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Originalųjį vienaratį minantys entuzias-
tai jaučiasi it atstumtieji. Dviratininkus, 
riedutininkus, paspirtukininkus ar ried-
lentininkus gina Kelių eismo taisyklės, 
tuo tarpu apie vieno rato gerbėjus jose 
neužsimenama nė žodžiu.

Vilniuje veikiančio vienaračių 
klubo „Unike” nariai guodėsi, kad 
jau senokai Susisiekimo ministeri-

jai rašo prašymus ir ragina ofi cialiai 
vienaračius pripažinti kaip trans-
porto priemonę, tačiau jokio atsa-
ko nesulaukia.

„Į Susisiekimo ministeriją ir skam-
binome, ir rašėme. Galiausiai išsiun-
tėme raštą, kuriame aiškiai išdėstė-
me, kad norėtume turėti kokį nors 
statusą, nes dabar esame nei pėstie-
ji, nei transporto priemonės vairuo-

tojai. Gavome atsakymą, kad mūsų 
per mažai, jog Kelių eismo taisyklė-
se galėtų būti padaryti kokie nors 
pakeitimai. Kartais juokiamės, kad 
gal apskritai mes eisme nedalyvau-
jame. O kas bus, jei pateksime į ko-
kį nors įvykį? Pagal kokį įstatymą 
tuomet mes atsakysime?“ - retoriš-
kai klausė vienaračių klubo „Unike” 
atstovas Žygimantas Milius.

Tačiau Susisiekimo ministe-
rijos Saugaus eismo departamen-
to direktoriaus pavaduotojas Vid-
mantas Pumputis „15min” patvir-
tino, kad eismo taisyklių pakeiti-
mams, kuriuose bus ir vienaračių 
statuso apibrėžimas, yra intensy-
viai ruošiamasi.

Nukelta į 4 psl. 

Į klubą "Unike" susibūrę vienaračių gerbėjai dažniausiai renkasi Katedros aikštėje ir stebina praeivius įmantriais triukais.  J.Kalinsko nuotr.
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Vilniečiams papildomų automo-
bilių stovėjimo aikštelių miesto 
centre teks luktelti mažiausiai dve-
jus metus.

Naujas požemines automo-
bilių stovėjimo aikšteles nu-
matoma statyti J.Lelevelio ir 

A.Vienuolio gatvių teritorijo-
je (prie Operos ir baleto teat-
ro) ir teritorijoje tarp Susisieki-
mo ministerijos, “McDonald's” 
kavinės Gedimino prospekte 
ir muzikos mokyklos „Ąžuo-
liukas“ pastatų. Jei projektams 
bus pritarta savivaldybėje, šių 

aikštelių statybos darbai prasi-
dės po pusantrų metų, kai baig-
sis „Vilnius - Europos kultūros 
sostinė 2009“ renginiai.

Aikštelėje prie Operos ir ba-
leto teatro numatoma 520 auto-
mobilių stovėjimo vietų, kito-
je - iki 200 vietų. Pasak SĮ “Vil-
niaus planas” direktoriaus Jus-
tino Kulakausko, papildomai 
griauti jokių statinių nežada-
ma, tik reiks iškasti prie Operos 
ir baleto teatro esančią dabarti-
nę požeminę aikštelę. Naujose 
dviaukštėse požeminėse aikš-
telėse numatytos patalpos, ku-
riose įsikurs gėlių, spaudos ki-
oskai, viešieji tualetai, kurių 
trūksta miesto centre.

Vilnius

 pavasaris

N.Radevič nuotr.

orai

Mažai

debesuota

Trumpalaikis 

lietus

Lietus

Lietus su

perkūnija

Debesuota

Sniegas

Šlapdriba

Giedra

Varduvininkai: Apolonijus, Eitvilas, Girmantė, Kaributas, 

Undinė.

Dienos info: saulė teka 06:09, leidžiasi 20:29, 

dienos ilgumas 14:20. Priešpilnis.
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Atėnai +17 °C 

Berlynas +8 °C

Briuselis +9 °C

Dublinas +7 °C

Helsinkis +5 °C

Lisabona +15 °C

Londonas +9 °C

Maskva +7 °C 

Oslas +9 °C

Paryžius +17 °C

Praha +16 °C

Ryga +7 °C

Roma +19 °C

Stokholmas +7 °C

Talinas +4 °C

Varšuva +14 °C

Europoje

Ši diena bus lietinga ir vėsi. 

Oro temperatūra šalyje sieks 

7–10 °C šilumos. 

Rytoj išsilaikys panašūs orai, 

tačiau lietaus bus mažiau, protar-

piais pasirodys saulė. Ateinančią 

naktį oro temperatūra 1–3 °C 

šilumos, šiauriniuose rajonuose 

kai kur galimos šalnos iki 1 °C. 

Rytoj dieną oro temperatūra 

sieks 6-11 °C šilumos. 

dieną naktį dieną naktį dieną

Vilnius +9 °C +2 °C +11 °C +3 °C +11°C 

Kaunas +9 °C +2 °C +11 °C +3 °C +12 °C

Klaipėda +9 °C +4 °C +10 °C +3 °C +11 °C

Lietuvoje
penktadienį šeštadienį sekmadienį

Požeminių aikštelių miestui teks palaukti

MINI AUTOMOBILIŲ MIESTAS
Siekdama sumažinti automobilių statymo problemas miesto centre 

ir spūstis sostinės gatvėse, savivaldybė iškėlė naują idėją - Vilnių pa-

skelbti mini automobilių miestu.  „Kaip Amsterdamas - dviračių mies-

tas, taip Vilnius galėtų tapti mini automobilių miestu“, - sakė sostinės 

mero pavaduotojas Evaldas Lementauskas. Mini automobilių savinin-

kai būtų skatinami - jų automobilių stovėjimo aikštelėse vieta nekai-

nuotų. Kokie automobiliai vadintųsi mini - diskutuotinas klausimas: 

ar tai priklausytų nuo variklio tūrio, ar nuo automobilio ilgio.
Perpildytos automobilių stovėjimo aikštelės miesto centre vilniečius kankins dar bent porą metų. 

J.Kalinsko nuotr.
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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

Vienaračiai laukia pripažinimo

Atkelta iš 1 psl.

„Ministerijoje sudaryta 
darbo grupė, kuri iki gegužės 
vidurio parengs eismo taisyk-
lių pakeitimus. Juose ir bus 

apibrėžta, kuriai kategorijai 
priklauso vienaračiai“, - tei-
gė V.Pumputis. Saugaus eis-
mo departamento specialis-
to teigimu, vienaratis, taip 
pat, kaip ir riedučiai, paspir-
tukas ar riedlentė yra tik pės-
čiojo atributas.

„Kol kas tiksliai negaliu 
pasakyti, kokia bus vienara-
čių paskirtis, bet turbūt su-
tiksite, kad jie negali būti pri-
skirti prie dviračių transporto 
priemonių, nes tiesiog neturi 
antrojo rato. Tačiau tikrai no-
rime padėti šiems entuzias-
tams. Per pastaruosius metus 
atsirado galybė naujovių, to-
kių, kaip minėti vienaračiai 
ar populiarieji „Segway“. Iki 
šiol važiavimas jais nebuvo 
apibrėžtas taisyklėmis. Da-

bar bus puiki proga“, - kal-
bėjo V.Pumputis.

Sostinėje studijuojančio ir 
dirbančio Ž.Miliaus teigimu, 
patys vienaratininkai labiau-
siai norėtų būti priskirti prie 
pėsčiųjų, kadangi važiuoja-
mojoje dalyje neįprasto įren-
ginio savininkams yra perne-
lyg pavojinga.

„Važiuojant vienaračiu, la-
bai lengva netekti pusiausvy-
ros. Na, o tokiu atveju galima 
papulti po automobilio ratais. 

Tad mes tikrai panašesni į pės-
čiuosius, tik niekas to ofi cia-
liai nereglamentuoja. Viena-
račio greitis yra lyginamas su 
bėgimu ristele, žmogaus kū-
no padėtis yra stati. Viena-
ratis nėra pavojingas pėstie-
siems, be to jis labai manev-
ringas. Tad tikimės ir pėsčiųjų 
supratimo, nes tikrai nesame 
jiems pavojingi. Norime bū-
ti pripažinti!“ -  sakė viena-
račiu į darbą bei universitetą 
keliaujantis Ž.Milius.

VIENARAČIŲ ISTORIJA
Viena iš vienaračio atsiradimo teorijų sie-
kia XIX amžių. Tais laikais labai išpopulia-
rėjo vadinamieji „penny-fartingai“, dvira-
čiai dideliais priekiniais ir mažyčiais ga-
liniais ratais. Buvo rengiamos tokių dvi-
račių varžybos. Pasvirę į priekį ir stipriai 
mindami pedalus, varžybų dalyviai iškel-
davo mažytį ratą į orą ir stengdavosi nu-
važiuoti kuo didesnį atstumą didžiuoju 
ratu. Vėliau „penny-fartingų“ gerbėjai sumanė mažojo rato atsisakyti 
ir palikti tik didįjį. Taip ir gimė vienaračiai, kuriais iki šiol naudojamasi 
ne tik kaip susisiekimo priemone, bet ir mokomasi triukų.

Dovilė  

Filmanavičiūtė

d.fi lmanaviciute@15min.lt

Kai kuriose užsienio šalyse vienaračiams yra skirti specialūs 

takeliai. To paties netolimoje ateityje tikisi ir Vilniaus vienaratininkai.

 J.Kalinsko nuotr.
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„15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje, turintis 407,000 nuolatinių skaitytojų kiekvieną darbo dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 

Vėstant ekonomikai ir lėtėjant 
gyvenamojo būsto statyboms, 
šioje rinkoje mažėja darbo jė-
gos poreikis. 

Prognozuojama, kad staty-
bininko profesija stabilų dar-
bą ir atlygį garantuos tik savo 
srities profesionalams.

Pastaruosius penketą-
šešetą metų v ykęs statybų 
suklestėjimas lėmė didžiu-
lę darbo jėgos paklausą šio-
je srityje. 

Tačiau dabar statybų rin-
kos specialistai teigia, jog ne-
beliko būtinybės vežtis papil-
domos darbo jėgos iš užsie-
nio, mat pasiūla ima viršyti 
paklausą.

Lietuvos statybininkų aso-
ciacijos prezidentas Adakras 
Šeštakauskas teigė statybi-
ninkų profesijos  saulėlydžio 
dar tikrai neprognozuojąs, 
tačiau, anot jo, statybų dar-
bo rinkoje išliks visų pirma 
profesionalai. 

„Dėl vėstančios ekono-
mikos, brangstančių degalų 
ir kitų faktorių statybų rinka 
Lietuvoje taip stipriai nebe-
augs. Finansų ministerija ir 
fi nansų ekspertai mūsų ša-
liai prognozuoja 5 proc. ben-
drojo vidaus produkto (BVP) 
augimą - manau, statybų rin-
ka augs panašiai, nes staty-

bos - tai tarsi ekonomikos 
„veidrodis“. Taigi iš užsie-
nio statybos darbuotojų vež-
tis tikrai neprireiks“, - sakė 
A.Šeštakauskas. 

Vis dėlto, anot jo, darbe 
tikrai išsilaikys tie statybi-
ninkai, kurie turi kvalifi ka-
ciją, yra profesionalūs, gerai 
vertinami darbdavio. 

Na, o pagalbiniams, kva-
lifi kacijos neturintiems dar-
bininkams, teks arba mokytis 
ir įgyti specialybę, arba dar-
bo ieškotis kitur. 

„Manau, kad tokiems dar-
bininkams tikrai vertėtų pasi-
naudoti darbo biržos, kitų ins-
titucijų organizuojamais mo-
kymais, kvalifi kacijos kėlimo 
kursais. Turėdami kvalifi kaci-
ją, darbo šie žmonės turės“, - 
teigė A.Šeštakauskas.

Jam antrino bendrovės 
„Ober-Haus“  būsto depar-
tamento vadovas Remigijus 
Kleteras. 

„Darbo statybininkams 
trūksta jau dabar. Statybų už-
sakymų yra gerokai mažiau, 
tad mažiau reikia ir darbi-
ninkų“, - sakė jis. 

Pasak R.Kletero, statybų 
bumas sąlygojo tai, jog į rin-
ką atėjo daug nekvalifi kuo-
tų, neparuoštų darbinin-
kų. To pasekmė - dažni bro-
ko atvejai. 

„Tač iau dabar stat ybi-
ninkai tikrai atsisijos. Dar-
bo rinkoje išliks tik profe-
sionalūs, savo darbą išma-
nantys, specialistai“, - sakė 
R.Kleteras.

Statybose išliks tik profesionalai

Sulėtėjęs statybų tempas nekvalifi kuotus darbuotojus gali palikti be darbo.  A.Ufartas/BFL nuotr.

Eglė Gerulaitytė

e.gerulaityte@15min.lt
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DEGALŲ KAINOS

Degalų kainos Vilniaus degalinėse balandžio 17 dieną.
*Nurodytos vidutinės degalų kainos ir skirtumas įvairiose degalinėse gali svyruoti iki 3 ct.

4.85/ 5.00 
0.99/ 1.03

-/ -

4.25/ 4.35

2.15/ 2.19 

4.90/ 5.00
0.99/ 1.02

0.09/ 0.09
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2.14/ 2.18

4.84/ 5.01
0.99/ 1.04

0.08/ 0.10

4.23/ 4.34

2.15/ 2.19

LVL
PLN

RUB

GBP

USD

VALIUTŲ KURSAI
 (perka/parduoda):

4.81/ 4.98
0.92/ 1.02

-/ -

4.17/ 4.31

2.14/ 2.19

Valiutų kursai balandžio 17 dieną didžiausiuose Lietuvos bankuose.

Darbo statybininkams trūksta jau 
dabar. Statybų užsakymų yra ge-
rokai mažiau, tad mažiau reikia ir 
darbininkų. Darbo rinkoje išliks tik 
profesionalūs, savo darbą išmanan-
tys, specialistai.
Sakė R.Kleteras.

"15min" dienoraštis - 

www.blogas.lt/15min
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Vakar Seime pristatyta Vyriausybės 
metinė veiklos ataskaita. Tačiau ją 
nustelbė neregėtas incidentas - vie-
nas parlamentaras premjero Gedi-
mino Kirkilo klausėsi, kaip įtariama, 
būdamas neblaivus.

G.Kirkilui teko nelengva 
užduotis - įrodyti, kad Lietu-
vos gyvenimo peizažas nėra 
toks niūrus, kokį prieš porą die-
nų Seime skaitydamas metinį 
pranešimą nutapė preziden-
tas Valdas Adamkus.

Premjero teigimu, praėję 
metai „buvo labai aktyvūs ir 
darbingi“, nors ir nelengvi, nes 
teko spręsti įsisenėjusias prob-
lemas. Jis pripažino, jog minist-
rai visų problemų išspręsti ne-
spėjo. Kai kurie darbai - saugaus 
eismo užtikrinimas, savavališ-
kų statybų sustabdymas - per-
sikėlė į šiuos metus.

Vienu svarbiausių darbų 
Vyriausybės vadovas laikė ap-
sisprendimą dėl naujos bran-
duolinės elektrinės statybos. 
Kitas laimėjimas - Lietuvos įsi-
liejimas į Šengeno erdvę.

Anot Vyriausybės vado-
vo, augo visos ūkio šakos, di-
dėjo vidutinis šalies gyvento-
jų darbo užmokestis, mažėjo 
nedarbas. 

Į konservatorės Irenos De-
gutienės repliką, kad Vyriausy-
bė nemato, koks nesulaikomas 
šalyje kainų augimas, G.Kirki-
las atsakė, kad ne tik Lietuva, 
bet ir visas pasaulis su baime 
laukia kainų augimo.

Mišriai Seimo narių gru-
pei priklausantis Algimantas 
Matulevičius atkreipė dėme-
sį, kad visiškai nemažinamos 

valstybės valdymo išlaidos. 
G.Kirkilas paaiškino, kad di-
dėjant atlyginimams privačia-
me sektoriuje, tenka kelti algas 
ir dirbantiesiems valstybinia-
me sektoriuje.

G.Kirkilui atsakinėjant į 
parlamentarų klausimus, so-
cialdemokratų partijos seniū-
nė Irena Šiaulienė paprašė po-
sėdžio pirmininko pašalinti 
savo partijos kolegą Gintautą 
Mikolaitį iš salės. Pastarasis 
elgėsi lyg girtas.

G.Mikolaitis iš pradžių 
blaškėsi antrame Seimo rūmų 
aukšte, paskui nusileido į pir-
mąjį. Čia jis užėjo į BNS žurna-

listų darbo kambarį. Išsigan-
dęs ir susijaudinęs parlamen-
taras išgėrė vandens, paprašė 
kavos bei kvepalų. Jų gavęs, 
pasipurškė į burną. „Tai da-
bar mane iš Seimo išmes? Bet 
juk įrodymų nėra... Aš negir-
tas. Gėrėme vakar su Bradaus-
ku. Dar su kai kuo. Šiandien 
tik blogai atrodau", - teisino-
si parlamentaras.

48 metų G.Mikolaitis liūd-
nai pagarsėjo prieš porą metų, 
kai sukėlė avariją, kurioje bu-
vo sužeistas žmogus, ir pabė-
go iš įvykio vietos. Tuomet jis 
atsipirko švelniausia bausme - 
3 tūkstančių litų bauda.

aktualijos

Ataskaitą lydėjo alkoholio tvaikas

Premjero metinio pranešimo klausęsis G.Mikolaitis (d.) atrodė lyg išgėręs. Už Seimo nario vardo 

diskreditavimą jis buvo pašalintas iš salės iki posėdžio pabaigos.  R.Vilimo, A.Ufarto/BFL nuotr.

Persigalvojo
Anksčiau ketinusi Nacionalinio 

stadiono statyboms skirti lėšas 

iš Privatizavimo fondo Vyriau-

sybė pakeitė sprendimą ir 200 

mln. Lt iš šio fondo skirs moky-

tojų atlyginimams. Šiuo metu 

svarstoma, iš kur paimti lėšų 

stadionui.

Suimta dainininkės 

Berneen skriaudikė

Vilniaus miesto 2-asis apylin-

kės teismas vakar dviem mėne-

siams leido suimti 22 metų vil-

nietę, įtariamą užpuolusią ir su-

mušusią tamsiaodę dainininkę 

Berneen (nuotr.). Pareigūnai tei-

gia, kad jiems žinomi ir kiti inci-

dente dalyvavę asmenys.

Ikiteisminiam tyrimui vadovau-

ja Vilniaus apygardos prokura-

tūros prokurorai. Jie sakė nega-

lį paneigti, kad sulaikyta vilnie-

tė nedalyvavo garsiosiose skus-

tagalvių eitynėse sostinės cent-

re kovo 11-ąją.

Berneen rasistinį išpuolį patyrė 

praėjusią savaitę Vilniuje prie Šv. 

Onos bažnyčios. Atlikėja pareiš-

kė stabdanti koncertinę veik-

lą Lietuvoje.

TRUMPAI
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Europos mokslininkai teigia, jog 
jau greitai mėnulyje bus galima 
sodinti augalus.

Kijevo mokslininkai pa-
sodino gvazdikėlius (nuotr.) 
kietoje žemėje, panašioje į tą, 
kuri yra Mėnulyje. 

Įvairios bakterijos padėjo 
augalams gauti iš žemės rei-
kiamas medžiagas, pav yz-
džiui, kalį. 

Tyrimo rezultatus prista-
tė Europos kosmoso tyrimų 
ir technologijų centro ats-
tovas iš Nydernaldų Bernar-
das Foingas. 

Jo teigimu, Mėnulyje pa-
sodinus gvazdikėlius, būtų 
galima stebėti, kaip prisitai-
ko gyvybė. 

„Įrengtume vandens cir-

kuliacijos sistemą, kuri būti-
na kuriant bet kokią primi-
tyvią gyvybę“, - sakė moks-
lininkas. 

Tačiau Europos kosmo-
so agentūros atstovai šį pa-
reiškimą vadino „moksline 
fantastika“. 

Net su kū r us d i rbt i nę 
atmosferą ir tiekiant vande-
nį, Mėnulyje būtų gerokai sun-
kesnės sąlygos nei Žemėje. Pa-
lydovo nuo radiacijos nesau-
go magnetinis laukas. 

Sprogmenimis apsitaisęs mir-
tininkas vakar Irake nusitaikė 
į dviejų brolių žūties gedinčius 
laidotuvių dalyvius.

Per sprogimą žuvo ma-
žiausiai 50 žmonių, dar pus-
šimtis  buvo sužeista. Tai 
buvo kruviniausias išpuolis 
Šiaurės Irake pastaraisiais 
mėnesiais.

Sprogimas nugriaudėjo 
Bu Mahamedo kaime, esan-
čiame už 90 kilometrų į šiau-

rę nuo sostinės Bagdado. Tuo 
metu vyko dviejų brolių, kurie 
priklausė su „Al-Qaeda“ ko-
vojančiai vietinei bendruo-
menei, laidotuvės. Laidotu-
vių dalyviai buvo susirinkę 
palapinėje. „Staiga nutvisko 
akinanti šviesa, į orą pakilo 
ugnies kamuolys. Aš nukritau. 
Kai atsitokėjau, aplinkui bu-
vo pilna žmonių kūnų“, - sakė 
vienas sužeistųjų Ali Khala-
fas. Jo teigimu, žuvusieji buvo 
sukrauti į sunkvežimį.

Įtariama, jog išpuolį su-
rengė „Al-Qaedos“ islamis-
tai. „Al-Qaeda“ reiškia ne-
pasitenkinimą, jog vietinė 
bendruomenė bendradar-
biauja su Irake dislokuoto-
mis JAV pajėgomis.

Nors smurtas Irake pama-
žu slopsta ir JAV pradėjo ma-
žinti savo pajėgas šioje šalyje, 
pastarosiomis savaitėmis vėl 
padaugėjo pavienių išpuolių. 
Per vieną jų Baakubos mies-
te žuvo 40 žmonių. 
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Išpuolis per laidotuves

Mėnulyje ketinama užveisti gvazdikėlius

Vakar Ispanijos Bilbao mieste 
per sprogimą šalia valdančio-
sios Socialistų partijos būstinės 
nesunkiai sužeisti septyni poli-
cininkai.

Sprogimas nugriaudėjo 
anksti ryte, prieš tai apie pla-
nuojamą išpuolį policijai bu-
vo pranešta telefonu. 

Atvykę pareigūnai paste-
bėjo įtartiną krepšį ir pradėjo 
evakuoti žmones iš pastato, 
staiga bomba sprogo. 

Policininkus sužeidė stiklo 
šukės, pirmoji pagalba jiems 
suteikta įvykio vietoje. 

Pastatas buvo smarkiai 
apgriautas. 

Apie sužeistus civilius ne-
pranešama.

Išpuolis įvykdytas dieną 
po to, kai Madride prisiekė 
naujas parlamentas. 

Kovo 9 dieną v ykusius 
visuotinius rinkimus laimė-
jo socialistų partija, premje-
ru tapo jų lyderis Jose Luisas 
Rodriguezas Zapatero.

Dėl išpuolio buvo kalti-
nama baskų separatistų gru-
puotė ETA. 

Praėjusį mėnesį ši grupuo-
tė prisiėmė atsakomybę už so-
cialistų partijos nario Isaias 
Carrasco nužudymą. 

Jis buvo nužudytas visuo-
tinių rinkimų išvakarėse. 

Naujai valdžiai - ETA 
separatistų bomba

Olimpiniam deglui at-
vykus į Indiją, kur įsikūru-
si Tibeto vyriausybė tremty-
je, jį vėl apspito protestuoto-
jai prieš Kinijos smurtą prieš 
tibetiečius.

Tačiau nešti deglo protes-
tuotojai nesutrukdė. Ugnis bu-
vo nešama vos kelis kilomet-
rus nuo prezidento rūmų iki 
Indijos vartų. Estafetės mar-
šrutas nuo visuomenės buvo 
praktiškai uždarytas. Jį sau-
gojo 16 tūkstančių pareigū-
nų, į deglo nešimo zoną bu-
vo įleisti vos keli tūkstančiai 
„atrinktųjų“.

Olimpinį deglą, kuris ne-
šamas aplink pasaulį, Lon-
done ir Paryžiuje persekiojo 
protestai. Prancūzijos sos-
tinėje jį teko tris kartus už-
gesinti. 

Protestuotojai 
deglo kelionės 
nesutrukdė

Šalia laidotuvių palapinės nugriaudėjęs galingas sprogimas pasiglemžė mažiausiai 50 žmonių gyvybę.  

AFP/Scanpix nuotr.
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„Miesto romansas“
Pasakojimas apie keturių buvusių kiemo 

draugų likimus, apie miesto jaunąją kartą. 

Nežmoniškas didmiesčio tempas palieka 

antspaudą serialo herojų likimuose.

„Amerikietiškas pyragas“
Jaunesnysis Stifl erio brolis tęsia tradiciją - 

prieš aukštosios mokyklos baigimą reikia 

prarasti nekaltybę. Karta pasikeitė, tačiau 

norai ir instinktai išliko tie patys.

„Soulas Gudas“
Soulas Gudas ir jo draugai gyvena Los 

Andžele - didelių vilčių ir galimybių 

mieste. Tačiau jis niekaip negauna nė 

menkiausio vaidmenuko net reklamoje.

„Karlito kelias“
Harlemo ispanų emigrantų kvartalas. 

Iš kalėjimo grįžta gangsteris Karlito 

Brigantė. Dabar jis nusprendė pasitraukti 

iš nusikalstamo pasaulio.

„Meilės galia“
Alioša Samoilovas pakliūva į avariją. 

Gydytojų nuosprendis baisus - likusį 

gyvenimą Alioša praleis invalido 

vežimėlyje. 

17.30

13.55 Animacinis serialas „Pinkis ir Makaulė“ (11). 

14.20 Animacinis serialas „Raganaitė Sabrina“ (10). 

14.45 „Nekviesta meilė II“ (169). 15.30 „Jausmų van-

denynas“ (51). 16.30 „Undinė“ (143). 17.30 „Miesto 

romansas“ (36). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 

Orai. 19.10 Mano vestuvės per LNK. Realybės šou. 

20.00 „Robotas policininkas III“. Veiksmo. Rež. Fredas 

Dekkeris. Vaid. Robertas Johnas Burke'as, Mario Ma-

chado, Remy Ryanas Hernandezas. JAV, 1993 m. (N-7). 

22.00 „Visa Griaunantis“. Veiksmo. Rež. Marco Brabilla. 

Vaid. Sylvesteris Stalone, Sandra Bullock, Wesley Snipe-

sas. JAV, 1993 m. (N-14). 00.20 „Lik gyvas“. Siaubo. Rež. 

Williamas Brentas Bellas. Vaid. Jonas Fosteris, Samaire 

Armstrong, Frankie Munizas. JAV, 2006 m. (N-14). 

13.05 „Filas iš ateities“ (14). 13.35 Animacinis serialas 

„Geniuko Vudžio šou“ (21). 14.05 Animacinis serialas 

„Padaužos bebriukai“ (4/11). 14.35 Animacinis serialas 

„Kempiniukas“ (4/10). 15.05 Animacinis serialas „Simp-

sonai“ (13/2) (N-7). 15.35 „Spąstuose“ (90) (N-7). 16.40 

„Marina“ (102). 17.40 „Rožių karas“ (115). 18.45 TV3 

žinios, kriminalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 

19.10 Padainuokim! 20.15 Didysis penktadienio fi lmas. 

„Sunkus vaikas III“. Komedija. Rež. Gregas Beemanas. 

JAV, 1995 m. (N-7). 21.55 „Amerikietiškas pyragas. Nuo-

goji mylia“. Komedija. Rež. Joe Nussbaumas. JAV, 2006 m. 

(N-14). 23.55 „Kilnus nusikaltimas“. Drama. Rež. Walteris 

Lima. Brazilija, Italija, 2001 m. (N-7). 02.00 „Telejazz“. In-

teraktyviosios nakties pramogos (N-14). 04.00 Pabaiga. 

14.20 Pinigų lietus. Interaktyvusis šou. Tiesioginė trans-

liacija. 15.40 Animacinis serialas „Princesė Šachrazada“ 

(14). 16.05 Animacinis serialas „Vaiduoklių istorijos“ 

(14). 16.30 Smagiausios akimirkos. Humoro laida. 17.00 

„Bjaurusis ančiukas“ (119). 18.00 „Kol mirtis mus išskirs“ 

(91). 19.00 Kvieskite auklę! Realybės šou. 20.00 Žinios. 

20.13 Kriminalai. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 

Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. Humoro laida. 21.10 

Amerikos talentai. Pramoginė laida. 22.45 Uogos. Žinios 

ir orai (N-7). 23.15 „Soulas Gudis“. Komedija. Rež. Danny 

Comdenas. Vaid. Tori Spelling, Carmen Electra, Balthaza-

ras Getty, Katharina Towne, Jamie Kennedy. JAV, 2001 m. 

(N-14). 01.10 Laimės žvaigždė. TV loterija. 02.10 -6.19 

Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S). 

13.50 Keliaukim! Kelionių laida (kart.). 14.15 Girių 

horizontai (kart., su vertimu į gestų kalbą). 14.45 

W.Disney'aus valanda. 15.40 „Žalieji hektarai“ (128). 

16.10 „Vilties upė“ (6) (N-7). 17.05 „Komisaras Reksas“ 

(33) (N-7). 18.00 Labas vakaras. 18.30 Žinios (su ver-

timu į gestų kalbą). 18.40 Sportas. 18.42 Orai. 18.45 

Aistringi šokiai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-

rama. 20.50 Verslas. 20.56 Kultūra. 21.01 Sportas. 

21.07 Orai. 21.10 Gero ūpo! Vedėjai Loreta Sungailienė 

ir Stanislovas Kavaliauskas. Pertraukoje - 22.04 Lote-

rija „Perlas“. 22.40 „24 valandos“ (4/6) (N-14). 23.35 

„Skausmo žudikė Džeinė“ (13) (N-7). 00.30 „Karlito 

kelias“. Kriminalinė drama. Rež. Brianas De Palma. JAV, 

1993 m. (N-14). 03.05 Programos pabaiga. 

13.45 Televizijos serialas „Monstrų garažas“ (kartojama). 

14.45 Laida „Sostinė“ (vedėja I. Vilkauskaitė, kartojama). 

15.15 Laida „Sąmokslo teorija“ (vedėjas Arnas Klivečka, 

kartojama). 16.15 „Pradėk nuo savęs“. Ekologijos laida. 

16.45 Animacinis serialas „Jaunėlio Simbos nuotykiai“. 

17.15 „Meilės galia“. Rusų telenovelė. 18.18 Žinios. Kul-

tūra. Verslas. Biržos naujienos. Orai. 18.50 Dokumentinis 

serialas „Trenkti namai“. 19.50 „Penkta pavara“. Laida 

apie automobilius. 20.20 „Mitų griovėjai“. Dokumentinis 

serialas. 21.21 Žinios. Kultūra. Verslas. Biržos naujienos. 

Orai (kartojama). 21.50 Dokumentinis serialas „Ar tai 

tikra?“ „Laukiniai vakarai“. 22.50 Televizijos serialas 

„Kriminalinė Rusija“. 23.20 Vaidybinis fi lmas „Vyriška 

intuicija“. Ukraina, 2007 m.  

21.55 23.15 00.30 17.15
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06.25 Dienos programa. 06.30 Animacinis serialas „Ga-

laktikos vidurinė“ (11). 06.55 Animacinis serialas „Vyrai 

juodais drabužiais“ (24). 07.20 Animacinis serialas 

„Rožinė pantera“ (77). 07.45 Animacinis serialas „Vaikai 

iš 402 klasės“ (27). 08.10 W.Disney'aus klubas. Anima-

cinis serialas „Drąsuolė Kim“ (20). 08.35 W.Disney'aus 

klubas. Animacinis serialas „Čipas ir Deilas skuba į pa-

galbą“ (46). 09.00 „Nieko nematau, nieko negirdžiu“. 

Komedija. Rež. Arthuras Hilleris. Vaid. Richardas Pryoras, 

Gene'as Wilderis, Joan Severance. JAV, 1989 m. 11.00 

„Naujoji karatė legenda“. Nuotykių. Rež. Cristopheris 

Cainas. JAV, 1994 m. 13.10 Lalaila. Humoro laida (kart.). 

13.45 „National Geographic“ pristato. Dokumentinis f. 

„Legenda apie kiškius ir saulę“. 14.50 „Tikroji meilė“ (24, 

25). 16.45 „Dabar ir visada“ (12). 17.45 Istorijos. Vedėja 

Daiva Tamošiūnaitė-Budrė. 18.45 Žinios. 19.00 Spor-

tas. 19.03 Orai. 19.05 Žvaigždžių duetai. Muzikinis tur-

nyras. Vedėjai Inga Jankauskaitė ir Algis Ramanauskas. 

21.10 „Filadelfi ja“. Drama. Rež. Jonathanas Demme'as. 

JAV, 1993 m. (N-7). 23.30 „Nuopuolis“. Drama. Rež. 

Gregory Hoblitas. Vaid. Denzelas Washingtonas, Johnas 

Goodmanas, Donaldas Sutherlandas. JAV, 1998 m. (N-

14). 02.00 „Roma“ (2) (N-14). 

06.20 Programa. 06.25 Teleparduotuvė. 06.40 Anima-

cinis serialas „Yu Gi Oh!“ (3/34) (N-7). 07.05 Animacinis 

serialas „Drakonų globėjas“ (13). 07.30 Animacinis 

serialas „Ančių istorijos“ (13). 08.00 Animacinis seria-

las „Keista šeimynėlė“ (24). 08.30 Seimas - tiesiogiai. 

Politinių aktualijų laida. 09.00 Apie ūkį ir bites. 09.30 

Animacinis serialas „Simpsonai“ (18/15) (N-7). 10.00 

Filmas vaikams. „Betovenas“. Nuotykių komedija. Rež. 

Brianas Levantas. JAV, 1992 m. 11.40 „Jaunos ir karštos 

II“. Komedija. Rež. Damonas Santostefano. JAV, 2004 m. 

(N-7). 13.20 Žmonos. Gyvenimo būdo laida (N-7) (kart.). 

14.00 „Ksena: karingoji princesė“ (11). 15.00 „Kobra 11“ 

(10/10). 16.00 „Zoro. Špaga ir rožė“ (25) (N-7). 17.10 

„Auklė“ (2/1). 17.40 Sudaužytų širdžių klubas. TV laida. 

Vedėjos Eglė Jackaitė, Renata Ražanauskienė ir Skaiva Ja-

sevičiūtė (N-7). 18.45 TV3 žinios, kriminalai. 18.55 TV3 

sportas. 19.00 TV3 orai. 19.05 Kreivas veidrodis. Humo-

ro šou. Rusija. 21.00 „Švieski man vėl“. Muzikinis šou. 

Vedėjai Kristina Kazlauskaitė ir Stasys Povilaitis. 23.00 

„Šeštasis pojūtis“. Trileris. Rež. M.Nightas Shyamalanas. 

Vaid. Bruce'as Willisas, Haley Joelis Osmentas, Toni Col-

lette, Olivia Williams, Donnie Wahlbergas. JAV, 1999 m. 

(N-14). 01.10 „Telejazz“.  (N-14). 03.10 Pabaiga. 

06.19 Programa. 06.20 Roberto pusryčiai. Kulinari-

jos laida (kart.). 06.50 Televitrina. 07.05 Sveikatai 

ir laimei (kart.). 08.00 Tarp miesto ir kaimo (kart.). 

08.30 Holivudo augintiniai. Pramoginė dokumen-

tika. 09.00 Juokingiausi žmonės ir gyvūnai (kart.). 

09.30 „Zepter“: kulinarinė sargyba“. 10.00 Šeštadie-

nio rytas. Vedėja Asta Stašaitytė-Masalskienė. 11.45 

Namų darbai. Laida apie butą ir interjerą. Vedėjas 

Linas Laucius. 12.15 „Vandens žiurkės“ (66) (N-7). 

13.15 Amerikos talentai. Pramoginis šou (kart.). 

14.35 Animacinis serialas „Princesė Šachrazada“ 

(kart.). 15.00 Smagiausios akimirkos. Humoro laida 

(kart.). 16.00 „Sekundė iki katastrofos“. Sensacijų 

dokumentika (N-7) (kart.). 17.00 Baimės faktorius 

III. Realybės šou. 18.00 „Mentai. Žmogžudystės sky-

rius III“ (kart.). 19.00 Ekstrasensų mūšis. Sensacijų 

šou (N-7). 20.00 Žinios. 20.11 Sportas. 20.14 Orai. 

20.15 „Maski šou“. Situacijų komedija. 21.15 „Speci-

alusis dalinys“ (7). 22.15 Amerikietiškos imtynės (N-

14). 23.15 Labai brangi laida. Humoro laida. 23.50 

„Bla bla šou“. Humoro laida (N-7). 01.00 Laimės 

žvaigždė. TV loterija. 02.00 -5.59 Bamba. Interakty-

vusis šou suaugusiesiems (S). 

08.00 Gimtoji žemė. 08.30 Mėta Meškinija. 08.45 

Animacinis serialas „Undinėlė“ (17). 09.10 Anima-

cinis serialas „Liolekas ir Bolekas“ (20). 09.20 Ani-

macinis serialas „Rekso nuotykių šalis“ (20). 09.30 

Animacinis serialas „Vufis“ (42). 09.35 Animacinis 

serialas „Kornelis ir Bernis“ (44). 09.50 Animacinis 

f. „Aliošos pasakos“. 10.00 Tele bim bam. 10.30 Vil-

niaus albumas. 10.45 Vilniaus sąsiuvinis. 11.00 Rusų 

gatvė. 11.15 Kelias. 11.30 Trembita. 11.40 Labas. 

TV žurnalas tautinėms bendrijoms. 11.50 Menora. 

Laida apie Lietuvos žydus. 12.00 Kultūra. 13.30 Ne-

gali būti. Mokslo naujienos ir prognozės. 14.00 Mūsų 

miesteliai. 15.00 Požiūris. Publicistikos žurnalas. 

16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 16.07 Orai. 

16.10 LKL rungtynės. Ketvirtfinalis. 3-iosios rungty-

nės. Tiesioginė transliacija. Pertraukoje - „Aerodro-

mas“. Laida apie aviaciją. 17.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (144, 145). 19.40 Stilius. Vedėja Violeta 

Baublienė. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 

20.40 Sportas. 20.43 Orai. 20.45 Loterija „Tuzinas 

auksinių“. 21.00 Iššūkis žvaigždėms. 23.45 „Requiem 

žudikui“. Trileris. JAV, 1999 m. (N-14). 01.30 „Las Ve-

gasas“ (9) (N-7). 02.25 Programos pabaiga. 

08.10 Programa. 08.15 TV parduotuvė. 08.30 

„Derliaus kraitė“. Laida sodininkams ir daržininkams 

(vedėja Aušra Tubienė, kartojama). 09.00 „Teritori-

ja“. Pramoginė laida vyrams (vedėja Lina Balinskai-

tė, kartojama). 09.30 „Teletabiai“. Laida vaikams. 

10.00 Dokumentinis serialas „Trenkti namai“. 11.00 

„Čia - Dzūkijos kraštas“. Kultūrinė gyvenimo būdo 

laida (vedėja Jūratė Marčiulaitienė, kartojama). 

11.30 III tarptautinis Dano Pozniako vardo jauni-

mo bokso turnyras (kartojama). 12.00 Animacinis 

filmas „Juodasis piratas“. 14.00 „Penkta pavara“. 

Laida apie automobilius. 14.30 Laida „Šilti namai“ 

(vedėja Ričardas Slapšys, kartojama). 15.00 Ani-

macinis serialas „Jaunėlio Simbos nuotykiai“. 16.30 

„Autofanai. Laida automobilininkams“(vedėjas 

Rolandas Rutkauskas). 17.00 Dokumentinis seria-

las „Plėšrūno instinktas“. „Vabzdžių atakos“. 18.00 

Animacinis filmas „Trys meškinai“. 20.00 Televizijos 

serialas „Titaniko“ sugrįžimas II“. 21.00 Vaidybinis 

filmas „Sofiantinio pagrobimas“. Italija, 2002 m. 

23.00 Vaidybinis filmas „Jokios gėdos“. Ispanija, 

2001 m. 01.00 Televizijos serialas „Kriminalinė Ru-

sija“. Rusija. 

Tapk kraujo donoru!
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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.

UAB "Vilmorus" reikalingi apklausų atlikėjai 
mieste ir kaime - apklausti gyventojus 
namuose darbo dienomis vakarais ir sa-
vaitgaliais. Ankstesnė tokio darbo  patirtis 
nebūtina. Smulkesnė informacija tel.: 8 
5 2438952, 8 612 48005 darbo dienomis 
10-13 val.

Įmonei, užsiimančiai didmenine preky-
ba, šiuo metu Vilniuje reikalinga BIURO 
ADMINISTRATORĖ (-ius) (užsakymų priė-
mėja(-as)- koordinatorė(-us)). Reikalavimai: 
raštvedybos ir vokiečių kalbos pagrindai, 
darbas kompiuteriu, komunikabilumas, 
patirtis prekyboje-privalumas. Siūlome: 
perspektyvas pardavimo srityje augančio-
je įmonėje, stabilų atlyginimą. Tel. 8 699 
91139, el.p. mindaugas@minisistema.lt, 
faks. 8 5 2358965.

Plastikų perdirbimo įmonė Riešėje, Vil-
niaus 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(-ams), 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.

Įmonei, gaminančiai nestandartinius 
baldus, reikalingi staliai-baldžiai, pa-
galbiniai darbininkai. 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.

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

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

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

Reikalingas sandėlio vedėjo pavaduotojas. 
Darbo pobūdis: priimti ir išduoti prekių 
grupę, pavaduoti kitus sandėlio vedėjus. 
Reikalavimai: elektrokrautuvo vairavimo 
pažymėjimas. Tel. 8 5 2332270.  

Ieškome patyrusio, sąžiningo pagalbinio 

sandėlio darbuotojo (kroviko). Gyveni-

mo aprašymą siųsti el.p. yota@yota.lt. 

Informacija tel. 8 5 2106890.

Įmonė siūlo nuolatinį darbą technikui-
dezinfektoriui Vilniuje. Apmokome. Rei-
kalavimai: automobilis. Privalumai – žinios 
veterinarijos, biologijos ar chemijos srity-
se. Tel. 8 5 2328382. CV siųskite faks. 8 5 
2374525, el. p. vilnius@dezinfa.lt.

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.

Statyba
TINKAVIMO PASLAUGOS, KOKYBIŠKAI, 
GREITAI. REKOMENDACIJOS. WWW.CESA-
DA.LT. TEL. 8 620 52817, VILNIUS.

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

Naujų 
krovininių 

mikro- 
autobusų 
NUOMA. 

Tel. 
8 600 35697.

Lengvųjų automobilių ir 
mikroautobusų 
nuoma. 

Naujo Opel Astra kaina 
nuo 76 lt už parą.

Tel. 8-656 21191, 
8612 82001

www.autovisata.lt
Kainos nurodytos be PVM.

Siūlome automobilių kranų 
paslaugas(iki 16 t, strėlės ilgis iki 22 
m). Vilnius, tel. 8 675 36987.

Paslaugos 
Metaliniai balkonų rėmai. Gaminame, 
montuojame, stikliname. Vilnius, tel.: 8 5 
2317452, 8 5 2417332, 8 699 16901. 

Vonių atnaujinimas pagal vokišką tech-
nologiją Jūsų namuose. Įvairios spalvos. 
Suteikiame garantiją. 14 metų darbo 
patirtis. Nuolaida pensininkams. Vilnius, 
tel.: 8 5 2422383, 8 688 29271.

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

Visi santechnikos darbai ir įrenginiai: 
santechninė keramika, vandens maišy-
tuvai, vandens filtrai (buitiniai, pramo-
niniai) plautuvės, vandens šildytuvai, 
katilai, radiatoriai ir t.t. UAB "ALAIVA", 
www.alaiva.lt. Tel.: 8 5 2329005, 8 
656 29676, 8 687 25455.

Įmonė kokybiškai gamina įvairaus su-
dėtingumo metalo gaminius. Tel.: 8 5 
2371138, 8 699 20023.

Taisome kompiuterius, televizorius, 
monitorius, vaizdo kameras, garso 
aparatūrą, mikrobangų krosneles, 
telefonus. Iškoduojame automag-
netolas. Vilnius, Kauno g. 34, tel.: 
85 2331469, 8 655 22234.

Profesionalus sodų genėjimas ir kt. 
sodo darbai. Tel. 8 689 92517.

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

ĮRANKIŲ NUOMA-SUPER KAINOS! BETO-
NO MAIŠYKLĖ-NUO 15 LT, PARKETO ŠLI-
FAVIMO MAŠINA-NUO 38 LT, SUVIRINIMO 
APARATAS- NUO 15 LT. LAISVĖS PR 55, 
tel. 8 5 2426310, WWW.RINVILA.LT.

Prižiūrėčiau pagyvenusį žmogų Nau-
jamiestyje, galiu kartu gyventi. Tel. 8 
662 20031, Jūratė.

Kokybiški apdailos darbai. Glaistymas, 
dažymas, gipskartonio montavimas, 
grindų klojimas, elektros, santechni-
kos darbai. Konsultuojame tel. 8 605 
05012.

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

ŠARVUOTŲ DURŲ IR LANGŲ TAISYMAS 
BEI REGULIAVIMAS. ATLIEKAME SPINŲ, 
ŠIRDELIŲ, SKYDŲ, APVADŲ KEITIMUS IR 
T.T. PADIDINAME DURŲ GARSO IZOLIAVI-
MĄ. TEL.: 8 616 45869, 8 5 2735360.

GREITAI IR KOKYBIŠKAI ATLIEKAME VISUS 
ELEKTROS INSTALIACIJOS DARBUS. SU-
TEIKIAME GARANTIJĄ. 8 628 14356.

Trinkelių klojimas, apželdinimo dar-
bai, vejos įrengimas. Tel.: 8 5 2389000, 
8 615 32754.

Gaminame tvoras, laiptus, turėklus bei 
kitus dirbinius iš įvairaus metalo. Tel.: 
8 699 38347, 8 699 15268.

Automobiliai
Pirksime automobilius nuo 90 m. iki 2008 
m. Mokėsime iš karto, nuolat turime 
automobilių pardavimui, galimi keitimo 
variantai. Tel. 8 608 77700.

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.

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

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

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

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

Mokslas 
UAB "Kelio iliuzija" "B", "C", "CE" kategorijų 
vairavimo kursai. Studentams ir mokiniams-
nuolaidos. Vilnius, Trakų g. 4-13 (centras), 
Laisvės pr. 55-222 (Justiniškės), tel.: 8 5 
2425251, 8 688 16442. Savanorių pr. 46, 
tel.: 8 600 73226, 8 5 2132984.

Vairavimo mokykla organizuoja A,B,C kate-
gorijų vairuotojų kursus išsimokėtinai. Nauji 
automobiliai, kompiuteriai, literatūra. Su 
skelbimu 50 Lt nuolaida. Viršuliškėse tel.: 8 
5 2400763, 8 652 93597, Antakalnyje tel.: 8 
5 2342044. www.akademijamobile.lt.

Dingo 
Vasario mėn., Vilniuje Savanorių pr. dingo šuo. Mišrūnas, rudas, ilgaplaukis. Ne-
didelis, kojos trumpos, kreivokos. Radusiems atsilyginsime. Tel.: 8 5 2138573, 
8 686 03470.

Kita
PAGAL INDIVIDUALIUS UŽSAKYMUS SIUVAME MOTERIŠKUS DRABUŽIUS, APRANGA 
VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ PERSONALUI, KITUS GAMINIUS. TEL. 8 687 77565.

Edita, licenzijuota būrėja, buria TARO kortomis. Panaikina prakeiksmus. Padeda 
spręsti gyvenimiškas problemas. Psichologinė pagalba. Ieško dingusių žmonių, 
daiktų. Tel. 8 614 04228.

KVIEČIAME STUDIJUOTI 
VERTIMĄ! 

Šiuo metu labai trūksta
 profesionalių vertėjų! 

Visus, mokančius anglų, italų, 
prancūzų, rusų ir vokiečių kalbų ir 
norinčius praktiškai pritaikyti savo 

žinias, kviečiame į Atvirų durų dieną, 
kuri vyks 2008 m. balandžio 19 d., 
šeštadienį, 10 val. Vilniaus Univer-
siteto Filologijos fakultete, Vertimo 

studijų katedroje.
Adresas: Universiteto g. 5, Vilnius. 

Tel.: 8 5 2687245.

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

Parduoda
Durys. Pušinės, vidaus, pigiai. Prista-
tymas ir montavimas per 3 dienas. 
Ieškome pardavimo atstovų. Vilnius. 
Tel. 8 650 37120.

AKCIJA! TELEVIZORIAI nuo 130 Lt, LCD TV 
nuo 550 Lt, PALYDOVINĖ TV ANTENOS. 
300 programų tik 599 Lt( su montavi-
mu ), arba 28 Lt/mėn perkant lizingu. 
Parduotuvė "TECHNOSALA", Laisvės pr. 
115, tel/faks. 8 5 2139417, tel.: 8 683 
12345, 8684 63079.

Šaldyta paukštiena ir žuvys: vištų ke-
tvirčiai - 4.80 Lt/kg, sparneliai - 4.80 Lt, 
kumpeliai - 4.20 Lt, blauzdelės – 5.40 Lt 
(kainos su PVM). Mažiausias kiekis - 10 
kg. Taip pat ir šaldytos žuvys: jūros lydeka 
b/g - 6.80 Lt/kg, Rudagalvės menkės filė 
b/o- 7.20 Lt/kg, skorpionžuvės filė b/o 
- 6.50 Lt/kg, skorpionžuvės filė porcijos 
- 5.50 Lt/kg, ešerys - 3.50 Lt/kg. tel.: 8 
616 06460, 8 5 2151873.

KOKYBIŠKI PLASTIKINIAI LANGAI, ROLE-
TAI JŪSŲ NAMŲ JAUKUMUI. Užsakant 
daugiau nei 1 gaminį, taikome 10% 
nuolaidą-5 metų garantija. Zetelos g. 
6. TEL.: 8 651 51358, 8 620 22949.

Perka

Grožis ir sveikata

Nekilnojamasis turtas
Parduodamos 45 kv.m. biuro paskirties 
patalpos naujame veslo centre "Trape-
cija" šalia Spaudos rūmų, 5 aukštas, 2 
liftai, kaina: 279 000 Lt. Didesnių pa-
talpų kaina nuo 5700 Lt/kv.m. Tel. 8 
620 31686.

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

Išnuomojamas naujas 1 kambario 
butas (40 kv.m) Pašilaičiuose, Perkūn-
kiemio g., 7/9 aukšte. Butas erdvus, 
ekonomiškas (šildymas autonominis 
centrinis su apskaita), nuomojamas su 
baldais ir buitine technika. Kaina 1300 
Lt+patarnavimai/mėn. Tel. 8 687 10880, 
el.p. jolitam@panrs.lt.

Parduodamas su leidimu statybai skly-
pas, Ąžuolinės gyvenvietė, 6 km iki Šilo 
ežero, 120 arų, 15 km iki Vilniaus cen-
tro, 1,5 km iki Tapelių ežero. 70 metrų 
iki elektros linijos, šalia miško, geras 
privažiavimas. Kaina: 220 000 Lt. Tel. 
8 682 29259.

Parduodami žemės sklypai nuo 10 iki 
17 arų, Jonėnų gyvenvietėje. 3 km nuo 
Šilo poilsiavietės, 70 m iki žvyrkelio, 
elektra už 50 m, sklypai šalia miško, šalia 
sodai, graži vieta. Kaina 3800 Lt/aras. 
Tel. 8 682 29259.

Parduodami žemės sklypai nuo 12 iki 
23 arų, Kairėnų gyvenvietėje, (15 km 
iki Vilniaus centro, 400 metrai iki eže-
ro "Akis", elektra, sklypas taisyklingos 
formos. Kaina 4000 Lt/aras. Tel. 8 682 
29259.

Parduodami žemės sklypai nuo 8 iki 15 
arų, Šalia Daučionių gyvenvietės. 19 
km iki Vilniaus centro, 3.5 km iki ežero 
"Žalesas". Elektra, geras privažiavimas, 
graži vieta. Kaina 1500 Lt/aras. Tel. 8 
682 29259.

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

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

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

Baldų gamyba ir projektavimas. Vir-
tuvės, spintos ir pertvaros, slenkan-
čios sistemos. Tel. 8 677 18202, el.p. 
sfinksobaldai@gmail.com.

Parduodu nenaujus ąžuolinius ir natūra-
lios odos baldus iš Olandijos. Sodyboms, 
biurams, namams. Prekyba iš sandėlio 

Vilniuje. Tel.:  8 698 13366, 8 687 89660. 
www.litfriza.com.

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

G. Šičko metodas! Padės atsikratyti 
alkoholio ir rūkymo priklausomybės. 
Beveik 100% garantija. Tel.: 8 676 74959, 
8 650 37351, 8 5 2704323.

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.

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

daugiau 160 ženklų) ir siųsti telefonu 1395.

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

nius) (tarpelis) Patvirtinu.

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

Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas nebus išspausdintas.

Skelbimai dienraštyje "15min" 

kiekvieną darbo dieną

Žodiniai skelbimai priimami 

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

 AB bankas "Snoras",

 banko kodas 00758, 

 b.s.  LT 65 0075 8000 6646 7197

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

Biure
A.Goštauto g. 40B, 11 aukštas, Vilnius; 

 Pirmadieniais-penktadieniais 9-17 val.

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

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

el. paštu skelbimai@15min.lt

www.nemokekuzspauda.lt

Tapk
kraujo

donoru!
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Statybinė įmonė vykdanti 

kelių ir gatvių tiesimo, 

inžinerinių tinklų bei

gerbūvio įrengimo darbus 

Vilniuje ieško:

• Darbininkų
(nuo 2500-3500 lt į rankas)

• Brigadininkų
(nuo 3000-4000 į rankas)

• Statybos darbų vadovų 
(nuo 4000-5000  į rankas)

PATIRTIS BŪTINA!!!

Tel.: +370 659 45810

          +370 650 78247

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)“

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 statybinė įmonė, užsiimanti 
sutapdintų stogų įrengimu, šiuo 
metu ieško: Stogdengių/bitumi-
ninkų. Tel.: 8 5 2711929, 8 616 
54568.

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.

Reikalingi riedmenų remonto 
šaltkalviai, elektrikai, suvirintojai 
dujomis ir elektra, pagalbiniai dar-
bininkai tiltinio krano mašinistams. 
Gerai apmokamas darbas Vilniuje 
– suteikiame visas socialines ga-
rantijas, apmokome, suteikiame 
kvalifikaciją, perkvalifikuojame. 
Kreiptis Švitrigailos 39/16, į perso-
nalo skyrių. Tel. 8 612 79385.  

Popieriaus rūšiavimo linijai rei-
kalingi rūšiuotojos(-ai). Darbas 
pamainomis. Tel. 8 604 07200.

UAB vaistinė "Grindelija" priims 
dirbti vaistinės vedėją Pylimo g. 
Siūlomos geros darbo sąlygos (6 
darbo val., savaitgaliai ir švenčių 
dienos laisvos). Atlyginimas 3000 
Lt (atskaičius mokesčius). CV siųsti 
el.p. info@grindelija.lt, faks. 8 5 
2466733. Tel. 8 618 15924.

ĮMONĖ NUOLATINIAM DARBUI 
DARBUI VILNIUJE PRIIMS: VĖDI-
NIMO SISTEMŲ MONTUOTOJUS, 
SANTECHNIKUS, SUVIRINTOJUS. 
KREIPTIS TEL.: 8 698 51980, 8 5 
2706893.

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

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.

Pasiuntinių pašto tarnyba darbui Vilniuje 
ieško laiškanešių. Kreiptis d.d. 9-17 val. 
Tel. 8 650 66518. 

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.

AB "PIENO ŽVAIGŽDĖS" Vilniuje rei-
kalingas krovikas – prekių surinkėjas. 
Siūlome patrauklų atlyginimą, visas so-
cialines garantijas. Darbas pamainomis. 
Patirtis nebūtina, apmokome. Tel. 8 5 
2431533 (skambinti darbo dienomis 
8-15 val.).

Besiplečiančiai gamybos įmonei UAB 
"Arginta", Molėtų pl. 71, reikalingi šaltkal-
viai, šaltkalvis – tekintojas ir suvirintojai, 
skaitantys brėžinius, sandėlio darbuo-
tojai, autokrautuvo vairuotojas, turintis 
pažymėjimą. Tel. 8 5 2715273.

UAB "TYLCO" renka 4 vyrų komandą 
siloso bokštų konstravimui, darbui 
DANIJOJE. Susidomėjusius prašome 
siųsti CV el.p. sofija.jemanova@
gmail.com arba skambinti tel. 8 
670 58519.

AB "PIENO ŽVAIGŽDĖS" Vilniuje rei-
kalingas vairuotojas-ekspeditorius, 
turintis C vairuotojo kategoriją. Siūlome 
patrauklų atlyginimą, visas socialines 
garantijas. Tel. 8 5 2431533 (skambinti 
darbo dienomis 8-15 val.).

"Greitasis kurjeris" ieško laiškininkų Vil-
niaus mieste. Darbas Jums patogiame 
rajone, visos socialinės garantijos, laiku 
mokamas atlyginimas. Tel.: 8 600 66344, 
8 600 66868. Adresas Žirmūnų g. 68.

Grožio terapijos ir chirurgijos klinikai, 
Viršuliškėse, reikalinga(-as) bendrosios 
praktikos slaugytoja(-as). Darbas pilnu 
etatu. Kreiptis tel. 8 5 2305778 arba siųsti 
CV el.p. personalas@sugichara.lt.

UAB "Stikliai" reikalingi virėjai, pada-
vėjai, indų plovėjai. Geras užmokestis. 
Kreiptis tel. 8 5 2122318.

Reikalingi automobilių kėbulų pa-
ruošėjai, dažytojai, atlyginimas nuo 
išdirbio. Dirbame naujausiomis tech-
nologijomis. Dažome vandens dažais. 
Tel. 8 604 05139.

UAB "Arimex" (Kirtimų G. 49) siūlo dar-
bą gamybos darbininkui. Atlyginimas 
1300- 1800 Lt (atskaičius mokesčius). 
Kreiptis tel. 8 606 18445.

ĮMONĖ REIKALINGAS TURISTINIO AU-
TOBUSO VAIRUOTOJAS, TURINTIS PA-
TIRTĮ. SKAMBINTI TEL.: 8 5 23300258,  
8 698 07678.

Darbas profesonaliems tinkuotojams  
PFT įrenginiu (tinkas MP-75), UAB "Ce-
sada", Vilnius. Tel. 8 620 52817.

Įmonei, nuolatiniam darbui, reikalingi 
pagalbiniai darbuotojai, atlyginimas 
nuo 1500 Lt. Tel. 8 655 34426, 8 655 
04940.
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Rytoj Vilniaus Plytinės kar-
todrome vyks 200 ratų kartin-
gų lenktynės. Lenktynininkai 
trasa skries dvi valandas, o iš 
viso įtemptoje kovoje dalyvaus 
daugiau nei 15 komandų. Var-
žybų pradžia -  8.30 val.

Lietuvos futbolo A lygoje 
sekmadienį komandos žais jau 
ketvirtojo turo rungtynes.

Lygos lyderiai Panevėžio 
„Ekrano“ futbolininkai išvyko-
je susigrums su praėjusių me-
tų vicečempione Marijampo-
lės „Sūduvos“ ekipa. 

Antrąją vietą kol kas uži-
mantis šalies čempionas FBK 
„Kaunas“ namie priims turny-
rinės lentelės kaimynę trečiąją 
vietą užimančią Vilniaus „Vėt-
rą“. Kol kas vien tik lygiosiomis 
mačus baigiantis Vilniaus „Žal-
giris“ namuose kovos su Klai-
pėdos „Atlantu“. 

Šilutėje rungtyniaus du 
autsaideriai - vietos „Šilutės“ ir 
„Šiaulių“ futbolininkai.

Vilniaus futbolo mėgėjai su ne-
kantrumu laukia šio savaitgalio, 
kai prasidės Sekmadienio futbolo 
lygos (SFL) kovos. Jau rytoj startuo-
ja ketvirtasis SFL sezonas.

Šiemet turnyre dalyvaus 
rekordinis komandų skai-
čius - 48. Jos bus suskirstytos į 
penkis pogrupius. Čempiona-
to pabaiga numatoma lapkri-

čio 10 dieną. SFL pirmą kartą 
startuos ir Klaipėdoje. Gegu-
žės pirmąjį savaitgalį prasi-
dėsiančiame čempionate da-
lyvaus 5 komandos.

Lapkričio viduryje planuo-
jama surengti visos Lietuvos 
mėgėjų fi nalines rungtynes, ku-
riose turėtų dalyvauti geriau-
sios Vilniaus, Klaipėdos, Šiau-
lių ir Kauno komandos.
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Futbolo mėgėjai gainios 
kamuolį savaitgaliais

Intriguojančios
A lygos kovos

Suks ratus 
kartodrome

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) at-
krintamųjų varžybų ketvirtfina-
lyje lyderiams didelių problemų 
neiškilo. Tiek Kauno „Žalgiriui“, 
tiek Vilniaus „Lietuvos rytui“ iš-
kopti į pusfinalį pakako dviejų 
rungtynių.

Kauniečiai antrajame ket-
virtfi nalio susitikime Vilniuje 
90:80 įveikė „Sakalus“. Nau-
dingiausiai nugalėtojų greto-
se rungtyniavo Marko Popo-
vičius, pelnęs 20 taškų, ir Jo-
nas Mačiulis (17 tšk.). 

„Sakalų“ komandoje re-
zultat y v iausiai žaidė Ro-
landas Matulis, surinkęs 23 
taškus.

Rungtynės kauniečiams 
nebuvo labai lengvos. Tre-
čiajame kėlinyje vilniečiai 
buvo sumažinę skirtumą iki 
trijų taškų, tačiau „Žalgiris“ 
neleido varžovams perimti 
iniciatyvos.

Pirmąjį mačą kauniečiai 
laimėjo 110:73. Pusfinalyje 
„Žalgiris“ susitiks su „Šiaulių“ 
krepšininkais. Šiauliečiai du 
kartus 75:67 ir 77:63 laimėjo 
prieš Kėdainių „Nevėžio“ eki-
pą. Pirmasis serijos iki dvie-
jų pergalių susitikimas ant-
radienį įvyks Kaune.

„Lietuvos rytas“ antrajame 

ketvirtfi nalio mače nesulau-
kė rimtesnio pasipriešinimo 
Kaune, kur susitiko su vietos 
„Aisčiais-Atletu“. Mačą 87:67 
laimėjo vilniečiai. Rezultaty-
viausiai nugalėtojų gretose 
žaidė Marijonas Petravičius 

ir Martynas Gecevičius, pel-
nę po 16 taškų.

„Lietuvos rytas“ pirmą-
jį susitikimą buvo laimėjęs 
126:59. Sostinės klubo pus-
f inalio varžovas paaiškės 
šeštadienį, po trečiųjų „Aly-

taus“ ir „Neptūno“ ketvirtfi -
nalio serijos rungtynių. Kol 
kas serijoje pusiausv y ra - 
pirmąjį susitikimą 97:94 lai-
mėjo alytiškiai, o antrajame 
105:81 stipresni buvo uosta-
miesčio krepšininkai.

LKL milžinai be vargo 
pateko į pusfi nalį

„Žalgiris“ ir „Lietuvos rytas“ užtikrintai iriasi LKL fi nalo link. Ketvirtfi nalyje abu klubai varžovus nušlavė 

vienodu rezultatu - 2:0.  LT nuotr.
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Trylika metų, keturiolika dienų, šim-
tas fi lmų, pusė šimto tūkstančių žiū-
rovų. Ir visa tai apie jį - jauną, tačiau 
atkaklų bei ambicingą, paauglio gy-
venimą baigusį ir į suaugusiųjų gre-
tas drąsiai įsiliejantį tarptautinį fi l-
mų festivalį „Kino pavasaris“.

Kino šventė įsilieja į 
suaugusiųjų gretas

Šiųmetis - tryliktasis - „Kino 
pavasaris“ jau skaičiuoja pasku-
tinius fi lmų seansus. Nors ofi cia-
lioji renginio uždarymo diena 
buvo vakar, žiūrovų dar laukia 
mylimiausių fi lmų savaitgalis 
bei festivalio apsilankymas ki-
tuose šalies miestuose.

„Džiugu, jog „Kino pavasa-
ris“ išsiplėtė, tapo konkretes-
niu, tiksliau ir kryptingiau or-
ganizuotu. Šįmet apsilankė dau-
giau žiūrovų, sulaukėme dides-
nio profesionalų dėmesio, gerų 
atsiliepimų apie surengtas ki-
no meistriškumo klases, „Kino 
knygos“ projektą. Festivalio da-
lyviai mielai lankėsi vaizdo bib-
liotekoje, specialiuose renginio 
vakarėliuose“, - šiųmečius pasie-
kimus vardina „Kino pavasario“ 

direktorė Vida Ramaškienė. Pa-
klausta, ko žiūrovas gali tikėtis 
iš kito festivalio, V. Ramaškienė 
garantuoja - tikrai ne prastesnės 
kino šventės. „Keturioliktasis 
festivalis turėtų būti dar labiau 
organizuotas, skleisti apie save 
daugiau informacijos. Bandysi-
me į Vilnių pasikviesti tarptauti-
nę profesionalų komisiją ir „Ki-
no pavasarį“ padaryti konkur-
siniu festivaliu, kuriame vyk-
tų fi lmų premjeros, lankytųsi 
aukščiausio lygio žvaigždės“, - 
sako V.Ramaškienė.

Kitąmet aukštesnė renginio 
kategorija

Optimizmo nestokoja ir vyk-
dantysis festivalio direktorius Al-
girdas Ramaška. „Pati pradžia 
tebuvo bandymas supažindin-
ti žiūrovus su kelių šalių jaunų 
režisierių darbais, o dabar fes-
tivalis taip išaugo, jog rodo ge-
riausius praėjusių metų fi lmus. 
Juos pamatyti kino specialistai 
gali tik apkeliavę visus festiva-
lius, o mes juos per porą savai-
čių parodome vienoje vietoje. 
Tad pagrindinis uždavinys at-
einantiems metams - stiebtis į 
viršų dar labiau“, - ambicijų ne-
slepia A.Ramaška. Šiemet, anot 
vykdančiojo direktoriaus, buvo 
užsibrėžti du pagrindiniai tiks-
lai, kurių įvykdymas pranoko lū-
kesčius: „Stengiamės, kad nesu-

mažėtų žiūrovų skaičius. Plana-
vome surinkti pusę šimto tūks-
tančių ir tai padaryti pavyko. 
Patogiau sudėliojome progra-
mą, darbo dienomis atsisakėme 
rytinių seansų, fi lmus rodėme 
nebe trijose, kaip pernai, o še-
šiose salėse. Antra siekiamybė 
buvo pasitempti kokybiškai ir 
dabar galiu pasakyti, jog prog-
rama šiemet buvo stipri, paro-
dėme visus norėtus fi lmus, ku-
riuos gerai įvertino ir žiūrovai, 
ir kino kritikai.“

„Kino pavasaris“ keliaus per 
Lietuvą

 Pasibaigęs sostinėje, "Kino 
pavasaris" nesiilsės, o kelsis į ki-
tus keturis didžiuosius Lietuvos 
miestus. Kauno, Klaipėdos, Šiau-
lių ir Panevėžio kino teatruose 
festivalis svečiuosis balandžio 
28 - gegužės 15 dienomis.

Žiūrovai išvys juostas iš įvai-
rių festivalio „Kino pavasaris“ 
programų. Tai ne tik nauji žino-
mų ir įvertintų režisierių fi lmai 

iš serijos „Meistrai“, bet ir kon-
troversiški, netikėtais sprendi-
mais ar šokiruojančia estetika 
žavintys „Drąsios vizijos“ pro-
gramos kūriniai.Tarptautinis 
kino festivalis „Kino pavasa-
ris“ Kauno kino teatre „Forum 
Cinemas“ vyks balandžio 18 - 
24, Panevėžio kino teatre „Gar-
sas“ - balandžio 25 - gegužės 1, 
Šiaulių kino teatre „Laikas“ - ge-
gužės 2 - 8 ir Klaipėdos „Cina-
mon“ kino teatre -  gegužės 9-
15 dienomis.
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Ona, dirbanti studentė 

Mano favoritas šiame 

festivalyje – „Tyli švie-

sa“. Dėl to, kad yra visiškai ki-

toks, nes viskas sudėta į vaiz-

dus, mažai dialogų, o tie, ku-

rie yra, labai prasmingi ir gra-

žūs. Spėjau pažiūrėti penkioli-

ka fi lmų, tačiau šis – mylimiau-

sias vienareikšmiškai.  

 

Egidijus, 

programuotojas 

Sunku išsirinkti vieną 

patį pačiausią. Galbūt 

pasirodysiu nepopuliarus, ta-

čiau didžiausią įspūdį pali-

ko „Laimingas naujas gyveni-

mas“. Jis man lyg muzikinis kli-

pas, mat tokią muziką mėgstu, 

todėl ir pats fi lmas patiko.

BALSAS
Kokį fi lmą žiūrėjote 

"Kino pavasaryje"?

Tomas Bručas

redakcija@15min.lt

Nežinau, kaip jūs, bet aš tokiu 
oru baisiausiai liūdžiu. Ir visai 
be priežasties. 

Kai lietus barbena į mūsų 
11 aukšto langus, norisi tik pa-
lįsti po antklode, skaityti japo-
niškus romanus ir melstis, kad 
greičiau ateitų vasara. Sakysite 
visai su protu susipykau? At-
sakysiu - būna. Tačiau nema-
nykit, kad taip ir švaistau savo 
laiką veltui. Pastaruoju metu 
turiu daug aistrų - pavyzdžiui, 
tapymas ant porceliano arba 
sagų gamyba. Žinoma, nepa-
mirštu ir savaitgalio diskotekų 
mieste. Beje, skubu pranešti, 
kad mano savaitgalio kodas 
(jei pastebėjote lengvai atsi-
naujinęs) “15min” dienrašty-
je jau turi pasekėjų – kitą sa-
vaitę sulauksite geriausių pa-
saulyje mano kolegų debiuto 
– “Mokslo kodo” ir “Skaitme-
ninio kodo”. Tik truputį pa-
kentėkite. O kol kenčiate, LE-
KIAME Į TRASĄ?

4 tortai ir 1 žvakutė

Man visai negėda prisi-

pažinti (ir tai nėra rek-
lama), kad viena geres-
nių Vilniaus vietelių 
laikau barą 
„Cozy”. 
Ten vi-
sada ga-
liu šnek-
telėti su 
d i e v i š k o 
grožio ir gar-
banotų plau-
kų barme-
nu, o mor-
kų py ragą 
su ledais val-
gyčiau nesu-
stodama. Bū-
tent dėl to tik-
rai negaliu praleis-
ti progos pasveikinti „Cozy” 
su 4-uoju gimtadieniu. Tikiu, 
kad šio baro laukia dar ne vie-
ni šaunūs metai. O taip pat vi-
liuosi, kad močiutė iš antrojo 
aukšto nebus pikta ir toleran-
tiškiau žiūrės į besilinksmi-
nantį jaunimą. Šypt. 

Taigi, kviečiu švęsti šio sma-
gaus baro gimtadienį drauge. Į 
šventę taip pat ateis diskžokė-
jai Saulty ir The Monkey Brot-
hers. Sugroti geriausius kūri-
nius pažadėjo ir baro berniu-
kas. Liūdna tikrai nebus! Susi-
tikime šįvakar „Cozy” Dj bare 
nuo 21 valandos.

Legenda lankysis 
Vilniuje

Pykite nepykite, bet 
tikrai neprita-

riu tiems, ku-
rie sako, kad 
į Lietuvą at-
vyksta tik „at-

gyvenę” žvaigž-
dės. Pavyzdžiui rytoj į 
Vilnių atskrenda JAV 

techno legenda Da-
mon Wild. Iš Niu-
jorko kilęs muzi-

kantas ir diskžo-
kėjus gros „Wired 
Saturdays" serijos 
renginyje klube 
„WOO" kartu su 

Mookid.
Jiems talkins „Techsty-

lism” komanda - Hallucin ir 
rytoj gimtadienį švęsiantis 

Pagalvė.
Detroit, acidic skambe-

sio techno kūrėjas Damon 
Wild yra ryški figūra muzi-
kiniame pasaulyje. Nepado-
riai daug - net 94 - vinilines 
plokšteles nuo 1991 metų iš-
leidęs Damon Wild yra viena 
pagrindinių JAV techno sce-
nos asmenybių. 

Dažnai koncertuojančio 
atlikėjo gastrolės driekiasi 
per JAV, Kanadą, tolimąją Ja-
poniją ir Australiją bei, žino-
ma, Europą.

Todėl praleisti rytojaus va-
karėlį „Woo” yra tikrų tikriau-
sia nuodėmė.

Pamokos entuziastams ir 
profesionalams

Man darosi saldu, kai pri-
simenu jausmą, ką reiškia būti 

diskžokėja. Bet tikrai ne dėl to 
rytoj žygiuosiu į "Satta" klube 
vyksiančią muzikos pamoką, 
kokioje iki šiol nesu buvusi. Aš 
tiesiog noriu sužinoti ką nors 
naujo. Toje pačioje pamokoje 
laukiami visi diskotekų kara-
liai. Tačiau prisijungti gali ir 
smalsūs entuziastai. Didi šven-
tė rytoj laukia mūsų visų, nes į 
Vilnių atvažiuoja garsusis Sei-
ji. Šis vyrukas ir bus mano mi-
nėtos pamokos, kuri dar vadi-
nama „RedBull music acade-
my workshop”, dievas. 

Seiji arba tiesiog Paul Dol-
by yra prodiuseris, remiksuo-
tojas ir diskžokėjas. O iš tik-

rų jų tai muzikinis chame-
leonas, universalus kūrėjas, 
kuriam stiliai tėra pavadini-
mai. Tas pats Seiji slepiasi po 
tokiais vardais kaip Opaque, 
Oreja, Homecookin' Diso-
rient ir Juice.

Taigi, kol griausmingam 
savo sugrįžimui Seiji studi-
joje neuždarė Michaelio Jack-
sono, mes išgirsime pasakoji-
mus apie įspūdingą karjerą iš 
jo paties lūpų, o vakare pati-
krinsime, ką Seiji sugeba šo-
kių aikštelėje. 

Daugiau informacijos ra-
site www.redbullmusicaca-
demy.com

Savaitgalio kodas: lietus, gimtadieniai ir muzikos pamokos

„Kino pavasario" fi nišas

Dvi savaites sostinėje siautusi magiška kino fi esta, po savaitgalio iškeliaus į Kauną, Klaipėdą, Šiaulius ir 

Panevėžį.                                                                                                                                                                              J.Kalinsko nuotr.

kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbs
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hytt
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyu
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154
189fgddg48rgrotyfvwtrrthyn 

Dovilė  
Filmanavičiūtė

d.fi lmanaviciute@15min.lt
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Skrybėlės, kepurės, kepuraitės, 
beretės ir vėl užėmė garbingą 
vietą naujo sezono kasdieninėje 
moters aprangoje. Jos gražios, 
originalios, spalvingos, puikiai 
tinkančios pabodusio įvaizdžio 
atgaivinimui.

Universali panama

Kiekvienais metais ant po-
diumų sulaukiame visos galy-
bės skrybėlių-panamų. Šį se-
zoną jos stilingos, universa-
lios ir „teisingos“. Kone visos 
legendinės skrybėlės variaci-
jos „kvėpuoja“ gaminamos iš 
standžios medvilnės ir natū-
ralių bei dažytų šiaudų, tad 
idealiai tinka tiek pavasariui, 
tiek vasarai. 

Šiųmetes panamas atpažin-
sime iš apibrėžtos, rafi nuotos 
formos, santūrių spalvų. Po-
puliariausios - balta, juoda, 
visi rudos atspalviai. Be jokių 
įmantrybių, siauriais kraštais 

ir gana aukštu pagrindu, kom-
fortiška skrybėlė šiemet reko-
menduojama prie įvairiausio 
stiliaus kostiumų. Galimos im-
provizacijos ir su baltais tri-
kotažiniais marškinėliais bei 
džinsais. Jie šį sezoną iš utili-
tarinio drabužio pavirto origi-
naliu, beribės dizainerių fan-
tazijos vaisiumi. 

Panama tiks ir su siauru-
tėliu, petnešomis papildytu, 
dryžuotu kostiumu. Pirma-
sis variantas – simpatiškas ir 
neįpareigojantis, antrasis – la-
bai „kietas“ ir seksualus. Be-
je, toms, kurios šiltuoju laiko-
tarpiu ignoruoja kelnes, „pa-
nama“ siūloma papildyti ir 
romantika dvelkiančių sijo-
nų eilutę.

Eklektiški sprendimai

Šiais metais madingų gal-
vos apdangalų neaplenkė ir 
pastaraisiais metais suvešėjęs 
eklektinis stilius, ypač vyriš-
kų ir moteriškų aprangos ele-
mentų kratinys. Geriausi pa-
vyzdžiai – minkštos formos 
„Gavrošo“ kepurės, žaismin-
gos kepės ir kieti militaristiniai 
modeliai, kurie šį sezoną daž-
niausiai orientuoti į JAV pilie-
tinio karo uniformą. 

Tipiškos vyriškos kepu-
rės dažomos ryškiomis spal-
vomis, dabinamos masyviais, 
putliais pomponais, koketiš-
kais kaspinėliais, didelėmis, 
audiniu vilktomis ar blizgio-
mis sagomis. Itin dailiai atro-
do „glamūru“ dvelkiančio au-
dinio, pavyzdžiui, iš šilko, at-
laso, taftos ir vyriško modelio 
derinys. Ypač, jei jis tampa pa-
brėžtinai moteriško kostiumo 
akcentu.

Neįprastai atrodo ir galvos 
apdangalai, menantys teat-
rališką praėjusio amžiaus pra-
džią ir itin sumoteriškėjusius 
pokario laikus. Masyvios, ori-
ginalios formos skrybėlės, ma-
žytės kepuraitės, apkaišiotos 
plunksnomis, papuoštos „vin-
tažinėmis“ segėmis gali tapti 
šauniu šiuolaikinės didmies-
čio moters aksesuaru. Eklek-
tiškas stilius tuo ir žavi, kad 
suteikia galimybę į aprangą 
pažvelgti linksmai.

Moteriška ir drąsu

Bene daugiausia ant podiu-
mų sutinkama didelių aštun-
tojo dešimtmečio stiliaus skry-
bėlių. Ne vienos to laikmečio 
stiliaus ikonos pamėgta plas-
tiška, minkštais, plačiais kraš-
tais skrybėlė lig šiol tituluojama 
pačia moteriškiausia ir žaviau-
sia. Šiemet šis nemarus mode-
lis gali būti iš lino, medvilnės, 
šiaudų, ryškiaspalvių sinteti-
nių audinių, fetro, zomšos, ga-
li turėti dvigubus patrumpin-
tus kraštus ar net akivaizdžius 

sportinio stiliaus ele-
mentus. 

R o m a n t i k a 
dvelk iant i pla-
čiakraštė skry-
bėlė kuo pui-
kiausiai įsilie-
ja į svarbiau-
sias šio sezono 
mados temas. Vi-
sų pirma tai ide-
alus retro stiliaus 
lietpalčių, len-

gvų paltukų, plačių 
Christiano Dioro 
sijonų ir hipiškos 
stilistikos apda-

rų palydovas. 
Nepamaino-
mu aksesuaru 
ji taps ir karš-

tą vasaros die-
ną paplūdimy-

je prie spalvingų 
tunikų ir maudy-

mosi kostiumė-

lių.Moteriškumu alsuoja ir 
kiti, kur kas drąsesni, mados 
kūrėjų eksperimentai. Meta-
liniais žiedeliais nusagstytos 
subtilaus silueto beretės, ant 
galvos susukti didžiuliai šil-
ko kaspinai, vualiu prideng-
ti dekoratyvūs gėlių žiedai, 
„nekaltos“ viduramžių vie-
nuolių galvos apdangalų va-
riacijos tikriausiai pritrauks 
tik pačių drąsiausių mados 
aktyvisčių dėmesį.

Išmušė skrybėlaičių valanda
Margarita 

Dambrauskaitė

Dizainerė

Balandžio 18-oji. Šį penktadienį reikėtų apsipirkinėti, rinktis sau dra-

bužius, įvairiausius aksesuarus. Tinkama diena kokio nors proceso pra-

džiai. Galite parašyti laišką: paprastą, rimtą, dedamą į voką. Tinka valy-

ti odą, atgaivinti plaukus, palepinti rankas. Tik nesikuiskite vienumo-

je. Valgyti patariama pyragėlius su kopūstais. Gerai jausitės vilkėdami 

ryškų ir margą drabužį. Gera dienos spalva - šviesiai alyvinė ir šiaudų 

auksinė. Jei valgydami apsipilsite – laukite apkalbų apie save. 

Balandžio 19-oji. Šį šeštadienį pabaikite bent vieną seniai pradėtą 

darbą. Aplankykite kurį nors giminaitį, pasikalbėkite apie „ūkį ir bites“. 

Ir jokiu būdu nesugalvokite ko nors nepadoraus ar blogo. Netinka-

ma diena skalbimui, tvarkymui ir ilgam maisto ruošimui. Prisigalvo-

kite įvairiausių patiekalų su džiovintais vaisiais. Pasistenkite išvengti 

juodos spalvos drabužių. Labiausiai seksis šią dieną aukštiems, gra-

cingiems ir amžinai apkalbamiems vienišiams.  

Balandžio 20-oji. Pildysis visi šio sekmadienio sumanymai ir pradėti 

darbeliai. Galima vykti į tolimą kelionę ir labai ilgam. Avantiūros nepa-

siteisins. Šviesiu paros metu pasistenkite kuo mažiau liestis su vande-

niu. Visas vandens procedūras pradėkite saulei nusileidus. Labai tin-

kama diena pyragams ir blynams kepti. Šį sekmadienį pasistenkite 

apsirengti bent vieną naują drabužį. Netyčia nusilaužusios nagą, grei-

tai pastos. Laimingi dienos skaičiai: 21 ir 72. Labiausiai seksis erelišką 

žvilgsnį turintiems ir sugebantiems nujausti artėjančius įvykius.

Valdemara
astrologe@15min.lt

       ASTROLOGĖS PATARIMAS
Avantiūros nepasiteisins 
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 balandžio 18 dienai

AVINAS. Susiklostė 

palankios aplinkybės, 

bendraminčių taip pat 

nestinga, tad ilgai ne-

laukę imkitės įgyven-

dinti sumanymą. Gal vis dar jaučiate 

nepasitikėjimą savo jėgomis dėl patir-

tos nesėkmės? 

JAUTIS. Šiandien prieš 

imdamasis bet kokio 

svarbesnio darbo, pa-

sitarkite su žmogumi, 

kurio kompetencija pa-

sitikite. Jūsų nuotaika bus permaininga, 

tad venkite mėgstančių konfl iktuoti. 

DVYNIAI. Jūs per 

daug energijos išeik-

vojate smulkmenoms 

- atsipalaiduokite. Ne-

sigraužkite dėl nesuta-

rimų darbe ar namuose, taip pat ne-

laikykite pykčio - visi būname pavargę 

ar prastos nuotaikos. 

VĖŽYS. Vėžiai trykš 

energija, tad nudirbsi-

te daugybę darbų. Su-

silaikykite, jei pajusite 

norą nurodinėti kole-

goms. Pasvarstykite prieš imdamiesi 

papildomos veiklos. 

LIŪTAS. Gerai, kad tu-

rite tikslų ir jų siekiate, 

tik venkite karštligiško 

skubėjimo - prarasite 

gyvenimo džiaugsmą 

ar padarysite esminių klaidų. Moky-

kitės kantrybės, tolerancijos - ši diena 

tinkama dvasiniam tobulėjimui. 

MERGELĖ. Pajusite, 

kad žmogus, su ku-

riuo gerai sutardavote, 

vengia jūsų. Susilaiky-

kite nuo klausinėjimų, 

santykių aiškinimosi, kantriai sulaukite 

paaiškinimo. 

S V A R S T Y K L Ė S . 

Šiandien jausitės sutri-

kę, bus nelengva ap-

sispręsti vienu ar kitu 

klausimu. Išgyvenkite 

šį laiką, nespauskite savęs. Jei jaučiate, 

kad pasiilgote vienatvės, tiesiog už-

verkite savo kambario duris. 

SKORPIONAS. Jei 

nepavyksta priešinin-

ko įveikti, pamėginkite 

su juo susidraugauti, 

tuomet sėkmė garan-

tuota. Galite sulaukti netikėto pasiūly-

mo - neskubėkite duoti atsakymo. 

ŠAULYS. Šiandien teks 

pabūti teisėju ar taikda-

riu, įsitikinsite, kad jūsų 

nuomonė vertinama. 

Nekreipkite dėmesio 

į apkalbas - laikas parodys, kas teisus. 

Šeimoje imkitės iniciatyvos ir pradėki-

te kurti atostogų planus. 

OŽIARAGIS. Šian-

dien susidursite su įta-

kinga, stipria asme-

nybe, jūsų požiūriai 

susikirs. Gali susvyruo-

ti jūsų pasitikėjimas savimi. Visgi ne-

vertėtų lengvai užleisti savo pozicijų. 

VANDENIS. Nema-

nykite, kad visi prieš 

jus susimokę. Jei nie-

kas negali jums padė-

ti, greičiausiai prašote 

neįmanomo. Permąstykite savo pla-

nus, ketinimus ir pabandykite būti 

kiek lankstesnis.  

ŽUVYS. Pasistenkite 

atnaujinti beveik nu-

trūkusius ryšius. Ge-

riausia proga įgyven-

dinti drąsiausius savo 

planus - pirmoji dienos pusė. Vakaras 

bus tarsi atpildas.

15 kg

 

horoskopai

"15min" pertrauka

Karšta naktis su „Booty Luv“
Balandžio 18 d., „Star Gallery Night“ vakarėlio organizatoriai 
pristato dar vieną garsų projektą. Tai merginų grupė iš Di-
džiosios Britanijos „Booty Luv“. Nors tai sąlyginai nauja gru-
pė, bet jau spėjusi pasižymėti eile hitų, tokių, kaip: „Favourite 
Things” ir „Nu Flow”. Merginų vizitine kortele tapo dabar jau 
visiems puikiai žinomas kūrinys „Boogie 2nite“. Beje, stipriai 
pamėgtas ir vietinių radijo stočių. Merginų muzika - tai kla-
sikinio disko garsai, perpinti su house muzikos ritmais, todėl 
vakarėlis žada būti itin šiltas. Nusiteikite geros nuotaikos do-
zei ir nebandykite praleisti. Booty Luv, Balandžio 18 d., GCW 
“Champagne Bar’e”.

15

Susitiko kartą tundroje du čiukčiai. Vienas sako:

- Girdėjai, pas mus atidarė striptizo barą.

- O kas tai yra?

- Tai vieta, kur pačios gražiausios mūsų moterys šoka nusirengi-

nėdamos ant specialios pakylos.

- O kaip būtent tai atrodo?

- Pirmiausiai nusiima vieną slidę, po to lėtai kitą.

anekdotai@15min.lt

ANEKDOTAS

MANO AUGINTINIS

Vardas - Gutė.

Veislė - vokiečių aviganis.

Amžius - 2,5 metai.

Mėgsta - kovoti su katinu, graužti pirmą pasitaikiusį daiktą, pozuo-

ti prieš fotoaparatą.

Nemėgsta - būti viena.

Žalingi įpročiai - ėsti ne iš savo „bliūduko“.

Šeimininkai - Laura ir Ramūnas.

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.  
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Užsirašyk atsakymus:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

S 

Savaitės laimėtojas paaiškės 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 leidy-
kloje "Svajonių knygos", A.Goštauto g. 
4-1, Vilnius, tel. (8-5)2122794).

Sunkus

1 2
1 9 8 7

4 5
7 6 2

8 2 4 6
2 5 3

3 1
1 7 9 8

5 3

?

Subtilūs 

psichologiniai 

detektyvai

Mano vaivorų naktys

Žanras | Romantinė drama

Režisierius | Wongas Kar-wai  [60%]

Siužetas. 

Elizabeth mėgina atsitiesti po bjauraus skyrybų 

proceso. Jos klausytoju tampa rusų kavinėje 

Niujorke dirbantis Džeremis iš Mančesterio. 

Tačiau tam, kad Elizabeth iš tiesų įvertintų 

Džeremį, jai teks keliauti per visą Ameriką.

Ką sako kritikai? „Meninis kūrinio lygis man nesukėlė jokių 

abejonių, o kai kurie vizualiniai sprendimai ir labai gražiai nufi l-

muota Amerika tiesiog užbūrė.“
Edvinas Pukšta, "Klubas"

KINO PREMJEROS

Drilbitas

Žanras | Komedija

Režisierius | Stevenas Brillas [59%]

Siužetas. 

Mokyklos nevykėliai nusprendė pasisamdyti 

vyruką, kuris galėtų juos apginti bei išmokyti 

apsiginti. Jiems į pagalbą atėjo paslaptingas 

"laimės kareivis".

Ką sako kritikai? “Vietoje amerikietiško pyrago jie iškepė 

keletą mažų bandelių, kurių skonį paįvairino veiksmo scenomis, 

satyrinėmis kovos menų treniruotėmis, žinomų fi lmų parodijomis 

ir neskoningomis situacijomis.”

 E.Pukšta

Kino kritikų įvertinimus sistemina portalas www.obuolys.lt.

Kritikų nuomonę atspindi simboliai: GRAUŽTUKAS ir 

OBUOLYS. Jei bendras kritikų įvertinimų vidurkis nesiekia 

60 %, fi lmas bus vertinamas GRAUŽTUKU. 

Rubriką 

pristato

Popkaraliene tituluojama Ma-
donna, pasirodo, yra tolima gar-
sios kanadietės dainininkės Celi-
ne Dion giminaitė.

Tokie faktai paaiškėjo atli-
kus žvaigždžių giminės istorijos 
tyrimą. Jo rezultatai paskelbti 
tinklalapyje ancestry.co.uk.

Ekspertai analizavo Kana-
dos 300 metų senumo archy-
vus – nuo 1621-ųjų. Tiriant įvai-
rius giminystės ryšius, paaiš-
kėjo, kad 40-ties Celine Dion 

ir 49-erių Madonna turi ben-
drą giminaitį – prancūzų dai-
lidę Zacharie Cloutier. Nega-
na to, paaiškėjo, kad abi žy-
mios atlikėjos giminingos ir 
su Didžiosios Britanijos prin-
co Charleso žmona, Kornva-
lio hercogienė Camilla. Mo-
terys savo giminaičiu gali va-
dinti ir buvusį Kanados prem-
jerą Pierrè ą Trudeau.

Madonnos ir Celin Dion 
giminystę patvirtina ir kitas, 
anksčiau atliktas tyrimas. Jo 

metu britų mokslininkai su-
darinėjo asmenų, pretenduo-
jančių į Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidento postą, šei-
mos geneologinius medžius. 
Jau tąkart paaiškėjo, kad Hil-
lary Clinton gali turėti tolimų 
giminystės ryšių ir su C.Dion, 
ir su Madonna. 

Madonną (viršuje) ir Celine Dion  

sieja ne tik talentas dainuoti, bet 

ir tolimos giminystės ryšiai. 

Sipa, AFP/Scanpix nuotr.

Madonna ir C.Dion – giminaitės
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“Mes labai norėtume, kad lie-
tuviška muzikos padangė būtų 
kiek kitokia. Ir pagrindinis mū-
sų ginklas - instrumentai”, - sa-
ko vos prieš porą savaičių į sosti-
nės gatves muzikuoti išėję 7 jau-
ni, veržlūs, entuziastingi ir labai 
originalūs vilniečiai.

Septyneriukės originalu-
mu galima įsitikinti vos iš po 
debesų išlindus pavasarinei 
saulei - Linas, Imantas, Gabia, 
Viktoras, Gediminas, Kasty-
tis ir Vytas čiumpa pačius ne-
tikėčiausius instrumentus ir 

čia pat, gatvėje suruošia neį-
tikėtiną šou. Skambūs reggie 
ritmai ir kartu su praeiviais 
šokantys muzikantai nepa-
lieka abejingų. 

Po keleto akimirkų sosti-
nės senamiestyje stoviniuoja 
didžiulis būrys smalsuolių.

Gr upės idėjinis vadas 
Imantas pasakoja, kad min-
tis muzikuoti gatvėje šovė vi-
sai atsitiktinai.

„Aš grodavau gatvėje su 
vienu savo draugu, o ilgai-
niui prie mūsų prisijungė ir 
kiti pažįstami. Pirmą kartą į 
senamiestį visi 7 išėjome tik 
prieš porą savaičių, tačiau 
jau spėjome pasijusti kaip ko-
kiame Miunchene, kur gat-
vės muzika turi labai stiprią 
kultūrą ir žmonės labai myli 

gatvės muzikantus. Jaučiame 
palaikymą ir Vilniuje, todėl 
tikrai nesustosime, pateiksi-
me vilniečiams ir miesto sve-
čiams staigmenų”, - entuzias-
tingai pasakoja 20-metis Vil-
niaus kolegijos Menų fakul-
teto studentas.

Užburiančias melodijas 
miestiečiams dovanojantys 
muzikantai tikina, kad iš anks-
to nerepetuoja, o jų progra-
ma yra visiška improvizaci-
ja. Taip pat jaunuoliai sako 
nežinantys, kada kitą kartą 
išeis į gatvę.

„Viskas priklauso tik nuo 
nuotaikos ir gero oro. Tas 
netikėtumas yra labai sma-
gus!” - šypsosi draugiška ir 
miela septyneriukė.

Tad belieka tik spėlioti ir 
tikėtis, kada saksofonu, bū-
gnais, gitaromis, melodika 

ir gera nuotaika apsiginkla-
vę muzikantai nustebins mus 
dar kartą. Savo ruožtu “15min” 
pataria: kai tik užuosite šiltą 
orą, keliaukite pasivaikščio-
ti gražiausiomis savo miesto 
gatvėmis ir netikėtumai pas 
jus ateis patys!

Muzikantų svajose - garsų kupinas miestas

Vos išlindus saulei, septynetas jaunų entuziastingų vilniečių čiumpa ins-

trumentus ir eina į miesto gatves linksminti praeivių. J.Kalinsko nuotr.

Dovilė  

Filmanavičiūtė

d.fi lmanaviciute@15min.lt

Tapk kraujo donoru!
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