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Kaunas Kalėdas pasitiks su
karštu vynu ir meduoliais

ŠIANDIEN
Zoologijos sode naujos gyventojos

Karšto vyno aromatas, kalėdinių mugių
šurmulys, čiuožyklos po atviru dangumi Kaunas jau gyvena šventiniu ritmu.

2 psl.
Lietuviškai įgarsinta
animacija - pelninga
6 psl.

Šį penktadienį Rotušės aikštėje turėtų pakvipti karštu vynu, šviežiais kalėdiniais meduoliais ir kitokiais skanumynais. Į šventinę mugę
"Kalėdinis miestelis" vilios įvairios

akcijos ir atrakcijos, akys raibs nuo
dovanų ir suvenyrų.
"Rotušės aikštė - pagrindinė aikštė mieste, todėl, manau, logiška, kad
renginių maratonas įsisuks būtent čia.
Kauniečiai ir miesto svečiai jau pamėgo savaitgalius leisti prie pagrindinės
miesto eglės, kur neseniai pastatyta ir
mažesnių eglaičių giraitė, vyksta sa-

vaitgalinės mugės. Artėjant Kalėdoms
su kiekviena diena renginių ir atrakcijų mieste tik daugės", - pasakojo viešosios įstaigos "Miesto šventė" direktorė Loreta Jankauskienė.
Praėjusiais metais miestiečius viešomis čiuožyklomis nudžiuginusi AB
"City Service" žada, kad šie metai bus
dar įspūdingesni. "Po šventinių ren-

ginių virtinės linksmybes planuojame dar pratęsti. Planų turim labai
daug, bet dar ankstoka apie tai kalbėti. Bus čiuožyklų, planuojame bendrus renginius su kitomis viešosiomis
įstaigomis", - sakė AB "City Service"
atstovas ryšiams su visuomene Vilius Mackonis.
Nukelta į 3 psl.

Paukščių gripas
grasina ir Lietuvai
7 psl.
Sporto žvaigždės kalendoriaus herojai

12 psl.

ORAI
Šiandien Kaune
dieną
+4 °C

Vėjas pietryčių,
rytų, 4-9 m/s.

naktį
+2 °C

2 psl.
"Mano vyras bitininkas, o aš atsakinga tik už pardavimą", - šypsodamasi sakė 3-ius metus kalėdinėje mugėje prekiaujanti Janina.

E.Ovčarenko nuotr.
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Gimnazistas iš Kauno olimpiados laureatas
Tomas Grigalevičius
t.grigalevicius@15min.lt

Kauno technologijos universiteto
(KTU) gimnazijos mokinys Airidas
Korolkovas užvakar Tailande vykusioje tarptautinėje astrofizikos
ir astronomijos olimpiadoje iškovojo antrąją vietą.
"Jis yra tikrai labai gudrus
ir nestandartiškai mąstantis
vaikinas. Tiksliuosiuose moksluose gimnazijoje jam nėra lygių - šiuos marškinėlius jis jau
išaugęs. Džiugu, kad jo talentas ir žinios buvo įvertintos pasauliniu lygiu", - pagyrimų Airidui negailėjo KTU gimnazijos direktoriaus pavaduotojas
Leonas Narkevičius
Sidabro medalį iškovoju-

sio jaunuolio klasės auklėtoja tikino, jog fi zika yra jo pašaukimas. "Airidas yra labai
įdomus ir apsiskaitęs žmogus. Fizika yra jo mėgstamiausias dalykas ir, kiek žinau, jis savo ateitį sieja su šiuo
mokslu", - pasakojo Rūta Kulikauskaitė.
Olimpiadoje pasižymėjo ir kiti Lietuvai atstovavę
jaunuoliai. Vilniaus universiteto pirmakursis Vytis Kapočius bei Vilniaus Žvėryno
gimnazijos moksleivis Romas
Davidonis gavo pagyrimo raštus. Be šių apdovanojimų šiais
metais Lietuvos mokiniai iš
tarptautinių mokslo olimpiadų bei konkursų parsivežė 3
aukso, 3 sidabro ir 7 bronzos
medalius bei buvo apdovanoti 8 pagyrimo raštais.

KTU gimnazijoje mokosi gabiausi Kauno miesto bei aplinkinių rajonų
moksleiviai.
E.Ovčarenko nuotr.

Nemokamas seminaras
apie finansų tvarkymą
Šiandien Kaune vyks nemokamas
investavimo pradžiamokslio seminaras "Asmeninių finansų tvarkymas - gali išmokti ir tu!"
Seminaras Kaune organizuojamas, vykdant LR Vertybinių popierių komisijos investuotojų švietimo programą, kuria siekiama skatinti gyventojus
rūpintis savo finansais ir saugia finansine ateitimi, puoselėti investavimo kultūrą.
Šis seminaras skirtas visiems, svajojantiems apie efektyvesnį asmeninių finansų tvarkymą, bet nežinantiems nuo
ko pradėti. Organizatoriai tikino, kad seminaro pranešėjai paprastai ir aiškiai pristatys pagrindines asmeninių finansų tvarkymo ir investavi-

mo taisykles, priemones bei
galimas rizikas.
Atėjusieji į seminarą sužinos, ką daryti, kad pinigų
būtų daugiau, kaip apsaugoti
santaupas nuo infl iacijos poveikio, į ką atkreipti dėmesį
renkantis šiuo metu itin sparčiai populiarėjančius investicinius fondus, kaip bėgant metams tvarkyti savo fi nansus.
Dalyviai išgirs ir daug praktinių pavyzdžių.
Specialistų teigimu, lietuviams vis dar trūksta žinių apie
įvairias taupymo ir investavimo galimybes. Be to, vis dar
gajus mitas, kad investavimas
yra tik turtingųjų privilegija,
tačiau iš tiesų investuoti galima net ir skiriant tam bent 50
litų per mėnesį.

Naujos gyventojos
Tomas
Grigalevičius
t.grigalevicius@15min.lt

Kauno zoologijos sode jau įsikūrė dvi iš Rygos atvykusios avijaučių patelės - 13 metų Milulytė bei
19 metų Janė.
"Naujosiomis zoologijos
sodo gyventojomis labiausiai
džiaugėsi ketverių metų amžiaus patinas, nes trejus metus naujame ir dideliame voljere jis gyveno vienas. Tačiau
kai Milulytę įleidome pas patiną, ji labai išsigando, tad juos
teko atskirti. Kai patelė apsipras, vėl bandysime juos suleisti kartu", - pasakojo Lietuvos zoologijos sodo Kanopinių
žinduolių skyriaus vedėja Angelė Grėbliauskienė.
Itin įdomi vyresniosios patelės Janės istorija. Prieš beveik 20 metų į Kauną ji atvežta iš Maskvos. Tačiau prieš dešimtmetį ji buvo padovanota
Rygos zoologijos sodui. Gana
ironiška, kad likimas egzotišką gyvūną vėl atvedė į Kau-

Iš pirmo žvilgsnio avijaučiai atrodo lėti ir draugiški gyvūnai, tačiau iš tiesų jie labai stiprūs ir turi greitą reakciją.
E.Ovčarenko nuotr.

ną. "Janė čia jaučiasi itin gerai. Veikiausiai ji jaučia, kad
sugrįžo namo. Be to, Janė iš
karto jaunesnę patelę prirėmė prie sienos - taip parodė,
kas čia vadovauja", - šypsojosi A.Grėbliauskienė.
Avijaučiai yra itin reti, iš
šiaurės kilę gyvūnai. Nors iš pažiūros jie atrodo lėti bei draugiški, iš tiesų avijaučiai yra be
galo stiprūs bei pikti. "Avijaučiai yra tokie stiprūs, kad su-

lankstyti metalinį strypą jiems
yra vieni juokai. Jeigu į avijaučių voljerą patektų žmogus, iš
jo akimirksniu liktų šaltiena", perspėjo Kanopinių žinduolių
skyriaus vedėja.
Avijaučiai minta žole, šienu, įvairiomis daržovėmis bei
obuoliais. Kadangi šie gyvūnai
yra kilę iš šiaurės, jie geriausiai
jaučiasi žiemą. "Avijaučiai gali ištverti net 50 laipsnių šaltį.
Vasarą mes juos laistome van-

Absolventų klubas - jau po mėnesio
Jau kitų metų pradžioje VDU pradės veikti absolventų klubas.
Šio klubo tikslas - užmegzti ir palaikyti ryšius tarp universiteto ir jo absolventų, padėti dabartiniams VDU studentams įsilieti į darbo rinką,
skatinti ir inicijuoti paramą

universitetui, teikti siūlymus,
kaip gerinti studijų kokybę
universitete, prisidėti didinant universiteto prestižą
Lietuvoje bei užsienyje.
Pasak V DU absolventų
klubo iniciatyvinės grupės
nario Karolio Pociaus, klubo steigiamasis susirinkimas

"Norime, kad universiteto absolventai sugrįžtų į universitetą ir įsijungtų į jo veiklą", - apie VDU absolventų klubo būtinumą sako VDU rektorius
prof. Zigmas Lydeka (nuotr. - antras iš kairės).
E.Ovčarenko nuotr.

įvyks 2008 metų sausį.
Planuojama, kad VDU absolventų klubas vienys visus
universitete studijavusius asmenis, įtraukiant ir tuos, kurie universiteto studentais buvo 1922-1951 metais.
Pirmieji žingsniai vienijant įvairių kartų VDU studijavusius žmones jau žengti - šių metų gegužės 12 dieną
VDU pirmą kartą buvo švenčiama Absolvento diena, kurios renginiuose dalyvavo visų laidų absolventai. Planuojama, jog VDU absolvento diena
nuo šiol taps kiekvienų metų gegužės mėnesio antrasis
šeštadienis.
Nuo 2006 metų rudens
absolventai kviečiami registruotis elektroninėje duomenų bazėje, jiems suteikta galimybė naudotis universiteto
elektroninio pašto ir vidinio
tinklo sistema.

deniu, be to, jų voljeras yra pavėsyje. Tiesioginių saulės spindulių jie neištvertų", - aiškino
A.Grėbliauskienė.
Laisvėje gyvenantys avijaučiai turi labai stiprų bandos jausmą. Jeigu juos užpuola
plėšrūnai, patinai sustoja ratu, o į vidurį suleidžia pateles
ir jauniklius. Tokiu būdu net
ir pats pavojingiausias plėšrūnas avijaučiams nieko negali padaryti.

NELAIMĖS
"Zuikis" nenorėjo
mokėti baudos
24-ojo maršruto autobuse be
bilieto važiavusį jaunuolį saugos tarnybos kontrolieriai sutramdė tik išsikvietę policiją.
Šalia Kauno miesto valstybinio
muzikinio teatro kontrolierių
išlaipintas vaikinas juos išplūdo, o vienam jų smogė į veidą.
"Zuikis" - smarkuolis buvo nugabentas į Centro policijos komisariatą, kur jam nustatytas
vidutinis girtumo laipsnis.

Sulaikyti sukčiai
Laisvės alėjoje esančioje parduotuvėje "Maxima" užvakar
sulaikyti trys vyrai, kurie už
prekes atsiskaitė svetima "Visa
Electron" mokėjimo kortele.
46 metų kortele atsiskaitinėjusį vyrą sulaikė parduotuvės
apsaugos darbuotojai. Kartu
su juo policijai perduoti ir du
parduotuvėje buvę jo bendrininkai.

žiema

orai

Sinoptikų duomenimis, šiandien
Lietuvoje debesuota su pragiedruliais.
Kai kur truputį palis. Vėjas pietryčių,
rytų, 4-9 m/s.
Temperatūra 1-5 °C šilumos.
Kaune be žymesnių kritulių,
temperatūra 2-4 °C šilumos.

Lietuvoje

Gruodžio

Vilnius

+3 °C

Kaunas

+3 °C

Klaipėda

+5 °C

Šiauliai

+3 °C

Panevėžys

+3 °C

Utena

+2 °C
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antradienis

Dienos info: saulė teka 08:31, leidžiasi 15:53,
dienos ilgumas 07:22. Jaunatis.
Tarptautinė kalnų diena. Pasaulinė tango diena.

Mažai
debesuota

Europoje
Atėnai

Užporyt

+15 °C

Oslas

0 °C

Berlynas

+5 °C

Paryžius

+6 °C

Briuselis

+7 °C

Praha

+4 °C

Dublinas

+9 °C

Ryga

+4 °C

Roma

+13 °C

Minimali temperatūra

-1 °C

-4 °C

-7 °C

Helsinkis

+4 °C

Maksimali temperatūra

+1 °C

-2 °C

-2 °C

Lisabona

+14 °C

Londonas
Maskva

Debesuotumas
Krituliai
N.Radevič nuotr.

Poryt

Giedra

Varduvininkai: Aistis, Aistė, Damazas, Dovydas, Tautvaldė.

Debesuota

Artimiausiomis dienomis Kaune
Rytoj

Šiandien

Trumpalaikis
lietus

Lietus

Stokholmas

+3 °C

+4 °C

Talinas

+3 °C

-1 °C

Varšuva

+4 °C

Lietus su
perkūnija

Šlapdriba

Sniegas
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Kaune kvepės karštu vynu ir meduoliais
Gintarė Dailydytė
g.dailydyte@15min.lt

Atkelta iš 1 psl.
Už šventinius renginius
mieste atsakingos įstaigos
"Miesto šventė" direktorės
L.Jankauskienės akimis, šiomis dienomis Kaunas gražėja
tiesiog akyse. "Dekoracijomis
pastatus puošia ir verslininkai, ir gyventojai. Vakarėjant
miestas atrodo tikrai šventiškai", - sakė moteris.
Tikėtina, kad per porą artimiausių savaičių miestas sublizgės dar ryškiau - dalis kauniečių dar tik suskubo ieškoti kalėdinių papuošimų. Ieškantieji originalių dovanų ar
išskirtinių namų puošybos elementų vis dažniau suka prekybos centro "Molas" link, po

kurio stogu šurmuliuoja prekybininkai, namudininkai,
liaudies meistrai.
"Praėjusiais metais viskas
buvo vienoje patalpoje, o dabar mes "išmėtyti" po visą prekybos centrą. Tačiau nuolatiniai klientai mane susiranda.
Kalėdinė mugė - sunkus darbas, tačiau ir vienas iš pragyvenimo šaltinių", - pasakojo
prekybos centre "Molas" kalbinta nuolatinė Kalėdinių mugių dalyvė, rankų darbo suvenyrų meistrė Violeta.
Moteris minėjo, kad didysis pirkimas dar tik prasideda. O pats darbymetis - kai
būna tikra galybė - prasideda
nuo gruodžio 15-os ir tęsiasi
iki pat Kūčių vakaro. "Šventiniu laikotarpiu itin jaučiu,
kad trūksta miego - guluosi
12-ą ar 1-ą, o keltis reikia 6-ą
ryto. Man pačiai Kalėdos asocijuojasi su sniegu. Kol jo nė-

ra, tol ir šventinė dvasia nesijaučia", - pasakojo įvairiais suvenyrais, papuošalais ir šventiniais niekučiais prekiavusi

moteris. Kalėdinė mugė - puiki proga ne tik į kitus kitų pasižiūrėti, bet ir save parodyti.
"Esu pirmoji Lietuvoje, pre-

kiaujanti pačios gamintais dirbiniais iš akmenų. Smagu padirbėti mėnesį prieš Kalėdas.
Džiaugiuosi, kad pirkėjai ma-

no darbus vertina", - pasakojo
prekybininkė Stasė, jau 3 metus iš eilės "Mole" prekiaujanti savo dirbiniais.

PREKYBA ALKOHOLIU
Kauno miesto savivaldybės Licencijų ir paslaugų skyriaus vedėjas
Arūnas Vertelka teigė, kad alkoholiniais gėrimais, kurių stiprumas
neviršija 13 procentų, galima prekiauti masiniuose renginiuose,
parodose ir mugėse, įsigijus specialią licenciją. "Jei oras geras, gal ir
malonu vaikščioti po miestą ir gurkšnoti karštą vyną. Tačiau ar toks
verslas pasiteisina, reikia klausti verslininkų. Jei būtų mano valia, per
kalėdinius renginius alkoholiu prekiauti drausčiau. Juk tie renginiai
labiausiai skirti vaikams. Geriau tegul sušalę tėveliai šildosi karšta
kava", - samprotavo A.Vertelka.
Karšto vyno Kauno Rotušės aikštėje bus galima paskanauti šį penktadienį vyksiančios mugės metu.

Liepsnos nusinešė milijoną
Raimonda Mikalčiūtė
r.mikalciute@15min.lt

"Tokio gaisro Kauno apylinkėse seniai nebuvo", - tikino Kauno rajone degusį bendrovei "Granex" priklausantį angarą gesinę
ugniagesiai.
Pirminiais duomenimis, didžiausiai Baltijos šalyse saulėgrąžų, moliūgų sėklų ir riešutų
gamintojai, įmonei "Granex",
liepsnos pridarė nuostolių už
maždaug milijoną litų. Gaisras įmonei priklausančiose patalpose, esančiose Kauno rajone, Sausinės kaime, kilo sekmadienio rytą, apie 8 val. Kaip
pasakojo Kauno miesto Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
(PGT) vyr. inspektorius Aure-

lijus Lukauskas, apie nelaimę
ugniagesiams pranešė bendrovės sargas.
"Jis buvo stipriai sukrėstas,
pradžioje net negalėjo pasakyti tikslaus adreso, tik kartojo
įmonės pavadinimą", - pasakojo miesto ugniagesių atstovas.
Nuvykę į gaisro vietą, 6 rajono
ugniagesių ekipažai nusprendė
kviestis pagalbą. Gesinti atvira liepsna degusio angaro per
keliolika minučių atvyko dar
7 miesto ugniagesių ekipažai.
Sutramdyti ugnį jungtinėms
gaisrininkų pajėgoms pavyko
per tris valandas. Tačiau dar vakar gaisravietėje budėjo ugniagesiai. Baimintasi, kad gaisras
gali atsinaujinti.
Liepsnos visiškai suniokojo
gatavos produkcijos ir žaliavų
patalpas. Iš geležinio angaro liko tik krūva nuolaužų. Šiek tiek
nukentėjo ir kitos patalpos. Ne-

galutiniais duomenimis, įmonės patirti nuostoliai sieks apie
milijoną litų. Laimei, gaisro metu žmonės nenukentėjo.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kauno rajono PGT viršininkas Rimantas Balsiukas vakar sakė, kad
tiriamos visos gaisro priežastys. Neatmetama, kad gamykla galėjo būti padegta.
Šiandien į gaisravietę atvyks tyrėjai iš Vilniaus. Tikimasi, kad greičiau nustatyti nelaimės priežastis padės filmuota
medžiaga - visa įmonės teritorija ir patalpos buvo stebimos
filmavimo kamerų. Bendrovė
"Granex" skrudina, pakuoja ir
parduoda visų rūšių valgomąsias saulėgrąžas, moliūgų sėklas,
riešutus bei užkandžius, gaminamus iš saulėgrąžų, moliūgų,
sezamo sėklų, įvairių rūšių riešutų, džiovintų vaisių.

Sudegusį įmonės pastatą saugojęs sargas pasakojo, kad tris dienas prieš gaisrą įmonėje kaukė signalizacija,
kuri vėliau buvo atjungta - kaip tik tądien ir įsišėlo liepsnos.
E.Ovčarenko nuotr.

E.Jankausko nuotr.

MANO MIESTAS

Karaliaus Mindaugo prospektas nuo "Akropolio" aikštelės.

Tomo Čekanavičiaus nuotr.

Šios nuotraukos autorius laimėjo DVD. Prizą atsiimti per savaitę PPC "Akropolis", Karaliaus Mindaugo pr.
49, Kaunas. Su savimi turėkite laikraštį ir asmens dokumentą.
Turite puikią savo miesto nuotrauką? Siųskite ją el. pašto adresu kaunas@15min.lt
www.videoplanet.lt
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„Auros“ dovana jubiliejaus
proga - įspūdinga premjera

Kartu su „Auros“ šokėjais dirbantys užsienio choreografai juos giria už įvairiapusiškumą.

25 metų sukaktį minintis Kauno
šokio teatras „Aura“ savo gerbėjams Kaune dovanoja naują spektaklį ir koncertinę programą.
Naująją programą „Aura“
pristatys gruodžio 12-13 dienomis „Girstučio“ kultūros rūmuose. Ją sudarys dvi dalys rimtoji ir pramoginė.

„Pirmojoje renginio daly je žiūrovams pristat ysime premjerinį šokio spektaklį „Gentis“, kurio autorė choreografė iš Izraelio Renana Raz“, - pasakojo „Auros“
vadybininkė Gintarė Masteikaitė. Penkių „Auros“ šokėjų atliekamas spektaklis naujausias kauniečių kolek-

M.Raskovskio nuotr.

tyvo kūrinys.
Šio šokio idėja remiasi
arabų tautų, gyvenančių Libijoje ir Sirijoje, liaudies šokiu, kurį atlieka išskirtinai
tik v yrai. Tai fiziškai sunkus, ekspresyvus, gilus šokis. Visas kūrinio v yksmas
– gamtos ciklas, gy venimo
ratas, kuris niekada nenu-

Šventinis pasirodymas - kartu su būsimaisiais talentais
Gruodžio 13-ą, 19 val., Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje vyks jubiliejinis
styginių kvarteto "Collegium"
koncertas.
Kvarteto „Collegium“ 10mečio koncerto partneriais tapo
jauni ir veržlūs daugelio tarptautinių konkursų nugalėtojai. Tai
klarnetininkas Vytautas Giedraitis, saksofonininkas Liutauras
Janušaitis, fortepijonu skambinantis Motiejus Bazaras, būgnininkas Arvydas Joﬀė, akordeo-

ŠIANDIEN

nistas Mindaugas Juozapavičius
ir kontrabosu grojantis Mykolas
Bazaras. Jungtinėje programoje skambės W.A. Mozarto klarnetinis kvintetas A-dur nr. 581,
A. Piazzollos kūriniai ir džiazo
temų aranžuotės.
Pasak koncerto organizatorių, šventinės styginių kvarteto „Collegium“ programos įvairovė puikiai atspindi kolektyvo nueitą kelią. Bet svarbiausia, kad idėja, užgimusi prieš
dešimt metų - gyva, vienijan-

ti, o jos realizavimas iliustruoja, kad kultūra gali gyvuoti nevalstybiniame sektoriuje, be valdininkų paramos.
Prieš dešimt metų susikūręs
ansamblis „Collegium“ – naujų, netradicinių projektų dalyvis ir iniciatorius, atliekantis
ne tik klasikinę, bet ir naująją lietuvių bei užsienio autorių
muziką. Kvartetas yra nuolatinis įvairių festivalių dalyvis,
yra išleidęs ne vieną kompaktinę plokštelę.

ATPAŽINK SAVE

TEATRAI
Kauno valstybinis dramos
teatras
15, 19 val. spektaklis „Stiklinė
arbatos su citrina“.
Kauno valstybinis muzikinis
teatras
18 val. step šokių šou grupės
„Funny beat“ pasirodymas.

Aukcione - žymių
žmonių daiktai
Šiandien restorane „Šimtas“ vyks labdaros aukcionas,
kuriame bus parduodami žinomiems lietuviams priklausę daiktai.
Savo asmeninius daiktus
aukcionui skyrė Inga Valinskienė, Rytis Cicinas, Giedrė
Rusytė bei daugybė kitų scenos ir televizijos žvaigždžių.
Organizatoriai kol kas neatskleidžia, kokie tai daiktai,
tačiau tikina, kad susirungti
tikrai bus dėl ko.
Visas aukciono pelnas bus
skirtas tuberkulioze sergantiems vaikams. Renginį organizuoja labdaros ir paramos
fondas „Saulės smiltys“.
Aukcionas restorane „Šimtas“
(K.Donelaičio g. 62 / V.Putvinskio
g. 53) prasidės 18 val.

Jubiliejiniame spektaklyje žiūrovams „Aura“ pristatys naujausią darbą
„Gentis“ bei keletą senesnių miniatiūrų.
S.Žiūros nuotr.

trūksta, tačiau dažnai matome tik to vyksmo fragmentus.
Taigi ir spektaklyje žiūrovas
matys tik ištrauką iš gyvenimo, ištrauką, kuri talpina visą, ką mes spėjame pamatyti ir pajausti.
Antroji renginio dalis bus
šventiškesnė. „Koncertinėje
programoje žiūrovams parody-

sime įvairių laikotarpių „Auros“ narių pristatytus šokius
- skirtingos stilistikos, temų.
Šioje dalyje pasirodys ir jau
beveik metus kartu su „Aura“ šokantis atlikėjas iš Kubos - Valero Vizcay. Muzikinį foną kurs atlikėja Kristina
Nargėlaitė ir perkusininkas
Darius Balčiūnas.

Labdaros aukcione bus galima įsigyti R.Cicinui priklausiusių
daiktų.
LT nuotr.

Koncertas - parama našlaičiams

Kauno menininkų namuose rytoj
bus prisiminti visi mūsų šalyje gyvenantys našlaičiai.
Tądien miesto menininkų
buveinėje vyksiantis koncertasakcija „Kūdikio juokas - dovana
pasauliui“, skirtas paremti Kauno
apskrities kūdikių namus.
1885metaisprieKaunomiesto
ligoninės įkurtas skyrius beglo-

biams kūdikiams. Vėliau veiklą
pradėjo Kauno vaiko raidos klinika „Lopšelis“, ir šiandien veikianti Lopšelio gatvėje 10. Joje
yra 7-ios našlaičių grupės, kūdikių namų skyrius bei abilitacijos grupė.
Kūdikių namų skyrius rūpinasi sveikais ir negalią turinčiais vaikais nuo gimimo iki trejų metų. Apie pusė šių mažųjų
paimami globai, kiti, sukakus
3 metams, perkeliami į įvairias
vaikų namų įstaigas, kurių Lietuvoje yra virš 180. Jose gyvenantys vaikai ilgisi meilės, šilumos
bei žmogiško artumo.
Renginio iniciatoriai ir organizatoriai - smuikininkė Milda Kasperavičiūtė bei Audronė
Eitmanavičiūtė ir Kauno menininkų namai tiki, kad daugelio
ten gyvenančių vaikų akyse dar
gyvas tikėjimas pačia gražiausia

pasaka - vaikyste.
Koncerte pasirodys solistai
Erika Grigaitytė, Eglė Šidlauskaitė, Andrius Apšega, Egidijus Bavikinas, pianistės Guostė Tamulynaitė, Virginija Unguraitytė, akordeonistai Laimonas Salijus, Agnė Dūkštaitė,
Mindaugas Juozapavičius, Vaida Rudinskaitė, Ignas Andriukevičius, Artūras Petraitis, gitaristai Eglė Kuliešytė, Vytautė Balanaškaitė, Jonas Kublickas, eufonija ir tūba grojantys
Kęstutis Murza ir Gytis Gvozdas. Scenoje muzikuos ir renginio sumanytoja - smuikininkė M.Kasperavičiūtė.
Visos lėšos, surinktos už koncerto bilietus, bus perduotos Kauno vaiko raidos klinikos „Lopšelis" kūdikių namų skyriui.
Koncerto gruodžio 12 dieną
pradžia - 18 val.

DIENOS NUOTRAUKA

KLUBAS
„Combo“
19 val. spektaklis "Laukinė
moteris".

KITOS VIETOS
Kauno menininkų namai
18 val. draminės poemos sceninė
adaptacija, skirta poeto, vertėjo,
publicisto Andriaus Vištelio
- Višteliausko 170 - osioms gimimo
metinėms paminėti.

Jeigu šioje nuotraukoje JŪS - užsukite į knygyną (Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas, AKROPOLIS) pasiimti "Baltų lankų" knygyno įsteigto prizo - Dai Sijie knygos "Balzakas ir kinė Siuvėjėlė". Prizą turite atsiimti per
dvi dienas, atsiimdami su savimi turėkite laikraštį.
Po Kauną važinėja muzikinis automobilis.

E.Ovčarenko nuotr.
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Britnė gundo išgerti
kavos su laipsniais

Taksi kviesti Skype'u - nepopuliaru
Aurelija Kripaitė
a.kripaite@15min.lt

Galimybė išsikviesti taksi internetu uostamiestyje nesulaukė
populiarumo.

Gediminas Gasiulis
g.gasiulis@15min.lt

Nors įstatymai draudžia alkoholį reklamuoti garsiems žmonėms,
išradingi verslininkai randa, kaip
išsisukti iš šios padėties.
Sostinės centre įsikūrusios kavinės „Coﬀee Inn“ lankytojai jau spėjo pamėgti alkoholinę kavą, kurią kavinės
savininkai pavadino „Britnės
mėgstamiausia“. Po šiuo užrašu išraitytas ir angliškas atitikmuo - „Britney's Favourite“. Reklamos fone galima įžiūrėti šio
vardo savininkės, skandalingos
JAV dainininkės Britney Spears
atvaizdą.
Kaip dera „laipsnių“ turinčio gėrimo reklamai, penktadalis plakato skirta įspėjimui apie
alkoholio daromą žalą.
Ir nors Alkoholio kontrolės
įstatymas draudžia reklamoje
naudoti sportininkų, gydytojų,
politikų, mokslo ir meno įžymybių bei kitų garsių visuomenės
veikėjų pavardes bei atvaizdus,
minėtu atveju pažeidimą sunku
įžvelgti. „Šis įstatymas taikomas
Lietuvai, tad visų pirma sunku
pasakyti, ar ta B.Spears lietuviams yra žinoma. Visų antra,
tiesiogiai reklamuojama kava,
o ne alkoholis. Ar čia yra pažeidimas, reikėtų nagrinėti“, - sakė
Valstybinės tabako ir alkoholio

„Coffee Inn“ atstovai teigė, reklamai panaudoję „mistinę mergaitę
Britnę“, kuri tik panaši į skandalingąją B.Spears.
J.Kalinsko nuotr.

kontrolės tarnybos direktorius
Česlovas Balsys.
„Coﬀee Inn“ atstovas Nidas
Kiuberis patikino, jog prieš paleisdama reklamą kavinė pasitarė su teisininkais. Šie juos patikino, jog įstatymai nėra pažeidžiami. „Jei žiūrėsime teisiniu
požiūriu, tai naudojamas bendrinis vardas, kuris dar ir sulietuvintas. Britnių juk yra daug.
Paveiksliukas fone taip pat sunkiai atpažįstamas, tai gali būti
kad ir mano draugo sesuo. Žodžiu, mes sugalvojome „mistinę“
mergaitę, - šyptelėjo N.Kiuberis.
- Ši kava yra mergaitiška, lengva,
alkoholio joje yra labai nedaug.
Todėl ir parinkome valiūkišką
atitikmenį.“
Tiek ši, tiek kitos kavinės reklamos, atstovo žodžiais, kuria-

AČIŪ
"Dėkoju už gerą
nuotaiką"
Vilnietė Laura:
"Ačiū Vilniaus 7-ojo maršruto mikroautobuso vairuotojai Aldonai
už kiekvieną rytą dovanojamą
šypseną ir gerą nuotaiką".
Norite padėkoti nepažįstamajam?
Parašykite savo istoriją mums ir
apie gražų poelgį sužinos 430
tūkstančių "15min" skaitytojų.
Rašykite adresu: aciu@15min.lt

mos „for fun“, su lengva ironija.
N.Kiuberis džiaugėsi, jog reklama suveikė.
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Prieš mėnesį miesto gatvėmis ėmė važinėti naujos taksi
bendrovės "Vėjo taksi" automobiliai. Ši bendrovė suteikė
galimybę išsikviesti automobilius telefonu bei internetu - per
bendravimo programą "Skype". Tokios paslaugos neteikia nė viena kita uostamiesčio taksi bendrovė.
Tačiau išsikviesti taksi internetu pasirodo nėra taip paprasta. "15min" žurnalistė pabandė susisiekti su bendrove
"Skype" programa. Tačiau jokių žinių nepavyko gauti net
ir praėjus kelioms valandoms.
"Dabar pas mus sutrikęs internetinis ryšys", - vėliau teisino-

si "Vėjo taksi" šeimininkė Rita Jokšienė. Anot jos, naująja
paslauga klaipėdiečiai domisi,
klausinėja apie ją, tačiau dar
nė vienas klientas nesiryžo
užsisakyti taksi būtent "Skype" programa.
"Pastebėjome, kad bendravimas internetu tampa
labai populiarus - tiek darbe, tiek namie. Todėl pamanėme, kad gyventojams būtų patogiau ir taksi paslaugą
užsisakyti internetu", - aiškino moteris.
Tiesa, veiksmingo recepto, kaip būtų galima apsisaugoti nuo melagingų iškvietimų
internetu, bendrovė dar nerado. "Pažiūrėsime ateityje - galbūt blokuosime klientus-melagius", - svarstė R.Jokšienė.
Kitų Klaipėdos taksi bendrovių šeimininkai teigė, kol
kas nesvarstantys galimybės
teikti paslaugą internetu. "Tai
galbūt labiau tiktų tolimoms
kelionėms, viešbučiams, o ne

tada, kai automobilio prireikia
už kelių minučių", - svarstė
"Vyjuvio" taksi bendrovės vadovė Jūratė Navilienė. Jos manymu, tokiai paslaugai Lietuvoje dar ne laikas.

Klaipėdiečiai taksi bendrovės
atstovų kol kas tik klausinėja apie
naująją paslaugą - galimybę išsikviesti taksi internetu.
A.Kripaitės nuotr.

Belaukdamas švenčių pagerink kraujotaką!
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. Esate laimingas, jei gydytojas po tyrimo jums pasiūlys tiktai dažniau tikrintis kraujotakos būklę.

Kraujagyslių pokštai

Kraujagyslės ir širdis - organizmo transporto sistema 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 tirpimu, blauzdų mėšlungiu. Jų negydant gresia kraujagyslės užsikimšimas, trombozė, išemija, infarktas,
insultas, gangrena...Užsikimšusią kraujagyslę būtina operuoti. Per metus vien tik Vilniaus m. universitetinės 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,
lengviau atsikvėpiau - dabar vėl galėsiu beveik
normaliai dirbti ir gyventi, - pasakojo verslinin-

kas Eigirdas. - Tačiau kojas vėl pradėjo traukti mėšlungis, dešinė patino, pabalo, vaikščioti buvo vis sunkiau. Apsilankęs pas gydytoją angiochirurgą sužinojau, kad teks skubiai operuoti
užsikimšusią blauzdos kraujagyslę. Negana to, buvau perspėtas, kad vėliau gali tekti 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 atsakymą 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 paskaistėjo. 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 girdėjusi, 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? Regis, kitos blauzdos operacija jums nebegresia.”
Žinau, kad nejaunėju. Žinau, kad reikia sveikiau
gyventi, pasirūpinti savimi. Taigi džiaugiuosi, kad
dabar 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;

Kaune ir Klaipėdoje konsultuoja angiochirurgas,
atliekamas kraujagyslių tyrimas Doppleriu!
Gera sveikata ir Kalėdų dovanos laukia Jūsų!
Galite pasinaudoti ERGO
sveikatos draudimo knygele!
Užsk. Nr. 77.114

PADOVANOK ŠV. KALĖDŲ PROGA SVEIKATOS ŠALTINĮ
Daugelis turime per daug rūgščių. Rūgštinės atliekos – dažna ligų priežastis
Senatvės ligomis suserga vis daugiau jaunų žmonių. Užteršta gamta, žalingi mitybos įpročiai blogina medžiagų apykaitą.
Jos atliekos – cholesterolis, inkstų akmenys, šlapimo rūgšties druska ir kt. – kaupiasi įvairiose organizmo vietose. Sutrinka šarmų ir rūgščių balansas, organizmas
rūgštėja.
Mūsų kraujas visada turi būti nežymiai šarminis. Todėl rūgštinei terpei neutralizuoti reikalingos šarminės medžiagos. Negaunant šių medžiagų su maistu, organizmas
jas „skolinasi“ iš kaulų. O tai osteoporozės
pradžia. Rūgščių neutralizavimui ties kasa
reikalingi šarminiai kalcio jonai. Jų trūkstant, sutrinka insulino gamyba, gali išsivystyti diabetas. Aukšto kraujospūdžio
viena iš priežasčių - rūgštinės atliekos, dėl
kurių kraujas gali tirštėti, užkimšti kapiliarus. Tai trikdo kraujo cirkuliaciją, prasideda širdies ligos, vystosi aterosklerozė.
Šlapimo rūgšties druskoms kaupiantis sąnariuose, vystosi artritas, podagra. Dažna
ligų priežastis - per didelis rūgščių kiekis
organizme. Jų kaupimasis – ankstyvos senatvės pradžia. Išvada: turime padėti organizmui atstatyti šarmų-rūgščių balansą.

Šarminis („gyvasis“) vanduo –
tai gamtos dovana mums!
Organizmo rūgštis labai efektyviai neutralizuoja šarminis vanduo. Jis su rūgštimis sudaro junginius, kurie inkstų pašalinami į
šlapimą. Šarminiame aktyvuotame vandenyje
(pH=8,5-12) vyrauja lengvai įsisavinami šarminiai jonai, jis pasikrauna neigiamu krūviu
( ORP iki -200mV). Toks vanduo daug efektyviau, nei paprastas vanduo, prasiskverbia į
audinius, tirpina toksinus, juos neutralizuoja, balansuoja šarmų-rūgščių santykį. Šarminis vanduo, kuriame yra daug deguonies ir
neigiamų OH- jonų, yra ir natūralus antioksidantas. Jo negalima perdozuoti – organizmas paima tiek, kiek reikia, o perteklių pašalina su šlapimu. Japonijoje šarminis vanduo
plačiai taikomas didžiausiose šalies klinikose,
kas penkta šeima kasdien geria šarminį vandenį ir tokių vartotojų armija kasmet pasipildo milijonu.

Profilaktiškai šarminis vanduo (pH=8,5-9,5;
ORP = - 80-120mV) geriamas kasdien po 1,52 l per parą. Tokių parametrų vanduo gaunasi
įjungus prietaisą penkioms minutėms.
Gydymui vartojamas kitokių parametrų aktyvuotas vanduo. Jis geriamas trumpą laikotarpį ir po nedaug (200-300 ml per
parą).Apie tai aprašyta P. Šibilskio knygelėje „Aktyvuotas ir sidabringas vanduo“
(www.burbuliukas.lt). Elektrolizeris įjungiamas vidutiniškai 30 minučių. Pasigamina šarminis („gyvasis“) vanduo, kurio pH=10-12;
ORP= -150-200 mV ir rūgštinis („negyvasis“)
vanduo, kurio pH= 2,5-5; ORP= +180+250
mV. Aktyvuotas vanduo gydo skrandžio opaligę, tirpdo ataugas, slopina skausmus sąnariuose ir t.t. (Dar per 100 panaudojimo rekomendacijų rasite knygelėje.)
Gerdami šarminį vandenį, mes neleidžiame
kauptis atliekoms mūsų organizme. Aktyvuotas vanduo – tai naujas ir tvirtas žingsnis
mąstančio žmogaus kelyje į ilgaamžiškumą

Kaip pasigaminti šarminį („gyvąjį“)
vandenį ir kaip jį vartoti?
Šarminis vanduo gaunamas vandens elektrolizeryje PTV. Jis vartojamas tiek profilaktikai, tiek
gydymui.

Tel.informacijai: Kaunas 8 687 70273;
Vilnius 8 610 15958; Klaipėda 8 680
91024.
Informacinis centras HOMOSANITUS
Užsk. Nr. 75.663
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Pelningiausi - lietuviškai
garsinti animaciniai filmai

"Mažeikių naftoje" vėl
gaisras
Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje kilo nedidelis gaisras.
Pasak bendrovės, sekmadienį vėlai vakare įsiplieskusi
ugnis užgesinta per mažiau nei
20 minučių. Žmonės nenukentėjo. Gaisras kilo viename iš įrenginių. Jam dirbant pliūptelėjo
ugnis. Aiškinamasi, kodėl taip
nutiko. Pranešama, kad įrenginys netrukus pradės veikti.
Preliminariais duomenimis,
nuostoliai nedideli.
Anot "Mažeikių naftos" atstovų, dėl gaisro prekyba degalais nesutriks.
Pernai spalį gamykloje ki-

lęs didelis gaisras įmonei padarė nuostolių, kurie iš karto po jo buvo įvertinti 130
mln. litų.

ANALITIKĖ KOMENTUOJA

Taupant 100 litų gali
virsti didele suma
Eglutė Bivainienė
“Hansabanko” investicijų valdymo tarnybos vadovė

"La troškinio" didžiulį populiarumą lėmė išraiškingas įgarsinimas. Vienas įsimintiniausių - virtuvės šefui (centre) Vytauto Šapranausko paskolintas
balsas.
AFP/Scanpix nuotr.

v.grigas@15min.lt

Kino žiūrovų itin mėgstama lietuviškai įgarsinta animacija reikalauja nemažų investicijų, o filmų platintojai
dėl mažos žiūrovų rinkos nuolat baiminasi galimų nuostolių.
Parengti lietuviškus titrus
filmų platintojams papildomai
atsieina nuo 1500 iki 4000 litų.
Tačiau norint dubliuoti fi lmą
lietuviškai kaina pakyla keliolika kartų. "Filmo įgarsinimas
lietuviškai gali kainuoti iki 100
tūkst. ar net 200 tūkst. litų, todėl reikia viską labai gerai pasverti prieš imantis dubliuoti", sakė "Forum Cinemas" reklamos projektų vadovas Dainius
Beržinis. Kadangi Lietuvos kino rinka nėra labai didelė, dubliuojant filmą lietuviškai nuolat rizikuojama patirti šimtatūkstantinių nuostolių.

tis ir mama. Iš karto nuperkami
trys ar keturi bilietai", - aiškino
"Acmefilm" rinkodaros vadybininkė Giedrė Valavičiūtė. Animacijos populiarumo fenomenas Lietuvoje aiškinamas ir gera įgarsinimo kokybe. "Niekur
pasaulyje nebuvo toks populiarus animacinis filmas "La troškinys" kaip Lietuvoje. Tai lėmė
puikus įgarsinimas, kuris ir "ištempė" visą filmą. "Titanikas"
daugelyje pasaulio šalių vis dar
lieka pačiu žiūrimiausiu filmu
istorijoje, o Lietuvoje "Titaniką"
iš pirmosios pozicijos išstūmė
"Simpsonų filmas", - pasakojo
D.Beržinis.
Anot jo, fi lmų gamintojai
jau pasitiki lietuviško įgarsini-

ŽIŪRIMIAUSI FILMAI
Lietuvos kino platinimo asociacijos duomenimis daugiausia pajamų
per vienuolika mėnesių - 2,245 mln. litų - surinko "Simpsonų filmas",
kurį kino teatruose sausį-lapkritį pažiūrėjo apie 219 tūkst. žmonių.
Antrąją ir trečiąją vietas pasidalijo animaciniai filmai "Šrekas trečiasis" (1,555 mln. litų) ir "La troškinys" (1,496 mln. litų), kurių pasižiūrėti atėjo atitinkamai 157 tūkst. ir 151 tūkst. žiūrovų.

Mokesčių inspekcija
ragina nesukčiauti

Dovanoms –
šimtai litų

Valstybinė mokesčių inspekcija ragina šalies įmones negudrauti ir atlyginimus už paskutinį šių metų mėnesį išmokėti dar gruodį, o ne sausį, kuomet sumažės gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas.

Lietuvos gyventojai nepaiso vis
dažniau pasigirstančių perspėjimų apie ateityje blogėsiančią ekonomikos būklę.

Galiojančios darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos pažeidimas bus vertinamas kaip
mokesčių vengimas, pranešė
Mokesčių inspekcija.

Mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojo Dainiaus
Daugirdos manymu, mokant
atlyginimą kitais metais, pažeidžiami darbuotojo lūkesčiai gauti dvyliktojo mėnesio
atlyginimą.
Nuo 2008-ųjų 3 proc. punktais (nuo 27 proc. iki 24 proc.)
sumažės kiekvieno dirbančiojo mokamo gyventojų pajamų
mokesčio tarifas.
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mo kokybe, tačiau prieš įgarsinant jiems reikia nusiųsti lietuvių aktorių balso įrašus.
"Gamintojas nori, kad lietuvio aktoriaus balsas pernelyg nesiskirtų nuo originalaus
tembro. Taip pat prašo atsiųsti įgarsintojo pasiekimus. Niekas nenori, kad pavyzdžiui Madonna, būtų įgarsinta niekam
šalyje nežinomo žmogaus", aiškino D.Beržinis.
Panaši situacija su fi lmų
įgarsinimu gimtąją kalba yra
ir Slovakijoje, Suomijoje, Latvijoje, Estijoje, kur žiūrovų
rinka taip pat palyginti menka. Tiesa, latvių ir estų kalba
fi lmų įgarsinama mažiau nei
lietuvių kalba.

Kalėdų dovanoms šiemet ketinama išleisti daugiau pinigų
nei pernai ar 2005 metais, rodo tyrimų bendrovės RAIT atliktas tyrimas.
Didžiausia dalis respondentų - 35 proc. - teigė Kalėdų dova-

DEGALŲ KAINOS
95

3,26

3,20

3,14

98

3,38

3,34

3,24

Dyzelinas

3,39

3,34
3,28
Degalų kainos Vilniaus degalinėse gruodžio 10 dieną.
*Nurodytos vidutinės degalų kainos ir skirtumas įvairiose degalinėse gali svyruoti iki 3 ct.

VALIUTŲ KURSAI
(perka/parduoda):

noms šiemet skirsiantys iki 100
litų, dar 20 proc. nurodė dovanoms išleisią iki 200 litų.

USD

2.33/ 2.37

2.33/ 2.38

2.33/ 2.37

2.33/ 2.38

GBP
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RUB

-/ -
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-/ -

LVL
PLN

4.85/ 5.00
0.94/ 0.98

4.84/ 5.00
0.94/ 0.99

4.90/ 4.99
0.95/ 0.97

4.80/ 4.98
0.94/ 0.97

Valiutų kursai gruodžio 10 dieną didžiausiuose Lietuvos bankuose.
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Vincas Grigas

"Norint, kad atsipirktų lietuviškai dubliuotas filmas, reikia
surinkti maždaug 700 tūkst. litų", - teigė "Acmefilm" rinkodaros direktorius Mikas Musnikas.
O tokias sumas ne kiekvienam
filmui pavyksta greitai surinkti. Pavyzdžiui, lapkritį kinuose
pasirodęs lietuviškai įgarsintas
fi lmas "Kietakiaušiai" kol kas
nesurinko nė 500 tūkst.
Filmų platintojai kol kas
mažiausiai rizikuoja investuodami į visai šeimai skirtos
animacijos lietuvišką dubliavimą. Tik didesnėse valstybėse, pavyzdžiui Vokietijoje, vietos kalba įgarsinama didžioji
dalis filmų.
"Animacija Lietuvoje populiari, nes ji skirta bet kokio amžiaus žiūrovui. O jeigu dar išraiškingai įgarsinta ausiai gerai pažįstama kalba - tai itin
traukia žiūrovus", - sakė kino
teatro "Cinamon" rinkodaros
vadybininkė Jolita Valaikaitė.
"Juk į animacinius filmus neina vieni vaikai, juos vedasi tė-

Kai ant nosies Kalėdos, niekas negalvoja apie taupymą, visi tik skuba į prekybos centrus, plačiai atveria pinigines ir lengva ranka leidžia per metus sunkiai uždirbtus pinigus. Tikriausiai daugelis galvoja – dabar paišlaidausiu, na, o po švenčių pataupysiu. Tačiau reikėtų įsisąmoninti, kad pradėti taupyti reikia jau dabar! Kuo anksčiau
pradėsime taupyti, tuo didesnę sumą sukaupsime, nes pinigai turės daugiau laiko „augti“.
Kaip pradėti taupyti, kaip investuoti atliekamus pinigus, kad jie nenuvertėtų ir duotų pelno? Pirmiausia reikėtų įvertinti savo ir šeimos
finansinę padėtį. Norėdami žinoti, kiek pinigų galite skirti taupymui, turite atsisėsti ir suskaičiuoti visas mėnesio pajamas bei išlaidas, įsipareigojimus bankams, lizingo bendrovėms. Taip pat būtina
įvertinti ir aplinkybes, kurios artimiausiu metu gali daryti didelę įtaką šeimos gyvenimui. Tai gali būti kylantys mokesčiai už komunalines paslaugas, dėl infliacijos didėjančios būtinųjų prekių ir paslaugų kainos, karjeros galimybės ir panašiai.
Taip pat reikėtų apsispręsti, kokiam tikslui norite taupyti – pasiturimai
senatvei, finansiniam šeimos saugumui užtikrinti, vaikui, būsimiems
jo mokslams ar panašiai. Tuomet bus lengviau apsispręsti, kokį taupymo ar investavimo būdą rinktis. Geriausia, žinoma, dėl to pasitarti
su specialistais bankuose ar kitose finansinėse institucijose.
Norint pradėti taupyti, nebūtina turėti daug atliekamų pinigų. Net ir
100 litų, kiekvieną mėnesį skirti taupymui, po 20 metų gali virsti įspūdinga suma. Pavyzdžiui, paskaičiavus, kad vidutinė metinė grąža nuo
investuotų pinigų bus 8 proc. per metus, per 20 metų sukaupta suma
būtų 58 tūkst. litų suma - ir tai, skiriant vos 100 litų per mėnesį.
Juk turint geresnes ateities garantijas, ir nuotaika prie kalėdinio stalo bus smagesnė.
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Paukščių gripas
grasina ir Lietuvai
Lietuvoje yra vidutinė rizika paukščių gripo protrūkiui. Tai vakar paskelbė Ekstremalių situacijų komisija.
Kaimyninės Lenkijos ūkiuose prasidėjus paukščių gripo
protrūkiui, panašios situacijos baiminamasi ir Lietuvoje. Nors iš šios šalies į Lietuvą
ribojamas paukštienos įvežimas, užkratui sienos neegzistuoja.
Todėl vakar Ekstremalių
situacijų komisija susitiko su
įvairių tarnybų atstovais aptarti situaciją Lietuvoje.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas
Kazimieras Lukauskas pripažino, kad liga dar niekada
nebuvo taip arti Lietuvos. Situaciją jis įvertino kaip rimtą,
tačiau patikino, kad jo vadovaujama tarnyba seka įvykius
ir juos kontroliuoja.
"Saugos priemonių yra pakankamai, tačiau vienas svarbiausių dalykų yra tas, kad gripo virusas yra už 400 kilometrų nuo Lietuvos", - akcentavo
K.Lukauskas.
Be paukštienos įvežimo apribojimų, valdžia raginama numatyti galimas laidojimo vietas, jei Lietuvoje paukščių gripo epidemija išplistų.
"Kol kas tai tik teorinė galimybė. Tačiau paukščių gripui išplitus, kai kuriuose rajonuose iškiltų problema dėl
paukščių laidojimo vietų. Kitas rimtas klausimas - dėl nuostolių atlyginimo. Jeigu reikės
naikinti paukščius ir juos lai-

Paukščių gripas - itin skausminga rykštė paukščių augintojams. Tačiau Lietuvos ūkininkams jos pavyko
išvengti.
A.Ufarto/BFL nuotr.

doti, tai įmonėms turės būti nustatytas tam tikras kompensavimo mechanizmas", sakė Vidaus reikalų ministerijos sekretorius Stanislovas
Liutkevičius.
Šiuo metu uždraustas paukštienos importas iš Mazovijos
vaivadijos Lenkijoje, kur aptik-

tas paukščių gripas. Pranešama, jog tai - žmogui pavojinga
H5N1 viruso atmaina.
Veterinarijos tarnyba sustiprino importuojamų paukščių
ir paukštienos produktų kontrolę šalies pasienyje. Ištisą parą dirba mobilios patikrinimo
grupės, kurios tikrina produk-

ciją Lietuvos keliuose.
Paukščių gripo pavojus buvo kilęs pernai kovą, kai jo židinys buvo už 300 kilometrų
nuo Lietuvos, Lenkijoje. Tuomet gyventojams buvo uždrausta laikyti paukščius lauke. Tačiau paukščių gripas Lietuvos
nepasiekė.

Į virėją šaudžiusį pareigūną tirs psichiatrai
Viename sostinės restorane į virėją šaudžiusiam Vadovybės apsaugos departamento (VAD) majorui Jonui Paulikui vakar paskirta psichologinė psichiatrinė ekspertizė.
Skirti šią ekspertizę prašė
Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra. Artimiausiu metu bylą
tiriantis prokuroras kreipsis į

Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.

Laivo įgulai
teko evakuotis
Atlanto vandenyne, į šiaurės
vakarus nuo Batso salos (Prancūzija), į bėdą buvo pakliuvęs
lietuvių laivas "Stropus" su 12
įgulos narių.
Per stiprią audrą sekmadienį sugedo laivo variklis. Baiminantis, jog laivas gali nuskęsti,
buvo skubiai evakuota įgula - 8
įgulos nariai buvo išskraidinti
sraigtasparniu.
Variklį pavyko pataisyti sekmadienį popiet, tačiau 140 metrų ilgio laivą vis tiek buvo nuspręsta partempti į krantą.

medikų komisiją, prašydamas
atlikti ambulatorinę ekspertizę įtariamajam. Bus aiškinamasi, ar įvykio metu tuometinis VAD pareigūnas galėjo
suvokti savo veiksmus.
J.Paulikui yra pareikšti įtarimai dėl pasikėsinimo nužudyti ir viešosios tvarkos pažeidimo. Jam paskirtas rašytinis
pasižadėjimas neišvykti.

Rugpjūtį su restorano "Amatininkų užeiga" personalu susikivirčijęs J.Paulikas išsitraukė vardinį ginklą "Sig Sauer".
Jis paleido net 7 šūvius į virėją, kuris bėgiojo po virtuvę ir
bandė pasislėpti nuo įpykusio pareigūno. Per konfl iktą
niekas nenukentėjo.
J.Paulikui buvo nustatytas sunkus girtumo laips-

nis - jo kūne buvo 3,64 promilės alkoholio. Vardinis ginklas iš jo buvo atimtas, vėliau
J.Paulikas buvo atleistas iš
pareigų.
J.Paulikas saugojo kadenciją baigusį prezidentą Algirdą Brazauską. Už gerą tarnybą pareigūnas yra apdovanotas vardiniu ginklu, kuriuo ir
švaistėsi restorane.

Seimas imsis atominės
elektrinės reikalų
Parlamentarai šiandien spręs,
ar svarstyti galimybę nacionalinio investuotojo bendrovę kurti be privataus kapitalo
ir įtraukti jį tik paskelbus viešą konkursą.
Taip pat Seimas spręs, ar
verta kreiptis į Konstitucinį
Teismą su prašymu ištirti,
ar Atominės elektrinės įstatymas neprieštarauja Konstitucijai.
Konstitucinis Teismas tu-

rėtų atsakyti, ar įstatymas
dėl naujos atominės elektrinės neprieštarauja Konstitucijai.
Ji nustato, jog valstybė
reguliuoja ūkinę veiklą taip,
kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, kad bet koks įstatymas negali monopolizuoti
gamybos ir rinkos.
Dalis Seimo narių suabejojo, ar birželį, priimant Atominės elektrinės įstatymą,
nebuvo paskubėta.

Nacionalinis investuotojas Lietuvoje statys naują atominę elektrinę. Jį sudarys "Rytų skirstomieji tinklai" (RST), VST ir "Lietuvos
energija".
"15min" arch. nuotr.
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Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatai
Nacionalinių kultūros ir meno premijų komitetas vakar paskelbė šešis Nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatus.
Jais išrinkti dainų autorius
ir atlikėjas Vytautas Kernagis,
dailėtyrininkas Alfonsas Andriuškevičius, poetė Zinaida
Nagytė-Katiliškienė, kompozitorius Šarūnas Nakas, aktorius Vytautas Paukštė bei menininkai Nomeda ir Gedimi-

nas Urbonai.
Šios premijos kasmet teikiamos už reikšmingiausius
pastarųjų penkerių metų Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės menininkų sukurtus kūrinius. Šiemet jų skaičius
sumažėjo nuo 9 iki 6, tačiau
vienos premijos dydis išaugo dvigubai - iki 104 tūkstančių litų. Premijos laureatams
bus iškilmingai įteiktos Vasario 16-osios išvakarėse.

pasaulis
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V.Putinas jau įvardijo
realiausią savo įpėdinį

Kosovas skubina
nepriklausomybę

Rusijos prezidentu kitąmet greičiausiai taps Vladimiro Putino paramą
gavęs dabartinis pirmasis vicepremjeras Dmitrijus Medvedevas.

Pasibaigus galutiniam Jungtinių Tautų terminui, iki kurio
serbai ir etniniai albanai turėjo pasirašyti susitarimą dėl
Kosovo statuso, sukruto šios
provincijos atstovai.
90 procentų Kosovo gyventojų sudarantys albanai
paskelbė, jog skubiai derėsis
dėl nepriklausomybės paskelbimo ir tarptautinio pripažinimo. Albanų atstovai tikisi
nepriklausomybę paskelbti
anksčiau, nei planuota - dar
iki gegužės.
Tačiau nepriklausomybės
paskelbimui griežtai prieši-

Tačiau jau pasigirdo spėlionių, kas tokiu atveju išties
valdytų šalį.
Rusijos prezidentas V.Putinas
vakar pritarė keturių Kremliui artimų partijų siūlomai
D.Medvedevo kandidatūrai.
"Visiškai sutinku su šiuo siūlymu", - susitikime su "Vieningosios Rusijos", "Teisingosios Rusijos", Agrarinės partijos ir Pilietinio teisingumo partijos vadovais sakė V.Putinas.
Ateinančių metų kovą
V.Putinas paliks prezidento
postą, kadangi šaliai vadovavo dvi kadencijas iš eilės. Neabejojama, jog prezidento remiamas D.Medvedevas užims jo vietą.
Tuo tarpu analitikai ginčijasi, kaip tai pakreips šalies
politiką. Vieni spėjo, jog pasirinkdamas D.Medvedevą Rusijos vadovas bando sušvelninti santykius su Vakarais.
D.Medvedevas yra sakęs, jog
jo pažiūros dėl užsienio politikos yra europietiškos, jis jaučiasi artimesnis liberalioms de-

Kosovo albanų lyderiai žada nedelsdami pradėti derybas su savo rėmėjais Vakaruose ir regiono nepriklausomybę paskelbti
dar iki gegužės.

nasi Rusijos remiama Serbija. Ji Kosovą laiko savo istorijos, kultūros ir religijos lopšiu.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas vakar paskelbė, jog Kosovo nepriklausomybė sukeltų grandininę padarinių reakciją tiek
Balkanuose, tiek kituose regionuose. Jis pridūrė, jog Rusija Kosovo nepriklausomybės
nepripažins.

Afganistano kariai užėmė
talibų sukilėlių miestą

V.Putino (d.) sprendimas kandidatu paskelbti D.Medvedevą (k.) gali būti negalutinis. Manoma, jog iki prezidento
rinkimų jis dar gali kandidatu paskelbti kitą pirmąjį vicepremjerą Sergejų Ivanovą.
AFP/Scanpix nuotr.

mokratijos ir laisvosios rinkos
idėjoms.
Tuo tarpu kiti mano, jog
sprendimus ir toliau diktuos

V.Putinas, o D.Medvedevas
liks jo šešėlyje, nes jis yra ištikimas prezidento šalininkas bei
padėjėjas. Be to, tiek už iškili-

mą į valdžios elitą, tiek už tapimą "Gazprom" vadovu 42 metų D.Medvedevas turi būti dėkingas būtent V.Putinui.

Afganistano kariai vakar atkovojo Musa Kalos miestą, kurį
prieš dešimt mėnesių buvo užėmę talibai ir kuris buvo tapęs
svarbia sukilėlių baze.
NATO remiami Afganistano nacionalinės armijos kariai įžengė į miestą. Tą jiems
pavyko padaryti po intensyvaus bombardavimo - talibams neliko nieko kito, kaip
atsitraukti į kalnus. Tačiau ne-

atmetama, jog talibai dar gali
surengti atsaką.
Afganų, JAV ir Didžiosios
Britanijos pajėgos su talibų
kovotojais kovojo nuo penktadienio. Apie galų gale pasiektą tikslą - atkovotą Musa
Kalos miestą - paskelbta tuo
metu, kai į Afganistaną atvyko Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Gordonas Brownas.

Puslapis parengtas pagal BNS, BBC, "Reuters" ir "15min" inf. AFP/Scanpix nuotr.
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KINO REPERTUARAS

Kompiuterinis žaidimas
persikėlė į kino ekraną
"Karalystė"

„Pažadėk man!“ 19:10 21:50

FORUM CINEMAS
„Hitmanas“ 11:15 13:20 15:20
17:30 19:50 22:

CINAMON

„Elžbieta. Aukso amžius“ 10:45
13:10 15:40 18:15 20:45

„Hitmanas“ 12:00 14:15 16:15
18:15 20:15 22:15

„Vis tiek nebūsiu tavo...“ 10:30
12:50 15:00 17:10 19:20 21:30

„Užkerėtoji“ 12:15 14:30 16:45
19:00

"Laiptai į dangų" 17:20

„Beovulfas“ 12:30 15:00 17:15
19:30 21:45

„Beovulfas“ 11:30 14:00 16:30
19:00 21:40

„Pasižadėjęs kitai“ 14:45 17:00
19:15 21:25

„Užkerėtoji“ 11:00 13:20 16:00
18:30

„30 nakties dienų“ 21:30

„Trisdešimt tamsos dienų“ 21:10

Pagrindinį samdomo žudiko vaimenį sukūrė Timothy Olyphantas.

Veiksmo trileris „Hitmanas“ Lietuvoje debiutavo lyg ilgai lauktas
Holivudo studijos hitas.
Į šalies kino sales susirinko kone visi kompiuteriniu žaidimų ir „aTransporterio“ gerbėjai.
„Hitmanas“ sukurtas pagal populiarų to paties pavadinimo kompiuterinį žaidimą, todėl jame daug specialiųjų efektų. Nors šiame fi lme yra daug fantazijos, bet ir
politikos apžvalgininkams
turėtų būti įdomu pažiūrėti,
kaip kino kūrėjai įsivaizduoja korumpuotą ir diktatorišką
Rusiją. Lyg tyčia, Luco Bessono studijoje sukurto veiksmo
trilerio premjera įvyko beveik

tuo pat metu kaip ir didelio atgarsio sulaukę rinkimai Rusijoje. Filmo scenaristai pateikia gan drąsų sprendimą, ką
reikia daryti, kad didžiojoje
valstybėje vėl švytėtų saulė,
todėl „Hitmanas“ greičiausiai niekuomet nebus mėgstamiausias Vladimiro Putino fi lmas.
Tuo tarpu šio filmo žvaigždė, amerikiečių aktorius Timothy Olyphantas, prisipažįsta, kad nors kino ekrane jis ir
įkūnijo žaidimo „Hitmanas“
herojų, agentą 47, kompiuteriniai žaidimai jo vis dėlto netraukia. Netgi vaidmuo šiame
fi lme aktoriaus nesudomino
tokio pobūdžio žaidimais.
Aktorius mano, kad lai-

Kadras iš filmo

kas, kuomet jis galėjo užsikrėsti kompiuterinių žaidimų virusu, jau praėjo, nepaisant to, kad žaidimą „Hitman“
žaidžia milijonai žmonių visame pasaulyje. „Šis pasaulis tarsi prabėgo pro šalį ir
nesu tikras, ar kada pasirodys mano gyvenime. Nesakau, kad tokie žaidimai man
neįdomūs. Esu įsitikinęs, kad
jei būčiau jaunesnis jų kūrimas man patiktų labiau nei
fi lmų statymas“, - samprotavo 39-erių Timothy Olyphantas. Kaip ir visi jo kartos žmonės, aktorius vaikystę ir paauglystę praleidęs be kompiuterio, todėl jam itin svarbus yra
bendrumo jausmas. Šiuolaikinio jaunimo vienatvės prie

kompiuterio ekrano jis teigia
nesuprantantis. „Nesuprantu,
kaip žaisdamas kompiuteriu
gali patirti bendrumo jausmą, o būtent tai man patinka
jausti nuėjus į kino teatrą. Kai
sėdi kartu su grupe žmonių,
kai užgęsta šviesos, ore tvyro jausmas, kad dabar mes visi kartu kažką patirsime. Įdomu, kaip yra virtualiame pasaulyje? Sėdi savo kambaryje prisijungęs prie interneto,
žaidi su kitais žmonėmis, tačiau ar tai iš tiesų patraukia?
O gal bendrumo jausmas prarandamas? Bent jau aš pagalvoju, kad tokiu atveju man reikia nešdintis lauk iš namų“, pajuokavo veiksmo fi lmo „Hitmanas“ žvaigždė.

„Invazija“ 18:30

„Pasižadėjęs kitai“ 10:00 14:50
19:40

„Amerikos gangsteris“ 20:45

„Karalystė“ 12:30 22:10

„Kietakiaušiai“ (dubliuota lietuviškai) 14:00

„Ant bangos“ (dubliuota lietuviškai) 14:30
„La Troškinys“ 12:00

„Ant bangos“ (dubliuota lietuviškai) 11:00 12:45 16:30

„Kietakiaušiai“ (dubliuota lietuviškai) 16:40

„La Troškinys“ (dubliuota lietuviškai) 11:45

"Invazija"

TV šiandien

gruodžio 11 dienai

19.10

19.10

21.40

22.05

23.35

„Paskutinė instancija“

„Taip arba Ne“

„Išėjo degtukų“

„Be pykčio“

„Kibernetas“

Milžiniški atlyginimai valstybės įmonėse,
nelegalios statybos, neaiškios kilmės turtai, korupcija – objektai, kuriuos viešina
„Paskutinė instancija“.

Pagrindinei žaidėjai Birutei iš Mažeikių rajono nesiseks taip kaip niekam iki šiol.
M.Mikutavičius ilgai negalės patikėti tokia
keista Birutės fortūna.

Ūkininko Ihalaineno žmona siunčia vyrą į
miestelį degtukų. Iki miestelio su vežimu
žingine paprastai žmonės užtrunka
valandą. Vyras dingo kelioms paroms.

Tai įdėmus žvilgsnis į visuomenę
ir kultūrą. Tai pokalbiai apie mūsų
gyvenimo reiškinių priežastis, diskusijos
be rėksmingų konfrontacijų.

Laida apie informacines technologijas,
kompiuterius, kompiuterių genijus,
sudėtingų sistemų pajėgumus, apie
tobulą virtualią erdvę bei kitas galimybes.

15.30 Televizijos serialas „Niekada tavęs nepamiršiu“
(86). 16.30 Televizijos serialas „Undinė“ (40). 17.30
Televizijos serialas „Mano puikioji auklė“ (79, 80). 18.42
Žodis - ne žvirblis. 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08
Orai. 19.10 Paskutinė instancija. Tiriamosios žurnalistikos laida. 20.00 Kelias į žvaigždes III. Realybės šou.
20.40 Lietuviškos grožybės. Realybės šou. 21.30 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas Vytautas Šerėnas. 22.00
Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.24 Sportas. 22.28 Orai.
22.30 Kelias į žvaigždes III. Naktis. Muzikinis realybės
šou. 23.35 Televizijos serialas „Skaičiai“ (5). 00.35 Solo
su orkestru (kart.).

15.35 „Spąstuose“ (9). 16.40 „Marina“ (21). 17.40
„Rožių karas“ (34). 18.45 TV3 žinios19.05 „Išsipildymo
akcija 2007“. 19.10 TAIP arba NE. TV žaidimas. Vedėjas
Marijus Mikutavičius. 20.15 TV pagalba. Interaktyvusis
realybės šou. Vedėja Aušra Kilkuvienė. 20.45 TV detektyvai. Realybės šou. Vedėjas Saulius Siparis (N-7). 21.30
TV3 žinios, kriminalai, verslas. 21.50 TV3 sportas. 21.55
TV3 orai. 22.00 Televizijos serialas „Kalėjimo bėgliai“
(2/15) (N-14). 23.00 „CSI kriminalistai“ (6/17) (N-14).
00.00 „Kol mirtis išskirs“ (3) (N-7). 00.30 Milijardieriaus
iššūkis. Ekstremalus realybės šou. 01.30 „Telejazz“. Interaktyviosios nakties pramogos (N-14). 03.30 Pabaiga.

15.50 „Pokemonai IV“ (38). 16.15 „Rožinės panteros
nuotykiai“ (2/12). 16.45 „Bjaurusis ančiukas“ (32).
17.45 „Kol mirtis mus išskirs“ (4). 18.55 Nepatvirtinta
diagnozė. Sensacijų dokumentika (N-7). 20.00 Žinios.
20.20 Ratu. Ekologijos laida. 20.30 „Mentai. Sudužusių
žibintų gatvės“ (15). 21.40 „Išėjo degtukų“. Komedija.
Režisierius Leonidas Gaidajus, Risto Orko. Vaidina Georgijus Vicinas, Jevgenijus Leonovas, Leonidas Kuravliovas,
Ritva Valkama. Rusija, Suomija, 1980 m. 23.35 Žinios.
23.45 Kriminalai. 23.47 Sportas. 23.49 Orai. 23.50 Mados vartai (kart.). 00.30 -5.00 Bamba. Interaktyvusis šou
suaugusiesiems (S).

15.40 „Žalieji hektarai“ (48). 16.10 „Daktarė Kvin“ (69).
17.05 „Namelis prerijose“ (64). 18.00 Labas vakaras.
18.30 Žinios. 18.45 „Bjanka. Kelias į laimę“ (178) (N-7).
19.35 Reikia pakalbėti. Pokalbių laida. Vedėjai Beata
Nicholson ir Vytenis Pauliukaitis. 20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 20.50 Verslas. 20.56 Kultūra. 21.01
Sportas. 21.07 Orai. 21.10 Žurnalisto tyrimas. Publicistikos laida. 22.04 Loterija „Perlas“. 22.05 Be pykčio.
Vedėjas Leonidas Donskis. 22.45 25-tas kadras. Vedėja
Giedrė Kazlauskaitė. 23.00 Vakaro žinios. 23.10 Sportas.
23.12 Orai. 23.15 „Kelno kriminalinė policija“ (61) (N14). 00.10 Programos pabaiga.

15.30 „Dosono įlanka“. JAV. 1998. Drama. 16.30 Ištikimybės testas. Realybės šou (kart.). 17.30 „Vilas ir Greisė“.
18.00 Žinios. Verslo pulsas. Orai. 18.20 Kauniečių akimis.
18.30 Kontaktas. 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Verslo
pulsas. Orai (kart.). 20.20 Kauniečių akimis. 20.35 Muzika. 21.00 Ištikimybės testas. Realybės šou. 21.35 UEFA
čempionų lygos rungtynės. Tiesioginė transliacija. 23.35
„Kibernetas“. Laida apie informacines technologijas
(kart.). 00.05 UEFA čempionų lygos rungtynių apžvalga.
00.25 Šokiruojanti dokumentika. „Amerikos kalėjimų
žiaurumai“. 01.30 „Telejazz“. Interaktyviosios nakties
pramogos. 02.30 -6.55 Muzika.
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Paslaugos

Parduoda

Gręžimo darbai. Gęžiu kiaurymes mūre bei betone, santechnikai,
vėdinimui, ventiliacijai ir pan. Tel.: 8 620 95458, 8 657 70067.
Kaminų įdėklai. Pristatomi kaminai. Gamyba ir montavimas. Išrašome
dokumentus pridavimui. Tel. 8 699 65991.
"EKSPRESO" SKALBYKLA. Taupantiems laiką ir pinigus! A.Purėno g. 20,
Kaunas (KTU studentų miestelyje). Tel.: 8 37 764585, 8 620 19707.

Šaldyta paukštiena ir žuvys: vištų ketvirčiai - 5.00 Lt/kg, vištų sparneliai - 4.80 Lt, vištų kumpeliai - 4.80 Lt, vištų blauzdelės – 5.60
Lt (kainos su PVM). Mažiausias kiekis - 10 kg. Taip pat ir šaldytos
žuvys: jūros lydeka b/g - 6.90 Lt/kg, Rudagalvės menkės filė b/o8.20 Lt/kg, skorpionžuvės filė b/o - 8.20 Lt/kg, skorpionžuvės filė
porcijos - 6.50 Lt/kg, kefalžuvė b/g - 4.20 Lt/kg. Kaunas: Draugystės
g. 19, tel.: 8 37 353966, 8 652 92227.

LANGŲ MEISTRAS JŪSŲ NAMUOSE sureguliuos langų vyrius, pakeis
langų paketus. Tel. 8 613 38017. Kaunas.
VIZOS, KELIONĖS, DRAUDIMAS į Rusiją, Baltarusiją. UAB „EKSTRATURAS“ Maironio g. 2. Tel./faks. 8 37 266404, el.p. ekstraturas@
takas.lt.

Nekilnojamasis turtas
Mokslai

IŠNUOMOJAMOS PATALPOS.
Labai geroje strateginėje vietoje, Kaune. ( 450, 400, 50
kv. m.) Tel.: 8 604 12732, 8
698 70182.

Tapk kraujo
donoru!

Skelbimai dienraštyje "15min"
kiekvieną darbo dieną
Žodiniai skelbimai priimami
SMS žinutėmis ("Tele2", "Bitės" ir "Omnitel" abonentams):
1. Žinutės tekste rašyti: KNS (Kaunas) (tarpelis) skelbimo tekstas (ne daugiau 160 ženklų) ir siųsti telefonu 1395.
2. Sulaukus atsakymo žinutės, siųsti dar vieną žinutę, tekste įrašyti: KNS (Kaunas) (tarpelis) Patvirtinu.
Mokestis už skelbimą (20 Lt) bus įtrauktas į kliento sąskaitą.
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas nebus išspausdintas.

Daugiau informacijos: tel. Kaune (8 37) 207887, el. paštu skelbimaikaunas@15min.lt

skelbimai
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Siūlo darbą
UAB "ADESOMA" REIKALINGOS VALYTOJOS(-JAI) KAUNE, KAUNO RAJ., KAMPIŠKIŲ
KAIME. ATLYGINIMAS 1100 Lt.
VILNIUS, ATEITIES g. 10. TEL.:
8 5 2335372, 8 687 27112.

UAB „SCAPA BALTIC“, gaminanti minkštuosius baldus, ieško
baldų surinkėjų ir stalių staklininkų. Atlyginimas 2000 Lt ir
darbo rezultatus atitinkantys
paskatinimai. Kreiptis: Bijūnų g.
14 arba tel. 8 37 30 12 65.

„IKI" prekybos centrui, Lukšio g.,
skubiai reikalingi skyrių darbuotojai - mišrainės, bakalėja, mėsa.
Kasininkai, krepšelių rinkėjai, virėjai, virtuvės darbininkai. Priimame
ir studentus. Tel. 8 685 42694.
UAB „RYTERNA“ (www.ryterna.lt)
reikalingi specialistai. METALO
LANKSTYMO – KARPYMO STAKLIŲ
OPERATORIAI. Patirtis - būtina.
Kreiptis telefonu 8 37 490 996.
Kepyklai Kaune reikalingi
darbuotojai: formuotojai
(-jos), kepėjai (-jos), gaminių
pakuotojai (-jos), valytojos
(-jai), Sandėlio darbininkai
(-ės), pamainos meistrė (-as).
Neturintys darbo patirties
apmokomi darbo vietoje. Mes
siūlome: geras darbo sąlygas,
laiku mokamą atlyginimą, socialines garantijas. Teirautis nuo
10 – 16 val., tel.: 8 37 399353,
8 615 53003.

MAŽAI MAISTO PREKIŲ PARDOTUVEI, ŽALIAKALNYJE, REIKALINGA
PARDAVĖJA. DARBAS KAS ANTRĄ
SAVAITĘ, ATLYGINIMAS 1300 LT.
TEL. 860633916.
Reikalingas krovėjas darbui sandėlyje, maisto gamybos įmonėje.
Privalumas – autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas. Tel.: 8 37
22381, 8 377 390942.
Reikalingi įrengimų derintojai,
dirbti maisto gamybos bendrovėje. Privalumas – techninis išsilavinimas arba darbo su įrengimais
patirtis. Tel.: 8 37 390942, 8 37
337093.
UAB "Sankcija" reikalingi apsaugos darbuotojai. Tel. 8 37
386980.
Mažai siuvyklai reikalinga moteriškų drabužių konstruktorė
– technologė. Darbo dienomis
nuo pirmadienio iki penktadienio,
nuo 7 iki 14:30. Siuvykla dirba
viena pamaina. Atlyginimas 1700
Lt. Tel. 8 612 12730.
Siuvyklai rekalinga: siuvėjos (-ai)
siūti universalia siuvimo mašina,
"overlokais". Darbas viena pamaina. Darbo užmokestis du kartus.
Tel.: 8 37 332420, 8 652 26805.
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ŽELDINIUS PRIŽIŪRINČIAI ĮMONEI
REIKALINGI PAGALBINIAI DARBININKAI. Tel.: 8 37 796732, 8
687 96336.
UAB "FANTAS" skubiai reikalingos (-i) siuvėjos (-jai), su negalia,
mokantys siūti odą ir gobeleną.
Visos socialinės garantijos, laiku
mokamas atlyginimas. Tel.: 8 37
323754, 8 698 49965.

Daugiau informacijos apie paskelbtus objektus rasite nekilnojamojo turto portale www.
aruodas.lt, atlikę paiešką pagal
skelbimo numerį.

AB “Lytagra“, adresu Ateities
pl.50 Kaune, besiplečiančiam
metalinių vamzdžių ir santechnikos sandėliui reikalingi:
sandėlininkai - krovėjai. Privalumas turintiems krovinių
kabinėtojo pažymėjimą . Darbuotojai - darbui su juostinėmis metalo pjovimo staklėmis.
Pirkimo-pardavimo vadybininkai (prekyba vamzdžiais).
Teirautis tel.: 8 612 76214, 8
37 405413.

Butas
Kauno m., Ukmergės g.
27 m2, 1 k., 5a/5, 1981 m.
122 000 Lt; +370 37716792
Aruodas.lt Nr: 1-242071
Namas
Kauno r., Giraitės k.
182 m2, 4 k., sklypas 7.5 a,
2007 m.
750 000 Lt; +370 65905215
Aruodas.lt Nr: 2-68982
Nuomojamas butas
Kauno m., Sukilėlių pr.
50 m2, 2 k., 1a/5, 1988 m.
600 Lt; +370 61021361
Aruodas.lt Nr: 4-110897

UAB „UKOJAS“ reikalingi autošaltkalviai, krovininių automobilių remontui: važiuoklės
patik-ra ir remontas, rėmų ir
kabinų atstatymui po avarijos,
taip pat reikalingi dažytojas,
paruošėjas – remontininkas.
Siūlome geras darbo sąlygas,
visas socialinės garantijas, apmokėjimas už atliktą darbą, laiku mokamą atlyginimą. Tel. 8
698 37361.
Grožio salonui Savanorių pr.
(Žaliakalnis) reikalinga universali
kirpėja. Tel. 8 687 98732.

Skelbimai įdėti iš didžiausio nekilnojamojo turto portalo www.aruodas.lt kuriame
rasite dar daugiau nekilnojamojo turto
skelbimų. Jeigu norite, kad Jūsų skelbimas atsirastų čia, užsisakykite paslaugą
"15 minučių" už specialią kainą.

Poilsis, pramogos
Viešbutis "Vila Diemedis", Daukanto g. 11, Palanga. Iki gruožio
15 dienos, 20% nuolaida. Tel.:
8 460 52532, 8 699 88808, el.p.
info@viladiemedis.lt, www.viladiemedis.lt.

Perka

Automobiliai

Grožis, sveikata

Būrimai
Magiškas būrimo salonas organizuoja 100 val. seminarą būsimoms
būrėjoms. Kreiptis: Kęstučio g.
54, Kaunas. Tel.: 8 37 226296, 8
656 54848.

sportas
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Sporto žvaigždės kalendoriaus herojai
Ant kalendoriaus viršelio besipuikuojantys Lietuvos krepšininkai, birželį sutinkamas šiuolaikinės penkiakovės atstovas Andrejus Zadneprovskis, rugpjūtį besišypsantis disko metimo karalius
Virgilijus Alekna, o lapkritį viliojančiu žvilgsniu verianti maratonininkė Živilė Balčiūnaitė.
Tai tik dalis Lietuvos sportininkų, papuošusių artėjančioms 2008 m. olimpinėms vasaros žaidynėms Pekine skirtą kalendorių. Olimpinį Lietuvos kalendorių išleido Lietuvos
tautinis olimpinis komitetas ir
jo partnerė kompanija "Samsung Electronics".
Didžiausias olimpines
viltis lietuviai sieja su vyrų
krepšinio rinktine, jie surinko daugiausia balsų prieš kelis mėnesius vykusiame sporto mėgėjų balsavime internete ir atsidūrė ant kalendoriaus
viršelio. Krepšininkams atstovauja Robertas Javtokas, Darius Songaila, Donatas Slanina ir Linas Kleiza.
Kiti labiausiai įvertinti Lietuvos sportininkai papuošė skirtingų mėnesių lapus - sausį reprezentuoja šaulė
Daina Gudzinevičiūtė, vasarį - irkluotojai Alvydas Duonėla ir Egidijus Balčiūnas,
kovą - lengvaatletė Viktorija
Žemaitytė, balandį - plaukikas Vytautas Janušaitis, gegužę - dviratininkė Diana Žiliū-

"Real" išlaiko
persvarą

V.Alekna vakar vykusiame pristatyme pozavo prie nuotraukos, papuošusios rugpjūčio kalendoriaus lapą.

tė, birželį - A.Zadneprovskis,
liepą - dviratininkė Edita Pučinskaitė, rugpjūtį - Virgilijus
Alekna, rugsėjį - šiuolaikinės
penkiakovės atstovas Edvinas Krungolcas, spalį - lengvaatletė Austra Skujytė, lapkritį - Ž.Balčiūnaitė, o gruodį - sunkiaatletis Ramūnas
Vyšniauskas.
Visų kalendoriaus herojų kūną papuošė laikinos tatuiruotės.

Būtent su "Renault" tapęs
pasaulio čempionu 2005 ir 2006
metais, 26-erių F.Alonso, šį sezoną vairavo "McLaren" bolidą
ir liko trečias. Jis nusileido pasaulio čempionu tapusiam suomiui Kimi Raikkonenui bei komandos draugui britui Lewisui

Londono "Arsenal" varžovai jau trina rankas - Anglijos futbolo čempionato lyderis patyrė pirmąją
nesėkmę.

Vašingtono k repšininkai namuose 104:89 įveikė
Naujojo Džersio "Nets" ekipą ir iškovojo jau dešimtąją pergalę.
D.Songaila sužaidė vienas
geriausių rungtynių šį sezoną. Lietuvos rinktinės puolėjas per 15 minučių spėjo įmesti 11 taškų ir sugriebti 6 atšokusius kamuolius.
Tiesa, iki rungtynių pabaigos likus 1 min. 38 sek.
D.Songaila pradėjo šlubčioti ir paliko aikštelę. Medikai
nustatė, kad lietuvis nestipriai pasitempė kojos sausgyslę. "Wizards" trenerio Eddie
Jordano teigimu, neatrodo,
kad lietuvis būtų rimtai susižeidęs.
Rezultatyviau už D.Songailą
rungtyniavo Caronas Butleris (28 tšk.), Antawnas Jamisonas (22 tšk.) ir DeShawnas
Stevensonas (12 tšk.). Pralaimėjusiems Vince'as Carteris
pelnė 30 taškų.

Po skaudaus pralaimėjimo Vokietijos rinktinei staigmeną pasaulio jaunimo (iki 20 metų) pirmojo
diviziono varžybose pateikė Lietuvos ledo ritulininkai.
A.Skujytė kalendoriuje panaši į graikų deivę.

J.Kalinsko nuotr.

Hamiltonui. Su "McLaren" komanda ispanas buvo pasirašęs
trejų metų kontraktą, tačiau
lapkričio mėnesį abipusiu susitarimu jį nutraukė.
Lenktynininkui ir "McLaren" komandos vadovams trinties nepavyko išvengti visą sezoną.
Dabar po metų pertraukos
F.Alonso grįžta į "Renault" komandą, su kuria tapo jauniausiu lenktynininku, dusyk lai-

mėjusiu "Formulės-1" pasaulio čempionatą.
Naujuoju ispano porininku
"Renault" ekipoje bus 21 metų
brazilas Nelsinho Piquet'as,
kuris praėjusiame sezone buvo šios ekipos pilotas testuotojas. N. Piquet'as - tai įžymiojo
lenktynininko Nelsono Piquet'o,
praėjusio amžiaus aštuntajame
dešimtmetyje triskart tapusio
"Formulės-1" pasaulio čempionu, sūnus.

Pirmas "Arsenal" kluptelėjimas
Ispanijos futbolo čempionato lyderis Madrido "Real"
klubas (balt. apr.) neprisileidžia varžovų.
"Real" futbolininkai 1:0
nugalėjo Bilbao "Athletic" komandą ir surinko 35 taškus.
Pergalingo įvarčio autorius Ruudas van Nistelrooy'us (55
min.).
Nuo "Real" ir toliau keturiais taškais atsilieka "Barcelona", kuri namuose 2:1 įveikė La Korunjos "Deportivo"
ekipą.
Į trečiąją poziciją su 30 taškų pakilo Madrido "Atletico"
futbolininkai, savo aikštėje 1:0
palaužę "Getafe" ekipos pasipriešinimą.

NBA čempionate antrąją pergalę
iškovojo Dariaus Songailos klubas
Vašingtono "Wizards".

Vieną geriausių šio sezono mačų
sužaidęs D.Songaila aikštę paliko
šlubčiodamas. Tačiau "Wizards"
treneris nemano, kad trauma rimta.
AFP/Scanpix nuotr.

"Wizards" su 10 pergalių ir tiek pat nesėkmių Rytų
konferencijoje užima penktąją vietą.

Jaunųjų ledo
ritulininkų siurprizas

F.Alonso grįžta į "Renault"
Dukart "Formulės-1" lenktynių pasaulio čempionas ispanas Fernando Alonso pasirašė metų kontraktą su "Renault" komanda.

D.Songaila nebaigė
susitikimo

"Arsenal" išvykoje 1:2 pripažino į šešioliktąją poziciją pakilusios "Middlesbrough" (14
tšk.) vienuolikės pranašumą.
Londono klubas turi 37 taškus ir jau tik vienu tašku lenkia artimiausią konkurentą čempiono titulą ginantį "Manchester United" klubą.
Mančesterio futbolininkai
namuose 4:1 sutriuškino turnyro autsaiderę "Derby County" komandą.
Įvarčius aikštės šeimi"Arsenal" trenerio Arseno Wengero nurodymai susitikime su
"Middlesbrough" nepadėjo 16-ajame ture Londono klubas
patyrė pirmąją nesėkmę.
AFP/Scanpix nuotr.

ninkams pelnė Ryanas Giggsas (40 min.), Carlosas Tevezas (45 ir 60 min.) bei Cristiano Ronaldo (90 min. iš 11 m
baudinio).
Trečiojoje pozicijoje su 34
taškais esantis Londono "Chelsea" klubas savo aikštėje 2:0
įveikė penkioliktojoje pozicijoje esančius "Sunderland"
futbolininkus.
Ketvirtąją vietą su 30 taškų užima "Liverpool", kuris už
konkurentus yra žaidęs vienu
susitikimu mažiau.
Rezultatyviausi žaidėjų
sąraše dvivaldystė - pirmauja po 9 įvarčius įmušę Emmanuelis Adebayoras iš "Arsenal"
ir Cristiano Ronaldo iš "Manchester United".

Šešių komandų A grupės
turnyro antrajame ture mūsiškiai po baudinių serijos
4:3 privertė pasiduoti Ukrainos ekipą.
Pergalingo įvarčio baudinių serijoje autoriumi tapo
Arnoldas Bosas, kuris taip pat

pasižymėjo ir antrajame kėlinyje. Pirmajame kėlinyje po
įvartį į varžovų vartus įmušė
Povilas Verenis ir Karolis Nekraševičius.
Jaunieji Lietuvos ledo ritulininkai iškovojo pirmuosius du taškus.
Pirmajame ture mūsiškiai 1:7 nusileido vokiečiams,
ukrainiečiai 0:3 pralaimėjo
Norvegijos bendraamžiams,
o lenkai 1:6 nusileido Austrijos rinktinei.

"Inter" tolsta nuo lyderių
Milano "Inter" klubas tolsta nuo
persekiotojų Italijos futbolo čempionate.
"Inter" namuose 4:0 sutriuškino "Torino" ekipą ir iškovojo vienuoliktąją pergalę.
Po šios pergalės Milano futbolininkai turi 37 taškus ir jau
penkiais taškais lenkia antroje vietoje esančią "AS Roma" vienuolikę. "AS Roma"

susitikimą svečiuose su "Livorno" komanda baigė lygiosiomis 1:1.
Trečiojoje pozicijoje su
29 taškais lieka Turino "Juventus" klubas, namuose 1:0
įveikęs Bergamo "Atalanta"
f utbolininkus. Rezultat yviausias pirmenybių žaidėjo
rikiuotėje pirmauja 11 įvarčių
įmušęs Davidas Trezeguet'as
iš "Juventus".

Vieną iš įvarčių "Inter" klubui pelnė Zlatanas Ibrahimovičius.
AFP/Scanpix nuotr.

Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf. AFP/Scanpix nuotr.
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Valdo Italiją

Pergalės pasibaigė
Baigėsi devynių iš eilės Naujojo Džersio "Devils" klubo, kuriam atstovauja
Dainius Zubrus, pergalių serija NHL
reguliariajame sezone.
Rytų konferencijos Atlanto
pogrupio lyderio "Devils" (35
tšk.) ledo ritulininkai Niujorke po pratęsimo 0:1 turėjo pri-

Jau tryliktąją pergalę iš eilės Italijos krepšinio pirmenybėse iškovojo turnyro lyderis
bei čempiono titulą ginantis
Rimanto Kaukėno (nuotr.) ir
Kšyštofo Lavrinovičiaus Sienos
"Montepaschi" klubas.
Sienos krepšininkai namuose 92:76 nugalėjo artimiausią
persekiotoją - antrojoje pozicijoje esančią Romos "Lottomatica" (9 pergalės ir 4 pralaimėjimai) ekipą. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Rimantas Kaukėnas ir Romainas
Sato, pelnę atitinkamai 25 ir 21
tašką. R.Kaukėnas išprovokavo net 11 varžovų pražangų ir
realizavo net 17 baudų metimų
iš 20. K.Lavrinovičiaus sąskaitoje 9 taškai.

Pratęsė sutartį

Puslapis parengtas pagal BNS, Ivartis.lt ir "15min" inf. E.Ovčarenko nuotr.

Lietuvos nacionalinės rinktinės gynėjas Ignas Dedura
(nuotr.) lieka Maskvos „Spartak“ klube.
Vakar „Spartak“ komandos vyriausiasis treneris Stanislavas Čerčesovas pranešė,
kad lietuvis su Maskvos komanda pasirašė naują dvejų
metų kontraktą. Sėkmingai
šiemet rungtyniavęs futbolininkas sugebėjo susigrąžinti
vietą „Spartak“ startinėje sudėtyje bei vėl grįžti į Lietuvos
nacionalinę rinktinę.
Kovą UEFA taurės varžybose dar tebetęsiantis „Spartak“ rytoj išskrenda į treniruočių stovyklą Ispanijoje.

Pirmauja kauniečiai
Lietuvos v yrų rankinio
čempionate penktąją pergalę iškovojo Varėnos "Ūlos" (12
tšk.) ekipa.
"Ūlos" rankininkai namuose po labai sėkmingo antrojo
kėlinio 23:20 nugalėjo šeštojoje pozicijoje esantį Alytaus "Almeidos-Marisos" (10 tšk.) klubą. Varėniškiai (12 tšk.) pakilo į penktąją vietą.
Čempionato priekyje žengia
du Kauno klubai - "Lūšis-Sanistal" (26 tšk.) ir Kauno "GranitasKarys" (22 tšk.). Trečias - čempiono titulą ginantis Panevėžio
"Viking Malt" (19 tšk.), ketvirtas - "HC Vilnius"(14 tšk.).

pažinti antrąją vietą pogrupyje užimančios Niujorko "Rangers" (34 tšk.) ekipos pranašumą. Lietuvis šiame mače per
daugiau nei 15 žaidimo minučių dukart metė į varžovų vartus, blokavo vieną metimą ir
pirmojo kėlinio viduryje gavo
dvi baudos minutes.

Pergalingą įvartį į svečių
vartus 30-ą pratęsimo sekundę įmušė Brendanas Shanahanas.
Kovingai žaidžiantis D.Zubrus
(balt. apr.) šiame sezone pelnė 6
įvarčius ir atliko 10 rezultatyvių
perdavimų. AFP/Scanpix nuotr.
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Labas, žinote, vaikinai, man kilo klausimėlis.
Ar jūs tikite meile, abipuse simpatija? Neslėpsiu, mėgstu linksmintis, kartais klubuose susipažįstu su vaikinais, apsikeičiam numeriais,
susirašom, susitinkam. Žodžiu, viskas nuostabu. Ir
po to atsiranda bet. Gaunu žinučių, kokia esu „faina“
ir graži, bet susitikti man nebesiūloma, po kiek laiko
neiškenčiu ir pati pakviečiu vaikiną į pasimatymą.
Tada ryšys visiškai nutrūksta. Blogiausia, kad tokia
situacija jau yra buvusi ne kartą. Esu simpatiška ir
nekvaila. Nesuprantu, kas vyksta? Audronė

2007 gruodžio 11 d., antradienis

Į žygį bet kokiu oru

Todėl ir pabėga nuo tavęs, kad esi nekvaila. Su protingomis merginomis bendrauti labai sunku, tikras stresas ir išbandymas. Nei vienas vaikinas nenori atrodyti ar jaustis kvailesnis už savo merginą.
Be to, protingas merginas sunku kvailinti garsiai riaumojančiu automobiliu ir šampano išgėrinėjimu automobilyje ant galinės sėdynės. Savo iniciatyva kviesti į pasimatymą vaikiną
gali tik tokį, kuris yra tikras „kreityvas“, apspurusiais džinsais ir nutampytais marškiniais. Visi kiti
tvarkingiau apsirengę patys turi kviesti protingas paneles į pasimatymus. Galų gale, jei nori
draugauti, turi apsimesti kvailesne nei esi
ir cypliai žvygauti vos prakalbus apie intymesnius reikalus. Sakyk„agugu“, kai netyčia prisiliesi prie intymesnės jo „viečikės“.
Apibendrinimas: būk kvaila ir daug vaikinų patys kvies į pasimatymus.
Turbūt pernelyg „faina“ jiems atrodai:). O gal tavo
sutikti vaikinai yra tokie stereotipinio mąstymo
atstovai, kad merginos kvietimą į pasimatymą
jie priima kaip įžeidimą. Mes mėgstame patys
imtis iniciatyvos ir retkarčiais pabijome kokių
pernelyg meiliai lendančių „pupyčių“. Kitas dalykas - kodėl vaikinų ieškai klube? Tau niekada nekilo toks klausimas? Gal jie sukasi, kur
nors prekybos centre pirkdami kokį Kijevo
kotletą ar ieškodami vytinto kumpio.
Klauskite vaikinai@15min.lt

Aktorę apnuogino
meilė žvėreliams
Gyvūnų teisių organizacija PETA vėl surengė pikantišką reklaminę kampaniją.

Tomas Stasiukaitis
redakcija@15min.lt

Nors už lango jau kalendorinė
žiema, aktyvūs žmonės nesiruošia leisti laiko prie televizoriaus.
Kol nėra sniego - keliauja pėsčiomis, o laukams pabaltavus - iš sandėliukų išsitrauks slides.
Žygiams neabejingi ir gamtą
mylintys žmonės daug keliauja, patiria neišdildomų įspūdžių, plečia savo akiratį. Žygis - tai žmonių bendravimo,
atsipalaidavimo nuo tiesioginių darbų, poilsio ir laisvalaikio praleidimo būdas. Vienas iš žygeivystės tikslų siekti
harmonijos su gamta. Žygeivis, kaip ir žaliasis, jaučia savo asmenybės ir gamtos vienybę, gamtos esmę, gamtos
didybę ir harmoniją. Turisto
statutas sako: "...žygyje jokių,
svaiginamųjų gėrimų, linksminamės, bendraujame, semiamės emocijų iš paties žygio ir draugų pulko." Po kelionių žmonės pilni karštų prisiminimų ir pabuvę gamtoje
gali lengvai kibti į kasdieninius darbus.
Norintiems tapti žygeiviais nėra jokių amžiaus ribojimų. Pažinti supančią aplinką keliaujant galima nuo pat
vystyklų, kartu su tėveliais,

Žygeiviams košė zyziant uodams, gardesnė nei namie.

iki paskutinio nuslenkančio
plauko ir dar ilgiau. Tačiau
bene geriausias laikas kelionėms vis tik būna studentavimo metais.
Daugelyje aukštųjų mokyklų veikia žygeivių klubai.
Jų nariai aktyviai keliauja,
rengia tarpklubines varžybas ir dalijasi įspūdžiais šauniuose vakaruose prie arbatos puodelio.
Vienas tokių klubų - tai Kauno technologijos universiteto
žygeivių klubas "Ąžuolas".
Čia laukiami visi - ne tik
studentai, bet taip pat ir kiti,

kuriems nesvetimos "Ąžuolo" idėjos.
Ąžuoliečiai aktyviai dalyvauja Lietuvos keliautojų sąjungos renginiuose, taip pat
nevengia išvykti ir į tolimesnes
keliones. Jei reikėtų išvardinti visas jų aplankytas vietas užtruktų tikrai ilgai.
Šiais metais šie žygeiviai
buvo išvykę į keturias dideles keliones: kopė į kalnus Fanuose, Kaukaze, tyrinėjo urvus ir važiavo dviračiais Mozūrijos krašte, Lenkijoje. Taip
pat rengė nemažai žygių Lietuvoje. Daugiau sužinoti apie

žygeivius ir išgirsti įspūdžių
iš šiųmetinių kelionių galite šiandien, 19 val. Kaune,
KTU Auloje (A.Mickevičiaus
g. 37). Į vakarą ypač kviečiami iki šiol žygeivystės neragavę žmonės. Net neabejoju,
kad aktyvūs žmonės, pamatę
nuotraukas ir išgirdę pasakojimus apie šį aktyvaus laisvalaikio leidimo būdą papildys
žygeivių gretas.

KOMIKSAS

E.Mendes pritaria PETA kampanijos šūkiui - "Geriau eisiu nuoga,
negu vilkėsiu kailinius".

nių žvėrelių fermose nuskandinama, užmušama ar elektros šoku nužudoma milijonai
lapių, meškėnų, audinių, lūšių, nutrijų, bebrų, ūdrų ir kitų gyvūnų", - skelbia Gyvūnų teisių organizacija.

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

Piešė J.Račinskas.

Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.

Šį kartą prie būrio įžymybių, kurios apsinuogino
tam, kad atkreiptų dėmesį
į gyvūnų kančias, prisijungė aktorė Eva Mendes.
"Noriu, kad žmonės žinotų, jog negalima žudyti nekaltų gyvūnų ir jais
puošt is. Reik ia gerbt i
visa, kas gy va", - sakė
E.Mendes, prisipažinusi, kad anksčiau pati nešiojo kailinius.
"Pr isi menu savo pi rmą ją premjerą Niujorke.
Mano stilistas pasiūlė man
apsivilkti kailinius, o aš tada buvau dar neišmanėlė ir
sutikau. PETA tąsyk atsiuntė man fantastišką laišką.
Jis padarė tokį įspūdį, kad
aš prisiekiau daugiau niekada nenešioti kailinių", - teigė aktorė.
Pagrindinis PETA kampanijos šūkis - "Geriau eisiu
nuoga, negu vilkėsiu kailinius". Po juo pasirašė tokios
garsenybės kaip Dennisas Rodmanas, Kim Basinger, Pamela Anderson ir jos buvęs
vyras Tommy Lee.
Anot PETA ideologų, reklamose kailiniai paversti stiliaus simboliu, tačiau ši reklama neparodo, kaip žiauriai
žudomi gyvūnai.
"Kiekvienais metais kaili-

Žygis - tai žmonių bendravimo, atsipalaidavimo nuo kasdienių darbų būdas. Vienas iš žygeivystės tikslų siekti harmonijos su gamta.

pramogos
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Papūgai pažeidėjai tūkstantinė bauda
Graikijos Patraso mieste gyvenanti papūga Coco buvo nubausta už automobilių statymo taisyklių pažeidimą. Pareigūnai paukščiui skyrė 444 eurų (maždaug 1532
litų) baudą.

Papūga Coco Patraso gyventojus ir miesto svečius džiugina jau 18 metų tupėdama lauke ant karties toje pačioje vietoje. Paukštis miesto valdžiai
užkliuvo siauroje uostamiesčio
gatvelėje ėmus stigti stovėjimo
vietų. Miesto tarybos atstovų
teigimu, kartis, ant kurios tupi
papūga, neteisėtai užima dalį
mokamos automobilių stovėjimo aikštelės.

Gy v ūnams sk irtų prekių parduotuvės savininkas,
kuriam priklauso ir tropinis
paukštis, tikino, kad papūgos
perkelti iš gatvės į patalpą negali, mat ji yra ekstravertė, per
ilgus tupėjimo gatvėje metus
priprato bendrauti su žmonėmis ir uždaryta patalpoje paprasčiausiai nugaiš.
Coco šeimininkas su pateiktais kaltinimais nesutiko.
Kadangi nė viena pusė nenorėjo nusileisti, miesto valdžios
ieškinys buvo perduotas teismui, bet papūgos savininkas
tikisi, kad teisėjas tokius kaltinimus paukščiui priims kaip
pokštą.

15

DVD NAUJIENOS
Pulsas 2006 m.
Žanras | Siaubo trileris
Režisierius | Jimas Sonzero
[40%]
Siužetas
Po draugo savižudybės keli asmenys gauna
elektroninius laiškus, kurie pastumia juos į depresiją. Tik Matas, kuris
neperskaitė laiško, gali apsaugoti draugus nuo savižudybių.
Ką sako kritikai?
"Jau tampa liūdna tradicija, kad siaubo ar mistinė atmosfera amerikietiškuose versijose prarandama ir lieka primityvus gąsdinimas
šmėklomis."
Rolandas Maskoliūnas, "Ekstra"

Juodoji dėžė 2005 m.
Žanras | Mistinis
Režisierius | Richardas Berry
[55%]
Siužetas
Po baisios autoavarijos, vos nekainavusios gyvybės, Arturą Seligmaną ištinka amnezija. Bandydamas viską išsiaiškinti Arturas atidengia giliai pasąmonėje tūnojusias paslaptis.
Ką sako kritikai?
"Eilinis savo žanro atstovas su nelengvai paaiškinamomis ambicijomis."
Obuolys.lt

Margaspalvei papūgai Coco ir jos savininkui bauda skirta už neteisėtą
automobilių statymo vietos užėmimą.

Rubriką
pristato

Kino kritikų įvertinimus sistemina portalas www.obuolys.
lt. Kritikų nuomonę atspindi simboliai: GRAUŽTUKAS ir
OBUOLYS. Jei bendras kritikų įvertinimų vidurkis nesiekia
60 %, filmas bus vertinamas GRAUŽTUKU.

"15min" pertrauka
ANEKDOTAI
- Jūs kas?
- Geroji fėja.
- O kodėl su kirviu?
- Nuotaika nekokia.

- Kas yra lėtas valsas?
- Tai estiškas repas!
Žinote gerą anekdotą?
Atsiųskite anekdotai@15min.lt

MANO AUGINTINIS

"15MIN" POLIGONAS
Taisyklės:
Kiekviename žodyje turi būti panaudota raidė, esanti dėlionės viduryje. Negalima žodyje panaudoti raidės daugiau kartų, negu nurodyta dėlionėje. Galima naudoti raides giminingas duotosioms (jei yra
raidė "u", galima ir "ū", "ų", jei yra "s",
galima ir "š" ir pan.) Jeigu yra žodis-atsakymas, tai to žodžio dariniai negali būti
naudojami. (pvz.: jei "geras", tai "geresnis",
"geriausias" jau negali būti).

A R G
V A K
N U S

Šiandien iki 16 val. atsiųsk
mažiausiai 15 žodžių-atsakymų
el. paštu poligonas@15min.lt
ir laimėk filmo „300“ DVD.

SUDOKU
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Siųsk savo augintinio CV ir nuotrauką augintinis@15min.lt
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Savaitės laimėtojas bus išrinktas penktadienį burtų keliu.

Intriguojantis
prancūzų
bestseleris
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Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.

DVYNIAI. Apie šią
dieną vėliau tikriausiai pasakysite: "nėra
to blogo, kas neišeitų į
gera". Kad ir kas nutiktų, galite tikėtis laimingos pabaigos.
Kita vertus, jei netenkina tik "tikėjimasis" - imkitės vairuoti savo gyvenimą.
VĖŽYS. Apie veiksmų
laisvę nė nesvajokite.
Aplinkybių ar kitų asmenų verčiamam teks
daryti tai, ką reikia, o
ne tai, ko jums pačiam norėtųsi. Pareiga ir troškimai vargu ar sutaps.
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Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaustuku pažymėtame langelyje esantį skaičių siųskite SMS žinute numeriu 1351 (žinutės kaina tik 1 Lt, dalyvauti gali visi BITĖS GSM,
OMNITEL, TELE2 abonentai). Žinutės langelyje rašykite: 15MIN SUD (gautas skaičius) Vardas Pavardė Miestas. Vienas iš teisingą atsakymą atsiuntusių žmonių burtų tvarka laimės C.Arnothy knygą "Grumtynės dėl Gonkūrų". Vakar ją laimėjo
Vida Statulevičienė (atsiimti "Vagos"
knygyne, PC "Savas", Kaune).

horoskopai
AVINAS. Išgirsite
daug nuomonių ir
versijų to, kas nutiko
ar turi nutikti artimiausioje ateityje, bet labai
gali būti, kad nė viena jūsų netenkins.
Nebijokite formuluoti savo originalios
pozicijos.
JAUTIS. Bent pamėginkite mažiau galvoti
apie save ir daugiau apie artimuosius. Labai tikėtina, kad pastaruoju metu tapote jiems pernelyg
reiklus, o sau - pernelyg atlaidus.
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Vardas - Gripas.
Amžius - 10 metų.
Veislė - taksas.
Mėgsta - vaidinti ir garsiai loti.
Nemėgsta - katinų.
Šeimininkas - Aleksandras Lisovas.

8

gruodžio 11 dienai
LIŪTAS. Laikas pagaliau rimtai susirūpinti
karjeros reikalais. Šiandien tam labai tinkama diena, ir būtų gaila praleisti tokią progą. Neišbarstykite
savo jėgų ir dėmesio smulkiems reikaliukams - gaudykite stambesnę žuvį.
MERGELĖ. Kas šiandien jums patikės savo
paslaptis, veikiausiai
pasigailės. Būsite komunikabilus, nuoširdus ir draugiškas, bet laiku prikąsti liežuvio veikiausiai nesugebėsite.

S VA R S T Y K L Ė S .
Teks daug kalbėti ir
dar daugiau klausyti. Užsirašinėkite, ir ne
tik svarbiausius dalykus, antraip rizikuojate greitai paklysti tarp daugybės smulkių reikalų ir užduočių.
SKORPIONAS. Tai,
kaip elgiamasi su jumis, veikiausiai yra
jūsų paties elgesio stiliaus atspindys. Kaip
šauksi, taip atsilieps. Pradėkite pasaulį taisyti nuo savęs.
15 kg

ŠAULYS. Šiandien neskubėkite priimti svarbaus sprendimo, kad
ir kaip būtumėte raginamas. Situacija dar
nepribrendo taip, kad jau būtų laikas
jums įsikišti. Ryt ar poryt jūsų žodis
bus kur kas svaresnis.
OŽIARAGIS. Artėjantys pokyčiai arba apskritai jūsų nepalies,
arba jūsų padėtis pasikeis į gera. Tad nekovokite su vėjo malūnais. Tas vėjas jums
iš esmės palankus.

VANDENIS. Artėja
sprendimo ar svarbaus
pasirinkimo
valanda. Atidėlioti nebeverta, bet laiko apmąstymams nepagailėkite. Vien tik emocijomis ar intuicija nepasikliaukite, nors į
jas atsižvelgti - verta.
ŽUVYS. Kartojimas visų mokslų motina, bet tik tuo atveju,
jei vis dar nekartojate
to, ką turėjote išmokti
pradinėje mokykloje. Nestovėkite vietoje, ieškokite naujų veiklos barų.
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A.Jolie - seksualiausios žvaigždės titulas
Žurnalas "Empire" Angeliną Jolie išrinko seksualiausia kino žvaigžde.
Jos gyvenimo draugas Bradas Pittas atsidūrė 7-oje vietoje.
Seksualiausiųjų sąraše, kurį sudaro šimtas aktorių vyrų
ir moterų, A.Jolie pirmoji vieta buvo skirta dėl jos "liaunos
figūros, katiniškų akių ir putlių lūpų, tarsi jas būtų sugėlęs
visas spiečius bičių". Šimtuko sudarytojų nuomone, pats
seksualiausias filmo, kuriame
vaidino A.Jolie momentas, yra
viena scena iš komedijos "Ponas ir ponia Smitai". Beje, šiame filme seksualioji aktorė vaidina būtent su B.Pittu.
Antrąją vietą užėmė Natalie Portman, kurią "Empire" pavadino "seksualia, bet
ne vulgaria". Pasak žurnalo,
N.Portman pritrenkiančiai atrodo net fi lme "V - tai Vendeta", kur ji pasirodė plikai nusiskutusi galvą.
Trečioje vietoje liko vyras Džeimsą Bondą suvaidinęs ak-

torius Danielis Craigas, neseniai filmavęsis ir Lietuvoje. Jam
ši vieta buvo skirta už sceną
iš fi lmo "007 Kazino Royale",
kurioje jis išlenda iš vandens,
mūvėdamas trumpomis, aptemptomis glaudėmis.
Ketvirta liko Jessica Alba,
filme "Nuodėmių miestas" sušokusi striptizą, o penkta vieta
atiteko Johny Deppui.
Seksualiausių žvaigždžių
trejetuką sudaro itin ryškiai šiais
metais kino padangėje spindėjusios žvaigždės - A.Jolie,
N.Portman ir D.Craigas.
SIPA/Scanpix nuotr.

DEŠIMTUKAS
1. Angelina Jolie
2. Natalie Portman
3. Danielis Craigas
4. Jessica Alba
5. Johny Deppas
6. Eva Green
7. Bradas Pittas
8. Scarlet Johansson
9. Keira Nightley
10. Gerard'as Butleris

Karštos žinios
apie Madonnos
naują albumą

Pagaliau praskleistas paslapties šydas, gaubiantis naujojo Madonnos albumo pasirodymo detales.
Skelbiama, kad naujasis
dainininkės albumas vadinsis "Lakrica" ("Licorice"). Ilgai laukta naujoji popkaralienės dovana jos gerbėjams pasirodys ateinančių metų balandžio pabaigoje.
Pati Madonna kol kas visiškai nekalba apie savo naująjį
darbą ir tokiu būdu dar labiau
skatina savo gerbėjų ir muzikos kritikų smalsumą.

Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.

Pati popkaralienė apie kitų metų
balandį pasirodysiantį savo albumą kol kas nekalba.
SIPA/Scanpix nuotr.

