy-
vendinti savo kultūrines vizi-
jas“, - sakė E.Bajorinienė. 

Savo ruožtu, zarasiškiai 
jau dabar kviečia ruoštis būsi-
miems Lietuvos kultūros sos-
tinės renginiams. 

Pasak projekto „Kultūra 
kaip gyvas vanduo“ autorės 
zarasiškės Daivos Šukštulie-
nės, Zarasai visų lauks pirmą-
jį rudens savaitgalį.

Rugsėjo 5 – 7 dienomis Za-
raso ežero saloje bus surengta 
Lietuvos kultūros mugė, kuri 
supažindins su geriausių Lie-
tuvos kultūros projektų prista-
tymais. Šiai progai taip pat bus 
parengti specialūs ,,vandens 
projektai“: 100 valčių fl otilija - 
paradas, teatralizuotas madų 
pristatymas scenoje ant van-
dens, šiuolaikinio meno insta-
liacijos vandens tema. Bus ga-
lima pasivaikščioti Zaraso eže-
ro pakrantėje įsikūrusioje šiuo-
laikinio meno galerijoje, vietos 
menininkai ir kūrėjai tris die-
nas ir tris naktis pristatys savo 
kūrybą įvairiose Zarasų mies-
to erdvėse. 

„Mes tikime, kad Lietu-
vos kultūros sostinės titulas 
suvienys zarasiškius ir į akty-
vią veiklą įtrauks visą bend-
ruomenę – nuo savivaldybės, 
seniūnijos iki mokyklų bend-
ruomenių, laisvų menininkų. 
Tik tada mes turėsime ką pa-
rodyti visai Lietuvai“, - sakė 
D.Šukštulienė. 

Vilnius

Jeigu šioje nuotraukoje JŪS – užsukite į 

Copy1 biurą (Vilniuje, Gedimino pr. 44-

5) atsiimti prizo - puodelio su savo pasi-

rinkta nuotrauka. Prizą turite atsiimti per 

dvi darbo dienas. Atsiimdami turėkite su 

savimi laikraštį. Dėl papildomos informaci-

jos skambinti tel. (8 655) 39334.

ATPAŽINK SAVE

www.copy1.lt

TEATRAI

Vilniaus mažasis teatras

18.30 val. "Madagaskaras".  

Lietuvos nacionalinis 

dramos teatras

18 val. "Marija Stiuart". 

18 val. "Meilė pagal grafiką". 

Lietuvos rusų dramos teatras

19 val. "Vaginos monologai". 

KITOS VIETOS

Rašytojų klubas

18 val. „Baltaragio malūnas, 

arba kas dėjosi anuo metu 

Paudruvės krašte“.  

Menų spaustuvė

19 val. „Poliklinika“.  

„New York Club“

20 val. „Urvinis žmogus“. 

KLUBAI

Baras “BIX” 
(Etmonų g. 6)
21 val. Karaokės vakaras su Natu 
("Dangus").

„Pramogų bankas“ 
(Pamėnkalnio g. 7)
21 val. PB kortelių turėtojų siurpri-
zų naktis.

ŠIANDIEN Lietuvos kultūros sostinės titulą 
iškovojo vaizdingieji Zarasai

Lietuvos kultūros sostinės titulą iškovoję Zarasai bandys pritraukti turistus neeiliniais kultūriniais renginiais, vandens pramogomis ir "Vilniaus - 

Europos kultūros sostinės 2009" inicijuojamomis meno akcijomis.  VEX nuotr.

Dovilė  

Filmanavičiūtė

d.fi lmanaviciute@15min.lt
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Pabėk nuo ligų, pagerink kraujotaką!

Kraujagyslių pokštai
Kraujagyslės ir širdis - organizmo transporto sis-

tema ir variklis. Kraujagyslėmis  gabenamos maisto 
medžiagos ir deguonis, pašalinami toksinai. Gerą 
kraujagyslių veiklą lemia  jų elastingumas. Jauna 
kraujagyslė išlaiko  kraujospūdžio kaitą, jos lygios 
sienelės neleidžia prikibti  krešuliams - trombams.  
Todėl jaunuolio geriau gyja žaizdos, jo imunitetas 
stipresnis. Deja, mūsų kraujagyslės sensta kur kas 
greičiau nei  išorė.

Pirmieji kraujotakos sutrikimai pasireiškia greitu 
nuovargiu, dusuliu, skausmais krūtinėje, galūnių tir-
pimu, blauzdų mėšlungiu. Jų negydant gresia krau-
jagyslės užsikimšimas, trombozė, išemija, infarktas, 
insultas, gangrena...Užsikimšusią kraujagyslę būtina 
operuoti. Per metus vien tik Vilniaus m. universite-
tinės ligoninės klinikose atliekama per 3500 tokių 
operacijų. Jos nelengvos, ilgai gyja pjūvis. Dažnai 
šias operacijas po kurio laiko tenka kartoti toje arba 
kitoje kūno vietoje.

Į pagalbą – ozonas!
“Ligoninėje kiek apsigydęs sušlubavusią širdį, len-

gviau atsikvėpiau - dabar vėl galėsiu beveik norma-

liai dirbti ir gyventi, - pasakojo verslininkas Eigirdas. 
- Tačiau  kojas vėl pradėjo traukti mėšlungis, dešinė 
patino, pabalo, vaikščioti buvo vis sunkiau. Apsilan-
kęs pas gydytoją angiochirurgą sužinojau, kad teks 
skubiai operuoti užsikimšusią blauzdos kraujagyslę. 
Negana to, - buvau perspėtas, kad vėliau gali tek-
ti operuoti ir kitą, nes mano kraujagyslės atkakliai 
kalkėja. Ligoninėje apstulbau išvydęs, kiek daug 
žmonių - ir gana jaunų, ir pagyvenusių - serga šia 
liga. Tikra epidemija! Kai kurie patyrė jau trečią ar 
net ketvirtą operaciją.

“Kaip sustabdyti kraujagyslių kalkėjimą?” - tokį 
klausimą uždaviau gydytojui. Gavęs banalų atsa-
kymą apie gyvensenos pakeitimą, išeities pradėjau 
ieškoti pats. Būdamas Vokietijoje sužinojau apie 
ozonoterapiją, kuri ten sėkmingai taikoma daug 
metų. Sugrįžęs nutariau išbandyti.”

Medicinos centre “Mirameda” man buvo atliktos 
kelios ozonoterapijos procedūros -  į veną sulašintas 
skystas ozonas. Beveik iš karto pajutau šio gaivaus 
gamtos elemento poveikį - kojas ir rankas užliejo 
sveika šiluma, tapo lengviau kvėpuoti, veidas pa-
skaistėjo. Netrukus greičiau nei mano nebejaunam 
organizmui įprasta užgijo žaizda, liovėsi skaudėti 

koją. Grįžo sveikas, ramus miegas, geras apetitas 
ir darbingumas. Tai matydama netgi mano žmona, 
šiaip nelabai mėgstanti įvairias procedūras, nutarė 
atlikti kelis ozonoterapijos seansus - kad atjaunintų 
organizmą, sustiprintų imunitetą. Be to, buvo girdė-
jusi, kad ozonoterapija stabdo raukšlių atsiradimą, 
šalina sąnarių druskas, teikia energijos ir atgaivina 
odą.  

Apžiūrėjęs gydytojas net  nustebo: “Kaip ženkliai 
pagerėjo jūsų kraujotaka. Kaip ją pergudravote? Re-
gis, kitos blauzdos operacija jums nebegresia.”

Žinau, kad nejaunėju. Žinau, kad reikia sveikiau 
gyventi, pasirūpinti savimi. Taigi džiaugiuosi, kad da-
bar turiu patikimą bičiulį - ozoną, kuris visada padės 
mano kraujagyslėms ir širdžiai.

Parengė Agnė Tarvydaitė

Ateikite į medicinos centrus „Mirameda“:
Šiaulių g. 5/1, Vilniuje, 

tel. (5) 212 55 66 arba (8 676) 0 77 74;
Taikos pr. 4, Kaune, 

tel. (37) 333 557 arba (8 606) 9 11 20;
Minijos g. 2, Klaipėdoje, 

tel. (46) 49 68 98 arba (8 606) 9 11 83;

Konsultuoja angiochirurgai, atliekamas 
kraujagyslių tyrimas Doppleriu!

Galite pasinaudoti ERGO sveikatos 
draudimo knygele!

Ar žinote, kad širdies ligų ir kraujagyslių aterosklerozės neišvengia kas ketvirtas civilizuoto pasaulio 
žmogus, peržengęs trisdešimties metų ribą? Netikite? Jei jums per keturiasdešimt ir jūs iki šiol nelabai 
rūpinotės savo sveikata, apsilankykite pas kraujagyslių specialistą ir išsitirkite kraujotakos būklę. Esa-
te laimingas, jei gydytojas po tyrimo jums pasiūlys tiktai dažniau tikrintis kraujotakos būklę.   
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Dėkoju už rūpestingą 

darbą
Juodkrantės gyventojas Ka-

zys Alfonsas Pažakaitis:

“Dėkoju Kauno 2-osios Kliniki-

nės ligoninės Kardiologijos sky-

riaus vedėjai Laimai Jankaus-

kienei ir visiems skyriaus dar-

buotojams už rūpestį bei ne-

paprastą pasiaukojimą. Taip pat 

dėkoju Suaugusiųjų reanimaci-

jos ir intensyvios terapijos sky-

riaus vedėjui Kazimierui Vieže-

liui už išgelbėtą gyvybę. Nėra 

žodžių, kaip išsakyti padėką už 

jūsų darbą.“ 

 

Norite padėkoti?

Rašykite adresu: aciu@15min.lt

AČIŪ

Greitkelyje liepsnojo sunkvežimis

Vakar ryte greitkelyje Vil-
nius-Kaunas užsiliepsnojęs 
sunkvežimis sudarė 4-5 km il-
gio automobilių spūstis. Gais-
ras kilo už keliolikos kilomet-
rų nuo Vilniaus, prie parduo-
tuvės „Maxima bazė“. Vilkiko 
vairuotojas spėjo laiku sustab-

dyti sunkvežimį ir iš jo iššokti. 
Ugnis visiškai suniokojo dar-
žoves vežusio sunkvežimio 
kabiną, tačiau krovinys liko 
nepažeistas. Pirminiais duo-
menimis, ugnis įsiplieskė dėl 
gedimo sunkvežimio elektros 
instaliacijoje. 

Sunkvežimio kabina visiškai išdegė.  VPGT nuotr.

Vairuotojo pažymėjimą be jo-
kių mokslų ir egzaminų vairavi-
mo mokykloje norintiems įsigy-
ti kauniečiams pagalbos ranką 
tiesia sukčiai. 

Mokyklinio egzamino vai-
ravimo mokykloje nenorintiems 
laikyti apsukruoliams siūloma 
nusipirkti tokios įstaigos baigi-
mo dokumentą ir su juo iš karto 
eiti į egzaminą VĮ “Regitra”.

“Jei tau yra 18 metų ir žadi ei-
ti laikyti teisių, bet nori iš karto 
eiti į „Regitrą“ laikyti egzaminų, 
tai aš galiu už minimalią kainą 
padaryti galiojantį pažymėjimą. 
Jis liudys, kad esi baigęs vaira-
vimo mokyklą. Sutaupysi ir lai-
ko, ir pinigų. Skambink ir susi-
tarsime“, - toks skelbimas prieš 
keletą dienų pasirodė viename 
iš internete esančių skelbimų 
portalų. Šalia jo buvo nurody-
tas elektroninio pašto adresas 
ir telefono numeris.

“15min” žurnalistei paban-

džius prisiskambinti nurodytu 
telefonu, niekas neatsiliepė. Ta-
čiau parašius trumpąją SMS ži-
nutę, kurioje klausta apie siūlo-
mos paslaugos kainą, telefonas 
netrukus suskambo.

Povilu prisistatęs vyras ža-
dėjo per vieną dieną parūpin-
ti vienos iš Kaune veikiančių 
vairavimo mokyklų baigimo 
pažymėjimą. „Reikia atsiųs-
ti nuotrauką, kad paruoščiau 
viską, o po to susitiksime, nes 
turėsi užpildyti mokyklos su-
tartį, kad būtų matyti, jog mo-
keisi ir laikei egzaminą“, - sakė 
pašnekovas. Už visą triūsą jis 
prašė 450 litų. 

 „Esu matęs ne vieną suklas-
totą vairuotojo pažymėjimą, ta-
čiau susidurti su padirbtu vaira-
vimo mokyklos baigimo doku-
mentu neteko, - prisipažino VĮ 
„Regitra“ Kauno fi lialo Egzami-
nų centro vyresnysis specialis-
tas Ričardas Jakubčionis. Spe-
cialisto teigimu, ateinančiųjų į 
vairavimo egzaminą „Regitro-
je“ su savimi atsinešti dokumen-
tai, liudijantys, kad jie išklausė 
paskaitas ir išlaikė egzaminus 
vienoje ar kitoje vairavimo mo-

kykloje, ypatingai netikrina-
mi. Tačiau tam tikra šių doku-
mentų kontrole užsiima pačios 
mokyklos. 

„Kaip sakoma, skęstančių-
jų gelbėjimas pačių skęstan-
čiųjų reikalas: pačios mokyk-
los stengiasi apsisaugoti. Visi 
jų išduoti pažymėjimai sunu-
meruoti, todėl suklastoti juos 
sudėtinga“, - pastebėjo „Regi-
tros“ atstovas.

Kalbintų vairavimo moky-
klų atstovai stebėjosi lengvati-
kiais, kurie susivilioja sukčių 
paslaugomis.

„Mokyklos baigimo doku-
mentai pažymėti specialiais 
antspaudais, sunumeruoti, su 
mokyklos rekvizitais. Nelabai 
įsivaizduoju, kaip reikėtų pa-
gaminti panašias į juos klasto-
tes. Specialisto akis iš karto at-
skirs padirbtą“, - tikino vaira-
vimo mokyklos „Rigveda“ va-
dybininkė Giedrė.

Bendrovės „Saugus greitis“ 
direktorius Paulius Jankūnas įsi-
tikinęs, kad tokia nešvaria veik-
la užsiima ne vairavimo moky-
klų darbuotojai. Vis dėlto su šio-
mis įstaigomis klastotojai turi 

būti susipažinę, nes bet kokios 
įstaigos rekvizitų ant padirbto 
dokumento neužrašysi – „Regit-
ra“ tikrina, ar dokumentuose 
nurodyta mokymo įstaiga tu-
ri licenciją žmones ruošti vai-
ravimo egzaminams. 

P.Jankūnas apgailestavo, 
kad žmonės ryžtasi pirkti su-
klastotą dokumentą: „Taisyklės, 
kurias išmokus, būsimasis vai-
ruotojas gauna mokyklos pažy-
mėjimą, nėra kulinarijos recep-
tas, kuriame nurodytų sudėti-
nių patiekalo dalių gali nepai-
syti. Tai vairavimas, kuris gali 
būti labai pavojingas. Nesigi-
linę į Kelių eismo taisykles ir 
neišmokę vairuoti žmonės ke-
lia grėsmę ne tik sau, bet ir ki-
tiems“, - sakė P.Jankūnas.

Vairuotojo pažymėjimą 
padeda gauti sukčiai

Raimonda Mikalčiūtė 

r.mikalciute@15min.lt

Internete rastame skelbime netikrą vairavimo mokyklos baigimo do-

kumentą ir kitas reikalingas pažymas siūloma nusipirkti už 450 litų. Tai 

yra maždaug perpus pigiau nei kainuoja mokslai ir egzaminas vairavi-

mo teorijos ir praktikos mokančioje įstaigoje.  E.Ovčarenko nuotr.

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

Įvairūs darbuotojų kvalifikaci-
jos kėlimo kursai bei mokymai 
šiuo metu Lietuvoje išties po-
puliarūs.

Dažnos tokių mokymų te-
mos - lyderystės įgūdžių ugdy-
mas, komandos formavimas, 
konfl iktų valdymas, laiko pla-
navimas ir kita. Tokių mokymų 
trukmė įvairi - 1-3 dienos, kar-
tais siūlomi ir kelių etapų mo-
kymai. Dar viena ypatybė: to-
kius mokymus pavieniai žmo-
nės renkasi vangiai - dažniau-
siai už darbuotojų tobulinimą 
moka darbdaviai.

Bendrovės "Žmogaus stu-
dijų centras" atstovų teigimu, 
šiuo metu paklausiausi yra ko-
mandos formavimo, klientų ap-
tarnavimo bei įtakos darymo 

mokymai. Neretai domimasi 
ir emocinio intelekto vystymo 
kursais. Tačiau, pasak centro 
darbuotojų, dažniausiai šiuos 
mokymus savo darbuotojams 
užsako įmonės. "Kad žmonės 
ateitų mokytis individualiai - 
reti atvejai", - sakė "Žmogaus 
studijų centro" atstovė.

Panašios tendencijos vyrau-
ja ir kitose mokymus organi-
zuojančiose įmonėse. Portalo 
Manager.lt vadovas Aras Mi-
leška taip pat minėjo, jog pa-
vienių darbuotojų, susidomė-
jusių mokymais, sulaukiama 
tik retkarčiais. "Paprastai mū-
sų klientai - įmonės, užsakan-
čios mokymus savo darbuoto-
jams. Dažniausiai bendrovės 
renkasi tokius mokymus, kurie 
didina jų darbo efektyvumą: 
pavyzdžiui, gamybos įmonės 
renkasi vadovavimo, lyderys-
tės mokymus, paslaugų teiki-
mo įmonės - klientų aptarna-
vimo, konfliktų sprendimo, 
pardavimų mokymus", - sa-

kė A.Mileška. Anot jo, moky-
muose dalyvavęs darbuotojas 
darbo rinkoje bus vertinges-
nis ir patrauklesnis darbda-
viui, tačiau tai labai priklau-
so ir nuo paties žmogaus ge-
bėjimo įsisavinti žinias. "Po 
mokymų visi dalyviai gauna 
sertifi katus, liudijančius, jog 
išklausė mokymo kursą. Ta-
čiau mokymai negarantuoja, 
kad darbuotojai įgytas žinias 
tikrai pritaikys praktikoje, to-
dėl dažnai įmonėms rekomen-
duojame atlikti tyrimus. Tar-
kime, įmonė susirūpinusi, jog 
nekaip atrodo jos pardavimų 
rezultatai. Išsiunčia darbuo-
tojus į mokymus, o šiems grį-
žus pardavimai vis vien nepa-
sistūmėja į priekį. Tokiu atve-
ju reikėtų ne kaltinti mokymų 
organizatorius kokybės stoka, 
bet ieškoti problemos kitur - gal 
įmonės darbuotojams stinga 
motyvacijos, gal netinkamai 
surinktas personalas", - teigė 
A.Mileška.

Darbo rinkos specialis-
tai taip pat pabrėžia, jog la-
bai svarbu, kaip darbuoto-
jas įsisavina mokymuose įgy-
tas žinias. 

Bendrovės "Ateities per-
sonalas" direktorė Birutė Vil-
čiauskaitė sakė, jog svarbiau-
sia - ne mokymų sertifika-
tas, o darbuotojo motyvacija 
ir gebėjimas žinias pritaikyti 
praktikoje.

"Atvirai kalbant, ieškant 
darbuotojo, jo gyvenimo ap-
rašyme pirmiausia vertinama 
patirtis, tuomet išsilavinimas 
ir tik tada atsižvelgiama į tai, ar 
darbuotojas yra dalyvavęs ko-
kiuose nors mokymuose. Ypač 
svarbu ir pokalbis - jei jo metu 
potencialus darbuotojas rodo 
norą tobulėti, domėtis, taiky-
ti naujus įgūdžius, darbdavys 
tai įvertins. O jei darbuotojas 
nerodys iniciatyvos, kūrybin-
gumo, tuomet jokie mokymų 
sertifi katai nepadės", - paste-
bėjo B.Vilčiauskaitė.

Darbuotojų mokymas - 
darbdavių reikalas

Karjeros laiptais padeda lipti ne mokymų diplomai, bet gebėjimas žinias pritaikyti praktikoje. S.Žiūra/BFL nuotr.

Eglė Gerulaitytė

e.gerulaityte@15min.lt

Visame pasaulyje brangstant 
maistui ir kylant ryžių bei kvie-
čių kainoms, mokslininkai prisi-
minė bulves. 

Grėsmingai didėjant ba-
do šešėliui ieškoma ekono-
miškų sprendimų, kaip padi-
dinti maisto resursus. 

Ypatingų auginimo są-
lygų nereikalaujančios bul-
vės tam puikiai tinka. Joms 
reikia nedaug vandens, vai-

siai subręsta per nepilnus du 
mėnesius, o viename hekta-
re pasodintų bulvių maisti-
nė vertė du - keturis kartus 
didesnė nei kviečių ir ryžių. 
Mokslininkai mano, jog bul-
vių auginimas gali tapti vie-
nu iš bado problemos spren-
dimo būdų. Jungtinės Tautos 
2008 metus paskelbė "Tarp-
tautiniais bulvės metais", o 
kukliąją bulvę pavadino "pa-
sislėpusiu lobiu".

Pasaulį nuo bado 
gelbės bulvės

Bulvėms gali tekti gelbėtojų nuo pasaulinio bado vaidmuo. 

 A.Ufarto/BFL nuotr.
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Seimas vakar atmetė sociallibe-
ralų kandidatės Nijolės Steiblie-
nės (nuotr.) kandidatūrą į Seimo 
pirmininko pavaduotojus.

Slaptame balsavime prieš 
N.Steiblienę balsavo 80 par-
lamentarų, 25 Seimo nariai ją 
palaikė, 7 biuleteniai pripažin-
ti negaliojančiais.

"Mano atžvilgiu buvo pa-
rodytas išties demonstraty-
vus priešiškumas. Dėl koalici-
jos partnerių tenka konstatuo-
ti - jų, matyt, neturime", - sakė 
N.Steiblienė. Opozicija nebal-
savo už N.Steiblienę, nes laiko-
si pozicijos, kad Seimo pirmi-
ninkas turi pernelyg daug pa-
vaduotojų. Seimo pirmininko 
pavaduotojo postas liko laisvas, 
kai pasitraukė parlamento va-

dovas Viktoras Muntianas, o į 
jo vietą buvo paskirtas Česlovas 
Juršėnas, tuo metu ėjęs Seimo 
vicepirmininko pareigas.

Socialliberalams Seimo pir-
mininko pavaduotojo postas bu-
vo pažadėtas šių metų pradžio-
je, kai frakcija prisijungė prie 
valdančiosios koalicijos. 

Vyriausybė vakar pritarė 
sutarčių projektams, kurie at-
veria kelią pasirašyti sutartis 
dėl nacionalinio investuotojo 
"Leo LT" kūrimo bei pradėti jo 
steigimo procedūras.

Reikiamus dokumentus su 
"NDX energija" Vyriausybė ti-
kisi pasirašyti artimiausiomis 
savaitėmis. Premjeras Gedimi-
nas Kirkilas pastebėjo, jog "star-
tas" bendrovės "Leo LT" steigi-

mui sustiprina Lietuvos pozi-
cijas derybose su Europos Ko-
misija dėl Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) veiklos pratęsi-
mo ar jos modifi kavimo.

"Leo LT" turės įgyvendinti 
dešimtimis milijardų litų verti-
namus naujos atominės jėgai-
nės bei elektros tiltų į Lenkiją ir 
Švediją projektus. Šiuos projek-
tus tikimasi įgyvendinti per ar-
timiausius dešimtį metų.

Vakar Seime skaitydamas savo me-
tinį pranešimą, kaip ir pernai, pre-
zidentas Valdas Adamkus konstata-
vo, kad Lietuvą ištiko pasitikėjimo 
valstybe krizė, kurią nulėmė stra-
teginio mąstymo stoka.

Šalies vadovo sukritikuoti 
politikai kaltę vertė vieni ant kitų, 
o apžvalgininkai V.Adamkaus 
kalboje pasigedo pasiūlymų 
ateičiai.

Prezidentas pabrėžė, kad 
Lietuvoje nevykdoma nei teis-
mų reforma, neplėtojama šei-
mos politika, įstrigo aukštojo 
mokslo pertvarka, o piliečiai 
yra atitolę nuo politikos, nes 
joje mato tik priešpriešą ir tar-
pusavio kovas. "Mūsų politika 
neduoda rezultatų svarbiau-
siose šalies gyvenimo srityse - 
ten, kur pokyčiai tiesiog būtini. 
Konkretūs darbai, kurie tikrai 
galėjo ar gali būti padaryti, nu-
vertinami kaip nereikšmingi ar-
ba atidėtini ateičiai", - politikus 
kritikavo V.Adamkus.

Prezidentas pastebėjo, jog 
visuomenė "auga" kur kas grei-
čiau, nei politikai. "Jos akiraty-

je - parama skurstantiems, ka-
ro keliuose stabdymas, kultū-
ros ir tautinio paveldo puose-
lėjimas, švietimo ir lavinimosi 
organizavimas, bendruomeni-
nės verslo iniciatyvos", - kalbė-
jo prezidentas.

Artėjant rinkimams, poli-
tikai gausiai žarsto pažadus, o 
tai, V.Adamkaus teigimu, ska-
tina nepasitikėjimą valdžia. 
"Turiu vilčių, kad naujos ka-
dencijos Seimo politikai suge-
bės geriau bendradarbiauti, o 
jo paskirtai Vyriausybei užteks 
ryžto vykdyti būtinas reformas 
ir atsakingai įgyvendinti duo-
tus pažadus", - dabartinei val-
džiai įgėlė šalies vadovas.

Jis akcentavo problemas, 
susijusias su sveikatos apsau-
ga, emigracija, žemės grąžini-
mu, švietimu, korupcija, ener-
getika, priminė tolstantį euro 
įvedimą ir kitus užsienio poli-
tikos iššūkius. Valdantieji pre-
zidento kalbą vertino teigiamai. 
Pasak socialdemokratų frakci-
jos seniūnės Irenos Šiaulienės, 
šalies vadovas tinkamai sudė-
liojo akcentus, tačiau, jos nuo-

mone, kritiką žėrė ne dabartinei 
vyriausybei, bet visai politinei 
sistemai. Liberalcentristų nuo-
mone, prezidentas konstatavo 
"karčią, bet ne beviltišką Lie-
tuvos kasdienybę". Valstiečiai 
liaudininkai pasigedo žemės 
ūkio politikos analizės. 

Opozicija mano, jog po pre-
zidento metinio pranešimo Vy-
riausybė bei premjeras Gedimi-
nas Kirkilas turėtų trauktis. "Po 
tokio pranešimo premjero vie-
toje aš arba atsistatydinčiau, ar-
ba ateičiau į Seimą pasitikrin-
ti pasitikėjimą slaptu balsavi-
mu", - konstatavo Tėvynės są-
jungos pirmininko pavaduotoja 
Rasa Juknevičienė.

Liberalų sąjūdžio lyderio Eli-
gijaus Masiulio nuomone, nors 
prezidentas visas bėdas įvardi-
jo labai taikliai, tačiau priminė 
"patyrusį vilką, stovintį politi-
nių procesų nuošalėje".

Politikos apžvalgininkai pre-
zidento kalboje pasigedo aiškių 
idėjų ir pasiūlymų ateičiai, nuo-
monės apie "Leo LT".

aktualijos

Vėl regi krizę

Vyriausybė palaimino "Leo LT" sutartis

Socialliberalė Seimo 
vicepirmininke netapo

Iniciatyvinė piliečių grupė surinko 19 
tūkstančių 99 šalies gyventojų parašus.
Vakar paskelbė Vyriausioji rinkimų komisija. Surinkta 
mažiau nei pusė reikalingų parašų, tad IAE veiklos pra-
tęsimą numatančios pataisos Seime nebus svarstomos.

V.Adamkaus metinio pranešimo "darbiečiai" klausėsi su protesto plakatais. Darbo partija taip bandė 

atkreipti dėmesį į teismuose užsigulėjusią partijos bylą.  Š.Mažeikos/BFL nuotr.
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Afrikos šalyje Ugandoje mergaičių 
pradinėje mokykloje-bendrabuty-
je visą naktį siautėjęs gaisras pasi-
glemžė 19 mokinių ir dviejų suau-
gusiųjų gyvybę.

Po šiurpios nakties, va-
kar prie mokyklos buvo susi-
rinkę šimtai tėvų. Apžiūrinė-
dami pelenus, jie meldė neiš-
vysti savo atžalų palaikų.  "Pa-
dėk man, Dieve, prašau, padėk 
man", - raudojo vienos dingu-
sios mergaitės motina Jacque-
line Bakoba. 

Budo pradinė mokykla yra 
už maždaug 10 kilometrų nuo 
sostinės Kampalos. Joje mokėsi 
apie tūkstantį 7-12 metų mergai-
čių, tame pačiame pastate įsi-

kūręs bendrabutis. Per gaisrą 
pastate buvo iki šimto mergai-
čių, daugumai jų pavyko išlįs-
ti pro siaurus langus. Atvykus 
ugniagesiams, pastatas sken-
dėjo liepsnose, stogas ir sienos 
buvo įgriuvę. Sudegė beveik vi-
sas mokyklos turtas. 

Mokyklos darbuotojas Ja-
mesas Kiiza teigė, jog per gaisrą 
mokykla-bendrabutis buvo už-
rakinti iš lauko pusės. Elektros 
tuo metu nebuvo visame mies-
te. "Manyčiau, jog kažkas pir-
ma užrakino duris ir tada pa-
degė mokyklą", - sakė J.Kiiza. 
Jis pridūrė, jog mokyklos dar-
buotojai jau daugiau nei mė-
nesį streikavo dėl vėluojančių 
atlyginimų.

Liepsnose žuvo 19 pradinukų Visuotiniuose rinkimuo-
se Italijoje įtikinama persva-
ra laimėjusių centro dešinių-
jų lyderis Silvio Berlusconi jau 
kalba apie ateities planus. Va-
kar jis pakartojo, jog imsis eko-
nominių reformų ir paragino 
aktyviau kovoti su sieną ker-
tančiais nelegalais. Taip pat jis 
pareiškė, jog asmeniškai imsis 
šiukšlių problemos Neapolyje. 
Pernai gruodį, uždarius per-
pildytus sąvartynus, šio mies-
to gyventojai šiukšles palieka 
tiesiog gatvėse.

Centro dešiniųjų blokas 
laimėjo 47 procentus balsų, o 
Walterio Veltroni vadovaujami 
centro kairieji gavo 38 procen-
tus balsų. 71-erių konservato-
rius S.Berlusconi premjeru bus 
išrinktas jau trečiąjį kartą.

S.Berlusconi 
ruošiasi darbams

Mokykloje mokėsi 7-12 metų vaikai. 

Vikto
rij

os e
ž.

UGANDA
Kampala

RUANDA
TANZANIJA

KENIJA

SUDANAS

DE
MO

KR
AT

IN
Ė 

KO
NG

O  
RE

SP
UB

LIK
A

BURUNDIS



2008 balandžio 16 d., trečiadienis 9

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

Parduodamas 2 k. butas Pašilaičiuose, 
"linksmajame kvartale", daline apdaila, 
40 kv.m, 2 a iš 12, namas priduotas, 
puikus susisiekimas. Kaina: 215 000 Lt, 
tel. 8 640 22390.

Skubiai parduodamas 13 a namų val-
dos sklypas Džiaugsmo g. Pavilnyje. Yra 
dujos, elektra. Tel. 8 698 56242.

Vilniaus raj. Melkių kaime parduodamas 
3 ha žemės sklypas. Tel. 8 611 20739.

Vilniaus "Versmės" vidurinė mokykla 
skelbia konkursą sporto salės nuomai 
iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. Išnuomoja-
ma nauja 600 kv/m, moderniai įrengta, 
pritaikyta žaisti krepšinį, lauko tenisą, 
tinklinį ir kitus žaidimus, sporto salė. Salė 
bus nuomojama atsižvelgiant į aukš-
čiausios kainos už 1 valandą kriterijų. 
Siūlymus teikti iki 2008 m. balandžio 
28 dienos adresu Architektų g. 85, LT-
04208, Vilnius, tel. 8 5 2449463. 

Dėmesio!!! 13,9 a sklypas tik 14 km nuo 
Vilniaus, 80 m iki Žaleso ež. Kaina: 48650 
Lt Tel. 8 616 84227.

Naujiena!!! 10,60 a sklypas Gineitiškėse, 
naujai formuojamoje gyvenvietėje. Kai-
na: 250160 Lt Tel. 8 616 84227.

Dėmesio!!! 75 kv.m butas Žirmūnuose, 
tik už 488000 Lt. Tel. 8 616 84227.

SKUBIAI parduodamas atskiras mini 
butukas 22kv.,4/9,mūr., balkonas, su 
visais atskirais patogumais, sankry-
žoje Tuskulėnų g. ir Žygio g. Kaina - 
149 000 Lt. tel. 8 682 00245. 

NEBRANGIAI. Parduodamas 88 a 
7 km Ukmergės pl. Bendoriuose 
(mažaaukščių gyv.statybai, padarytas 
preliminarus detalusis planas), ant 
kalno vaizdinga vieta, kaina sutartinė, 
tel. 8 682 00245.

Skubiai pirksiu 1-3 k. butą Vilniuje ir 
sklypą namams statyti, galima keistis 
daug gerų variantų. Tel. 8 682 00245.

PARDUODAMAS 3 K. BUTAS UŽ 2 K. KAI-
NĄ. LABAI GERA VIETA, NETOLI CENT-
RO. BUTAS TVARKINGAS, SU DALINIAIS 
BALDAIS, RŪSIU. KAINA 321 TUKST. LT. 
TEL. 8 611 18604.

ekranas

 balandžio 16 dienai

"Dvasių užkalbėtoja"
Melinda Gordon - neseniai ištekėjo ir 

tik pradeda tvarkytis ramų šeimyninį 

gyvenimą. Už idiliškos išorės slepiasi 

galinga jėga - ji turi nežemiškų galių.

"Rožių karas"
Naivi mergina iš provincijos persikelia 

gyventi į sostinę. Čia ji susipažįsta su 

Tatjana, kuri, priešingai, nenori mokytis, o 

tik šėlti naktiniuose klubuose.

"Išminuotojas"
Angoloje išminuotojas neteko vienintelio 

sūnaus - vienuolikmetis berniukas žuvo 

sprogus minai. Šios minos - tai naujausios 

karo technikos produktas.

"Tušti namai"
Savo namų neturintis jaunuolis kabinėja 

reklamą. Jeigu šeimininkas ilgai skelbimo 

nenuima, šis trumpam įsikuria tuščiuose 

namuose ir mėgaujasi gyvenimu.

"Meilės galia"
Alioša pakliūva į avariją. Gydytojų nuos-

prendis baisus - likusį gyvenimą jis praleis 

invalido vežimėlyje. Tik vienintelė Maša 

tiki, kad Alioša pasveiks.

23.30

13.55 Animacinis serialas "Pinkis ir Makaulė" (9). 

14.20 Animacinis serialas "Raganaitė Sabrina" (8). 

14.45 "Nekviesta meilė II" (167). 15.30 "Jausmų van-

denynas" (49). 16.30 "Undinė" (141). 17.30 "Miesto 

romansas" (34). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 

Orai. 19.10 Srovės. Publicistikos laida. Vedėja Audrė 

Kudabienė. 20.00 "Nekviesta meilė II" (168). 20.45 

Kaip gyveni? Socialinė publicistika. 21.30 Dviračio šou. 

Humoro laida. Vedėjas Vytautas Šerėnas. 22.00 Žinios. 

Verslas. Kriminalai. 22.24 Sportas. 22.28 Orai. 22.30 

TV serialas "Roma" (2) (N-14). 23.30 "Dvasių užkalbė-

toja" (15) (N-7). 00.30 "Grožio peilis" (12) (N-14). 

14.05 Animacinis serialas "Padaužos bebriukai" (4/9). 

14.35 Animacinis serialas "Kempiniukas" (4/8). 15.05 

Animacinis serialas "Simpsonai" (12/21) (N-7). 15.35 

"Spąstuose" (88) (N-7). 16.40 "Marina" (100). 17.40 

"Rožių karas" (113). 18.45 TV3 žinios, kriminalai. 19.00 

TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Abipus sienos. (N-7). 

20.10 TV pagalba. 20.35 Žmonos. (N-7). 21.10 TV seri-

alas "Moterys meluoja geriau" (32). 21.45 TV3 vakaro ži-

nios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 "Herojai" 

(22) (N-14). 23.00 "CSI Niujorkas" (3/16) (N-14). 00.00 

TV serialas "Hafas" (10) (N-14). 01.00 Paliktų žmonų 

klubas. (N-7). 02.00 "Telejazz". (N-14). 

14.20 Pinigų lietus. 15.40 Animacinis serialas "Princesė 

Šachrazada" (12). 16.05 Animacinis serialas "Vaiduoklių 

istorijos" (12). 16.30 Smagiausios akimirkos. Humoro 

laida. 17.00 "Bjaurusis ančiukas" (117). 18.00 "Kol mir-

tis mus išskirs" (89). 19.00 "Aš neturėjau likti gyvas". (N-

7). 20.00 Žinios. 20.13 Kriminalai. 20.16 Sportas. 20.19 

Orai. 20.20 "Klounas" (22) (N-7). 21.20 "Išminuotojas". 

Trileris. Rež. Keoni Waxmanas. Vaid. Dolphas Lundgrenas, 

Bruce'as Payne'as, Claire Stansfi eld. JAV, 1999 m. (N-7). 

23.10 Žinios. 23.20 Kriminalai. 23.22 Sportas. 23.24 

Orai. 23.25 Amerikietiškos imtynės (N-14) (kart.). 00.25 

Laimės žvaigždė. 01.25-6.24 Bamba. (S). 

14.00 Reikia pakalbėti (kart.). 14.45 W.Disney'aus va-

landa. 15.40 "Žalieji hektarai" (126). 16.10 "Vilties upė" 

(4) (N-7). 17.05 "Komisaras Reksas" (31) (N-7). 18.00 

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

18.40 Sportas. 18.42 Orai. 18.45 "Namelis prerijose" 

(137). 19.35 Vertas milijono. 20.25 Loterija "Perlas". 

20.30 Panorama. 20.50 Verslas. 20.56 Kultūra. 21.01 

Sportas. 21.07 Orai. 21.10 Dokumentinis f. "Gelmių ne-

pažįstamieji". 22.04 Loterija "Perlas". 22.05 "Skausmo 

žudikė Džeinė" (13) (N-7). 23.00 Vakaro žinios. 23.10 

Sportas. 23.12 Orai. 23.15 Elito kinas. "Tušti namai". 

Drama. Pietų Korėja, 2004 m. (N-14). 

14.45 "Pradėk nuo savęs". 15.15 "Krepšinio pasauly-

je". 15.45 "Derliaus kraitė". 16.15 "Teletabiai". 16.45 

Animacinis serialas "Jaunėlio Simbos nuotykiai". 17.15 

Televizijos serialas "Meilės galia". Rusija. 18.18 Žinios. 

Kultūra. Verslas. Biržos naujienos. Orai. 18.50 "Keistoji 

dokumentika". 19.20 Laida "Dviguba tiesa". 20.20 

"Topai". 21.21 Žinios. Kultūra. Verslas. Biržos naujienos. 

Orai. 21.50 III tarptautinis D.Pozniako jaunimo bokso 

turnyras. 22.20 Dokumentinis serialas "Kiaušingalviai". 

23.20 Namai. Mašinos. Valdininkai". 23.20 Televizijos 

serialas "Šventojo Patriko paslaptis". Rusija. 00.20 Tele-

vizijos serialas "Monstrų garažas". 

17.40 21.20 23.15 17.15

TV šiandien

COCA-COLA PLAZA

"Planas tėčiui" 11:20 14:00 16:30 
19:00 21:40

"Prieš pakratant kojas" 11:40 
13:50 18:50 21:00

"Hortonas" (lietuviškai) 11:00 
13:10 15:20 17:30 19:30

"Pranaši pozicija" 11:10 13:20 
15:30 17:40 19:40 21:50

"10000 m.pr.Kr." 16:10

"Karalienės sesuo" 21:30

"Užraktas" 12:20 16:50 22:10

"Be abejo, turbūt" 14:20 19:15

FORUM CINEMAS AKROPOLIS

"Griuvėsiai" (premjera) 10:00 
12:20 14:40 17:00 19:20 21:30

"Nakties klajūnai" (premjera) 
11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

"Planas tėčiui" 10:10 12:40 15:10 
17:40 20:10

"Prieš pakratant kojas" 15:10 

17:20 19:30 21:40

"Hortonas" (lietuviškai) 10:20 

12:10 14:20 16:20 18:20 20:30

"Užraktas" 11:10 13:30 15:50 18:10 

20:40

"Pranaši pozicija" 11:00 13:10 

15:20 17:30 19:40 21:45

"Spaidervikų kronikos" 12:50

"10000 m.pr.Kr." 10:40 18:40

"Be abejo, turbūt" 13:40 21:10

"Mano monstriukas ir aš" 16:10

SKALVIJA 

Tarptautinis kino festivalis "Kino 

pavasaris 2008"

"Barakat" 17.00

"Uždrausta meilė" 18.50

"Kol mirtis mus išskirs" 20.40

"Kolekcionierė" 15.00

KINO REPERTUARAS

"Užraktas"

Nekilnojamasis turtas

Daugiau informacijos apie 

paskelbtus objektus rasite 

nekilnojamojo turto portale 

www.aruodas.lt, atlikę paieš-

ką pagal skelbimo numerį.

Butas
Vilniaus m., Laisvės pr.
93 m2, 3 k., 5a/5, 1997 m. 
499 000 Lt; +370 61402513
Aruodas.lt Nr: 1-292249

Butas
Vilniaus m., Smėlio g.
92.5 m2, 3 k., 1a/4, 2008 m. 
785 000 Lt; +370 61039106
Aruodas.lt Nr: 1-301781

Butas
Vilniaus m., Vytenio g.
84 m2, 3 k., 4a/4, 1940 m. 
726 600 Lt; +370 68083201
Aruodas.lt Nr: 1-300522

Butas
Palangos m., Vytauto g.
125 m2, 4 k., 1a/3, 1991 m.
280 000 Lt; +370 69804444
Aruodas.lt Nr: 1-302449

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

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI

Nuomojamas butas
Vilniaus m., Tuskulėnų g.
53 m2, 2 k., 5a/5, 1998 m. 
1 700 Lt; +370 69804444
Aruodas.lt Nr: 4-117654

Sklypas mieste
Vilniaus m., Meldų g. 8 a
199 900 Lt; +370 68627353
Aruodas.lt Nr: 7-76536

Sklypas mieste
Vilniaus r., Didžiosios Riešės k., Žalioji 
g., 25 a 
750 000 Lt; +370 68534383
Aruodas.lt Nr: 7-70770

Sklypas mieste
Vilniaus m., Kalvarijų Sodų 1-oji g. 5 a 
550 000 Lt; +370 69822036
Aruodas.lt Nr: 7-73937

Sodyba
Ignalinos r., Erzvėto k.
90 m2, sklypas 19 a, 1964 m. 
95 000 Lt; +370 69849373
Aruodas.lt Nr: 9-19833

Sodyba
Vilniaus r., Bezdonių k., sklypas 6 a 
180 000 Lt; +370 67934640
Aruodas.lt Nr: 9-17957

Skelbimai įdėti didžiausio nekilnojamojo turto 
portalo www.aruodas.lt, kuriame rasite dar dau-
giau nekilnojamojo turto skelbimų. Jeigu norite, 
kad Jūsų skelbimas atsirastų čia, užsisakykite 
paslaugą [15 minučių] už specialią kainą.

Laidos "Žmonos" kūrybinė grupė 
šį kartą viešės visiems gerai pa-
žįstamų moterų namuose.

 Nomeda Marčėnaitė ir Dia-
na Gaičiūnaitė - abi yra apdova-
notos ypatingais gabumais.

Net penkerius metus tru-
kusi Nomedos karjera televi-
zijoje pasibaigė, tačiau asme-
ninis menininkės gyvenimas 
švyti pačiomis gražiausiomis 
spalvomis. Šimtus istorijų iš-
klausiusi Nomeda šiandien 
atvirai papasakos savąją: apie 
neregėtas vestuves, meilę, ro-
jumi paverstą kaimo sodybą, 
vaikus ir gyvenimo džiaugs-
mą, sugrįžus prie tikrojo sa-
vo pašaukimo.

 Talentas ar vien gudri ap-
gaulė? Magės Dianos Gaičiū-
naitės triukai lietuviams yra 
didžiausia paslaptis. Ar tik-
rai ši moteris ištisas paras ga-
li išbūti ledo luite? Kaip ji iš-
liko gyva be oro?  Kodėl Di-
anos vestuvės įvyko slapta, 
stebint vien nepažįstamiems 
liudininkams? Ir koks gi vy-
ras yra šalia moters, kuri da-
bar rengiasi itin pavojingam 
pasirodymui. Diana papasa-
kos apie itin ektremalų triu-
ką, kurį neužilgo turėtų iš-
vysti žiūrovai.

Tokias istorijas apie nepa-
prastas moteris  TV3 žiūrovai 
išvys šį vakarą, 20.35 val., lai-
doje "Žmonos".

Ypatingos moterys

Nomeda Marčėnaitė (k.) ir Diana Gaičiūnaitė – abi apdovanotos 

ypatingais gabumais.
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Maitinimo įmonė Vilniuje, N. Vilnio-
je ieško darbuotojų: virėjų, virtuvės 
darbininkų, indų plovėjų, vairuotojų. 
Darbas pamainomis. Kreiptis tel. 8 
5 2672935. 

Maitinimo įmonė Vilniuje, Santariš-
kėse, ieško darbuotojų: virėjų, maisto 
išdavėjų, virtuvės darbininkų, indų 
plovėjų, vairuotojų. Darbas pamaino-
mis. Kreiptis tel. 8 5 2697370.

UAB "Ekskomisarų biuras" Vilniuje 
parduotuvių bei kitų objektų apsau-
gai reikalingi apsaugos darbuoto-
jai. Siūlome: atlyginimą nuo 1150 
Lt (atskaičius mokesčius), nemoka-
mus apsaugos darbuotojų mokymo 
kursus, galimybę atlikti praktiką, 
lankstų darbo grafiką. Informacija 
Vilniuje tel.: 8 5 2124161, 8 619 
90798, el.p. jolanta@ebiuras.lt.

UAB "SAUDEMA" -  sėkmingai vei-
kianti statybos įmonė, užsiimanti 
sutapdintų stogų įrengimu, šiuo 
metu ieško: stogdengių/bitumi-
ninkų. Tel.: 8 5 2711929, 8 616 
54568.

Skubiai reikalingos (-i) valytojos (-ai) 
darbui slenkančiu grafiku – dieninė, 
naktinė pamainos, dalinis užimtumas. 
Valytojai spec. valymo įranga: darbas 
aukštyje, 2 pamainos ( atlyginimas 
bandomuoju laikotarpiu nuo 1500 
Lt po mokesčių). Kreiptis tel.: 8 
5 2651452, 8 656 55740.

Gamybinei įmonei Vilniuje, pri-
klausančiai didžiausiam pakuotės 
koncernui Europoje, nuolatiniam 
pamaininiam darbui reikalingi ga-
mybos operatoriai (apmokome 
vietoje), autokrautuvo vairuoto-
jai, gamybos įrenginių derintojas-
santechnikas. Kreiptis adresu: 
Savanorių pr. 183, Vilnius. Tel.: 8 
5 2361703, 8 5 2361716.

GYVENAMUOSIUS NAMUS ADMI-
NISTRUOJANTI ĮMONĖ SIŪLO DAR-
BĄ: kiemsargiams – valytojams, 
valytojams. Mes siūlome visas 
socialinės garantijas ir geras dar-
bo sąlygas. Informacija tel. 8 616 
12371 darbo dienomis nuo 8.00 
iki 16.00 val.

Darbui Vilniaus senamiestyje rei-
kalinga valytoja (-ai)-indų plovėja 
(-ai). Darbas savaitėmis, naktinis, 
geras darbo užmokestis. Tel.: 8 5 
2121349, 8 699 78811.

Statybinė įmonė, vykdanti kelių ir 
gatvių tiesimo, inžinerinių tinklų 
bei aplinkotvarkos įrengimo dar-
bus Vilniuje, ieško: darbininkų (nuo 
2500-3500 Lt į rankas); brigadininkų 
(nuo 3000-4000 Lt į rankas); staty-
bos darbų vadovų (nuo 4000-5000 
Lt į rankas). PATIRTIS BŪTINA!!! Tel.: 
8 659 45810, 8 650 78247.

UAB "Iris" prekybos salonui Vilniu-
je, Švitrigailos g. 33/Panerių g. 33, 
reikalingas klientų aptarnavimo 
vadybininkas. Geros darbo sąlygos, 
visos soc. garantijos.  Turintiems 
santechnikos prekių pardavimo 
patirties, siūlome konkurencingą 
atlyginimą. El.p. p6.dir@iris.lt; tel. 
8 652 36553.

Restoranui "DA ANTONIO" reikalingi: 
padavėjai, barmenai, Virėjai, indų plo-
vėjos (-as). Gyvenimo aprašymą siųsti 
el.p. banga@antonio.lt arba skambinti 
tel.: 8 5 2685707, 8 698 72932.

Ieškome sandėlio darbuotojo pilnai 
darbo dienai. Puikios darbo sąlygos, 
visos socialinės garantijos. Atlyginimas 
nuo 1200 Lt (atskaičius mokesčius). Tel. 
8 618 26024.

Stabiliai dirbančiai baldų gamybos 
įmonei, įsikūrusiai šalia Trakų Vokės, 
reikalingi staliai. Tel.: 8 5 2645036, 8 
615 27109 (7-15 val.).

Transporto įmonei reikalingi toli-
mųjų reisų vairuotojai (autovežiai). 
Atlyginimas 60 centų už km. Tel. 8 
685 30871.

KVEPALŲ SANDĖLIAVIMO IR REALI-
ZACIJOS ĮMONEI REIKALINGI PARDA-
VIMO VADYBININKAI IR PARDAVĖJAI. 
APMOKOME. ATLYGINIMAS NUO 
1500 IKI 3000 LT, VILNIUS., TEL. 8 
671 27468.

AB REIKALINGI PARDAVĖJAI (AT-
LYGINIMAS NUO 1000 IKI 1500 LT), 
PARDAVIMO VADYBININKAI (ATLY-
GINIMAS NUO 1500 IKI 3000 LT). BE 
PATIRTIES APMOKOME. VILNIUS, TEL. 
8 675 69374.

Aktyviai besiplečianti prekybos įmo-
nė priims mokymui ir tolimesniam 
nuolatiniam darbui jaunus, perspek-
tyvius darbuotojus. Patirtis nebūtina. 
Atlyginimas iki 3000 Lt. Vilnius, tel. 
8 606 44634.

Leidybos įmonės filialui reikalingi 
vadybininkų asistentai, administra-
torės asistentė (-as). Mes ieškome-
sąžiningų ir darbščių darbuotojų. 
Mes siūlome- garbingą atlyginimą, 
apmokymus, karjeros galimybę. Tel. 
8 607 05871, Vilniuje.

UAB "Švaros biuras" nuolatiniam darbui 
Vilniuje ieško valytojų nepilnai darbo 
dienai ryte miesto centre ir popiet 
Fabijoniškėse; ir pilnai darbo dienai 
Kalvarijų g. Tel./faks. 8 5 2130187, Ozo 
g. 41, Vilnius.

Įmonė nuolatiniam darbui ieško pa-
galbinių darbininkų prie europadeklų 
remonto. Darbas būtų Vaidotuose. 
Kreiptis tel. 8 655 92797.

Stiliaus studijai reikalinga konstruktorė-
sukirpėja darbui pagal individualius 
užsakymus. Patirtis būtina tel. 8 656 
47770, adresas: Pylimo 21 Vilnius.

Ieškome patyrusio, sąžiningo pa-
galbinio sandėlio darbuotojo (kro-
viko). Gyvenimo aprašyma siųsti 
el.p. yota@yota.lt. Informacija tel. 
8 5 2106890.

Bendrovei reikalingi: stilistė(-as), ma-
ketuotojas(-ja) puikiai dirbantys (-čios) 
"Pagemaker" programa, buhalteris(-rė), 
tekstų operatorė(-rius), bibliotekinin-
kė(-kas), juristas(-tė), žurnalistai(-tės), 
vadybininkai(-kės), barmenas(-nė), 
padavėjai(-jos), statybininkai. Tel.: 8 
5 2610544, 8 686 84455, Vilnius.

UAB "Savas kazino" ieško krupjė ir 
apsaugos darbuotojų. Apmokome, 
atvykusius iš kito miesto apgyvendi-
nam. Atlyginimas sutartinis. CV siųsti 
el.p. greta@nautiluscasino.lt. Tel. 8 
685 09192.

Įmonė siūlo pastovų darbą technikui-
dezinfektoriui Vilniuje. Apmokome. 
Reikalavimai: automobilis. Privalu-
mai – žinios veterinarijos, biologijos 
ar chemijos srityse. Tel. 8 5 2328382. 
CV siųskite faks. 8 5 2374525, el. p. 
vilnius@dezinfa.lt.

Statybų įmonė ieško administratorės 
(-iaus). Lankstus darbo grafikas. Kreiptis 
tel. 8 685 05308.

Nuolatiniam darbui įmonėje reikalingi 
sandėlio darbuotojai. Informacija tel. 
8 650 42499.

Draudimo įmonei reikalingi draudimo 
konsultantai. Siūlome geras darbo są-
lygas, lankstų darbo grafiką, konku-
rencingą atlyginimą. Realus uždarbis 
priklauso nuo darbo rezultatų. Tel. 8 
682 37501.

REIKALINGAS DARBŲ SAUGOS SPE-
CIALISTAS. GALI BŪTI PENSININKAS. 
SKAMBINTI TEL. 8 618 03766.

SIŪLOME DARBĄ VILNIAUS MIESTO 
PAŠTUOSE: LAIŠKANEŠIAMS, LAIŠKA-
NEŠIAMS, VAIRUOJANTIEMS AUTOMO-
BILĮ, PAŠTO OPERATORIAMS. KREIPTIS 
GEDIMINO PR. 7, VILNIUS PERSONALO 
SKYRIUS TEL. 8 5 2625933 NUO 7.30 
val. iki 16 val.

Didmeninei įmonei Vilniuje reikalin-
gi darbuotojai. Atlyginimas iki 2500 
Lt. Darbo laikas nuo 8-17 val. VI-VII 
išeiginės dienos. Tel. 8 607 05871, 
Vilniuje.

VALYMO ĮMONEI REIKALINGA VALYTOJA 
(-AS), PAGRINDINIAM DARBUI. GEROS 
DARBO LAIKAS, GERAS ATLYGINIMAS. 
TEL.: 8 5 2551709, 8 612 65513.

IĮ "ANTAGUTĖ" reikalingas vairuotojas-
krovikas (B kategorija) amžius 25 – 45 
m. Atlyginimas 1500 Lt, visos socia-
linės garantijos. Adresas A.Vivulskio 
g. – 14-3, Vilnius. Registruotis tel. 8 5 
2105277, 8 620 88436.

UAB "Termotransportas" plečia savo 
veiklą ir ieško vairuotojų-ekspeditorių, 
(C kategorija), krovinių pervežimui 
Lietuvoje. Visos socialinės garantijos, 
laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 686 
09826 (skambinti  8 – 17 val.). 

Siūlau darbą automobilių kėbulų pa-
ruošėjui, dažytojui, bei kėbulininkui. 
Atlyginimas priklauso nuo išdirbio. Gali 
būti 3000 Lt ir daugiau. Dažome vandens 
dažais. Tel. 8 604 05139.

Spaustuvei Vilniuje reikalingas ofsetinės 
spaudos spaudėjas. Darbas dviem pamai-
nomis. Tel. 8 685 42884, Vilniuje. 

Reikalinga slaugytojos padėjėja (-as) 
(patirtis privalumas). Tel. 8 655 40388.

Viešoji įstaiga "Saulėtekio būstas" Vilniuje 
ieško santechniko ir kiemsargio. Tel. 8 5 
2370596, 8 655 39877.

Grožio terapijos ir chirurgijos klinikai 
reikalingas valytojas. Tel. 8 611 13095, 
darbas Vilniuje, Viršuliškėse.

ĮMONĖ, UŽSIIMANTI APLINKOTVARKOS 
DARBAIS, IEŠKO DARBININKŲ. TEL. 8 686 
30212.

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

Elektros montavimo įmonei nuolati-
niam darbui reikalingi signalizacijos 
montuotojai. Vilnius. Tel.: 8 699 32710, 
8 5 2347171.

Saugos tarnyba  EUROCASH1,  UAB Vil-
niuje, Kaune ir Klaipėdoje siūlo darbą 
apsaugos darbuotojams(-joms). Įmonė 
siūlo konkurencingą atlyginimą. Gy-
venimo aprašymus siųsti el.p. info@
eurocash1.lt. Informacija tel. Vilniu-
je: 8 5 2744297, 8 5 2744686, 8 659 
64395, adresas Justiniškių g. 64, Vilnius; 
informacija Kaune: 8 659 38353, 8 37 
214463, adresas Karaliaus Mindaugo 
pr. 49, informacija Klaipėdoje: 8 659 
88763, 8 462 40360.

Korespondencijos išnešiotojai (-os) įvai-
riuose Vilniaus miesto mikrorajonuose. 
Lankstus darbo grafi kas. Informacija tel. 
8 615 27139.

Įmonei, užsiimančiai didmenine preky-
ba, šiuo metu Vilniuje reikalinga BIURO 
ADMINISTRATORĖ (-IUS) (užsakymų pri-
ėmėja-koordinatorė (-rius). Reikalavimai: 
raštvedybos ir vokiečių kalbos pagrindai, 
darbas kompiuteriu, komunikabilumas, 
patirtis prekyboje-privalumas. Siūlome: 
perspektyvų darbą pardavimo srityje au-
gančioje įmonėje, stabilų atlyginimą. Tel. 8 
699 91139, el.p. mindaugas@minisistema.
lt, faks. 8 5 2358965.

Plastikų perdirbimo įmonė Riešėje, 
Vilniaus raj., ieško įrenginio operatorių 
darbui naujais įrengimais. Apmokymai 
vyks darbo vietoje. Informacija darbo 
metu tel. 8 698 10284

Siūlome darbą: apdailininkams, santech-
nikams, elektrikams, ventiliacijos specia-
listams (apmokėjimas už atliktą darbą), 
sąmatininkei (-ui), ventiliacijos, elektros, 
darbų vadovams. Tel. 8 698 02011, el.p. 
ramunas@ramunstata.lt.

Nuolatiniam darbui reikalingi santechni-
kai/pagalbininkai. Siūlome visas socialines 
garantijas, draugišką kolektyvą. Informacija 
tel.: 8 689 67384, Vilnius.

Siūlome darbą PARDAVĖJAMS "Lietuvos 
spauda" kioskuose, Vilniuje. Reikalavimai: 
pareigingumas, sąžiningumas, paslaugu-
mas, kruopštumas, komunikabilumas. 
Privalumai: mokėjimas dirbti kasos apa-
ratu, darbo patirtis prekyboje. Dėl darbo 
kreipkitės tel. 8 5 2401509.

Nuolatiniam darbui reikalingi santechni-
kai/pagalbiniai. Siūlome visas socialines 
garantijas, draugišką kolektyvą. Infor-
macija tel. 8 689 67384, Vilnius.

Įmonei, gaminančiai nestandartinius, baldus 
reikalingi staliai-baldžiai, pagalbiniai darbi-
ninkai. Tel. 8 685 35220, 8 699 35550.

Patalpų valymo įmonei reikalingos valy-
tojos (-jai) darbui drabužių parduotuvėje 
Akropolyje (rytais), Minsko plente (naktinis 
darbas), Žvalgų g. (prie autobusų parko), Pa-
nerių g.(Naujamiestyje), Pakalnės g.(centre), 
Švitrigailos g., Šeimyniškių g. Reikalingi 
kiemsargiai-teritorijos tvarkytojai. Vilnius, 
Ateities g. 10. Tel. 8 5 2335372.

Siūlome rytinį darbą nuo 8.00 iki 10.00 
val. valytojoms (-ams) Kalvariju g. ir Ka-
roliniskėse. Tel. 8 5 2151300.

Minkštų baldų gamintoja AB "BALTICSOFA" 
siūlo darbą autokrautuvo vairuotojams, 
krovikams. Vienos pamainos darbas, visos 
socialinės garantijos. Informacija tel. 8 610 
31993; Visorių g. 20, Vilnius, el.p. jelena@
balticsofa.com.

Baldai
Dėmesio! Pavasario nuolaidos iki 50 % 
! Antikvariniai ir naudoti baldai, laikro-
džiai, paveikslai, radiola, 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.

Įmonė atnaujina minkštus baldus: keičia 
gobeleną, vatiną, poroloną, spyruokles. 
Gamina nestandartinius čiužinius. Pen-
sininkams taiko 10 procentų nuolaidą. 
Tel. 8 5 2736333, 8 614 92247.

Naudoti geros kokybės olandiški, vokiški baldai 
(odiniai, antikvariniai, miegamieji, sekcijos, indau-

jos ir t.t.). Palankios kainos, 

prekybinis plotas apie 1000 

kv.m2.

Kaunas,

R.Kalantos g. 9. 

Tel.8 (37) 351514.  

Mob. tel 861094676

www.svetainesbaldai.lt

Grožis ir sveikata
Lygių nėra! G.Šičko! Šiandien vieninte-
lis metodas, padedantis beveik 100% 
atsisakyti alkoholio, tabako ir narkoti-
kų. Aukštos klasės specialistas su 16 
metų praktika Vasilij Čepelov. Vilnius. 
Tel.: 8 5 2620251 (nuo 10-21val.), 8 
601 95262.

Naujų 
krovininių 

mikro- 
autobusų 
NUOMA. 

Tel. 
8 600 35697.

Paslaugos 
Visi santechnikos darbai ir įrengi-
niai: santechninė keramika, vandens 
maišytuvai, vandens filtrai (buiti-
niai, pramoniniai) plautuvės, van-
dens šildytuvai, katilai, radiatoriai 
ir t.t. UAB "ALAIVA", www.alaiva.
lt. Tel.: 8 5 2329005, 8 656 29676, 
8 687 25455.

Perdangų montavimas, polinių 
pamatų darymas, rekonstrukciniai 
darbai, terasų, pirčių darymas. Dar-
bus atliekame greitai ir kokybiškai, 
didelė patirtis! Tel. 8 689 06666, 
el.p. taupalda@statyba.lt.

Valymo paslaugos profesionalia įranga 
ir priemonėms. Kilimų, kiliminių dangų, 
minkštų baldų, lovos čiužinių, langų, 
kėdžių, plytelių valymas po remonto ir 
statybos darbų. Tel. 8 647 65980

Projektuojame ir konstruojame liejimo 
formas ir štampus naujausia konstruk-
torine programa. Tel. 8 5 2310485, el.p. 
pletkus@baltvita.lt.

UAB "ŠVAROS TAKAS" VISOS VALYMO 
PASLAUGOS. TEL.: 8 5 2551709, 8 612 
65513, VILNIUS. 

STATOME NAMUS, DENGIAME STOGUS, 
ATLIEKAME VIDAUS APDAILĄ: glaisto-
me, dažome, montuojame gipskartonį, 
klijuojame plyteles, įrengiame grindis. 
Tel.: 8 686 79642, 8 657 92330.

Kokybiški apdailos darbai. Glaistymas da-
žymas, gipskartonio montavimas, grindų 
klojimas, elektros, santechnikos darbai. 
Konsultuojame tel. 8 605 05012.

Parduoda
DURPIŲ, PJUVENŲ BRIKETAI, KURO 
GRANULĖS, ĄŽUOLINĖS ATRAIŽOS. 
Įvairiose pakuotėse. PRISTATOME. Jau 
taikome NUOLAIDAS! Tel.: 8 5 2322500, 
8 686 23080. UAB "VINAGA" Savanorių 
219, Vilnius. 

AKCIJA! PALYDOVINĖ TV BE ABONEN-
TINIŲ MOKESČIŲ. 300 programų tik 
599 Lt ( su montavimu ), arba 28Lt/
mėn perkant lizingu. UAB "RAM ir Ko". 
Tel.: 8 683 12345, 8 684 63079, 8 37 
227639.

BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankiojantys 
švediški anoduoto aliuminio profi lių 
langai. Pertvarų, terasų montavimas. 
www.sistemax.lt, el.p. sistemaxlt@
gmail.com. Adresas: Medeinos 8 a. 
Tel.: 8 675 66117, 8 600 23883.

Mokslas 
Įmonė "VISAGALIS" ruošia visų katego-
rijų vairuotojus. Dieninės, vakarinės ir 
šeštadieninės grupės. Kursai išsimokė-
tinai. Vilnius, Kalvarijų g. 50, Sodų g. 22 
(Vilnius), Vilniaus g. 54 (Šalčininkai). Tel.: 
8 5 2751719, 8 5 2728724, 8 687 38191, 
www.vairavimomokykla.lt.

Vairavimo mokykla organizuoja A,B,C  
kategorijų vairuotojų kursus išsimokė-
tinai. Nauji automobiliai, kompiuteriai, 
literatūra. Su skelbimu 50 Lt nuolaida. 
Viršuliškėse tel.: 8 5 2400763, 8 652 93597, 
Antakalnyje tel.: 8 5 2342044. www.aka-

demijamobile.lt.

Automobiliai
Parduodu "OPEL FRONTERA" 2000 m. 
2.2 DTI sidabrinė spalva, lieti ratlan-
kiai, kondicionierius, el.langai, ABS, 
veliūro salonas. Kaina 27000 Lt. Tel. 
8 614 05186.

Parduodu lengvojo lydinio sidabrinius 
ratlankius "15", 4 tvirtinimo taškai, 
kartu su vasarinėmis padangomis 
"195/65/15", padangos nudėvėtos 
10%, kiekis 4 vnt. Kaina 1000 Lt. Tel. 
8 623 94498, Vilnius.

BRANGIAI PIRKSIME ĮVAIRIUS AUTO-
MOBILIUS, MIKROAUTOBUSUS. 85- 05 
M. TVARKINGUS, SU DEFEKTAIS ARBA 
DAUŽTUS. TEL. 8 688 20004.

Parduodu "AUDI-100", 1986 m. benzinas/
dujos TA iki 2009 m., el. langai, veliūro sa-
lonas. Kaina 2000 Lt. Tel. 8 614 05186.

Parduodu "OPEL CALIBRA" 1992 m., 
benzinas/dujos, TA. Kaina 2800 Lt. Tel. 
8 673 06052.

Statyba
 Giluminiai gręžiniai (vandeniui, ge-
oterminiam šildymui), montavimas, 
garantinis aptarnavimas. Valymo įren-
gimų montavimas. Lietaus vandens 
įrengimas. UAB „Handlita“. Tel. 8 654 
16600. 

GIPSO KARTONO TVIRTINIMO ELEMENTAI 
"KROKODILAI" CD12-NUO 0,23 LT/VNT, 
CD14-NUO 0,32 LT/VNT. STATYBOS ĮRAN-
KIŲ NUOMA, LAISVĖS PR. 55 (IŠ KIEMO). 
TEL. 8 5 2426310.

ĮRANKIŲ NUOMA-LABAI GEROS KAI-
NOS! BETONO MAIŠYKLĖ-NUO 15 LT, 
PARKETO ŠLIFAVIMO MAŠINA-NUO 38 
LT, SUVIRINIMO APARATAS-NUO 15 LT. 
LAISVĖS PR. 55, TEL. 8 5 2426310, WWW.
RINVILA.LT.

Būrimai
KONSULTUOJA DIPLOMUOTA CHI-
ROMANTĖ. IŠSAMI RANKŲ ANALIZĖ, 
PROFESIJOS PARINKIMO, GYVENIMO 
KOKYBĖS GERINIMO KLAUSIMAIS. GRA-
FOLOGINĖ ANALIZĖ. TARO KORTOS. TEL. 
8 614 69874.

Pranešimai
Vilniaus m. 1 apylinkės teisme (Laisvės 
pr. 79A, Vilnius) teisėjas A. Žiedelis iškėlė 
civilinę bylą pagal ieškovo UAB "BTA drau-
dimas" ieškinį atsakovui UAB "Bukiškių 
prekybos transportas" dėl 5370 litų drau-
dimo įmokų priteisimo. Atsakovas UAB 
"Bukiškių prekybos transportas" per 20 
dienų nuo pranešimo paskelbimo spau-
doje dienos privalo pateikti atsiliepimą į 
ieškinį. Jei atsakovas per nustatytą terminą 
nepateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas turi 
teisę priimti sprendimą už akių.
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Plečiančiai savo veiklą saugos tarnybai 
reikalingi: 

apsaugos darbuotojai 
Reikalavimai:
• amžius nuo 18 metų,
• nepriekaištinga reputacija.

Mes siūlome:
• darbą pamainomis, slenkantį grafiką,
• visas socialines garantijas, 
• draudimą nuo nelaimingų atsitikimų,
• karjeros galimybes.

Informacija:
Olimpiečių g. 3, Vilnius
Tel.faks. 8 5 2755900,

el.paštas vilnius@argus.lt

Rimi Baltic - viena i‰ maÏmeninòs prekybos maisto produktais lyderi˜ Baltijos ‰alyse. Kompanija
valdo trij˜ format˜ prekybos centrus: Rimi, Rimi Hypermarket, Supernetto. Bendras darbuotoj˜
skaiãius Baltijos ‰alyse vir‰ija 10 000.

Kvieãiame prisijungti prie auganãios komandos, kur vertinamas kiekvienas darbuotojas

Prekybos centrams
RIMI LIETUVA 

(Vilniuje) reikalingi:

MES SIÌLOME:
• Stabil˜ laiku mokamà atlyginimà, premijas
• Mokymus
• Draugi‰kà atmosferà, jaunatvi‰kà kolektyvà

MñSININKAS, MñSININKO PADñJñJAS

Detalesnò informacija nemokama linija 8 800 08080

Gyvenimo apra‰ymà galite atne‰ti ∞ RIMI LIETUVA 
personalo skyri˜ Savanori˜ pr. 16,Vilnius,

el. pa‰tu atranka@rimibaltic.com su nuoroda „pareigos“ 
arba kreiptis ∞ parduotuv´

Reikalavimai:
Kruopštumas ir atsakingumas
Polinkis bendradarbiauti
Noras mokytis ir tobulėti
Iniciatyvumas ir kūrybingumas
Komunikabilumas ir greita orientacija
Sugebėjimas valdyti kritines situacijas ir daryti 
greitus sprendimus
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Word, Excel, Outlook, 
Power Point)
Geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai

-

Darbo pobūdis:

Užsakymų, pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų, blogų skolų, 
klientų duomenų bazės administravimas
Įvairių ataskaitų ruošimas
Asistavimas vadovui bei reklamos projektų vadybininkui

Mes siūlome:
Karjeros perspektyvas
Galimybę mokytis ir tobulėti
Darbą linksmoje, kūrybingoje ir „pažaliavusioje“ komandoje

»
»
»
»
»
»

»

»

»

»
»

»
»
»

Sparčiausiai Lietuvoje augantis vienintelis
nemokamas dienraštis „15min“ į savo komandą
Vilniuje priims: 

PARDAVIMO SKYRIAUS 

ASISTENTĘ (-Ą)

CV ir motyvacinį laišką siųskite e.einoryte@15min.lt „temos“ eilutėje

nurodydami „CV - Pardavimo skyriaus asistentė (-as)“

Reikalingi riedmenų remonto šaltkalviai, elektrikai, suvirintojai dujomis 
ir elektra, pagalbiniai darbininkai tiltinio krano mašinistams gerai apmo-
kamas darbas Vilniuje. Suteikiame visas socialines garantijas, apmokome, 
suteikiame kvalifikaciją, perkvalifikuojame. Kreiptis - Švitrigailos g. 39/16, 
personalo skyrių. Tel. 8 612 79385.  

Skelbimai "15min" kiekvieną darbo dieną

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

ARBA

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

Daugiau informacijos: 

tel. Vilniuje (8 5) 2336535,  

el. paštu skelbimai@15min.lt
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NBA atkrintamųjų varžybų Rytų 
konferencijos ketvirtfi nalyje su-
sidurs dviejų lietuvių keliai. 

Iki reguliariojo sezono pa-
baigos likus žaisti po viene-
rias rungtynes, tapo aišku, 
kad Klivlendo "Cavaliers" su 
Žydrūnu Ilgausku susikaus 
su Vašingtono "Wizards" klu-
bu, kuriam atstovauja Darius 
Songaila. 

"Cavaliers" namuose tik 
paskutinėmis rungtynių aki-
mirkomis 91:90 išplėšė pergalę 
prieš Filadelfi jos "76ers" krep-
šininkus.

Ž.Ilgauskas buvo vienas 
rezultatyviausių nugalėto-
jų gretose. Jis pelnė 22 taškus 
ir atkovojo 7 kamuolius. Sėk-
mingiau už jį rungtyniavo tik 

LeBronas Jamesas, pelnęs 27 
taškus ir atlikęs 5 rezultaty-
vius perdavimus.

Po šios pergalės Klivlendo 
ekipa, iškovojusi 45 pergales 
ir patyrusi 36 pralaimėjimus, 
užsitikrino Rytų konferencijos 
ketvirtąją vietą ir namų aikš-
tės pranašumą ketvirtfi nalio 
dvikovoje su "Wizards".

Vašingtono ekipa namuo-
se 117:110 įveikė Indianos "Pa-
cers" krepšininkus. Starto pen-
kete rungtynes pradėjęs Da-
rius Songaila nugalėtojams 
pelnė 10 taškų ir atkovojo 9 
kamuolius.

Ši pergalė Wizards ekipai, 
laimėjusiai 43 rungtynes ir pa-
tyrusiai 38 pralaimėjimus, ga-
rantavo penktąją Rytų konfe-
rencijos vietą.

sportas

Lietuvių keliai susikirs ketvirtfi nalyje
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L.KLEIZA - ATKRINTAMOSIOSE
Denverio "Nuggets" su Linu Kleiza užsitikrino vietą NBA atkrintamo-

siose varžybose. Kelią į kitą etapą "Nuggets" atvėrė "Golden State 

Warriors" ekipos pralaimėjimas 116:122 svečiuose Fynikso "Suns" 

krepšininkams. Likus žaisti vienerias reguliariojo sezono rungty-

nes, aštuntąją vietą Vakarų konferencijoje užimanti "Nuggets" (49 

pergalės ir 32 pralaimėjimus) "Golden State Warriors" krepšinin-

kus lenkia viena pergale bei turi pranašumą dėl geresnio tarpusa-

vio susitikimų santykio.

 Ž.Ilgausko (nuotr. k. su kam.) pirmajame atkrintamųjų varžybų etape laukia susitikimas su D.Songaila.  AFP/Scanpix nuotr.

Vakar pimosiose Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) ketvirt-
fi nalio serijos iki dviejų perga-
lių rungtynėse Kauno "Žalgi-
ris" namuose 110:73 sutriuški-
no Vilniaus "Sakalus". 

Rezultatyviausiai kaunie-

čių gretose žaidė po 17 taškų 
surinkę Damiras Markota ir 
Marcusas Brownas. "Sakalų" 
gretose išsiskyrė Justas Sini-
ca (21 tšk.). Antrąsias serijos 
rungtynes komandos rytoj 
žais Vilniuje.

"Žalgiris" sutriuškino "Sakalus"

Lietuvos studentų krepšinio ly-
gos (LSKL) fi nale kovos dvi Kau-
no komandos - čempiono titu-
lą ginanti Vytauto Didžiojo uni-
versiteto (VDU) ekipa ir Lietuvos 
kūno kultūros akademijos (LKKA) 
auklėtiniai.

Tai paaiškėjo po Kauno 
sporto halėje vykusių pusfi -
nalio rungtynių. VDU krepši-
ninkai nesunkiai 100:71 įveikė 
Kauno technologijos univer-
siteto (KTU) komandą. 

LKKA studentai 92:78 nu-
galėjo ne stipriausios sudėties 
žaidusią Klaipėdos universi-
teto (KU) ekipą ir į LSKL fi na-
lą pateko po dešimties metų 
pertraukos. 

Pralaimėjusios koman-
dos kovos dėl bronzos meda-
lių. Finalinės kovos įvyks ba-
landžio 21 dieną Kauno spor-
to halėje.

LSKL taurė atiteks 
kauniečiams

J.Mačiulio (su kam.) vedini VDU 

krepšininkai dėl LSKL čempionų 

vardo kovos su LKKA studentais. 

Lskl.lt nuotr.

Nacionalinės vandensvydžio lygos 
čempionatas prasidėjo be starti-
nio mokesčio nesumokėjusių Vil-
niaus ir Klaipėdos komandų.

Po Kaune įvykusių pirmo-
jo turo varžybų lyderiais tapo 
Kauno "Dainavos" vandens-
vydininkai, laimėję visus tris 
susitikimus. 

Baseino šeimininkai 18:12 
įveikė Alytaus "Dzūkijos Van-

denį", 24:11 nugalėjo Kauno 
"Bebrą" ir 21:4 sutriuškino 
Kauno "Ruonio" ekipą.

Surinkę 6 taškus "Daina-
vos" vandensvydininkai dviem 
taškais lenkia po dvi pergales 
iškovojusias "Dzūkijos Van-
denio" ir Kauno "Kamintos" 
komandas. 

Likusios pirmojo turo rung-
tynės bus žaidžiamos balan-
džio 18-19 dienomis.

Kova baseine - be Vilniaus 
ir Klaipėdos komandų
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"Kino pavasaris", kaip ir pridera ilgai 
lauktam svečiui, šiemet buvo pasi-
tiktas su šypsena ir jau netrukus bus 
išlydėtas braukiant ašaras. 

Festivalį šįmet atidarę ste-
buklingi ir savo paprastumu 
uždegantys Andrzejaus Jaki-
mowskio "Burtai" perteikia-
ma emocija kaip diena nuo 
nakties skiriasi nuo "Kino pa-
vasarį" išlydinčios Andrzejaus 
Wajdos "Katynės". Tai Lenkijos 
istorinis epas, vis dar draskan-
tis ne tik šios tautos, bet ir vi-
sos Europos širdį.

Gyvosios lenkų kinemato-
grafi jos legendos - režisieriaus 
Andrzejaus Wajdos "Katynė", 
anot kino kritikų, sukrečian-
tis ir tragiškas fi lmas. Tai isto-
riniais faktais paremta drama, 
atskleidžianti daugiau nei pus-
šimtį metų skleistą melą. 1940 - 
aisiais KGB Katynėje sušaudė 
daugiau nei keturis tūkstan-
čius lenkų karininkų. Šios žu-
dynės buvo nuslėptos, į mil-
žinišką faktų klastojimo vo-
ratinklį, mezgamą riebaus ir 
negailestingo sovietinės pro-
pagandos voro, įsupant ne tik 
lenkų tautą, bet ir likusias ta-
rybines respublikas bei Vaka-
rus. Pastarieji po Antrojo pa-
saulinio karo su Sovietų Są-
junga pyktis nebenorėjo, taip 
atrišdami rankas melui, kitaip 
manančiųjų persekiojimui, is-
torijos perrašinėjimams.

Įkvėpė asmeniniai 
išgyvenimai

Sukurti fi lmą apie Katynę 
režisierius A.Wajda ryžosi ska-
tinimas ne tik patriotinių, bet 
ir asmeninių interesų. "Kūrė-
jas apie fi lmą mąstė nuo 1989 - 
ųjų, tik atkūrus Lenkijoje de-

mokratiją. Tačiau buvo bejėgis: 
trūko tinkamo scenarijaus, lite-
ratūrinio pagrindo. Nors teigti, 
jog 80 - metis A.Wajda tik pas-
taruosius dvidešimt metų gal-
vojo ekranizuoti Katynės tra-
gediją, būtų neteisinga. Per šias 
žudynes režisierius pats nete-
ko tėvo Jakubo, o motina mi-
rė būdama jauna našlė. Būtent 
jos bei neseniai pasirodę kitų 
moterų, vaikų, sakyti tiesą apie 
Katynę mėginusių represuotų 
artimųjų atsiminimai padėjo 
Wajdai rasti raktą į šį fi lmą", - 
apie fi lmą pasakoja kino kriti-
kė Izolda Keidošiūtė.

"Katynė" - lenkų skausmo 
atspindys

Pernai lenkų fi lmų festiva-
lyje Gdynėje "Katynę" žiūrėjęs 

kultūros savaitraščio "7 meno 
dienos" redaktorius, kino kri-
tikas Linas Vildžiūnas sako: 
"Filmas man asmeniškai pa-
liko netikėtai stiprų įspūdį. Iš 
vienos pusės, maniau, kad tai 
yra tarsi privaloma tema, lyg 
mūsų partizanai ar Žalgirio 
mūšis. Kitą vertus, galvojau, 
jog Wajda jau yra senyvo am-
žiaus režisierius, kurio anks-
tesni fi lmai mane yra nuvylę. 
Ir vis dėlto "Katynė" pasirodė 
stiprus, kupino jėgų meninin-
ko kūrinys, be to - asmeniškai 
išgyventas." 

Anot L.Vildžiūno, Wajdos 
fi lmas yra daugiau ne apie pa-
čią Katynės tragediją, o apie jos 
refl eksiją karo ir pokario me-
tais, šių žudynių atspindžius 
lenkų tautos istorinės sąmo-

nėje ir tautinėje psichologijo-
je: "Į "Katynę" ėjau atsargiai, 
nes sovietų laikais valstybės 
užsakymu buvo kuriami ideo-
logiškai angažuoti ir niekam 
nereikalingi fi lmai apie soci-
alizmo pergales ir komuniz-
mo laimėjimus. Panašiai šiuo 
metu yra Lietuvoje."

A.Wajdos fi lmas - istorinė
 žinia pasauliui

"Katynės" naudos ne tik ki-
nematografi jos prasme nenei-
gia ir istorikas Alfredas Bum-
blauskas: "Tai solidus ir tikslus 
kūrinys. Puikiai surasta meta-
fora, kai fi lmo pradžioje ant til-
to susiduria du žmonių srautai: 
vieni bėga iš Vakarų nuo vokie-
čių, kiti iš Rytų nuo sovietų ar-
mijos. Nors istorikai pabrėžė, 

kad būtent 1939 metų rugsė-
jo 17 dieną, kaip rodoma fi l-
me, tai įvykti negalėjo, tačiau 
tokios detalės nėra svarbu, is-
torikų požiūris nėra pedantiš-
kas".  Anot istoriko, "Katynė" - 
tai fi lmas ne apie žudynes, o 
praeities melą. "Lenkai labai 
tiksliai užsimojo parodyti vi-
sai Europai nacizmo ir komu-
nizmo lygybės ženklą. Žino-
me, kad tai sunkai sekasi, mat 
kažkuris Briuselio biurokra-
tas, čiaumodamas kramtomą 
gumą, pareiškė, jog tai net ne-
svarstytina tema. Todėl fi lmas, 
kuris lenkams padeda galų ga-
le išsivaduoti iš Katynės me-
lo, galbūt prisidės ir prie vidu-
rio aiškesnio Europos istorijos 
suvokimo vakaruose", - viliasi 
A.Bumblauskas.

Raimundas, 

apskaitininkas  

„Aleksandra“ - pirmas 

Sokurovo filmas, kurį 

mačiau. Paliko labai gerą 

įspūdį istorija, kuri papasa-

kota lyg sapnas. Problemos 

fi lme visiškai jokios nėra, tie-

siog gražus vaizdinys. Žavin-

gi žmonių santykiai, jų aki-

mirkos.   

 

Kristina, vertėja 

M a č i a u  „ B o m b o m s 

krentant“. Įdomus tuo, 

kad dokumentiniai kadrai la-

bai pritrenkiantys, tokio fi l-

mavimo tikrai nesuorgani-

zuosi, įdomi vaidyba. Tai yra 

kinas, kuris įtraukia savo pa-

stangomis perteikti tragiz-

mą.  

 

Agnė, teisininkė 

Žiūrėjau „La Zona“. Lū-

kesčiai buvo kitokie, 

maniau, pamatysiu kitokį, 

geresnį fi lmą, panašų į „Die-

vų miestą“. Šiaip neblogas, 

bet pasirodė šiek tiek neiš-

baigtas. 

BALSAS
Kokį fi lmą žiūrėjote 

"Kino pavasaryje"?

Tomas Bručas

redakcija@15min.lt

Nors pavasaris už lango dar tik įsi-
bėgėja, pavasaris kine jau artėja 
prie pabaigos. Tačiau turite dar ke-
lias dienas tam, kad pasimėgautu-
mėte „perliukais“, iš kurių trys įdo-
miausi šiandien.

Kaip ir kiekvienais metais, 
vieną iš fi lmų gaubė paslapties 
šydas, kuris buvo atskleistas tik 
festivaliui einant į pabaigą. Fil-
mas – siurprizas – taip visuo-
se repertuaruose buvo anon-
suojamas jau šiandien pasiro-
dysiantis režisieriaus Mike‘o 
Leigho fi lmas „Vėjavaikė“. Tai 
pasakojimas apie šiauriniame 
Londone gyvenančią moky-
toją Popi, kurios nesugeba su-

gniuždyti jokios gyvenimo ne-
sėkmės. Net kai pavagia jai patį 
brangiausią dviratį, Popi tesu-
geba ištarti: „O aš net nespėjau 
su juo atsisveikinti“. 

Kitas fi lmas, kuris galbūt 
nėra toks optimistiškas, kaip 
pirmasis, tačiau vertas išskir-
tinio kinomanų dėmesio – Lee 
Chang-dongo „Paslaptinga sau-
lės šviesa“.  Miliangas – mies-
tas, į kurį Šin-e ir jos septyn-
metis sūnus atvyksta naujam 
gyvenimui: moters vyras ne-
seniai žuvo autokatastrofoje, 
o šis miestas buvo jo gimtasis, 
į kurį jis visada troško sugrįžti. 
Šin-e istorija, kupina brangių 
kasdieniškų akimirkų bei neį-

tikėtinų pasikeitimų, kurie lyg 
plonu teptuku tapo naujo gy-
venimo voratinklį nepažįsta-
mame mieste.

Dienos fi lmų TOP 3 užbaigs 
danų dokumentinis fi lmas „Vie-
nuolynas“.  Prieš 50 metų Jorge-
nas Lauersenas Vigas nusipir-
ko Hesbjergo pilį Danijoje, tikė-

damasis paversti ją vienuolynu. 
Tačiau tik dabar, po daugiau nei 
30 metų, jis pagaliau gali tai įgy-
vendinti: į Daniją jau keliauja ru-
sų ortodoksų vienuolės. Tačiau 
vienuolės turi savo planų ir no-
rų, o ponas Vigas turi suprasti, 
kad kelias, vedantis jo svajonės 
link, kitoks, nei manė.

Dienos fi lmų TOP 3

kino pavasaris

Jeigu šioje nuotraukoje JŪS – užsukite į redakciją (Vilniuje, 

A.Goštauto 40B) atsiimti prizo - kvietimo į kino fi lmą. Prizą turite atsi-

imti per dvi darbo dienas. Atsiimdami turėkite su savimi laikraštį. 

ATPAŽINK SAVE

Festivalio fi nalas su "Katyne"

Gyvosios lenkų kinematografi jos legendos  A.Wajdos "Katynė" - sukrečiantis ir tragiškas fi lmas. Tai istoriniais faktais paremta drama, atskleidžianti 

daugiau nei pusšimtį metų skleistą melą. 

Juostoje "Vienuolynas" žiūrovai išvys  vieno dano svajonių išsipildymo 

istoriją.
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Aitvarų entuziastai ruošiasi pra-
dėti naująjį padangių užkariavi-
mo sezoną.

Jis prasidės jau šį šeštadienį 
pirmosiomis Lietuvoje sporti-
nių aitvarų pilotų varžybomis 
ir aitvarų pilotų parodomąja 
programa.

Sezono atidarymo šven-
tė vyks Palangoje, paplūdimy-
je prie tilto.

"Buvome įpratę, kad balan-
dis vadinamas švaros mėnesiu, 
o mes norime jį pervadinti ait-
varų mėnesiu. Visame pasauly-
je būtent balandžio mėnesį, kai 

įsivyrauja šilti ir vėjingi orai, vi-
si ištraukia aitvarus. Atidaryki-
me aitvarų sezoną ir Lietuvoje! 
Kviečiu visus šeštadienį atvyk-
ti į Palangą ir ne tik stebėti pir-
mąsias Lietuvoje aitvarų pilotų 
varžybas, bet nepasikuklinti ir 
patiems išbandyti lengvai valdo-
mus ir daug džiaugsmo teikian-
čius dvistropius aitvarus", - sa-
kė šventės organizatorius, "108 
Aitvarų" klubo įkūrėjas Jurgis 
Pauliukas. "Žinoma, pagrin-
dinis šventės dalyvis bus vėjas, 
todėl labai tikimės, kad jis bus 
ne per silpnas ir ne per stiprus, 
o kaip tik tinkantis aitvarų lai-
dymui", - pridūrė jis.

Aitvarų pilotų varžybose 
galės dalyvauti visi norintys ir 
nors kiek mokantys valdyti ai-
tvarus. Dalyviai rungsis fi gū-

rinio ir akrobatinio skraidymo 
kategorijose. Figūriniam skrai-
dymui aitvarų pilotai turės at-
likti privalomąją programą - 7 
fi gūras. Akrobatinio skraidy-
mo meistrai - savo pačių su-
kurtą parodomąją programą. 
Varžybų nugalėtojai bus verti-
nami pagal fi gūrų atlikimo ko-
kybę, tikslumą ir, žinoma, pa-
trauklumą akiai ir apdovanoti 

besibaigiant dienai.
Aitvarų sezono atidarymo 

šventė Palangoje yra įtraukta į 
Amerikos aitvarų pilotų asocia-
cijos kalendorių, kuriame skel-
biamas visos balandžio mėne-
sį pasaulyje vykstančios aitva-
rų šventės.

Dalyvių registracija vyks šven-
tės dieną, nuo 11 valandos. Var-
žybos prasidės 13 valandą. 

Penktąją savo kelionės po Indiją 
savaitę praleidau legendomis api-
pintame, švenčiausiame šios šalies 
mieste - Varanasyje. 

Tai vienas seniau-
sių pasaulio miestų. 
Vietinių gyventojų le-
gendose minima, kad 
jį prieš 3000 ar net 
5000 metų įkū-
rė pats Šiva - 
vienas iš indų 
dievų trejybės, 
vadinama-
sis naikin-
tojas.

Va ra na-
sis - tai Indi-
jos kultūrinis ir 
religinis lopšys, į  jį ke-
liauja  piligrimai iš viso 
pasaulio, o daugelis vaka-
riečių čia tikisi rasti dva-
sinę ramybę, išmokti groti 
tradiciniais Indijos instru-
mentais, medituoti. Patiems 
indams šis miestas - religinis 
centras.

Per Indiją ir per Varanasio 
miestą teka Gangos upė. Šią 
upę indai vadina savo moti-
na, laiko ją šventa bei garbi-
na. Jie tiki, kad Ganga yra vi-
sa ko pradžia ir pabaiga, šioje 
upėje indai atlieka meldimosi 
ceremonijas, kiekvieną rytą ir 
vakarą maudosi joje, taip pat 

skalbia rūbus, vandenį nau-
doja gaminant maistą. Vara-
nasis įžymus tuo, kad daugu-
ma indų nori būti sudeginti 
šiame mieste po mirties - kad 
pelenai būtų išberti į Gangą. 
Indai mirtį suvokia skirtingai 
nei vakariečiai. Jie mirtį pasi-
tinka džiaugsmingai, kaip kitą 

gyvenimo etapą. Teko stebė-
ti mirusių kūnų deginimo 

ceremoniją. Šis ritualas 
atliekamas tam tikroje 

vietoje, upės krante. 
Čia ugnis negęsta 24 
valandas per parą. 

Kasdien Va-

r a -
nasy-

je sudegi-
nama apie 

300 kūnų. De-
ginimo cere-
monijoje daž-

niausiai daly-
vauja tik šeimos 
vyrai, nes kaip 

patys indai teigia, 
moterys yra silp-ne-

snės ir gali pravirkti, o degini-
mo ceremonija - džiaugsmin-
ga ceremonija, kurioje ašaros 
nereikalingos.

Pirmiausia, mirusiojo kūnas 

susuktas į įvairiausius spalvo-
tus, ryškius audeklus panardi-
namas paskutinį kartą į Gan-
gą ir padedamas ant kranto 
nudžiūti. Po to artimieji, pa-
sipuošę spalvotais rūbais, pa-
deda mirusįjį ant paruošto už-
degti laužo. Ugnis liepsnoja 
apie 3 valandas, kol kūnas pa-
virsta į pelenus, kurie išberia-
mi į Gangą. Viso proceso me-
tu girdimi linksmi balsai, kar-
tais net juokas. Paklausinėjau 
indų, ar tikrai jie nejaučia ne-
tekties skausmo. Atsakė, kad 
jie džiaugiasi, nes tai dar vie-
nas gyvenimo etapas. Liūdima 
tik tuomet, jei žmogus palieka 
pasaulį ne savo valia.

Įdomu matyti žmones, gy-
venančius kitaip. Tačiau, norint 
suprasti tikrąjį miesto šventu-
mą, reikia gimti šioje šalyje ir 
augti šioje kultūroje.

Indų ritualai Gangos pursluose
Darius Tolušis

Specialiai "15min" iš Indijos

Į pirmąjį pavasarinį skrydį pakils aitvarai

GANGA IR KARVĖS
Karštą dieną upės vandenyje maudosi ir karvės - šventas gyvūnas 

Indijoje. Teko matyti net mirusias karves, plūduriuojančias Gango-

je. Nenuostabu, kad vanduo yra labai užterštas, juk tiek milijonų 

žmonių gyvena aplink šią upę. Upė turi nepaprastai daug sidab-

ro, jis ją ir gelbsti nuo visiško užterštumo, nors leistiną vandens už-

terštumo normą Ganga viršija apie 300 kartų.

Delis

Ahmadabadas

Bangaloras

Bombėjus

Džaipūras

Kochi

Agra

Khajuraho

Varanasi
Dardžilingas

Udaipūras

PuškarasJodpūras

Kalkuta

Džaisalmeras

Šimla

Daramsala

Rišikešas
Haridvaras

INDIJA

Gangos pakrantėje visi užsiėmę: kas maudosi, kas meldžiasi, kas skalbiasi.                                       D.Tolušio nuotr.

Pirmąsias Lietuvoje aitvarų 

varžybas klubas "108 Aitvarų" 

organizuoja įkvėptas užsienio 

pavyzdžių.

Spalvingasis Varanasio rytas.
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 balandžio 16 dienai

AVINAS. Santykiai šei-

moje darosi įtempti. 

Nusileisti nenori niekas. 

Perženkite savo ambici-

jas ir pasistenkite ne tik 

klausytis, bet ir girdėti. Jei ir toliau ban-

dysite tik manipuliuoti partneriu, ato-

veiksmis gali būti labai stiprus. 

JAUTIS. Kad ir kur bū-

tumėte, šiandien jums 

norėsis būti kitur. Atro-

dys, kad net saulė kait-

riau šviečia ten, kur 

jūsų nėra. Jei nuspręsite patikrinti, bū-

kite pasiruošęs atsakyti už padarinius. 

DVYNIAI.  Apmąsty-

mų ir meditacijos die-

na. Jūsų mintys klajos 

toli ir aukštai, bus sun-

ku susikaupti net pa-

prasčiausiems techniniams darbams. 

Jei galėsite sau tai leisti, pasistenkite 

savęs neprievartauti. 

VĖŽYS.  Net dide-

li nesusipratimai šian-

dien jūsų iš vėžių ne-

išmuš. Šiandien, kaip 

niekada, esate tvirtas ir 

gerai žinote, ko norite. Deja, tvirtumo 

pristigs kalbant apie sveikatą. 

LIŪTAS. Užuot su-

kęs galvą, kaip pateko-

te į šią duobę, verčiau 

kapstykitės iš jos lauk. 

Šiandien bus sunku 

slėpti emocijas - dėl šios priežasties 

galite sulaukti tiek džiugių, tiek kvai-

lų akimirkų. 

MERGELĖ.  Protin-

giausia bus kantriai 

laukti ir atidžiai stebė-

ti. Venkite žadėti ne-

būdamas tikras, kad 

sugebėsite ištesėti. Tolesnių veiksmų 

planas turėtų išryškėti savaime. 

SVARSTYKLĖS.  Pasi-

stenkite mokytis iš sve-

timų klaidų, kad nerei-

kėtų daryti savų. Kita 

vertus, savos klaidos 

geriau įsimenamos ir nekartojamos 

ypač ilgai. Vakare verčiau priimkite pa-

siūlymą, kurį šiaip jau atmestumėte. 

SKORPIONAS. Pa-

drika ir sujaukta diena. 

Nuo visiško chaoso 

gelbsti tik jautrumas 

ir dėmesys smulkme-

noms. Nenusiminkite, sunkiausia jau 

praeityje, dabar jau reikalai eiti geryn. 

ŠAULYS.  Daug  džiaug-

smo šiandien galėtų 

suteikti kūrybinė veikla. 

Esate linkęs tikėti žmo-

nėmis ir, ko gero, šian-

dien nebūsite nuviltas. Įsimylėjėliai su-

žinos apie partnerį naujų pikantiškų 

smulkmenų. 

OŽIARAGIS. Visus 

sprendimus priimkite 

tik pirmiausia pasitarę 

su šeima. Turite steng-

tis nieko neįskaudinti. 

Ką darysi, pareiga šaukia, malonumus 

teks atidėti.

VANDENIS.  Tyrinėji-

mams skirta diena. 

Puikiai seksis ieško-

ti atsakymų į pačius 

painiausius klausi-

mus. Susitikimai su nepažįstamai-

siais gali atnešti pačių netikėčiausių 

rezultatų. 

ŽUVYS. Nesiimkite 

spręsti svetimų proble-

mų! Verčiau prisimin-

kite, kad kiekvienas yra 

atsakingas už savo gy-

venimą. Pasistenkite išvengti ginčų, dis-

kusijų, agresyviai besielgiančių piliečių. 

15 kg

 

horoskopai

"15min" pertrauka

Tikybos mokytoja klausia Petriuko: 

- Kas viską mato ir girdi? 

- Mūsų kaimynė.

Dvi blondinės nuėjo į biblioteką, pasiėmė knygą „Kaip tapti mili-

jonieriumi”, viena pamatė, kad trūksta pusės puslapių.

Viskas gerai, nuramino ją kita, – mums pakaks ir pusės milijono.

anekdotai@15min.lt

ANEKDOTAI

Vardas - Zosė.

Veislė - triušis.

Amžius - 4 metukai.

Mėgsta - sočiai pavalgyti, gulėti ant minkšto kilimėlio.

Nemėgsta - higienos.

Myli - mažus vaikus ir savo šeimininką.

Šeimininkai - Lukas.

Siųsk savo augintinio CV ir nuotrauką augintinis@15min.lt

"15MIN" POLIGONAS
Taisyklės:

Kiekviename žodyje turi būti panau-

dota raidė, esanti dėlionės vidu-

ryje. Negalima žodyje panaudo-

ti raidės daugiau kartų, negu nu-

rodyta dėlionėje. Galima naudo-

ti raides, giminingas duotosioms 

(jei yra raidė „u“, galima ir „ū“, „ų“, 

jei yra „s“, galima  ir „š“ ir pan.). Jei-

gu yra  žodis-atsakymas, 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. paš-
tu poligonas@15min.lt  ir r laimėk 

Copy1 įsteigtą prizą – dėlionę su 
jūsų pasirinkta nuotrauka.  

A  D 
S I 

K I 
T 

K 

Užsirašyk atsakymus:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

N 

Savaitės laimėtojas bus išrinktas penktadienį burtų keliu.

SUDOKU

Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-

tuku pažymėtame langelyje esantį 

skaičių siųskite SMS žinute numeriu 

1351 (žinutės kaina tik 1 Lt, dalyvau-

ti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL, TELE2 

abonentai). Žinutės langelyje rašyki-

te: 15MIN SUD (gautas skaičius) Vardas 

Pavardė Miestas. Vienas iš teisingą at-
sakymą atsiuntusių žmonių burtų tvar-
ka laimės savaitinį prizą - S.Jones kny-
gas: "Vandens lelija" ir "Paukštukas, skel-
biantis žemės drebėjimą" (atsiimti leidyk-
loje "Svajonių knygos", A.Goštauto g. 
4-1, Vilnius, tel. (8-5)2122794).

Vidutinis

9 3 2
7 6

1 8 6 4 9
1 9 2 5

9 1 5 3
5 6 4 1 2

7 8
2 7 6

?

Subtilūs 

psichologiniai 

detektyvai

MANO AUGINTINIS

Raguoti mėsos suktinukai

Suktinukams reikės: mėsos pjaustinių, faršo, prieskonių, dar-

žovių.

Paruošimas: Mėsos gabaliukus išmušti taip pat, kaip ruošiami ir kar-

bonadai. Apibarstyti prieskoniais, druska, smulkiai pjaustytu česnaku 

(kad mėsa būtų dar skanesnė – ją galima iš anksto pamarinuoti pries-

koniais, česnaku, majonezu). Į faršą įberti druskos, prieskonių, galima 

įdėti ir smulkiai pjaustytų svogūnų ar česnakų. Į išmuštą mėsą įdėti ga-

baliuką faršo, kas mėgsta, galima dar pagardinti sūriu. Faršą apvynio-

ti išmušta mėsa. Kad geriau laikytųsi – susmaigstyti mediniais dantų 

krapštukais. Kepti orkaitėje apie 40 minučių. Prieš baigiant kepti, suk-

tinukus galima papuošti daržovėmis – pavyzdžiui, agurkų, paprikų ir 

svogūnų ritinėliais, kuriuos reikia prismeigti dantų krapštukais. 

Garnyrui tiktų virtos ar orkaitėje keptos bulvės arba ryžiai. 

Patiekalą pagardinti galima ir daržovėmis ar jų salotomis.

Skanaus jums linki Gina!

 

Gaminate gardžias salotas? Kepate burnoje tirpstantį pyragą?  Pla-

kate gaivų kokteilį? Siųskite savo receptą ir patiekalo nuotrauką 

adresu redakcija@15min.lt ir jūsų kulinarinį talentą įvertins tūks-

tančiai mūsų skaitytojų.

SKANI IDĖJA

Skanios idėjos autorius apdovanojamas austriškais "Kotanyi" pries-

koniais. Prizą atsiimti "15min" redakcijoje, A.Goštauto g. 40B.

Verslininkas iš Niujorko už 1,5 
mln. JAV dolerių (apie 3,27 mln. 
litų) įsigijo nelegalią Federalinių 
tyrimų biuro (FTB) vaizdajuostės 
kopiją, kurioje įamžinta seksua-
lioji Marilyn Monroe.

Juostoje užfiksuota kaip 
garsi aktorė suteikia oralinio 
sekso malonumą nepažįsta-
mam vyrui. 

Šią žinią apie parduotą vaiz-
dajuostę išplatino Keya Morga-
nas. Jis yra žymus įvairių relik-
vijų kolekcionierius. Būtent 
K.Morganas aptiko 15 minučių 

trukmės vaizdo juostą ir už ne-
menką sumą pardavė vienam 
M.Monroe gerbėjui. „Kiekvie-
nas, pamatęs juostą, kaip mat 
pasakytų, kad joje – Marilyn. 
Juk matyti jos žymusis apga-
mas“, - tikino kolekcionierius 
K.Morganas.  Anot jo, juostos 
pirkėjas pažadėjo fi lmuotą me-
džiagą laikyti saugiai užrakintą. 
„Verslininkas patikino, kad neža-
da iš Marilyn padaryti Paris Hil-
ton“, - sakė K.Morganas. 

Įrašas buvo padarytas 1950-
aisiais. Pasak K.Morgano, kai fi l-
muota medžiaga papuolė į rankas 

Edgarui Hooveriui, 1960-aisiais 
ėjusiam FTB direktoriaus parei-
gas, ją dvi savaites tyrė biuro at-
stovai, bandydami įrodyti, kad su 
M.Monroe juostoje nufi lmuotas 
vyras – Jungtinių Amerikos Vals-
tijų prezidentas Johnas Kenne-
dy arba jo brolis Robertas Ken-

nedy. Jų pastangos buvo bergž-
džios, nes vyriškio veido juostoje 
buvo neįmanoma įžiūrėti. Ma-
noma, kad įrašą nufi lmavo vie-
nas FTB slaptųjų agentų – infor-
matorių. Nors juostos originalas 
buvo konfi skuotas, agentas spė-
jo padaryti jos kopiją. 

Erotinę M.Monroe vaizdajuostę 
įsigijo anonimas iš Niujorko 

Ieškai bendraminčių, draugų, ar naujų pažinčių? O gal 
esi vakarėlių liūtas ir Tau trūksta pramogų? Tuomet por-
talas www.ieskok.lt skirtas kaip tik tau! Čia rasi viską, 
ko Tau reikia. Iš itin plataus portalo narių rato išsirink-
si tai ko ieškai! Kartu galėsi pasinerti į šviežiausias nau-
jienas apie įvairiausius vakarėlius ir ne tik, visoje Lietu-
voje, turėsi puikią galimybę laimėti pakvietimus į juos! 
Nori papuošti savo telefoną? Tuomet lįsk į http://mobi-
le.ieskok.lt  arba http://tele.ieskok.lt/ ir išsirink Tau pa-
tikusį ekrano foną arba skambėjimo toną ir ne tik!  Pra-
mogų ir bendravimo portalas www.ieskok.lt laukia Ta-
vęs! Būk kartu su mumis ir mėgaukis portalo teikiamo-
mis pramogomis ir laisvalaikio praleidimo būdais Tau! 
Iškilus klausimams visada gali kreiptis el.pašto adresu: 
info@ieskok.lt!1962 metais, eidama 36-uosius, mirusi M.Monroe iki šiol yra laikoma 

sekso simboliu.  AFP/Scanpix nuotr.
Užsk. UAB "Ieškok komunikacijos" Nr. 100.941
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Gatvės piešinių genijus Bank-
sy ir vėl sukėlė visuotinį sąmyšį.

Pasaulio bulvarinė spau-
da mirgėte mirga nuo prane-
šimų, kad įžūlusis britas nau-
jausią savo piešinį ant vienos 
Londono sienos "išraitė" tie-
siai prieš apsaugos fi lmavi-
mo kamerą.

Viename Didžiosios Brita-
nijos sostinės pramonės rajo-
ne dirbantys įstaigų tarnau-
tojai buvo tiesiog šokiruoti, 
kai pirmadienio rytą, atėję į 
darbą, ant sienos išvydo di-
džiulį piešinį su užrašu "One 
nation under CCTV". 

Pasak pastatą saugančių 
apsaugos darbuotojų, fi lma-
vimo kameros neužfiksavo 
kada ir kaip buvo padarytas 
šis piešinis.

"Peržiūrėję juostą, nepa-
matėme nei Banksy, nei kito 
gatvės menininko. Tiesiog 
mistika. Neįsivaizduojame, 
kada ir kas galėjo ant mūsų 
pastato palikti tokio dydžio 
piešinį", - sakė vienas apsau-
gininkas.

Naujasis Banksy piešinys, 
vaizduojantis apsaugininką, 
kuris stebi užrašą "One nati-

on under CCTV" piešiantį ma-
žą berniuką, sukėlė didžiu-
les diskusijas ir tarp eilinių 
londoniečių. "Na, jei fi lma-
vimo kameros neužfiksavo 
įžymiojo Banksy, matyt kaip 

jis atrodo žino tik tas piešti-
nis apsaugos vyrukas", - juo-
kėsi vienas Londono gatvėje 
sutiktas vaikinas.

Iš Bristol io miesto k i-
lęs gatvės piešinių meistras 

Banksy išgarsėjo, kai muzi-
kos parduotuvėse, naują Pa-
ris Hilton albumą pakeitė 
500 savo perdarytų albumų. 
Nė vienas kūrinį nusipirkęs 
žmogus jo negrąžino.

Labas Ramune. Mylėjau merginą beveik 6 metus. Visko buvo - 

gerų ir blogų dienų, bet prieš 2 metus ji pradėjo susitikinėti su 

mergina, jos tapo pora. Kai ji apie tai pasakė, iš pradžių buvo 

šokas, vis tikėjausi, kad tai praeis, bet, deja,... prieš metus ji iš-

vyko į Londoną. Per tą laiką aš susipažinau su vienu vaikinu, 

jis man prisipažino, kad pamilo mane. Aš į tai nekreipiau dė-

mesio, tiesiog praleidau tai pro ausis. Grįžus merginai ,mes su 

ja labai susipykome ir išsiskyrėme visam laikui, ji vėl išvažiavo. 

Iš vienos pusės, džiaugiuosi, nes viskas buvo pabodę. Bet jai iš-

važiavus, aš pradėjau galvoti apie tą vaikiną. Paskutinį kartą, 

kai matėmės, aš jį smarkiai įskaudinau, dabar jis mane igno-

ruoja. Kas man yra? Kodėl aš galvoju apie jį, nors vis dar jau-

čiu tai merginai jausmus? Vilius 23m.

Sveikas, Viliau. Kaip suprantu, tu jauties labai pasimetęs, sunerimęs, 

net sumišęs dėl savo jausmų tam vaikinui, nes iki šiol greičiausiai 

buvai įsitikinęs, kad tave traukia tik merginos. Tau turėtų kilti klausi-

mas, kokia gi tavo seksualinė orientacija. Tai, kad tavo kelyje atsira-

do vaikinas, kuris tau net meilėje prisipažino, o draugė, su kuria il-

gai draugavai, taipogi turi stiprų homoseksualų pradą, gali liudy-

ti ir tavo paties ryškėjančias, tačiau ne iki galo įsisąmonintas bei 

pripažintas homoseksualias tendencijas.

Garsus amerikiečių mokslininkas Alfredas C.Kinsey teigė, kad gam-

toje nėra griežtų ribų, kategorijų, egzistuoja tam tikras seksualumo 

vientisumas. Veikiamas genetinių faktorių, auklėjimo, šeimos din-

amikos, bendruomenės, ankstyvosios lytinės patirties, individo het-

eroseksualus ir homoseksualus potencialas tarpusavyje susimaišo ir 

susilieja, todėl įmanomas bet koks seksualinės orientacijos mišinys, 

kaip kad karšto ir šalto vandens čiaupų rankenėlių pasukimu regu-

liuojama vandens temperatūra nuo visai šalto iki labai karšto.

Kartais, kol galutinai nusistovi seksualinė orientacija, žmogus gali 

pereiti įvairius etapus. Tarkime, iš pradžių žmogus gali priskirti save 

prie heteroseksualių asmenų, vėliau kurį laiką jo elgsena gali būti 

biseksuali, kol galiausiai pereina į kitą vientisumo pusę ir tampa ho-

moseksuali. Kartais heteroseksualus asmuo, atsidūręs neįprastoje 

aplinkoje, tik laikinai gali pasinerti į erotinius santykius su savo ly-

ties asmenimis. Kiti individai seksualiai eksperimentuoja su įvairiais 

partneriais, kol tampa heteroseksualūs arba homoseksualūs. Taipo-

gi yra asmenų, kurių seksualumas išvis nėra susijęs su lytimi, jiems 

svarbiausios kito žmogaus asmenybės savybės, bendravimo stilius. 

Koks tas tavo seksualumas teks ištirti ir išsiaiškinti pačiam.

Klausk Ramunės: 
seksas@15min.lt

MIESTAS IR SEKSAS

Ramunė Pajuodytė, 

Psichologė-psichoterapeutė

Seksualinės 
orientacijos kryžkelė 

Praeityje garsi aktorė Elizabeth 
Taylor atsidūrė ligoninėje po to, 
kai išgėrė alkoholio kartu su jai 
paskirtais vaistais.

76-erių aktorė blogai pasi-
juto paryčiais. Ją ėmė pykinti, 
o kai sutriko aktorės kvėpa-
vimas, ji prižadino savo pa-

dėjėją. E.Taylor buvo nuvež-
ta į Los Andželo "Cedars-Si-
nai" medicinos centrą.

Šiuo metu garsenybė il-
sisi namuose. Pasak vieno 
E.Taylor draugo, aktorė taip 
išsigando, kad manė, jog ne-
sulaukusi pagalbos mirs.

"Elizabeth ištiko pani-
kos priepuolis. Dėl to jai ta-
po sunku kvėpuoti. Ji galvo-
jo, kad mirs, nes nuo vaistų 
ir alkoholio jai buvo tikrai la-
bai bloga. Aktorė suprato, ko-

kią klaidą padarė ir prisiekė, 
kad daugiau tokiais dalykais 
nerizikuos niekada", - sakė 
garsenybės draugas.

E.Taylor atstovas atsisa-
kė ofi cialiai komentuoti ak-
torės sveikatos būklę.

Filmo "Kleopatra" išgar-
sinta E.Taylor 1983-aisiais bu-
vo gydoma nuo priklausomy-
bės vaistams. 

1988-aisiais aktorė turėjo 
rimtų problemų su nuskaus-
minamaisiais.

E.Taylor vaistus užgėrė alkoholiu

Aktorė E.Taylor pateko į 

ligoninę, kai vaistus išgėrė 

kartu su alkoholiu. 

AFP/Scanpix nuotr. 

Eidamas 96-uosius mirė žino-
mas JAV f izikas Johnas Whe-
eleris.

Garsus mokslininkas su-
vaidino svarbų vaidmenį ku-
riant atominę bombą ir įvedė 
terminą "juodoji skylė".

Pasak mokslininko duk-
ters Alison Wheeler Lahnston, 
Prinstono universiteto profe-
sorius mirė balandžio 13 die-
ną, savo namuose Haitstauno 
mieste Naujajame Džersyje, 
nuo plaučių uždegimo.

J.Wheeleris buvo vienas 
paskutinių Alberto Ensteino 
bendradarbių. Per karą drau-
ge su kitais mokslininkais jis 
dirbo vadinamajame Manhe-
teno projekte, kurio tikslas bu-
vo sukurti Jungtinėms Valsti-
joms atominę bombą.

J.Wheeleris pasaulyje iš-
garsėjo dar ir tuo, kad yra 
termino "juodosios skylės" 
autorius.

Pasak jo, tai vieta erdvėje ir 
laike, kurios gravitacinė trau-
ka tokia didelė, kad išsiveržti 

iš jos negali net objektai, ju-
dantys šviesos greičiu.

Anksčiau tokie astrofi zi-
kiniai objektai mokslinėje li-
teratūroje anglų kalba buvo 
vadinami "kolapso ištiktomis 
žvaigždėmis", o rusų kalba - 
"sustingusiomis žvaigždėmis" 
arba "kolapsarais".

JAV prezidentas George'as 

W.Bushas išplatino praneši-
mą, kuriame sako, kad drau-
ge su žmona Laura Bush liū-
di dėl vieno didžiausių Ame-
rikos fi zikų mirties.

"Per savo karjerą J.Wheeleris 
pakeitė ištisą istorijos kursą. 
Tai yra didžiulė netektis ne tik 
Amerikai, bet ir visam pasau-
liui", - sakė G.W.Bushas.

Mirė "juodosios skylės" autorius J.Wheeleris

Įžūlusis Banksy 
nesiliauja stebinti

Pastato apsaugos kameros neužfi ksavo, kada ir kas ant pastato sienos nupiešė didžiulį piešinį, tačiau visas 

Londonas aidi - esą tai garsiojo Banksy darbas.  The Daily Mail nuotr.

J.Wheeleris dirbo Manheteno projekte, kurio tikslas buvo sukurti 

atominę bombą.
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