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Visą vasarą truksiantis Kairėnų vasaros festivalis Vilniaus universiteto botanikos sode dova-
nos 10 išskirtinių sekmadieninių koncertų. Kas gali būti nuostabiau už muziką sode, kur dera 
nuostabūs vaizdai, grynas oras ir puikus laikas jį leidžiant su smagia kompanija?

■

rekomenduoja
muzikinius Kairėnų vasaros sekmadienius

Išskirtinai magiškas Arinos balsas pri-
verčia suklusti kiekvieną. Jos dainavime 
telpa visas gyvenimas: meilė, išsiskyri-
mas, viltys, praradimai ir atradimai. Ir 
sutikite - Arinai patikėto bliuzo karalie-
nės titulo šiandien iš jos negalėtų pa-
veržti niekas.
Susitikimas su Arina - gegužės 30 d. 
20 val. Vilniuje, svetainės-baro „Veranda“ 
lauko terasoje

■

■

Nes pusę amžiaus gyvuojantis restora-
nas žavi amžina klasika, ypatinga aura ir 
kultiniais tapusiais patiekalais.

■
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Bliuzo karalienės
arinos koncertą

restoraną„neringą“



Veidai

„Visur yra 
džentelmenų. su 
karine uniforma 
taip pat“

Rūtos Elžbietos Mazurevičiūtės asmeninio albumo nuotr.
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Eimantė Juršėnaitė

- Sunku įsivaizduoti grožio konkurso 
nugalėtoją su uniforma ir šaunamuoju 
ginklu. Kaip suderinate tokias kontrastin-
gas veiklas?

- Esu įsitikinusi, kad iš pirmo žvilgsnio kon-
trastingi ir, atrodytų, nesuderinami dalykai ga-
li  derėti ir netgi vienas kitą papildyti. O pana-
šumų yra ir netgi nemažai. Juk ne tik mūšio 
lauke vyksta aršios kovos, bet ir grožio srityje, 
konkursuose. (Šypsosi.) Tarnystė krašto apsau-
goje mane išmokė nepasiduoti, būti ištvermin-
gai ir siekti užsibrėžtų tikslų. Tai tikriausiai ir 
padėjo laimėti karūną.

- Kiek laiko esate krašto apsaugos sa-
vanorė. Kas atvedė į šią instituciją?

- Krašto apsaugos savanore esu jau antri 
metai. Tarnauju Dariaus ir Girėno rinktinės 
204 kuopoje. Įsilieti į savanorių pajėgas iš pra-
džių paskatino noras įrodyti sau ir kitiems, kad 
gražios merginos nėra ištižėlės, besistaipančios 
tik prieš veidrodį, o vėliau šią veiklą išties pa-
mėgau. Norėjosi, kad į merginas būtų žiūrima 
rimčiau ir pagarbiau, nes jos sugeba nė kiek ne 
mažiau, o kartais netgi daugiau už vaikinus. 

- Ką jums davė savanoriavimas? Ką 
naujo išbandėte? Ko išmokote? 

- Davė tikrai daug. Išmokau ne tik valdyti 
įvairius kovinius ginklus, bet ir prisitaikyti prie 
sunkių gyvenimo sąlygų, išgyventi. Baigiau 
pėstininko gelbėtojo kursą. Svarbiausia, kad 
tarnyba mane užgrūdino tiek fiziškai, tiek ir 
psichologiškai. Išugdė valią, ištvermę ir kan-
trybę. O visa tai gyvenime labai praverčia, su-
teikia daugiau pasitikėjimo savimi ir savo jėgo-
mis. Norėčiau ir toliau derinti studijas ir tar-
nystę krašto apsaugoje.

- Ar krašto apsaugos vyrai gražuolei 
nuolaidų nedarė? 

- Kariuomenėje skirstymo nėra. Viską, ką 
atlieka vyrai, turi atlikti ir merginos, tačiau vi-
sur yra džentelmenų. Su karine uniforma taip 
pat. (Šypsosi.)

- Buvote apdovanota už nepriekaištin-
gą tarnybą? 

- Apdovanojimų nesureikšminu, ne dėl 

medalių dirbu ir tarnauju. Tačiau smagu, kai  
pastebi ir įvertina, tai tik dar labiau įpareigo-
ja stengtis ir tobulėti.  Apdovanojimas, kurį 
gavau, skirtas Lietuvos kariuomenės atkūri-
mo 95-osioms metinėms paminėti, jis skirtas 
už pavyzdingą tarnybą, sumanų pareigų vyk-
dymą, profesionalumą bei kario vardo puose-
lėjimą. Gavau apdovanojimą tik padedama 
puikios komandos, pirmiausia - vado ir ins-
truktorių, kurie  mane rengė, mokė, ugdė. 

GražiausiaLietuvos mergina
nedvejodama gintų Tėvynę
„Mis Lietuva 2013“ Rūta ELžbiEta MazuREvičiūtė (22) išties moka stebinti. iš pirmo 
žvilgsnio trapi mergina ant menčių gali paguldyti ir patyrusį imtynininką. Jau ne pir-
mus metus krašto apsaugos savanorių kuopoje tarnaujanti gražuolė ne tik puikiai moka 
apsiginti, bet prireikus eitų ginti ir tėvynės. ir nenustebkite, jei šią stereotipus laužančią 
šviesiaplaukę vieną dieną išvysite su mantija ir plaktuku tarp aukščiausių šalies teisėjų.

„LaisvaLaikio“ interviu

Gintarais puoštą „Mis Lietuva“ 
karūną Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė 
vasarą perduos kitai gražuolei

rūtos Elžbietos Mazurevičiūtės 
asmeninio albumo nuotr.
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Vertinu jų pastabas ir duotas gyvenimiškas pa-
mokas. Apdovanojimo nesitikėjau, nes mūsų 
kuopoje tikrai daug puikiai tarnaujančių karių.

- Esate Lietuvos patriotė?
- Žodžio „patriotizmas“ reikšmė - pagarba, 

meilė savai šaliai, savos Tautos, kalbos ir kul-
tūros gynimas. Visa tai aš ir darau, todėl laikau 
save  patriote.

- Šiuo metu vis daugiau žmonių susi-
mąsto apie karines grėsmes ir šalies sau-
gumą. Ar gintumėte Lietuvą, jei reikėtų?

- Mano pasirinkimas tarnauti krašto apsau-
gos savanorių gretose jau yra atsakymas į šį 
klausimą.

- Sakoma, kad grožis valdo pasaulį. Ką 
pasinaudodama šiuo ginklu pasiekėte jūs?

- Aktyviai gyvenau ir iki grožio konkurso. 
Laimėjimas jame atvėrė šiek tiek daugiau ga-

limybių tam aktyvumui įgyvendinti. Džiaugiuo-
si  gyvenimo man suteiktomis progomis  pa-
tirti, sužinoti, pamatyti, išmokti naujų dalykų. 
Jei kalbame apie moters grožį - jis, kaip ir jau-
nystė, - laikinas. Stengiuosi įgyti patirties, gy-
venimiškos išminties. Tai bagažas, kuris bus 
reikalingas, kai laikini dalykai praeis. 

- Artėja ta diena, kai „Mis Lietuva“ 
karūną perduosite kitai gražuolei. Ką nu-
veikėte per šiuos metus, būdama grožio 
karalienė? 

- Manau, kad gyvenimas man buvo tikrai 
pakankamai dosnus. Be galo džiaugiuosi tuo, 
ką teko patirti. Stengiausi išnaudoti likimo ski-
riamas dovanas. Manau, kad šie metai iš tiesų 
praėjo ne veltui.  Tai tik pakopa, atspirties taš-
kas ruošiant ir įgyvendinant naujus planus.  La-
bai džiaugiausi galimybe dalyvauti ,,Gintaro 
kelyje“, kuriame pristačiau suknelę iš 80 tūks-
tančių gintarų, sveriančią net 4,5 kg. Taip pat 

dalyvavau ne viename labdaringame renginyje, 
aplankiau senelių namus, Kauno nepilnamečių 
koloniją, neseniai įsitraukiau į Lino Adomaičio 
labdaros fondo veiklą, lankau jo globojamus 
naujagimius. Su savo buvusios mokyklos moks-
leiviais lankiausi gyvūnų prieglaudoje. Buvau 
ne vieno mados renginio dalyvė, filmavausi 
vaizdo juostoje, reprezentuojančioje Lietuvą 
užsienio valstybėms. Dalyvavau keliuose ka-
riuomenės projektuose, bendravau su moks-
leiviais. Savo veiklų neketinu nutraukti ir per-
davusi karūną kitai laimėtojai. Kiek pavyks 
derinti studijas bei tarnybą, tiek dalyvausiu 
visuomeniniame gyvenime ir toliau.

- Kokie tie grožio konkursų užkulisiai?
- Kaip danguje, taip ir žemėje. Visur gyve-

na tik žmonės, jie turi savo privalumų ir silp-
nybių, visur yra geranoriškai nusiteikusių, nuo-
širdžių, paslaugių ir gera linkinčių (tokių suti-
kau daugiausiai), tačiau pasitaikė ir tokių, ku-
riuos, matyt, griaužia pavydo kirminas, tokie 
daug laiko praleidžia kurdami komentarus ir 
apjuodintų visą pasaulį, jei galėtų. Jiems palin-
kėčiau rasti tinkamesnį būdą saviraiškai - bus 
laimingesni.

- Ar laimėtas gražuolės titulas privertė 
savo grožiui kasdien skirti daugiau laiko? 

- Laiko skiriu saikingai ir tiek, kiek kon-
krečiu atveju reikia. Visada palaikiau ir palai-

„ŽodŽio 
„patriotizmas“ 
reikšmė - pagarba, 
meilė savai 
šaliai, savos 
tautos, kalbos ir 
kultūros gynimas. 
visa tai aš ir 
darau“

„LaisvaLaikio“ interviu

Krašto apsaugos savanorė Rūta Elžbieta 
minint Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
dieną apdovanota už pavyzdingą tarnybą 

Karys.lt. nuotr.
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kysiu natūralų grožį, kosmetikos sluoksnis gra-
žesnės asmenybės nepadarys. Labiau sten-
giuosi rūpintis savo vidine būsena  nei  išoriniu 
blizgesiu. Tą ir stengiuosi  daryti.

- Kokių turite moteriškų silpnybių?
- Tiesą pasakius, niekada apie tai nesusi-

mąsčiau. Tikrai nesu panaši į filmo heroję „Par-
duotuvių maniakės išpažintis“. Neturiu didelės 
priklausomybės nei bateliams, nei rankinėms, 
nei suknelėms. Kai matau, kad atėjo laikas kaž-
ką keisti, įsigyju tai, kas man patinka ir ko tuo 
metu reikia. Kam tikrai negailiu pinigų, tai ke-
lionėms, knygoms, teatrams, geriems koncer-
tams ir  maistui (mėgstu išbandyti ką nors nau-
ja, neįprasto skonio, kitos šalies virtuvę). 

- Įprasta, kad merginos po sėkmingų 
pasirodymų grožio konkursuose renkasi 
modelio kelią. Jūs pasirinkote teisės stu-
dijas. Vien grožiu nepasikliaujate? 

- Teisės studijas pasirinkau seniai, nors dar 
mokykloje daug kas nuo jų bandė atkalbėti, 
kaip ir nuo dalyvavimo įvairiose veiklose. Jei 
nusprendžiu ką nors daryti, tai siekiu savo tiks-
lų. Grožio konkursas buvo kardinaliai kitoks 
potyris ir norėjau čia save išbandyti (kaip ir 
kariuomenėje - išmėginti tai, ko nežinau). O 
dėl grožio, kaip sakiau, - jis laikinas. Ateina 
metas, kai kitos patirtys padeda džiaugtis gy-
venimu.

-  Ar gali būti, kad vieną dieną jus iš-
vysime tarp aukščiausių šalies teisėjų vil-
kinčią mantiją?

- Blogas kareivis, kuris nesvajoja tapti ge-
nerolu. Taip, atrodo, sakoma kariuomenėje. 
Ir - niekada nesakyk „niekada“. Kas žino?

- Visuomet išsikeliate sau didelius 
tikslus?

- Manau, kad betikslis gyvenimas tuščias 
ir neįdomus. Tačiau koks yra tikslas, irgi labai 
svarbu. Nekeliu sau vienadienių tikslų, o link 
tolesnių tikslų žingsniuoju po truputį, jei lėksi 
paknopstom - susimuši nosį. Tai kaip šuoliavi-
mas per tris laiptelius - gali greitai nudardėti. 
Geriau prisilaikyti turėklo ir žengti į piramidės 
viršūnę po laiptelį. 

- Kaip atsipalaiduojate 
laisvalaikiu? Kokių turite po-
mėgių? 

- Mėgstu sportuoti, tai padeda 
palaikyti ne tik kūno formą, bet ir 
gerą savijautą. Labiausiai atsipalai-
duoju skaitydama mėgstamą kny-
gą. Patinka būti gamtoje, važinėtis 
dviračiu, riedučiais, susitikti su pa-
žįstamais ir draugais. Kai turiu lais-
vo laiko, mėgstu kurti papuošalus, 
dekoruoti drabužius ar daiktus. Esu 
baigusi muzikos mokyklą, tad ir mu-
zika man ne svetima, nuo vaikystės 
mėgstu  ne tik klausytis, bet ir pati 
dainuoti bei groti. 

n Gimė 1991 06 24 (Joninių naktį) Šiauliuose, 

vaikystę praleido Garliavoje

n Nuo 2010 m. studijuoja teisę  Vytauto Didžiojo 

universitete
n 2013 m. karūnuota „Mis Lietuva“ ir atstovavo 

mūsų šaliai Indonezijoje vykusiame grožio 

konkurse „Mis Pasaulis“

n 2013 m. lapkritį Kariuomenės atkūrimo dienos 

95-mečio minėjime apdovanota už pavyzdingą, 

nepriekaištingą tarnybą, sumanų pareigų vykdymą, 

profesionalumą bei kario vardo puoselėjimą

n Gyvenimo kredo: Gyventi taip, kad vėliau 

nesigailėtum, jog kažko nepadarei 

DosjĖ

„LaisvaLaikio“ interviu

Po grožio konkurso Rūta Elžbieta 
Mazurevičiūtė pradėjo dalyvauti įvairiose 
fotosesijose, ant podiumo demonstruoti 
garsių dizainerių drabužius  

Rasos Kijakauskienės nuotr.
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Veidai

„Kad niekada 
nepaliktų stiprybė“
Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro va-
dovo maestro Gintaro rinkevičiaus duk-
terys pianistė rūta ir smuikininkė sauLė 
rinkevičiūtės sako, kad tėvo dieną visuo-
met stengiasi tėčiui priminti, kaip stipriai 
jį myli.

„Tėvo diena pradėta švęsti gerokai po 
to, kai jau buvo švenčiama Motinos diena, 
po Lietuvos Nepriklausomybės. Kai aš pats 
dar buvau vaikas, tikrai tokios Tėvo dienos 
nebuvo. Labiau prisimindavome Motinos 
dieną. O dabar savo tėtį tikrai visuomet 
pasveikinu, tačiau tokių šventimo tradicijų 
mūsų šeimoje, kaip būna Kūčios, Kalėdos, 
Velykos, nėra. Torto ta proga neperkame. 

Bet man, kaip vaikui, Tėvo diena yra pati 
svarbiausia, tą dieną tėtį aplankau, visuo-
met susitinkame. Ši diena man labai svar-
bi“, - mintimis dalijasi G.Rinkevičius. Duk-
ros Rūta ir Saulė tėčiui antrina sakydamos, 
kad sveikinti tėtį šeimoje priimta, tačiau 
nėra tradicijos Tėvo dieną kaip nors švęsti. 
„Mūsų tėtis labai daug koncertuoja, būna 
išvykęs, tad kartais tenka tiesiog parašyti 
žinutę ir pasveikinti, pasakyti, kaip mes jį 
mylime“, - vienbalsiai sakė Saulė ir Rūta, 
meiliai maestro vadinančios tėveliu. 

Nors vieno žymiausių Lietuvos dirigen-
tų darbas ir koncertai atimdavo nemažai 
laiko, dukterys prisimena, kad vaikystėje 
ir paauglystėje labiausiai bijodavo sulaužy-
ti tėčiui duotą žodį ir nespėti laiku grįžti 
namo. „Aš pamenu, kad paauglystėje, jeigu 
ne laiku grįždavome namo, vėluodavome 
vos penkias minutes, tai tėtis kitą kartą jau 
būdavo griežtesnis, kur nors nebeišleisda-
vo. Kažkuria forma būdavo taikomas tarsi 

namų areštas. Taigi labiausiai bijodavome 
pavėluoti, nes su tėčiu būdavome sutarę 
konkretų laiką ir negalėdavome laužyti sa-
vo pažadų bei susitarimų“, - pasakojo Sau-
lė. Tačiau dirigentas tikina nespėdavęs 
bausti dukrų ir jų prasižengimų nepamena, 
nes prisiminimuose lieka tik gražiausi da-
lykai. „Tiesa, kai grįždavau iš koncertinių 
turų, jas auklėdavau, bet auklėjimo meto-
dikos iš mano pusės tikriausiai nebuvo. Tuo 
labiau užsiimdavo mama“, - visų nuopelnų 
neprisiima G.Rinkevičius. 

Tačiau nė vienas vaikas neužauga, ko 
nors neiškrėtęs. Kol maestro dukros labiau-
siai stengdavosi nevėluoti ir laiku grįžti na-
mo, G.Rinkevičius sako visgi prisimenantis, 
kad štai kambarių tvarkymas galėjo būti ir 
kruopštesnis. „Ką prisimenu, tai kad galbūt 
dukros galėdavo gražiau susitvarkyti kam-
barius. Bet manau, kad paauglį išmokyti 
tvarkingumo tėvai turi labai mažai šansų. 
Jie tiesiog turi pralaukti tą laikotarpį ir svar-

Birželio 1-ąją minėsime tėvo dieną. 
ir sveikinsime brangiausius žmones. 
Šia proga „Laisvalaikis“ pakalbino 
žinomus aktorius, režisierius, muzi-
kantus, atlikėjus ir jų dar garsesnius 
tėvus, kurių pėdomis pasekė vaikai.

Linkėjimai tėčiui
Maestro Gintaras Rinkevičius 
sako, jog savęs nelaiko per 
daug konservatyviu, tačiau 
mano, kad iš dukrų Saulės 
(centre) ir Rūtos išmoko būti 
kiek liberalesnis 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

Palinkės daug grybų 

Tėvo Rimo Tumino kurse režisūros studijas 
baigusi GabRielė TuminaiTė į kalbas, kad 
garsus režisierius jai padėjo prasiskirti karjeros 
kelią, nekreipia dėmesio. moteris didžiuojasi 
žinomu tėvu, o pirmąjį birželio sekmadienį 
būtinai jį pasveikins ir palinkės, kad miškuose 
būtų daug grybų, nes R.Tuminas labai mėgsta 
grybauti.

„Tėvas mano gyvenime - svarbus žmo-
gus, savotiškas autoritetas. Tačiau jis nie-
kuomet neskatino  rinktis režisieriaus ke-
lio. Augau ganėtinai savarankiška ir nie-
kada nemaniau, kad seku tėvo pėdomis. 
Režisiere tapau ne dėl jo profesinio pasi-
rinkimo, sėkmės ar žinomumo. Mano 
sprendimą lėmė kitokios aplinkybės, - sa-
ko G.Tuminaitė. - Gyvenime turbūt dar 
nieko neišmokau, vis dar mokausi, nors 

ne visuomet sėkmingai. Bet viena didžiau-
sių pamokų, kurias gavau iš tėčio, - į aplin-
ką reaguoti ramiai ir nesureikšminti smulk-
menų. Jis tiki, kad viską parodo pats gy-
venimas. Planuoti ir galvoti apie radikalius 
sprendimus neverta, nes viską padiktuoja 
likimas ir susiklosčiusios aplinkybės“.

Dabar G.Tuminaitė tėvą jau gali pava-
dinti ir draugu, su juo pasidalyti mintimis, 
apsikeisti nuomonėmis, o anksčiau jis bu-
vo labiau tėvas. „Giežtai manęs nebausda-
vo, iš vaikystės liko daugiau šiltų prisimi-
nimų. Pamenu, jis ilgai miegodavo. Vienas 
iš didžiausių ir smagiausių įvykių šeimos 
gyvenime buvo persikraustymas į butą se-
namiestyje, kurį tėtis įrengė pats“, - šyp-
sosi G.Tuminaitė. Iki šiol išliko ir kai ku-
rios šeimos tradicijos. „Kiekvieną vasarą 
su šeima vykstame į sodybą kaime, kurią 
įsigijome, kai dar buvau maža mergaitė. 
Tai ne tik mūsų šeimai, bet ir giminei jau-
ki vieta, kurioje visi susitinkame“, - at-
skleidžia žinoma moteris.

biausia - nesusipykti su paaugliu. Aš 
vaikams stengiausi įskiepyti atsakomy-
bės jausmą, punktualumą ir valios stip-
rybę. Manau, kad žmogui tikslo sieki-
mas, valia ir darbštumas yra be galo 
svarbūs dalykai. Jaunimas taip pat mo-
ko tėvus, ypač požiūrio į gyvenimą, fi-
losofinių ir liberalių dalykų. Pats savęs 
nelaikau per daug konservatyviu, bet 
manyčiau, kad iš dukrų išmokau būti 
kiek liberalesnis“, - šypsosi G.Rinke-
vičius.

Tėčio išugdytas sistemingas tikslo 
siekimas ir valia, rodos, dukroms gyve-
nime ir karjeroje pravertė su kaupu. Tiek 
pianistė Rūta, tiek smuikininkė Saulė nu-
sekė muzikinėmis tėčio pėdomis, juk tu-
rėjo puikų pavyzdį. Tačiau panašu, kad 
tuo metu dar mergaitės šio kelio pačios 
nepasirinko. „Tie, kas suvokia, kas yra 
muzikanto duona, žino, kad vaikas mu-
zikos mokytis pradeda būdamas dar labai 
mažas, kokių penkerių metų. Ne vaikas 
tuo metu sprendžia, ar jam mokytis mu-
zikos, tą už jį padaro tėvai. Tačiau išsilai-
kymas muzikoje ar karjeros siekimas yra 
jau vėlesni vaiko sprendimai, darbštumas 
ir polinkiai. O muzikos mes mokomės, 
galima sakyti, visą gyvenimą, tad žinoki-
te, jei kas nors iš muzikų sako, kad mu-
zikos kelią pasirinko pats, tai jis jau šiek 
tiek meluoja. Čia mes kalbame apie kla-
sikinę muziką, ne estradinį dainavimą. 
Taigi dukrų muzikinį kelią parinkau aš, 
o dabar labai džiaugiuosi, kad jos yra tiek 
pasiekusios, kad visa šeima muzikuojan-
ti, kad tai mus vienija“, - sakė maestro 
G.Rinkevičius ir džiaugėsi, kad dukros 
išaugo puikiais žmonėmis ir yra protin-
gos bei atsakingos.

Saulė tėčiui linki kuo daugiau gas-
trolių, kūrybinio įkvėpimo, idėjų ir kad 
tėtis kuo dažniau būtų šalia. „Norėčiau 
palinkėti tėčiui, kad jo niekada nepalik-
tų ta stiprybė, kurią jis turi“, - didžiuo-
damasi tėčiu linkėjo Rūta. Maestro pri-
siminė savo tėtį. „Aš noriu palinkėti 
savo tėčiui geriausios sveikatos, nes 
jam jau 80 metų ir linkiu dar ilgiausių 
metų. Linkiu optimizmo, nes žmogui 
kartais su metais tas optimizmas senka, 
bet mano tėčiui jo dar užtenka. Linkiu 
to optimizmo neprarasti ir toliau gražiai 
dainuoti, nes mano tėtis dainuoja“, - 
linkėjimus vardijo G.Rinkevičius. 

Linkėjimai tėčiui

Viena svarbiausių  
pamokų, kurią Gabrielę 

Tuminaitę išmokė 
tėvas - nesureikšminti 

smulkmenų 
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



10 laisvalaikis 2 0 1 4  g e g u ž ė s  3 0

Veidai

Aktorius ir bardas SAuliuS BAreikiS su 
sūnumi aktoriumi JokūBu dažniau susitin-
ka ne prie vakarienės stalo, o prie gitaros.

Kartu koncertuojantys vyrai sako, 
kad muzika ne tik suteikia progos pa-
būti drauge, bet ir geriau pažinti vie-
nas kitą. „Jokūbo kūryba tik patvirti-
no tai, ką ir taip nujaučiau - jis iš tie-
sų turi romantizmo poreikį“, - pasa-
kojo S.Bareikis. Paklaustas, ką sūnus 
iš jo paveldėjo, aktorius juokavo, kad 
greičiausiai tobulumą. „O jeigu rimtai, 
tai gal tam tikrą inteligenciją“, - sakė 
S.Bareikis. Savo sūnų žinomas artis-
tas auklėjo taip, kaip jį patį auklėjo 
tėvai bei seneliai. „Jokūbui nebuvau 
griežtas, greičiau tolerantiškas“, - pa-
sakojo bardas. Tiesa, ir pats Jokūbas 
nebuvo daug problemų keliantis vai-
kas. „Buvau gana tvarkingas, nebent 
kartais iš žioplumo ką nors padaryda-
vau. Jei už ką nors ir buvau baudžia-
mas, tai už melą“, - apie vaikystę pa-
sakojo aktorius. Šiandien, sakė J.Ba-
reikis, nors po parodas su tėčiu ne-
vaikšto, sutaria gerai. Prie to priside-
da ir panašus humoro jausmas.

Muzika susiejo dar vienus žinomus lie-
tuvos atlikėjus - tėvą GediMiną Stor-
pirštį ir jo sūnų Ainį.

„Ainis yra puikus kolega. Repe-
tuodami nevengiame ir kritikos - 
apie darbus kalbamės gana atvirai, 
bet pagarbiai“, - pasakojo artistas. 
Anot jo, bendra kūrybinė veikla su-
artina. „Per repeticijas daug artimiau 
bendraujame, geriau pažįstame vie-
nas kitą“, - pasakojo aktorius. Pa-
klaustas, kokios jo paties savybės 
pasikartojo sūnuje, aktorius atsakė: 
„Moka burti žmones, pagal savo am-
žių yra neįtikėtinai darbštus“. Jis pa-
sidžiaugė, kad sūnus turėjo galimybę 
taip anksti pradėti kūrybinę veiklą. 
„Apskritai palankiai vertinu jo kūry-
bą. Ainis renkasi ne lengviausius, ne 
paviršutiniškus kelius, subūrė grupę 
„Vandenynas“, parašė daug dainų, 
nuoširdžiai už jį džiaugiuosi“, - apie 
sūnų pasakojo aktorius. O ar dažnai 
vaikystėje tekdavo jam taikyti baus-
mes? „Stengdavausi išsiaiškinti, o 
ne bausti. Jeigu kažkas ne taip - ne 
užsimerkti, o kalbėtis apie tai“, - sa-
kė bardas.

Tolerantiškas tėtis

Vietoj pykčio - pokalbis

Bardą Gediminą Storpirštį su sūnumi 
Ainiumi suartina bendra kūrybinė veikla 

Stasio Žumbio nuotr.

Jokūbui ir Sauliui Bareikiams sutarti 
padeda panašus humoro jausmas 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

Tris vaikus užauginęs kompozitorius 
FausTas LaTėnas pasakojo, kad tėvo 
dienos proga visuomet sulaukia svei-
kinimų, bučinių, gėlių, o jei nebūna 
Vilniuje - tai bent jau telefono skam-
bučio. nacionalinės premijos laurea-
tas apgailestauja, kad per nuolatinį 
bėgimą kartais pritrūksta laiko ben-
drauti su pačiais artimiausiais, mat 
prie bendro stalo pavyksta susitikti tik 
per pagrindines šventes - Velykas bei 
Kalėdas.

Sėkmingo jo bendravimo su 
vaikais paslaptis - elgtis kaip su ly-
giais. „Niekada nebuvau jiems 
griežtas, į vaikus žiūriu kaip ir į 
suaugusiuosius, bendrauju kaip su 
lygiais. Jei nutikdavo kokia nors 
konfliktinė situacija, viską ramiai 
išsiaiškindavau, bandydavau su-
prasti, o ne barti ar tuo labiau nau-
doti fizinę jėgą“, - pasakojo F.Latė-
nas. Jis džiaugėsi vaikams įskiepi-
jęs vieną svarbiausių savybių - dė-
mesį ir rūpinimąsi kitu žmogumi. 
„Jei mano vaikai pastebi, kad kitam 
reikia pagalbos, niekada neatsisako 
ją suteikti. Tai jie daro geranoriš-
kai, ne per prievartą“, - sakė kom-
pozitorius.

Jo dukra aktorė ELžbiETa  
LaTėNaiTė tėčio žodžius tik pa-
tvirtino. „Jis niekada netaikydavo 
jokių bausmių. Jis yra labai mylin-
tis, rūpestingas, savo šeimai atsi-
davęs ir geros širdies žmogus. Man 
jis yra tėčio idealas, etalonas. Jei 
visi tėčiai būtų tokie kaip jis, pasau-
lis būtų labai laimingas“, - gerų žo-
džių negailėjo E.Latėnaitė. Panašu, 
kad tėčio rūpestingumas praverčia 
ir bendraujant su anūke - E.Latė-
naitės dukra. „Vaikai jį labai myli, 
nesvarbu, ar tam vaikui mėnuo ar 
keleri metai. Tėtis moka su jais 
bendrauti, niekada neprikiša savo 
nuomonės, bet išreiškia rūpestį. be 
abejo, kartais jo namuose trūkdavo, 
nes labai daug dirbdavo, bet dabar 
suprantu, kad visa tai darė dėl savo 
šeimos“, - sakė aktorė. Anot jos, 
būtent iš tėčio ji paveldėjo muzika-
lumą, polinkį į teatrą, šiokį tokį už-
darumą, jautrumą ir pasaulėžiūrą. 
O ar sulaukia patarimų bei kritikos 
dėl savo kūrybinių darbų? „Jo pa-
tarimai yra reti, bet svarūs. Jis nie-
kuomet nesako, jei jaučia, kad jų 
nereikia“, - pasakojo E.Latėnaitė.

Tėčio etalonas

Aktorė Elžbieta Latėnaitė įsitikinusi - 
jei visi būtų tokie tėčiai kaip jos, 
pasaulis būtų laimingesnis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ, Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ, Ringailė STULPINAITĖ
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SavaitėS akcentai

paukštė įtraukė ir  praeivius
Poezijos

Mildos skvere Žvėryne eiles 
skaitė aktorė Jūratė Vilūnaitė...

... ir aktorius Rimantas Bagdzevičius

Poezijos popietėje, kurią vedė 
Juozas Šalkauskas (centre), savo 
mėgstamiausius eilėraščius skaitė 
ir poetai, ir žiūrovai

Gamtos apsupty buvo 
smagu klausytis eilių
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SavaitėS akcentai

paukštė įtraukė ir  praeivius

Ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos mies-
tuose šurmuliavo jubiliejinis  50-asis tarp-
tautinis poezijos festivalis „Poezijos pava-
saris 2014“. Surengta daugiau kaip šimtas 
susitikimų su Lietuvos ir užsienio poetais. 
Poezija skaityta ir miestų skveruose, aikštė-
se - praeiviai tiesiog sustodavo pasiklausyti.

Poezijos popietė „Mėgstamiausių eilėraščių 
gėlynas“ praėjusį sekmadienį surengta tarp kve-
piančių žiedų ir žalumos - Vilniaus universiteto 
botanikos sode. Be daugybės tradicinių renginių, 
šiais metais buvo numatyti ir keli netradiciniai. 
Tarp jų - Kino diena. Buvo rodyti Vytauto Da-
maševičiaus, Mariaus Ivaškevičiaus, Agnės 
Marcinkevičiūtės, Vytauto V.Landsbergio, Juozo 
Matonio, Sigito Parulskio, kitų autorių filmai 
apie poetus. Lietuvos etnokosmologijos muzie-
juje Molėtų rajone vyko naktiniai skaitymai.

„Poezijos pavasario“ renginiai pasiekė ir 
Punską Lenkijoje, Baltarusiją, Karaliaučių, Švei-
cariją, Airiją, Prancūziją.

Į festivalį atvyko 18 svečių iš tokių užsienio 
šalių kaip Latvija, Lenkija, Italija, Airija, JAV, 
Bosnija ir Hercegovina, Suomija, Islandija, Vo-
kietija, Ukraina, Baltarusija.

„Poezijos pavasario“ metu jau įteikta ir dar 
bus teikiama daugybė premijų. Dauguma „Po-
ezijos pavasario“ apdovanojimų bus įteikta bai-
giamajame „Poezijos pavasario“ vakare, kuris 
įvyks birželio 1-ąją Vilniaus universiteto 
M.K.Sarbievijaus kieme.

Festivalis pradėtas rengti 1965-aisiais, pažy-
mint poetės S.Nėries 20-ąsias mirties metines.

Irmanto SidarevičiauS ir 
Dainiaus Labučio fotoreportažas

Rašytoja Laura Sintija 
Černiauskaitė

Poetas Marius Burokas 

Poezijos gerbėjams - ir 
dainuojamosios poezijos dozė

Vilniaus universiteto botanikos sode 
skambėjo ne tik eilės, bet ir muzika
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Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Kas paskatino imtis verslo?
- Verslu susidomėjau, kai man buvo maž-

daug 12-13 metų. Norėjau tapti finansiškai ne-
priklausomas nuo tėvų. Mano tėvai nėra tur-
tingi žmonės, tad kartais norėdavau turėti dau-
giau pinigų, nei jie galėjo duoti. Stipri motyva-
cija buvo noras sukurti ką nors įdomaus ir nau-
dingo kitiems žmonėms. Būdamas trylikame-
tis, susiradau tiekėjų iš Kinijos, jų produktus 
atsisiųsdavau ir pardavinėdavau interneto er-
dvėje. Pirmąjį savo „startuolį“, interneto par-
duotuvę, įkūriau būdamas maždaug 15 metų. 
Žinoma, įmonė buvo registruota močiutės var-
du, nes pagal mūsų šalies įstatymus aš nega-
lėjau būti direktorius ir panašiai.

- Kas yra mums 
dar mažai žinomas 
žodis „startuolis“?

- Tai jauna įmonė, 
turinti didelį potencialą 
išaugti bei ieškanti pa-
sikartojančio verslo 
modelio. Tarkim, jei 
dvi moterys nutaria 
įkurti savo įmonę, tei-
kiančią namų valymo 
paslaugas, vargu ar ši 
įmonė smarkiai išsi-
plės už Baltijos šalių 
ribų. Tokios įmonės 
„startuoliu“ nepavadinsime. O, pavyzdžiui, 
socialinis tinklalapis „Facebook“, vos pradėjęs 
savo veiklą, išaugo ir išpopuliarėjo labai grei-
tai, nes nuo pat pradžių turėjo potencialą bū-
ti tarptautinis. „Startuoliai“ dažniausiai veikia 
interneto erdvėje, nes joje lengviausia greitai 
plėstis, kad taptų naudojami ir reikalingi di-
deliam žmonių ratui. 

- Iš kur paauglys gavo pakankamai 
žinių apie verslo subtilybes?

- Apskritai vystant verslą reikia nemažai 
žinoti. Stereotipas, kad verslas - sėkmės rei-
kalas. Pasisekimas - svarbus elementas, tačiau 
daugiausia verslo sėkmė priklauso nuo vers-
lininko žinių. Būdamas 15 metų susidomėjau, 
kaip veikia verslas, kas lemia jo sėkmę, aiški-
nausi apie „startuolių“ vystymą. Visa reikalin-
ga informacija yra internete - elektroninės 
knygos, seminarai, videopaskaitos iš įvairių 
žinomiausių pasaulio universitetų. Labai daug 
laiko praleidau gilindamasis į teoriją ir taiky-
damas ją praktikoje. 

- Ar jaunas amžius nepakišo kojos plė-
tojant verslą?

- Manau, kad jaunas amžius - greičiau 
pranašumas nei trūkumas. Iš pradžių ir pats 
maniau, kad mano amžius - kliūtis. Tačiau 
vienas patyręs verslininkas man pasakė, kad 
tai mano stiprioji pusė, nes rodo mano dide-
lį potencialą ir galimybes. Pastebėjau, kad 
kai kreipiuosi į verslininkus su įvairiais klau-
simais, jie ne tik noriai man pateikia atsaky-
mus, bet ir duoda daug naudingų patarimų, 
stengiasi padėti. Todėl jauni žmonės, kurie 
imasi veiklos, savo amžių turėtų akcentuoti. 
Taip pat dažnai jauni žmonės yra labiau pa-
žengę technologijų srityje ir turi įvairiausių 
idėjų, tad iš jų galima tikėtis tikrai inovaty-
vių produktų.

- Kokią veiklą vykdote šiuo metu?
- Man 17 metų, todėl nors ir atlieku vado-

vo pareigas „SearchNode“ įmonėje, dokumen-
tuose įrašytas direktorius-kitas komandos na-
rys. Netrukus sulauksiu pilnametystės ir ga-
lėsiu oficialiai būti direktoriumi. Su „Search-
Node“ dirbame nuo praėjusių metų birželio ir 
jau turime pirmąsias pajamas bei užmezgame 
ryšius su užsienio rinkomis. Trumpai tariant, 
„SearchNode“ platina paieškos sistemą, inter-
neto vartotojams padedančią greičiau ir pato-
giau surasti prekes elektroninėse parduotuvė-
se. Ši programa supranta, kaip ir ko žmonės 
ieško, ir pateikia aktualiausius rezultatus. Tai-
gi mūsų klientai - internetinės parduotuvės. 
Dažnas interneto vartotojas, užsukęs į popu-
liariausias šalies internetines parduotuves, net 
nesuvokia, kad naudojasi mūsų sukurta pa-
slauga. Tačiau mūsų programos pagrindinė 
vertė ta, kad elektroninės parduotuvės, įsidie-
gusios mūsų paieškos sprendimą, yra patoges-
nės lankytojams, o dėl mūsų paieškos uždirba 
daugiau pinigų.

- Ar sunku parduoti inovatyvų produk-
tą, kai rinkos dalyviai net nesuvokia, ko-
kią naudą jis gali atnešti?

- Jauni žmonės dažnai patiki savo idėja ir 
ją išaukština, nors ji nieko verta. Idėjų gali bū-
ti daug, tačiau svarbiausia -  įgyvendinimas. 
Reikia įsitikinti, kad galutinis rezultatas bus  
tikrai naudojamas. Kitu atveju, pristatęs galu-
tinį projektą, iš kliento išgirsti, kad tokia pa-
slauga ar prekė jiems nereikalinga. Tokios klai-
dos daryti nenorėjome. Kalbant apie „Search-
Node“, idėja nišinė. Paprastam interneto var-
totojui sunku suprasti, ką mes siūlome. Bet 
mūsų klientai - internetinės parduotuvės, todėl 
kurdami paieškos programą mes daug bendra-
vome su internetinių parduotuvių įkūrėjais, 
aiškinomės ir dabar aiškinamės jų norus ir po-
reikius. Pirmiausia išsiaiškinome, kad yra pa-
klausa tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose.

- Esi vienuoliktokas, kaip pavyksta 
derinti mokslus ir darbą?

- Esu pats sau vadovas, nustatantis ir darbo 
grafiką. Nors šiuo metu mano prioritetas - vers-
las, mokyklos tikrai nepamirštu. Pamokas lan-
kau, pažymiai geri. Net jei ir nenueinu į pamo-

kas, joms pasiruošiu ir 
pasimokau. Tačiau ma-
nau, kad mokykloje tei-
kiamos žinios skirtos tik 
brandos egzaminams ir 
dauguma jų nėra panau-
dojamos realiame gyve-
nime. Kadangi žinau, ko 
noriu gyvenime, man 
naudingesnis savaran-
kiškas mokymasis. In-
ternete daug naudingos 
medžiagos, žinomų uni-
versitetų paskaitų. Ži-
nių, kurias galėčiau įgy-
ti universitete, jau dabar 

daugumą turiu. Žinoma, neatmetu galimybės 
ateityje studijuoti universitete, tačiau tai kol kas 
tik pamąstymai. Vis dėlto šiandien daugiausia 
laiko skiriu savarankiškam mokymuisi ir tobu-
lėjimui, man tai neblogai sekasi. 

- Ar pavadintum save verslininku?
- Dabar yra naujas žodis, ypač populiarus 

Vakarų Europoje ir JAV, - „entrepreneris“. Aš 

Septyniolikmečiui 
verslininkui patinka 
laužyti stereotipus

Nors kaunietis ANtANAs BAkšys (17) dar varsto mokyklos duris, jį jau drąsiai galima va-
dinti verslininku. Būdamas 15-os jis įkūrė pirmąją savo internetinę parduotuvę, o šiandien 
vadovauja prieš metus su dviem bendraamžiais įkurtai inovatyviai įmonei „seach Node“, 
kuriančiai šiuolaikiškas paieškos sistemas, kuriomis jau naudojasi žinomiausių interneti-
nių parduotuvių lankytojai. Jis įsitikinęs, jog jauni žmonės neturi bijoti kurti ir keisti pa-
saulį, o mokyklinis amžius - puikus laikas įgyvendinti idėjas ir rimtus verslo planus.

„Dažnai jauni 
žmonėS yra 
labiau pažengę 
technologijų 
Srityje ir turi 
įvairiauSių 
iDėjų, taD iš jų 
galima tikėtiS
tikrai inovatyvių 
proDuktų“

VERSLO ŽMONĖS
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save pavadinčiau greičiau „entrepreneriu“ nei 
verslininku. Tai labai panašu, tačiau verslinin-
kas orientuojasi į ekonominį valdymą, pagrįs-
tą kuo didesniu pelno siekimu. „Entreprene-
ris“ vėlesnėje verslo vystymo stadijoje taip 
pat orientuojasi į pelną, tačiau svarbiausia jam 
sukurti ką nors naujo ir inovatyvaus, greitai 
augančio, ko pasaulyje dar nėra daug, kad pa-
keistų kokią nors rinką arba kokią nors pasau-
lio dalį. Kitaip sakant, „enterpreneris“ laužo 
stereotipus ir kuria tai, kas pasauliui atrodo 
neįmanoma. Puikūs „enterpreneriai“ - Stivas 
Džobsas (Steve Jobs), Markas Zukerbergas 
(Mark Zuckerberg).

- Konferencijoje „Login2014“ vedėte 
paskaitą „Entrepreneris mokykloje: jau-
ni žmonės turi kurti ir nebijoti klysti“. 
Kokia buvo paskaitos žinutė?

- Mano pagrindinė misija - motyvuoti jau-
nimą. Bendraudamas su savo bendraamžiais, 
kurie yra moksleiviai, pamačiau, kad jie turi 
puikių idėjų, tačiau jų įgyvendinimą atideda 
ateičiai, kai baigs mokyklą, bakalauro ir ma-
gistro studijas. Tačiau kiekvienas jaunas žmo-
gus turėtų negaišti ir savo idėjų imtis dabar. 
Internetas suteikia visas galimybes gauti rei-
kiamų žinių. Be to, labai jauni žmonės daž-
niausiai yra išlaikomi tėvų, tad tai tik prana-
šumas. Jei pirmasis verslas nepavyks, idėjos 
nepasiteisins, jie vis tiek turės stogą virš gal-
vos, bus sotūs ir sulauks tėvų palaikymo. Tai-
gi motyvavau jaunimą imtis veiklos ir laužy-
ti stereotipus.

- O kaip pradinis kapitalas? Kad vers-
lui įkurti reikia daug lėšų - taip pat tik 
stereotipas?

- Tai priklauso nuo verslo pobūdžio. Jei 
norima atidaryti didelį parduotuvių tinklą, pra-
dinis kapitalas bus didelis. Tačiau „SearchNo-
de“ atveju mums daugiau reikėjo žmogiškųjų 
išteklių, o ne pinigų. Šiuo metu komandoje 
esame trise, patys esame įmonės akcininkai, 
negauname algų, tačiau matome dideles įmo-
nės perspektyvas ir tikime, kad viskas atsi-
pirks. Darant idėjos prototipą galima apsieiti 
be didesnių sąnaudų, tačiau vėliau, norint plės-
tis, lėšos reikalingos. Tokiu atveju galima 
kreiptis į rizikos kapitalo fondus ir pan. 

- O ar pamenate, koks buvo jūsų pir-
mosios internetinės parduotuvės pradinis 
kapitalas?

- Kadangi tai buvo internetinė parduotuvė, 
reikėjo nusipirkti prekių. Tuo metu su manimi 
dirbti sutikę kolegos ir aš sudėjome savo san-
taupas ir gavome sumą su trimis nuliais. Gal-
būt tuo metu buvo galvojančių, kad mums pa-
dėjo tėvai, bet viską darėme savo rankomis. 
Tėvai, kurie nieko bendra su verslu neturi, į 
mūsų idėją žiūrėjo gana skeptiškai. Tik dabar, 
kai jie mato, kad mūsų klientai - vienos di-
džiausių įmonių Baltijos šalyse ir Rytų Euro-
poje, vertina viską atlaidžiau. 

n Gimimo data: 1996 08 20 

n Laisvalaikio pomėgiai: skaitymas ir 

domėjimasis verslu bei „entrepreneryste“, gilinima-

sis į verslą, video seminarai, paskaitos, meditacija, 

dviračiai, kelionės 
n Gyvenimo kredo: „Kai atrodo, kad tikslų jau 

nepasieksi, reikia keisti ne tikslus, bet taktiką“

DOSJĖ

VERSLO ŽMONĖS

Vienuoliktokas Antanas Bakšys 
jau gali pasakyti, kad jo įmonės 
klientai – vienos didžiausių 
įmonių ne tik Lietuvoje, bet ir 
Baltijos šalyse, Rytų Europoje 

Karinos Kanėvskytės nuotr. 
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Kuo skiriasi protinga blondinė nuo sniego žmogaus? Sniego žmogų jau kažkas yra ma-
tęs - tokių juokelių apie šviesiaplaukes pilna žurnaluose bei interneto portaluose. Kol 
vieni kuria anekdotus, mokslininkai suka galvas ir svarsto įvairiausias teorijas, kurios 
paaiškintų, iš kur gi kilo mitas apie neva kvailas blondines. Juk pasaulio istorijoje ga-
lima rasti ne vieną žinomą šviesiaplaukę, pasižymėjusią ir grožiu, ir intelektu, tad ar iš 
tiesų blondinės pasmerktos žemam intelekto koeficientui? O gal susiformavęs stereoti-
pas joms tik padeda pasiekti aukštumų?

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Protinga blondinė - 
misija (ne)įmanoma

Truputis istorijos

Yra keletas teorijų, iš kur kilo mitas apie 
„kvailas blondines“. Viena iš jų siekia Se-
novės Graikiją. Jos gyventojai taip žavėjosi 
šviesiaplaukiais iš Šiaurės, kad nutarė at-
rasti būdą, kaip pasišviesinti savo plaukus. 
Kadangi anuomet nebuvo paisoma, kokią 
įtaką viena ar kita priemonė turės sveikatai, 
manoma, kad dažnas plaukų balinimas ne 
pačiomis įmantriausiomis priemonėmis tu-
rėjo ilgalaikį poveikį smegenų vystymuisi.

O Romos imperijoje, spėjama, šviesūs 
moterų plaukai asocijavosi pirmiausia su 
prostitucija. Blondines, paimtas į vergiją 
barbarų kraštuose, pristatydavo į viešna-
mius. Manoma, kad egzistavo įstatymas, 
pagal kurį moterys, besiverčiančios šiuo 
amatu, turėjo dažyti plaukus arba nešioti 
šviesius perukus.

Kita teorija siekia viduramžius. Kol kil-
mingosios damos leisdavo laiką rūmuose, 
o išėjusios į lauką slėpėsi po skėčiu, papras-
ti žmonės dirbdavo laukuose, todėl jų plau-
kai nuo aplinkos poveikio nuolat šviesėjo. 
Kadangi žemesnės klasės atstovai dažniau-
siai neturėjo jokio išsilavinimo, šviesūs 

plaukai ėmė asocijuotis su prastuomene.
Vis dėlto kad ir koks gajus būtų mitas 

apie kvailas blondines, reikia pripažinti, 
kad šviesiaplaukės traukia vyrų akis. O tai, 
pasirodo, irgi yra paaiškinama moksliškai. 
Genetikai įrodė, kad šviesūs plaukai, akys 
ir oda yra recesyviniai požymiai. Nuo se-
niausių laikų šiuolaikinių vyrų protėviai 
rinkdavosi šviesiaplaukes, nes jų pagimdy-
tas kūdikis greičiausiai bus panašus į tėvą. 
Dar vienas mokslinis paaiškinimas, kodėl 
blondinės traukia vyrų akį, pasirodo, švie-
si plaukų spalva užtikrina didelį estrogenų 
kiekį kraujyje. Tai hormonas, kuris yra at-
sakingas už vaisingumą. Taigi vyras, rink-
damasis blondinę, nesąmoningai užsitikri-
na savo giminės tęstinumą.

Kad ir kokios - protingos ar kvailos, 
patrauklios ar ne - blondinės būtų, panašu, 
kad po poros šimtų metų anekdotai apie jas 
praras prasmę. Mokslininkai spėja, kad na-
tūralūs šviesiaplaukiai išnyks po 200 metų. 
Taip įvyks dėl to, kad šviesių žmonių genai 
poroje beveik niekada nedominuoja. Vaikai, 
gimę šeimoje, kurioje vienas iš tėvų yra švie-
sus, o kitas - tamsus, daugeliu atveju perims 
tamsius plaukus.

Blondinė per klaidą

Sporto žurnalistė Vlada MuSVydaitė
gerai prisimena, kaip per klaidą tapo blondine. 
„Kai kitados iš Pagėgių atvažiavau į Vilnių, 
nutariau pakeisti šukuoseną, pašviesinti ke-
letą plaukų sruogelių. Nuėjau į grožio saloną, 
man nudažė plaukus, apvyniojo, pasodino po 
tokiu dideliu apvaliu džiovintuvu ir... pamiršo. 
Vietoj kelių šviesių sruogelių turėjau visą bal-
tą galvą - tapau visiška blondine. labai gerai 
prisimenu, kai išėjau į gatvę, buvau nustebin-
ta gausių vyrų žvilgsnių“, - pasakojo V.Musvy-
daitė. Nors ji įsitikinusi, kad plaukų spalva 
nelemia nei išsilavinimo, nei intelekto, prieš 
dešimt metų, kai Vlada pradėjo dirbti žiniose, 
jai teko susidurti su kitų stereotipiniu mąs-
tymu apie blondines. „Pakalbinau vieną spor-
tininką žinioms, o kitą dieną jis mane pamatė 
bėgiojančią su lietuvos rinktinės apranga ir 
pasakė: „Išprotėjo ta blondinė žurnalistė“. 
Turėjau jam paaiškinti, kad esu ne tik žurna-
listė, bet ir sportininkė, lietuvos rinktinės 
narė“, - pasakojo V.Musvydaitė.

Šviesi plaukų spalva netrukdo

Maestro Vytauto Kernagio dukra Eglė 
KErNagytė-daMbrauSKė blondinė yra 
iš prigimties. Gal todėl jai niekada neteko dėl 
vieno ar kito savo kvailo poelgio teisintis tuo, 
kad yra blondinė. „Nelabai tikiu tokiais kaž-
kieno sukurtais stereotipais. Gyvenime esu 
susidūrusi tiek su blondinėmis, tiek su bru-
netėmis nelabai aukšto intelekto lygio, todėl 
negaliu teigti, kad vienos yra kvailesnės ar 
didesnės vyrų vilioklės. Netgi atvirkščiai - 
manau, kad brunetės yra labiau pasitikinčios 
savimi“, - tvirtino E.Kernagytė-dambrauskė. 
Jos visiškai nežeidžia nei anekdotai apie kvai-
las blondines, nei kitų nuomonė, paremta 
plaukų spalva. anot maestro dukros, didžiau-
sią įtaką sėkmei turi ne plaukų spalva ar gro-
žis, bet pasitikėjimas savimi. Iki šiol jai nė 
karto dar neteko susidurti su situacija, kurio-
je šviesi plaukų spalva jai būtų pakišusi koją. 
„Matyt, mano aplinkos žmonės, kaip ir aš, 
neskiria tam daug dėmesio“, - šypsojosi ma-
estro dukra E.Kernagytė-dambrauskė.

MITAI
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aktorius leonardas Pobedonoscevas:

- Mano gyvenime blondinių buvo ir yra 
daug. Visų pirma mano mama yra blondinė, 
mano pirmosios meilės ir didžioji moterų dalis 
buvo šviesiaplaukės, vedžiau taip pat blondinę. 
Nežinau, ar čia ta spalva tokia magnetiška, 
kad mane traukia, ar čia mados reikalas. Yra 
daug fatališkų, gražių tamsiaplaukių, bet liki-
mas mane suvedė tik su šviesių plaukų atsto-
vėmis. Iš tiesų gyvenime esu patyręs ne vieną 
anekdotinę situaciją su blondinėmis, bet žmo-
nos apšnekėti negaliu, paskui gausiu per galvą. 
Tačiau iš tokios rubrikos „Iš blondinės užrašų“ 
galėčiau net knygą išleisti.

MITAI

Protinga blondinė - 
misija (ne)įmanoma

l Natūralios blondinės turi daugiau plaukų negu 
brunetės. Tai paaiškinama tuo, kad plaukai žmogui 
yra skirti tam, kad apsaugotų galvą nuo neigiamo 
saulės poveikio. Kadangi pro šviesius plaukus 
saulės spinduliai lengviau pasiekia galvos odą, jų 
reikia daugiau.
l Tik 10 proc. visos žmonijos populiacijos yra 
natūraliai šviesių plaukų.
l Tyrimai rodo, kad daugiau nei 70 procentų vyrų 
sau į žmonas renkasi brunetes.
l Naujojoje Gvinėjoje yra vienintelė gentis 
pasaulyje, kurios žmonės yra juodaodžiai, bet turi 
natūraliai šviesius plaukus.

Tai ĮDOMU

Ką apie blondines galvoja žinomi vyrai?

Fotografas Gediminas Žilinskas:

- Tiesioginės sąsajos tarp plaukų spalvos ir 
intelekto lygio surasti negaliu, bet sutinku, kad 
liaudyje įprasta manyti, jog blondinės yra kvai-
lesnės. Net kai brunetės padaro ką nors sunkiai 
pagrindžiamo logika, yra pavadinamos blondi-
nėmis. Tačiau tai nereiškia, kad kas nors nori 
šitaip įžeisti šviesiaplaukes merginas. Asme-
niškai nepastebėjau, kad blondinės darytų dau-
giau nesąmonių. Kita vertus, nemanau, kad 
jos turi ir tam tikrų pranašumų. Moters grožis 
nėra susijęs su jos plaukų spalva. Svarbu, kad 
ji moteriai tiktų. Tačiau šviesūs plaukai auto-
matiškai nedaro moters gražios.

„Blondiniškumas“ padeda išsisukti

Dizainerės AuDronės Bunikienės 
juokeliai apie kvailas blondines visiškai nežei-
džia, atvirkščiai - kelia juoką. „Priklausau tai 
kategorijai žmonių, kurie labai mėgsta iš savęs 
pasišaipyti. Todėl jei padarau ką nors ne taip, 
pati teisinuosi tuo, kad esu blondinė. Ypač tai 
padeda, kai sustabdo policijos pareigūnai“, - 
šypsojosi mados industrijos atstovė. A.Buni-
kienė įsitikinusi - nuo plaukų spalvos intelek-
to koeficientas nepriklauso. Rinkdamasi mo-
delius, dizainerė nekreipia dėmesio į plaukų 
spalvą. Jai svarbiau merginos tipažas. Pačios 
A.Bunikienės plaukai šviesūs yra nuo pat gi-
mimo. „Įdomu tai, kad mano tėvelis buvo juo-
daplaukis, todėl kartais net juokaudavome, kad 
esu ne jo vaikas. Vaikystėje apskritai buvau 
balta kaip pūkas, todėl tas blondinės šleifas 
velkasi nuo pat jaunystės“, - pasakojo moteris. 
Apie kvailas blondines visuomenėje gyvuojan-
tis mitas dizainerei gyvenime nei trukdė, nei 
padėjo. „Jei kas ir padėjo, tai komunikabilumas, 
o ne plaukų spalva“, - tvirtino A.Bunikienė.
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Aktorė SAndrA dAukšAitė-Petrulėnė
(32) sako, kad geras vairuotojas kelyje tu-
rėtų mėginti nuspėti galimus kitų vairuo-
tojų veiksmus ir būti atsakingas, galvoti 
ne tik apie save. Pati Sandra stengiasi vai-
ruoti atsakingai ir eismo taisyklių nepa-
žeidinėti, tačiau pripažįsta, kad važiuoti 
labai lėtai kartais būna nuobodu.

Ringailė Stulpinaitė

- Ar prisimenate savo pirmąjį kartą 
prie vairo? Kaip sekėsi?

- Tai buvo labai seniai, man buvo pen-
keri metai ir tėtis savo darbinį automobilį 
statydavo šalia mūsų namo. Tai buvo liau-
diškai vadinamas „viliukas“. Tai aš į tą tėčio 
automobilį susisodinau krūvą vaikų ir mes 
išsiruošėme į kelionę. Visiška saviveikla. 
Kadangi automobilis stovėjo visai šalia na-

mo kampo, o tėtis buvo palikęs raktelius, 
tai aš jį ir užvedžiau. Normalu, gi važiuo-
jam. Taigi, kai tik užvedžiau automobilį, 
mes ir trenkėmės į namo sieną. Atstumas 
ir greitis buvo nedidelis, tačiau tą įspūdį ir 
jausmą aš prisimenu iki šiol. Visi mano pa-
keleiviai, žinoma, iššoko iš automobilio ir 
išsilakstė kas sau. Viskas baigėsi gerai, ne-
buvo jokių sužalojimų ar traumų, bet šį įvy-
kį prisimena dar ir mano tėvai. (Šypsosi.)

- Ar turite svajonių automobilį?
- Tas, kurį turiu dabar, man yra beveik 

svajonių  automobilis. Aš nesvajoju apie 
kokią nors konkrečią markę, man svarbiau, 
kad automobilis būtų komfortiškas, gana 
didelis, kad būtų galima patogiai ir saugiai, 
smagiai važiuoti. 

- Gal žinote savo greičio rekordą?
- Turiu... Tiesa, stengiuosi vairuoti at-

sakingai. Ypač kai važiuoju su dukra ar ką 
nors vežu - jaučiu labai didelę atsakomybę, 

stengiuosi neviršyti leistino greičio. Tačiau 
pasitaiko visko, kai važiuoju viena, man 
kartais būna nuobodu ir aš spusteliu tą 
greičio pedalą. Tuo nepiktnaudžiauju. Tur-
būt didžiausias mano pasiektas greitis bu-
vo 160 km/h.

- Kur ir kada važiuoti smagiausia?
- Turiu tokį atstumą nuo Žiežmarių va-

žiuojant link Kauno. Žiežmarių degalinėje 
visuomet nusiperku kavos, įsijungiu savo 

Ratai

Sandra Daukšaitė-Petrulėnė 
mano, kad yra ir gerai vairuojančių vyrų

„Nagų lakuotiS
galbūt 
NebaNDyčiau... 
bet jeigu kokią 
valaNDą tektų 
Stovėti SPūStyje, 
tai, maNau, 
NuSilakuočiau ir 
NaguS“
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mėgstamą muziką ir mėgaujuosi važiavimu. 
Tuo kelio ruožu žaviuosi. Man tikrai patin-
ka važiuoti kaimo keliukais, kur gražūs 
vaizdai, beržų alėjos. Jos ir žiemą atrodo 
nuostabiai, kai apšerkšnijusios šakos tarsi 
krenta. O pavasarį, kai viskas žaliuoja, tos 
nusvirusios beržų kasos atrodo įspūdingai, 
lyg pasakoje ar džiunglėse.  

- Ką laikote bagažinėje ir daiktadė-
žėje?

- Bagažinėje yra dukrytės paspirtukas, 
turbūt yra atsarginis ratas. Turėtų būti, aš 
manau. (Juokiasi.) Dar yra skėtis, pirštinės, 
bent jau norėčiau, kad jos būtų, ir koks nors 
rankšluostukas. Daiktadėžėje yra doku-
mentai, kvepalai ir viskas labai tvarkinga. 
Automobilis dar naujas, tai kiek įmanoma 
stengiuosi palaikyti tvarką. 

- Ko vairuodama niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Nagų lakuotis galbūt nebandyčiau... 
Bet jeigu kokią valandą tektų stovėti spūs-
tyje, tai, manau, nusilakuočiau ir nagus. 
Daug ką bandau ir daug ką darau, bet iki šiol 
nagų lakuotis dar nebuvau sugalvojusi. Nie-
kuomet vairuodama nevartočiau alkoholio. 

- Trys rodikliai, iš kurių nuspren-
džiate, kad prieš jus važiuoja prastas 
vairuotojas?

- Jeigu leistinas greitis kelyje yra  
60 km/h, o žmogus važiuoja 30 km/h ir truk-
do eismui, klaidžioja, tai jau signalas. Tiesą 
sakant, aš stengiuosi per greitai neteisti 
žmonių, juk ir pačiai visko pasitaiko. Ką 
gali žinoti, gal automobiliui kas nors nutiko 
ir žmogus kitaip negali važiuoti, tai sten-
giuosi reaguoti ramiai. Bet jei matau, kad 
situacija kurį laiką nekinta, tuomet vairuo-
tojas gal nekoks. Antrasis prasto vairuoto-

jo bruožas galėtų būti posūkių rodymas ne 
laiku. Kai posūkio signalą įjungia netikėtai, 
prieš pat pasukdamas. Toks vairuotojas ne-
galvoja apie grėsmes aplinkiniams.

- Kurioziškiausias epizodas jūsų vai-
ravimo istorijoje?

- Kai dar tik pradėjau važinėti iš Kauno 
į Vilnių, vyras man nupirko navigacinę sis-
temą, kad būtų lengviau. Buvo labai juokin-
ga, kai vienąkart į Kauną aš vos negrįžau 
pro Panevėžį. Navigacija mane apvylė ir 
išėjo visiška nesąmonė, bet aš klausiau tos 
kalbančios moters nurodymų. (Šypsosi.) Vė-
liau, žinoma, buvo daug daugiau kuriozų, 
kol išmokau, kaip reikia elgtis su navigaci-
ne sistema.

- Kokiomis savybėmis turėtų pasi-
žymėti geras vairuotojas?

- Turėtų šiek tiek numatyti įvykius ar 
galimus kitų vairuotojų veiksmus į priekį. 
Svarbus vairuotojų atsakingumas, bet ne 
perdėtas, o protingas. Kartais tie, kurie yra 
pernelyg atsargūs, pridaro daugiau „kliur-
kų“ nei tie, kurie vairuoja užtikrintai. Ke-
lyje svarbu savęs nepervertinti. 

- Kaip manote, kas vairuoja geriau: 
vyrai ar moterys?

- Nežinau, aš manau, kad yra ir vyrų, 
kurie gerai vairuoja. (Juokiasi.) Lygiai taip 
pat yra ir prastai vairuojančių vyrų. Yra mo-
terų, kurios, galima sakyti visiškai nevai-
ruoja, ir tokių, kurios tikrai žino, ką daro 
prie vairo.

Ratai

n Šiuo metu vairuoja: „Hyundai Santa Fe“

n Svajonių automobilis: tas, kurį vairuoju 

dabar
n Greičio rekordas: 160 km/h

n Eismo įvykių skaičius: 1

n Vairavimo stažas: apie 15 metų

DosjĖ

Sandra Daukšaitė-Petrulėnė 
sako, jog vieni svarbiausių 
dalykų jai yra automobilio 
komfortas ir saugumas

Viktoro Purio nuotr.

Sandra Daukšaitė-Petrulėnė 
mėgaujasi važiuodama kaimo 
keliukais, ypač kai juos supa 
nuostabūs gamtos vaizdai
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Puošnus 
kasdieniškumas

Modelis ir grožio konkursų 
dalyvė JuLiJa VeŽauSKaitė 
pernai pristatė kolekciją, sulau-
kusią didelio pasisekimo. Jau-
noji kūrėja nesustoja ir vasarai 
siūlo naują savo prekės ženklo 
„Wear Mad By July“ kolekciją, 
skirtą merginai, turinčiai sa-
vitą miesto stilių, mėgstančiai 
atrodyti seksualiai ir jaustis 
patogiai. Kolekcijos spalvos 
yra labai praktiškos, žemiškos, 
lengvai priderinamos. Drabu-
žiuose atsirado detalių dra-
bužį ir ganėtinai kasdieniš-
kas juodą ar baltą spalvas 
paverčiančių įdomesniu ir 
puošnesniu moters aksesuaru. 
Puošnumo ir praktiškumo der-
mė išlaikyta - iš natūralių, ge-
ros kokybės medžiagų pasiū-
ti drabužiai dekoruoti spalvo-
tomis, blizgiomis detalėmis, 
todėl šie rūbai puikiai tinka 
ir prie mokasinų mieste, ir 
prie aukštakulnių šventėje. 
Žavi netradicinės švarkų li-
nijos ir nestandartiniai kir-
pimai.

Nenorinčioms ištirpti 
pilkoje masėje 

MariJoS MarcinKeVi-
čiūtėS ir MoniKoS KreiVėS
duetas savo darbais siekia nuspal-
vinti pilką visuomenės kasdienybę. 
Visuomet žengiantis su ryškiomis, 
originaliomis ir žaismingomis idė-
jomis prekės ženklas „Marga ma-
sė“ vasarą pasitinka su kolekcija 
„Gėlės“. Kiekvienoje moteryje slypi 
trapi būtybė, kuriai reikia rūpesčio, 
dėmesio ir grožio, kaip ir gėlei. 
„Margos masės“ rankinės šį sezo-
ną skirtos žavingai, charizmatiš-
kai, drąsiai, turinčiai savitą sti-
liaus pojūtį ir nenorinčiai susita-
patinti su mase moteriai. Ji žino, 
kas jai tinka, patinka, ir turi savo 
nuomonę. Svarbiausia „Margos 
masės“ rankinių mėgėja - tai da-
ma, nesiskirianti su šypsena ir gy-
venimo nuotykiais. optimizmu 
trykštančioje kolekcijoje šviesios, 
vasariškos spalvos. rankinėms gy-
vumo suteikia žaismingos stilizuo-
tų gėlių aplikacijos.

Vasaros stilius

Marija 
Marcinkevičiūtė ir 

Monika Kreivė
„Margos masės“ nuotr.

Modelis: Laura Rasiukevičiūtė
Stilius: Gabija Varnaitė
Makiažas: Jurga Kartu

Nuotraukos: Tomas Adomavičius 
(asist: Robertas Pledas)

Julija Vežauskaitė
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Nostalgija nacionalinei valiutai

Skelbiama, kad 2014-ieji  bus paskutiniai lietuviško 
lito metai. Šia proga spalvingųjų kombinezonų „Shmut-
ke“ kūrėjas DariuS ŽutautaS pristato naujausią 
savo marškinėlių ir džemperių liniją „Litai“. „Laikai 
keičiasi. Mes turime priimti tuos pokyčius ir judėti to-
liau. Šia kolekcija noriu padėkoti litui už buvimą kar-
tu su mumis daugiau nei du dešimtmečius“, - 
sako jaunasis kūrėjas. taigi mums nostalgiją kelian-
čius pinigus primins garsių, mūsų šaliai nusipelniu-
sių asmenybių portretai, atspausdinti ant drabužių 
krūtinės. Žinantieji, ant kurios kupiūros puikuojasi 
koks veidas, čia pat gali apskaičiuoti ir drabužio kai-
ną. Kolekcijos „Litai“ drabužiai skirti ir merginoms, 
ir vaikinams, kurie nestokoja sentimentų  naciona-
linei valiutai, nori atrodyti originaliai ir jaustis pa-
togiai. 

Šiltajam sezonui - nugaros iškirptė

Dvi jaunos kūrėjos - Veta arMonaitė
ir raSa MaLinauSKaitė - kuria savimi 
pasitikinčiai moteriai, turinčiai žavesio ir klau-
sančiai savęs. Prekės ženklo „Body talk“ kū-
rėjos vasarai siūlo pastelinius tonus, nes jie 
labiausiai asocijuojasi su vasara. Šio sezono 
„topas“ - pelenų rožinės, kūno ir kakavos spal-
vos. Prie įdegusios odos puikiai dera švelnių 
atspalvių glaustinukė ar laisvo silueto suknelė. 
Jeigu gili krūtinės iškirptė jums atrodo pernelyg 
drąsi, puiki išeitis per karščius - gilesnė sukne-
lės, palaidinės ar glaustinukės iškirptė nuga-
roje. Paprastą palaidinę ar tiesaus kirpimo 
suknelę ši tarsi paslėpta detalė prikels naujam 
gyvenimui. Didieji mados kūrėjai šios vasaros 
kolekcijose nutupdė daugybę atogrąžų auga-
lų bei gyvūnų kailio raštų ir ryškiaspalvių 
gėlių, o „Body talk“ savo kūryboje atrado 
įvairių spalvų gėlių raštus - tai moteriška 
ir originalu.

Atėjus šilčiausiam, margiausiam ir žaismingiausiam metų laikui puolame raustis savo spintose ir dairomės, kas naujo parduotuvių 

vitrinose. Ieškantiesiems originalumo ir išskirtinumo jaunieji mūsų šalies kūrėjai vasarai siūlo savo naujausias kolekcijas, 

kurias kartais įkvepia ir šalies aktualijos. 

Vasaros stilius

Vasariški jaunųjų kūrėjų 
stiliaus atradimai

Eimantė Juršėnaitė

Darius Žutautas

„Ffakers“ nuotr.

Rasa Malinauskaitė 
ir Veta Armonaitė

andriaus Patkausko nuotr.
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Šią vasarą „ant bangos“

Spalvos.
 Atėjus vasarai, kai norisi daugiau žais-

mingumo, manikiūro spalvos iš pilkų, tam-
sių, šaltų atspalvių pereina prie ryškesnių. 
Madinga:

l Pasteliniai žalsvos, blyškiai mėlynos 
ir koralinės atspalviai.

l Ryškios spalvos - tamsiai mėlyna, gel-
tona, violetinė, metalo, mėlynai žalia.

l Viena madingiausių 2014 m. pavasa-
rio/vasaros spalvų - natūrali, smėlio, balintos 
kavos.

l Klasika išlieka - neapsiriksite pasirin-
kusios raudoną, juodą spalvas ar prancūziš-
ką lakavimą. 

Vasaros „topas“ - prancūziškas manikiū-
ras iš dviejų spalvų, be kontrasto variantų, 
taip pat „ombre“ lakavimas. Spalvos turėtų 
derėti ir būti panašaus atspalvio. Galima de-
rinti žalsvą ir žalią, šviesią bei intensyvią 
koralines ir panašiai. Svarbu nepamiršti, kad 
pagrindinė spalva turėtų būti šviesesnio, 
švelnesnio tono nei nago galiukas.

Ilgis 
Madingi trumpi ir labai trumpi nagai.

Forma 
Vyraus ovalo ir pusapskritimio forma.

Patarimai

l Pasirinkta spalva turėtų derėti prie mo-
ters odos. Reikėtų atsižvelgti ir į nagų formą - 
yra moterų, kurioms tinka tik švelni kvadratu-
ko forma. Svarbu nepamiršti ir tobulai atlikti 
manikiūro, susitvarkyti odeles, nagų formą.

l Kad lakas laikytų ilgiau, prieš dengiant 
nagus lako pagrindu rekomenduojama nuo 
nago plokštelės nagų lako valikliu (geriausia 
beacetoniniu) pašalinti riebalus, tuomet deng-
ti 2 sluoksnius lako, pabaigoje naudoti viršu-
tinį lako sluoksnį.

stokojančioms laiko - ilgalaikis 
lakavimas

Vasarą tiek daug visko norisi nuveikti, pa-
simėgauti aktyviomis pramogomis. Todėl daž-
nai nelieka laiko susitvarkyti nagams, o ir pro-
gų susigadinti manikiūrą daugiau. Tad šilčiau-

siam ir aktyviausiam metų laikui M.Sadauskai-
tė rekomenduoja ilgalaikį lakavimą. „Tai labai 
patogu, nes manikiūras išlieka 2-3 savaites. 
Nereikia ilgai ir nuobodžiai džiovinti nagų lako, 
nes po procedūros lakas būna išdžiūvęs, o su-
gadinti manikiūro tiesiog neįmanoma. Ilgalaikio 
manikiūro blizgesys kur kas efektyvesnis ir 
išlieka 2 savaites, o paviršius nesibraižo. Daž-
niausiai moterys, pasirinkusios ilgalaikį laka-
vimą, jaučiasi gražesnės, patrauklesnės ir la-
biau savimi pasitikinčios“, - paaiškina specia-
listė, tačiau primena, kad pasirinkus ilgalaikį 
lakavimą būtinos pertraukėlės. „Tai priklauso 
nuo kiekvienos moters individualiai - reikia 
atsižvelgti į nagų stiprumą, kietumą, polinkį 
sluoksniuotis. Kai kurioms moterims pakanka 
2-4 savaičių po poros procedūrų ir nagas atsi-
gauna. Kada reikėtų daryti pertraukas, spren-
džia meistras, pasitaręs su kliente, - šypsosi 
Margarita ir priduria: - Išbandyti šį malonumą 
rekomenduočiau visoms, kad pačios įvertintų 
ir turėtų savo nuomonę apie šią procedūrą. 
Geriausia - pabandyti, pažiūrėti, kiek laiko iš-
lieka nagų lakas. Jei netapsite nuolatine šio 
išradimo gerbėja, tai bent palengvinsite sau 
gyvenimą prieš keliones, atostogas, šventes ir 
atrodysite nepriekaištingai“.

Šokėja Katerina Voropaj žiūrovus visuomet 
žavėdavo ne tik savo talentu, bet ir savitu grožiu.  
neseniai visi stebėjome kardinalius jos šukuose-
nos pokyčius, panašu, jog drąsių sprendimų ji ne-
bijo ir kai renkasi, kokia spalva lakuoti nagus.

Daili šokėja sako, kad savo rankas dažniau-
siai patiki profesionalioms manikiūrininkėms, 
nes jos įsitikinimu niekas savo darbo neatlieka 
geriau nei specialistai. „Žinoma, jei nerandu 
laisvos minutės ir nespėju nubėgti į grožio sa-
loną, o nagai atrodo nelabai tvarkingi ar dailūs, 
manikiūrą pasidarau ir pati“, - sako Katerina. 
Tiesa, visur skubančiai merginai šiuo metu iš-
populiarėjęs ilgalaikis lakavimas - puiki išeitis. 

TrumPai aPie...

GrožIo paletė

Vasarai - 
spalvingas manikiūras!

sPecialisTas PaTaria

Nuotaika lemia spalvas

M
ar

ga
rit

a 
Sa

da
us

ka
itė

laisvalaikis 2 0 1 4  g e g u ž ė s  3 0 23

l Nagų lakavimo tradicija siekia 
3000 m. pr. Kr. - Kinijoje lako spalvos 
nurodydavo žmogaus socialinį statusą. 
Pasak Mingų dinastijos manuskriptų, ka-
rališkosios kilmės asmenų nagai būdavo 
dažomi juodai ir raudonai.

l Egiptiečiai taip pat dažydavo nagus, 
o raudona spalva nurodydavo aukščiausią 
socialinę klasę. Sakoma, kad Kleopatros 
nagai buvo dažomi tamsiai raudonai, kara-
lienės Nefertitės - prašmatniu rubino ats-
palviu.

l Senovės Indijoje merginai pirmąsyk 
prasidėjus menstruacijoms (tai buvo žen-
klas, kad ji jau subrendusi santuokai), jos 
lūpos bei nagai būdavo dažomi šviesiai rau-
donai.

l XX a. pradžioje atsirado pirmieji na-

gų lakai, jie buvo gaminami naudojant da-
žus, kuriais buvo dažomos automobilių 
važiuoklės. Pirmieji nagų lakai dažniausiai 
buvo raudoni ir atrodė kaip pasta, ja ilgai 
reikėjo trinti nago paviršių.

l Už nagų lako atsiradimą moterys 
turėtų būti dėkingos vyrams. Čarlzas Rev-
sonas (Charles Revson) su broliu Džozefu 
(Joseph) ir chemiku Čarlzu Lachmanu 
(Charles Lachman) sukūrė modernią nagų 
lako formulę ir 1932 m. įkūrė pasaulyje 
žinomą kosmetikos kompaniją „Revlon“. 
Jie naudojo įvairius pigmentus, tad buvo 
galima išgauti daugybę įvairių lako atspal-
vių.

l 1934 m. odontologas Maksvelas La-
po (Maxwell Lappo) sukūrė dirbtinius pri-
klijuojamus nagus.

ar žinoTe, kad...

Grožio paletė

Vasarai - 
spalvingas manikiūras!

Manikiūras - svarbus įvaizdžio akcentas. Nemėgstančioms ryškaus makiažo ar ekstra-
vagantiškų aprangos sprendimų manikiūras yra puikus būdas kiek paeksperimentuoti 
ir pasirinkti drąsų sprendimą. Manikiūro ir pedikiūro specialistė Margarita 
SadauSkaitė sako, jog šią vasarą bus galima drąsiai žaisti spalvomis.

Tendencijos pagal 
Paryžių, londoną, Milaną

M.Sadauskaitė pristatė bendras vy-
raujančias manikiūro tendencijas, tačiau 
ji sako, kad besidominčioms mada turėtų 
būti įdomu ir tai, kad didžiausių mados 
pasaulio sostinių manikiūro tendencijos 
kiek skiriasi, ten madingiausia:

l Paryžiuje 2014 m. vyraus natū-
ralios, kūno, smėlio spalvos, taip pat 
raudoni, juodi, auksiniai tonai. Kuo na-
tūraliau - tuo prancūziškiau, tad nagai 
nedekoruojami piešinėliais ar blizgu-
čiais. Nagų ilgis - trumpas.

l Londone šiemet bus populiarūs 
piešinėliais ir blizgučiais dekoruoti na-
gai. Vyraus ryškios spalvos: rožinė, mė-
lyna, juoda, taip pat ir natūrali kūno spal-
va, tačiau su piešinėliais. Čia bus madin-
gas įvairių formų ir ilgių manikiūras.

l Milane vyraus trumpi nagai, nu-
lakuoti natūraliomis, kūno spalvomis, 
be jokių įmantrybių ar papuošimų.

Nuotaika lemia spalvas
„Pastaruoju metu renkuosi tamsias bordo, vyš-
nines spalvas ar klasikinius raudonus atspal-
vius. Nors nebijau eksperimentuoti, esu išban-
džiusi ir ryškiai oranžinę, - juokėsi Katerina. - 
Net nežinau, kas nulemia, kokią spalvą mani-
kiūrui renkuosi. Kartais tai priklauso nuo nuo-
taikos, kartais nuo oro“.

n Kosmetikos priemonės, kurios visuomet 

rankinėje: blakstienų tušas, rankų kremas, lūpų 

balzamas
n Kosmetikos priemonė Nr.1: veido kremas

n Mėgstamiausi kvepalai: „Chanel“

Katerinos 
favoritai

Eimantė JURŠĖNAITĖ

Vasaros „topas“ - dviejų 
spalvų prancūziškas 
lakavimas (kairėje). 
Nebijančios iššūkių gali 
rinktis drąsų manikiūro 
variantą – kiekvieną 
nagą lakuoti skirtingai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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ŽvaigŽdės

Kanuose - ne tik aktorių,
bet ir mo delių paradas

Čekų modelis Eva Hercigova 
(Eva Herzigova) 

EPA-Eltos nuotr.

Izraelio modelis 
Hofit Golan

Vokiečių modelis 
Heidi Klum

Rusų modelis 
Irina Šajek 
(Irina Shayek)

JAV aktorė Eva Longorija 
(Eva Longoria)

JAV aktorė, atlikėja 
Peris Hilton (Paris Hilton)
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ŽvaigŽdės

- ne tik aktorių,
bet ir mo delių paradas

Kanų kino festivalis, į Pran-
cūzijos Rivjerą sutraukęs 

tūkstančius žmonių iš viso 
pasaulio, buvo tikra šventė 

ne tik kino gerbėjams, bet ir 
mados aistruoliams. Ant Ka-

nų raudonojo kilimo įspūdin-
gas suknias demonstravo ne 

tik aktorės, bet ir gausus ma-
dos pasaulio elito desantas - 

garsiausi modeliai.

JAV aktorė Džesika Čestein 
(Jessica Chastain)

Brazilų modelis 
Alesandra Ambrozio 
(Alessandra Ambrosio)

Indų aktorė 
Freida Pinto

Čekų modelis 
Petra Nemcova

JAV aktorė 
Hilari Svonk (Hilary Swank)

Brazilų modelis 
Adriana Lima

Prancūzų aktorė Frederika 
Bel (Frederique Bel)

JAV aktorė Uma Turman 
(Uma Thurman)
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Jei reikėtų išrinkti Lietuvos istorijos mo-
terį, kurios gyvenimas labiausiai apipin-
tas legendų, be konkurencijos laimėtų 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės di-
dikė Barbora Radvilaitė. Nors jos gyve-
nimas truko vos trisdešimt metų, jai pa-
vyko pasižymėti istorijoje. Mitai sklando 
ne tik apie didikės gyvenimą, bet ir apie 
jos mirtį, o jos meilės istorija su Lietuvos 
didžiuoju kunigaikščiu Žygimantu Au-
gustu dažnai vadinama lietuviškąja Ro-
meo ir Džuljeta.

santuoka iš meilės

Vargu ar šiandien kalbėtume apie Barborą 
Radvilaitę, jei ne jos meilės istorija su Žygi-
mantu Augustu. Žinoma, kad juodu dar vaikys-
tėje kartu žaisdavo ir gerai sutardavo, turėjo 

daug panašių pomėgių - abu buvo pamišę dėl 
medžioklės, žirgų, šunų. Žygimantas Augustas 
į Vilnių atvažiuodavo su tėvais, dalyvaudavo 
šventėse, į kurias buvo kviečiama visa Lietu-
vos diduomenė, tarp jų - ir Jurgis Radvila, Bar-
boros Radvilaitės tėtis, su šeima.

Lemtingas Barboros ir Žygimanto Au-
gusto susitikimas įvyko 1544-aisiais, kai jis, 
Krokuvoje palikęs savo pirmąją žmoną Elž-

bietą Austrijietę, į Lietuvą atvyko jau kaip 
Lietuvos didysis kunigaikštis. Barbora tuo 
metu buvo našlė - 1542 m. mirė jos pirmasis 
vyras. Ir nors amžininkai jai prikaišiojo, va-
dino paleistuve dėl meilės ryšių su Žygiman-
tu Augustu dar prieš santuoką, visi tarsi pa-
miršo, kad, įsiliepsnojus jųdviejų meilei, ka-
ralius dar buvo vedęs. Tai jis buvo neištiki-
mas žmonai, bet anuomet karalius buvo 

šventas ir kaip vyras nekritikuotinas asmuo. 
Žygimanto Augusto pirmoji žmona į Vilnių 
atvyko kiek vėliau. Ji buvo panašaus am-
žiaus, bet labai silpnos sveikatos. Nepaisy-
damas romano su Barbora, Žygimantas Au-
gustas žmonai rodė labai didelį dėmesį ir 
meilę, galbūt norėdamas užmaskuoti savo 
ryšį su Barbora. Nors aplinkiniai šnabždėjo-
si, valdovas galėjo sau tai leisti.

LEGENDOS

Barbora  Radvilaitė - 
karalienė 

„Santuoka 
Su BarBora 
voS neSukėlė 
pilietinio karo - 
ji Supriešino 
BajorijoS
viSuomenę tiek 
lietuvoje, tiek 
lenkijoje“

Karalienė Barbora 
Radvilaitė garsėjo 
patrauklumu ir 
moteriškumu

Eltos nuotr.
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LEGENDOS

1545 m. Elžbieta mirė, o po dvejų metų 
Žygimantas Augustas slapta vedė Barborą. 
Tai buvo retas atvejis istorijoje - didikų san-
tuoka, sudaryta iš meilės, o ne dėl naudos 
šaliai. Maža to, ši santuoka buvo nenaudinga 
nei Žygimantui Augustui, nei Lietuvai, nei 
Lenkijai, todėl kunigaikščio mama - karalie-
nė Bona Sforca - jai prieštaravo, bandė sūnų 
atkalbėti, prašė išsiskirti, už tai net siūlė 
100 tūkst. auksinų. Nors Barbora buvo di-
dikė, neatsinešė nei turtų, nei žemės, netu-
rėjo jokių diplomatinių ryšių su užsieniu. 
Negana to, santuoka su Barbora vos nesu-
kėlė pilietinio karo - ji supriešino bajorijos 
visuomenę tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje: 
kilo didžiulė opozicija. Tačiau niekas neuž-
gesino tarp Žygimanto ir Barboros įsilieps-
nojusios meilės.

ir graži, ir protinga

Anot istorikų, Barbora buvo labai patrauk-
li jauna moteris, mokėjo savo grožį pabrėžti 
kosmetika, drabužiais, aksesuarais. Ji buvo 
išranki diduomenės dama, labai puiki varto-
toja. Visi daiktai, kuriuos įsigydavo, buvo 
aukščiausios kokybės. Išlikusiuose laiškuo-
se net rasta, kaip ji prašo mamos atsiųsti 
kosmetinės pudros, italų gydytojas specialiai 
Barborai ruošdavo įvairių parfumerijos pre-
paratų.

Tai, kad Barbora daug dėmesio skyrė sa-
vo išvaizdai, anaiptol nereiškė, kad ji buvo 
paviršutiniška. Nebuvo ir arogantiška, itin 
dėmesingai rūpinosi savo gimine. Net labai 
sunkiai sirgdama ir supratusi, kad greitai 
mirs, nesustabdė savo karūnavimo, kad bū-
tų išlaikyta Radvilų giminės garbė. Kiek ga-
lėdama rėmė palankius asmenis, savo klien-
tus. Nebuvo abejinga kitų prašymams, ak-
tyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, bu-
vo geidžiama patronė.

Mitais apipinta mirtis

Apie Barboros mirtį sklando ne viena le-
genda. Jos ligos kančios prasidėjo 1550 m. Iš 
pradžių manyta, kad jai skrandžio opa. Tačiau 
buvo ir kita versija - karalienės Bonos nuodai.

Dabar jau patvirtinta, kad jos mirtis ne-
buvo susijusi su sąmokslu. Nors iš pradžių 

buvo manoma, kad Barbora mirė nuo sifilio, 
ištyrus jos palaikus, paaiškėjo, kad ji sirgo 
vėžiu. Gandus, kad buvo nunuodyta, eskala-
vo pats Žygimantas Augustas. Žinodamas, 
kad jo motina ne kartą taikė nuodijimo me-
todą, bandė žmoną visaip apsaugoti. Yra iš-
likę laiškų, kuriuose jis, išvykdamas į užsie-
nį, prašo svainio Radvilos Rudojo, kad sau-
gotų ir globotų Barborą, kad jai nieko neduo-
tų gerti iš taurių, tik iš peršviečiamų stikli-
nių, idant niekas neįpiltų nuodų, kad stiklinę 
paduotų tik pati patikimiausia tarnaitė. Toks 
perdėtas rūpestis ir skatino gandus.

Barborai mirus, Žygimantas Augustas 
žmonos papuošalus ir drabužius saugojo, lie-

pė sienas išmušti juodu audeklu ir ilgai ge-
dėjo. Kadangi palikuonių neturėjo, po mirties 
viską paveldėjo Žygimanto sesuo. Barbora 
buvo palaidota su sidabrine paauksuota ka-
rūna, sidabriniu skeptru, auksiniu obuoliu su 
kryžiumi, ilga auksine grandine ant kaklo ir 
trimis auksiniais žiedais; vienas iš jų buvo 
su dviem deimantais, kitas paprastesnis, o 
trečias, Žygimanto Augusto dovanotas, buvo 
auksinis, puošnus, inkrustuotas juodu ema-
liu, su briliantu, smaragdu ir žirnio didumo 
rubinu.

Istorikę Raimondą RagauskIenę
kalbino Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Barbora  Radvilaitė - 
karalienė keturiems mėnesiams

n Barboros Radvilaitės portretą galima pamatyti 
Vilniuje, Nacionaliniame muziejuje, Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. 
Ten pat eksponuojamas jos biustas - vienas iš 
paskutinių Stanislovo Kuzmos kūrinių iš baltojo 
Graikijos marmuro.
n 1931 m. Vilniaus katedros požemiuose tyrinėtojai 
rado Barboros Radvilaitės palaikus. Dabar juos gali 
aplankyti kiekvienas turistas.
n 1979 m. Vilniaus Vokiečių g. pastatyta 
dekoratyvinė skulptūra „Barbora“ - paminklas 
Barborai Radvilaitei (skulpt. Vladas Vildžiūnas). 
Ją taip pat galima pamatyti ir Vilniaus Jeruzalės 
skulptūrų sode.
n 1989 m. Barboros Radvilaitės vardu pavadinta 
Vilniaus senamiesčio gatvė, besiribojanti su Pilies ir 
Maironio gatvėmis.
n 2000 m. gruodžio 20 d. buvo įsteigti apdovano-
jimai Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto 
medaliais. Barboros Radvilaitės medaliu pagerbia-
mos labiausiai Vilniui nusipelniusios moterys.

VERTA PAMATYTI

n Barbora Radvilaitė gimė 1522 m., mirė 1551 m. 
Ji palaidota Katedros Šv.Kazimiero koplyčioje.
n Buvo ištekėjusi du kartus, pirmasis vyras - 
Stanislovas Goštautas, antrasis - Žygimantas 
Augustas. Jųdviejų slaptos vestuvės įvyko 1547 m.
n 1550 m. gruodžio 9 d. Gnezno arkivyskupas 
Barboros galvą vainikavo karūna.
n Barbora mokėjo lotynų ir italų kalbas, žaidė 
šachmatais, puikiai šoko.
n Pagal atliktus jos griaučių tyrimus, manoma, kad 
ji buvo gero, harmoningo sudėjimo, aukšta (ūgis 
didesnis už vidutinį - 1,62 m).

FAKTAI

Skulptoriaus Vlado Vildžiūno skulptūrą 
„Barbora“ galima išvysti Vilniuje Jeruzalės 
skulptūrų sode ir Vokiečių gatvėje 

Vlado Vildžiūno nuotr.
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Vilniaus svečiai ir vilniečiai, mėgstantys 
surengti sau ekskursijas po kultines sosti-
nės vietas, turės dar vieną lankytiną vietą. 
Visą dešimtmetį buvusi uždaryta Vilniaus 
katedros varpinė atvėrė duris lankytojams. 
Pastaruosius trejus metus čia vyko archi-
tektūros tyrimai ir restauravimo darbai.

Nebijantiems aukščio

Užsukę į varpinę lankytojai gali apžiūrėti 
varpų ekspoziciją, senąjį miesto laikrodį, paty-
rinėti istorines varpinės ir katedros vaizdų re-
konstrukcijas. Į 52 metrų aukščio varpinę lan-
kytojai kils senoviniais, autentiškais laiptukais, 
primenančiais kopetėles. Vienu metu į varpinės 
viršų vedančiais laiptukais galės lipti ne daugiau 
nei 5 žmonės. Prieš tai palaukus, kol nusileis prieš 
juos buvę smalsuoliai. Bijantiems aukščio ar ap-
siavusiems nepatogią aukštakulnią avalynę -  
kilti į varpinės viršų nepatartina.

Varpinėje bažnytinio paveldo muziejus taip 
pat organizuos ekskursijas, edukacines progra-
mas, šviečiamojo pobūdžio renginius.

Tapo miesto simboliu

Varpinė yra svarbus Vilniaus arkikatedros ba-
zilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių elementas, 
viena iš Vilniaus senamiesčio vertikaliųjų domi-

Miesto veidas

Gegužės-rugsėjo mėnesiais varpinė bus atvira 

lankytojams darbo dienomis ir šeštadieniais 

nuo 10 iki 19 val., šaltuoju metų laiku - 

viena valanda trumpiau

Dabar varpinėje skambantys varpai buvo 
pašventi ir užkelti čia 2002 metais

Katedros varpinė 
lankytojams buvo 
uždaryta visą dešimtmetį

Stasio Žumbio nuotr.
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Miesto veidas

Nebijantiems aukščio - pasižvalgymas 
iš

nančių, tapusi miesto simboliu. Kaip paveldo objek-
tas, pastatas ypač vertinamas dėl tūrio, dekoro 
elementų, autentiškų konstrukcijų. XIII amžiuje 
bokštas buvo gynybinės sienos dalimi. Iki šių die-
nų išliko beveik visas pirmas senojo bokšto aukš-
tas. XVI a. gynybinis bokštas tapo katedros varpi-
ne, dabartinę išvaizdą įgijo XIX a. pradžioje.

varpams - šventųjų vardai

Pagrindinė varpinės funkcija - skambinti 
varpais. Varpai liejami iš bronzos, puošiami or-
namentais, herbais, Šventojo Rašto citatomis.

Prieš užkeliant ir pakabinant varpinėje, baž-
nyčių varpai yra pašventinami, dažnai jiems su-
teikiami šventųjų vardai. Varpai tvirtinami prie 
pritaikytos sijos, kabinami ant sukamosios ašies, 
o jų viduje pritvirtinama laisvai pakabinta šerdis 
iš kalto arba lieto metalo. Varpo, šerdies ir pa-
grindo matmenys apskaičiuojami, nes tai leidžia 
pasiekti pageidaujamų smūgių dažnį.

2002 m. Vilniaus katedros aikštėje buvo 
pašventinti ir užkelti šeši nauji varpai - Kelno 
arkivyskupijos dovana Vilniaus katedrai ir 
miestui. Atsidėkojant Kelno arkivyskupui Joa-
chimui Meisteriui, didžiausias varpas pavadin-
tas šv.Joachimo vardu. Kitiems varpams su-
teikti Lietuvos ir Vilniaus globėjų vardai: šv.
Kazimiero, šv.Stanislovo, šv.Elenos, šv.Onos ir 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio. Turistai pama-
tys 6 varpus - visi jie veikia.

Parengė Jūratė VALANČIŪTĖ

n Katedros varpinės aukštis - 52 m, 

su kryžiumi - 57 metrai.

n Didžiausias varpas sveria 2595 kg, 

mažiausias - 464 kg.

n Vilniaus katedros varpais skambinama kviečiant 

mišioms, per iškilmingas procesijas, svarbius reli-

ginio gyvenimo įvykius.

truMpai

n Žemutinės pilies teritorijoje pastačius Vilniaus 

katedrą, XV a. pradžioje prie jos buvo prijungtas ir 

pilies gynybinės sienos vienas iš vakarinių bokštų - 

vėliau jame įrengta katedros varpinė.

n Istoriniuose šaltiniuose varpinė pirmą kartą 

paminėta 1522 m., kai reikėjo bokštą remontuo-

ti. Rekonstrukcijos metu susiaurintos langų ir 

panaikintos šaudymo angos, sienos nutinkuotos. 

1598 m. pastatytas aštuoniasienės varpinės dalies 

trečiasis aukštas.
n 1610 m. bokštą nuniokojo gaisras. Varpinės 

atstatymo darbams vadovavo architektas Vilhelmas 

Polis. XVII a. antroje pusėje bokšte pakabinta 

keletas Jono Delamarso nulietų varpų, įrengtas 

laikrodis. XVIII a. viduryje meistras Gustavas 

Miorkas varpinėje pakabino daugiau varpų. XVIII a. 

pabaigoje ir XIX a. pradžioje permūrytas varpinės 

trečiasis aukštas.
n 1893 m. suformuotas varpinės stogas, kuris 

savo formos nepakeitė iki šiol.

istorija
Iš 52 metrų aukščio 
varpinės atsiveria 
įspūdingi Vilniaus vaizdai

Katedros varpinės
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Marsiečiai

Visi, bent kartą susimąstę, kaip galėtų at-
rodyti vakarienė Marse,  tai gali sužinoti apsi-
lankę Niujorke esančiame „Mars 2112“. Tik
riausiai tai originaliausias teminis restoranas 
pasaulyje. Raudonosios planetos atmosfera 
dvelkiančiame restorane sutinka draugiški mar-
siečiai, atvykėlius iš Žemės vaišinantys Marso 
jūrų gėrybėmis  jūrų šukutėmis, krevetėmis, 
kalmarais, moliuskais su įvairiais padažais.

Beždžionės

Nors dažniausiai beždžiones įsivaizduoja-
me kaip pokštus ir išdaigas krečiančius gy-
vūnus, Japonijos restorane „Kayabukiya Ta-
vern“ jas galima išvysti gan netikėtu  pada-
vėjų  amplua. Anot restorano savininkų, jų 
augintinės Jat Čian ir Fuku Čian, pamačiusios, 
kaip dirba restorano darbuotojai, ėmė juos 
pamėgdžioti. Taip beždžionėlės tapo šeimi-
ninkų pagalbininkėmis, svečiams tiekiančio-
mis gėrimus, atnešančiomis servetėlių, sąs-
kaitas ir grąžą. Svečiai, patenkinti darbščiųjų 
padavėjų darbu, gali palikti arbatpinigių  vir-
tų sojų pupelių. Tiesa, beždžionėlės dirba tik 
2 valandas per dieną.

Robotai

Ne tik beždžionės gali būti puikios padavė-
jos. Tailando sostinėje Bankoke esančiame res-
torane „Hajime“ išalkusius svečius aptarnauja 
robotai. Restorano savininkė Lapasarad Tana-
fant (Lapassarad Thanaphant) tiki originalia res-
torano idėja ir jau investavo apie 1 mln. dolerių 
(2,53 mln. litų), kad įsigytų 4 klientus aptarnau-
jančius robotus. Beje, jie moka ir šokti!

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

RestoRanai svetuR

Netikėčiausi pasaulio
restoranų padavėjai

Teminių restoranų pasaulyje - gausu. Ir tokių, kuriuose priėjęs aptarnauti padavėjas 
verčia aiktelėti iš nuostabos. Skaitytojų dėmesiui - keletas jų.
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Pirmą kartą viena populiariausių šalies 
radijo stočių ZIP FM transliuoja tiesiogiai 
iš restorano. Nuo gegužės 19 d. nutrūkt-
galviška ZIP FM komanda veda laidas, 
juokauja ir net vakarieniauja kartu su at-
sinaujinusio sostinės senamiesčio „Can-
Can Pizza“ restorano lankytojais.

Kiekvienas šio restorano lankytojas turi 
galimybę susipažinti ir pabendrauti su populia-
riaisiais ZIP FM laidų vedėjais: Simona Bandi-
ta, „radistais“ Rolandu ir Jonu, Domanu, Mo-
nika, Lietuvą kas rytą žadinančiu Orijumi, da-
lyvauti jų organizuojamuose žaidimuose ir ste-
bėti radijo stoties „virtuvę“ iš arti.

„Tai didžiulis ir be galo įdomus iššūkis 
mums visiems. Pirmą kartą mūsų lankytojai 
turės galimybę ZIP FM laidų vedėjų darbą ste-
bėti iš arti. Tai analogų Lietuvoje neturintis 
projektas, kurį įgyvendinti padėjo mūsų ir ZIP 
FM komandos abipusė energija ir begalinis kū-
rybiškumas. Pasitelkdami šiuolaikines priemo-
nes, tikimės čia sutelkti visą šalies jaunimą ir 
tapti jo dalimi“, - džiaugėsi restoranų tinklo 
„CanCan Pizza“ rinkodaros vadovė Ieva Vai-
čiūnaitė. Ji pažadėjo, kad restorano darbuotojai 
visą mėnesį kelsis kartu su ZIP FM komanda, 
su jais kvies restorano lankytojus pusryčiauti, 
mankštintis ir su šypsena pasitikti kiekvieną 
dieną. Picų ir baro meistrai žada laidų vedėjus 

išmokyti kepti traškias picas, maišyti salotas, 
prie baro ruošti limonadus ar kokteilius.

„Labai mylime savo klausytojus ir visada 
stengiamės būti kuo arčiau jų, juos nustebinti. 
Todėl galimybė persikraustyti į Vilniaus sena-
miestį mums labai patinka. Pažadame daug 
veiksmo, svečių, dovanų ir išskirtinių dalykų, 
kurių būdami Spaudos rūmuose padaryti ne-
galėtume. Nuo populiariausių Lietuvos atlikė-
jų koncertų iki ekskursijų moksleiviams, ryti-
nių treniruočių ir aklų pasimatymų - visi turės 
ką veikti. Todėl kviečiame savo ištikimiausius 
gerbėjus į pasimatymą, kuris truks visą mėne-
sį. Nes mes išeiname į žmones!“ - entuzias-
tingai sakė ZIP FM programų direktorė ir laidų 
vedėja Simona Albavičiūtė.

RestoRanai

Vilniaus senamiestyje - 
naujas traukos objektas

„CanCan Pizza“ restorane galima susipažinti

su ZIP FM komanda ir prisidėti prie laidų kūrimo 

kiekvieną dieną nuo 7 iki 22 valandos. 

Restoranas su ZIP FM studija įsikūrė adresu 

Trakų g.2/Pylimo g.24, Vilniuje.

SavaitėS receptaS

Ėriena su 
obuolių ir mėtų padažu

„Neringa“ rekomenduoja

Pirmiausia pasiruoškite marinatą: į aliejų įberkite 

čiobrelių ir kitų mėgstamų žolelių, jei mėgstate 

česnaką, galite įspausti skiltelę. Geriausia, jei 

ėriena pasimarinuotų šiame mišinyje bent keletą 

valandų. Tada ėrieną apkepkite ir pagal skonį 

įberkite druskos.

Kaip gaminti

n Vienai porcijai maždaug 

200-250 gramų ėrienos

n Aliejaus
n Prieskoninių žolelių (čiobrelių ar rozmarino)

n Druskos

Ėrienos kepsniui 
ReiKĖs

n 150 g obuolių
n 30 g baltojo sauso vyno

n 5 g šviežių mėtų
n 20 g cukraus

obuolių ir mėtų
padažui          ReiKĖs

Į baltąjį sausą vyną pagal skonį įberkite cukraus ir 

pavirkite. Smulkiai supjaustykite nuluptus obuolius ir 

įdėkite į karštą vyną. Taip jie nepraras spalvos ir įgaus 

išskirtinį skonį. Smulkintus obuolius vyne virkite tol, 

kol jie suminkštės ir galėsite juos paversti vientisa 

mase. Tada įdėkite mėtų lapelių, tačiau jų nevirkite, 

mėtoms pakanka sušilti, kad paskleistų savo skonį.

Kaip paRuošti

Vasara -  laikas, kai norisi ir sočiai pavalgyti, ir  nepakenkti  kūno linijoms. Todėl 
restorano „Neringa“ virtuvės šefė Honorata Lyndo siūlo pasigaminti neriebios 
mėsos - ėrienos su gaiviu obuolių ir mėtų padažu. 

„Radistas“  Jonas Nainys su 
ZIP FM komanda lauks svečių

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„Laisvalaikio“ inf.
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„Akys - sielos veidrodis“, „veidas - tar-
si atversta knyga“ - tokių ir panašių 
posakių apie žmones esame girdėję 
tūkstančius kartų. Tik ar kada rimtai 
susimąstėme, ką reiškia vieni ar kiti 
mūsų veido bruožai? Kokią informaciją 
apie mus jie teikia mus stebintiems, ką 
mes patys sužinome apie kitus? „Labai 
daug apie žmogų pasako ne tik veidas, 
bet ir jo apranga, darbo stalas, gesti-
kuliacija. O veidas yra pirmasis infor-
macijos šaltinis, tiesiog norint skaityti 
šią knygą pirmiausia reikia išmokti 
kalbą“, - „Laisvalaikiui“ veidotyros pa-
slaptis atskleidė ilgametė veidotyros 
specialistė EgLė PELiEnė.

veidotyra - kelias į savęs ir kitų 
pažinimą

„Svarbiausia, kad šis mokslas nebūtų 
traktuojamas kaip burtai. Tai nėra kažkokia 
ekstrasensorika, tiesiog mes per mažai vie-
ni kitus stebime, sėdime savo kiaute, gal-
vojame, kokius testus daryti, kad pažintume 
vieni kitus. O iš tiesų veidotyros žavesys 
yra tas, kad užtenka įdėmiai įsižiūrėti į tai, 
ką mums davė gamta, į tai, kas parašyta 
veide“, - pasakojo E.Pelienė. 

Veidus lyg atverstas knygas skaitanti 
E.Pelienė Lietuvoje sako įžvelgianti dvi šio 
mokslo panaudojimo kryptis. Pirma, kai vei-
dotyra neteisingai ir bereikalingai sumaišo-
ma su visokiais ezoteriniais dalykais, o kita 
kryptis, mokslas, paremtas faktais, fiziolo-
ginėmis ir genetinėmis žiniomis, kurios pa-

deda pažinti ir atskleisti, ką apie žmogų sa-
ko tam tikri veido bruožai. „Aš, vesdama 
seminarus, stengiuosi išmokyti ne „nuske-
nuoti“ kitus žmones, o padėti išsiugdyti ati-
desnį stebėjimą, daugiau žiūrėti vieniems į 
kitus, pamatyti tuos bruožus, kurie labiau-
siai krenta į akis, dominuoja, ir nuo jų pra-
dėti. Visuomet sakau, kad veido skaitymas 
yra lyg dėlionė. Išsirenki dominuojančius 
bruožus: vienas turi labai išraiškingas dide-
les akis, kitas - antakius, trečias - į akis 
krintančią nosį, ir prie šių dominančių reikia 
lipdyti kitus bruožus, kurie padeda susida-
ryti išsamesnį paveikslą. Esu baigusi psi-
chologiją, o šiuo metu studijuoju mediciną. 
Tai darau dėl to, kad veidotyra nebūtų trak-
tuojama kaip paviršutiniškas ar pseudo-
mokslas. Veido bruožai neatsiranda iš nie-
kur, tai nulemta genetiškai ir fiziologiškai, 
viskam yra pagrindas“, - aiškino Eglė.

Specialistė tvirtina, kad daug ką mes 
žinome tiesiog intuityviai, jaučiame vieni 
kitus. Iš tos pačios intuicijos, patirties, ku-
ri fiksuojama mūsų smegenyse, sutikę žmo-
gų gauname impulsą, kurio sąmoningai ne-
suvokiame, tačiau jaučiame, kad vienas 
žmogus mums sukelia simpatiją, o kitas - 
antipatiją.  

„Visuomet reikia turėti galvoje, kad nie-
ko apie žmogų negalima pasakyti 100 pro-
centų, juk žmogus gyvendamas keičiasi, mo-
kosi. Sakoma, kad išmintingas žmogus vi-

suomet bus gražus. Ką tai reiškia? Suprask, 
jis žino, ką sau prisitaikyti ir ką užmaskuoti. 
Ir čia atsiskleidžia veidotyros patikimumas, 
ypač tada, kai esame apimti streso, nebe-
kontroliuojame savo kūno kalbos ir emocijų 
veide - išlenda tikroji prigimtis“, - sakė 
E.Pelienė. Analizuojant žmogų reikia būti 
atsargiems, nes iš pažiūros agresyviai ar pik-
tai atrodantis žmogus galbūt yra skriaustas 
vaikystėje ir tai tėra jo socialinė kaukė. O jį 
pažinus pasirodo, kad tai visai kitoks žmo-

  Kokias  paslaptis 
išduoda 

Pažinimo kodas

„Kai esame 
apimti streso, 
nebeKontroliuo-
jame savo 
Kūno Kalbos 
ir emocijų 
veide - išlenda 
tiKroji 
prigimtis“

veidotyra netiria ir 
neatskleidžia

Pasitelkiant veidotyrą neįmanoma 

nustatyti vertybinės žmogaus skalės, 

ar jis geras, ar blogas. 

Veidotyros specialistė Eglė Pelienė 
tikina, jog šis mokslas gali padėti 
geriau pažinti vieniems kitus

Stasio Žumbio nuotr.
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Pažinimo kodas

gus. Tačiau pirmasis impulsas neretai vis 
tiek būna teisingas ir pasitvirtina. 

kokie žmogaus veido bruožai 
pasako daugiausia

„Tokių pagrindinių bruožų yra dvylika, 
bet tradiciškai vieni svarbiausių yra akys, 
nosis, lūpos, smakras, žandikauliai. Šie yra 
ir lengviausiai išmokstami. Informatyvūs 
ir skruostikauliai, kaktos forma. Šių bruo-
žų pakanka ir jie jau nemažai pasako apie 
žmogų. Yra dvi pagrindinės taisyklės: pir-
miausia pradėti nuo to, kas labiausiai krin-
ta į akis. Tai, kas labiausiai dominuoja vei-
de, bus ryškiausi bruožai ir charakteryje. 
Antra taisyklė: suvokti, kad interpretuojant 
net ir pats gražiausias bruožas turi ir nei-
giamą pusę. Su pliusu visuomet eina ir mi-

nusas“, - pasakojo veidotyros specialistė.
Pasak specialistės, intelektualus žmogus 

dažniausiai bus gilesnių, rimtesnių akių, ova-
laus veido. Simetrija veide yra labai reikš-
minga. „Mes visi esame asimetriški, bet kar-
tais galima pastebėti, kad kai kurių žmonių 
veidai atrodo tarsi iškraipyti. Mūsų veido 
asimetriškumas susijęs su smegenų pusru-
tuliais. Reikia suprasti, kad kairė veido pusė 
yra susijusi su dešiniuoju smegenų pusrutu-

liu (emocijomis, intuicija), o dešinė - 
priešingai, su kairiuoju (objektyvu, konkre-
tika)“, - sakė E.Pelienė. Daug lemia ir ausų 
forma: gražesnės, išraiškingesnės, dides-
nės, taisyklingesnės formos byloja apie di-
desnį intelektą. 

veidotyros pradžiamokslis pagal 
Eglę Pelienę

Aukšta kakta - toks žmogus iš prigim-
ties daugiau sugeba suvokti, priima daugiau 
informacijos, mąsto globaliau, strategiškiau. 
Pasižiūrėkite į pasaulio lyderius, daugelio 
jų kaktos yra aukštos, o  akys gilios. 

Žema kakta - tokie žmonės paprastai 
mėgsta būti pastovioje vietoje. Jie nėra ne-
intelektualūs, bet jiems jau reikės įdėti dau-
giau pastangų, darbo ko nors siekiant. Tokie 
žmonės mėgsta dirbti komandoje, nuosai-
kiai, stabiliai. 

Siaura kakta -  tai reiškia, kad jie ma-
to vieną kryptį ir ja vadovaujasi. Apskritai 
siauro veido žmogus bus analizuojantis iki 
smulkmenų, bet aplinkai jis atrodys nema-
lonus, nes ir aplinka jam nerūpi. Jis mato 
tik tą savo vieną ar dvi interesų sritis ir jo 

  Kokias  paslaptis 
išduoda veidas?

„Veido 
bruožai 
neatsiranda 
iš nieKur, 
tai nulemta 
genetišKai ir 
fiziologišKai, 
VisKam yra 
pagrindas“

klaidusis terminologijos 
pasaulis 

kuo skiriasi fenotipologija ir 
fiziognomika, veidotyra?

„Lotyniškas terminas yra fiziog-

nomika, angliškas terminas yra „fa-

cereading“ (veido skaitymas - red. 

past). Fenotipologija, aš manau, yra 

kitų specialistų sugalvotas terminas. 

O veidotyros terminas buvo sukurtas 

specialiai man, jį sukūrė rašytoja, po-

liglotė Liuda Petkevičiūtė, ir matau, 

kad jis tampa bendriniu terminu. Tai-

gi visi šie pavadinimai reiškia tą patį. 

Trumpai tariant, veidotyra yra moks-

las apie veido tyrinėjimą. O fiziogno-

mika apima ne tik veido tyrinėjimą, 

tai yra platesnė sritis, kuri tiria visą 

fiziologinę žmogaus išvaizdą: kūno 

sudėjimą, eiseną ir viską, kas duota 

genetiškai“, - sako veidotyros speci-

alistė E.Pelienė. 

veidotyra atskleidžia

Polinkius į agresyvumą, konfliktą 

atvirumą, uždarumą, ar žmogus lin-

kęs laikytis normų, taisyklių. Galima 

nustatyti lytį, rasę.
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pasaulis tuo užsidaro. Mokslininkų, tyrinė-
tojų kakta greičiausiai nebus labai žema, 
bet bus siaura.

Didelės akys - gražu, emocionalu, lai-
koma sielos veidrodžiu, pritraukia žmones, 
patrauklu. Kiek yra padaryta statistikų, re-
tas pasakys, kad siauros įkypos akys yra 
gražu. Dideles akis turintys žmonės yra iš-
raiškingesni, labiau mėgstami kompanijose, 
empatiški, greitai pajunta kitų emocijas. Bet 
jie gali būti per daug tolerantiški, kitaip ta-
riant, paviršutiniški, per daug atlaidūs, su-
sireikšminę, dažniau viską pagrindžia emo-
cijomis. Mažiau faktų, konkretikos. 

Ilga, masyvi nosis - kuo ji ilgesnė ir 
masyvesnė, tuo žmogus jausmingesnis, em-
patiškesnis. 

Trumpa nosis - tokios nosies „savinin-
kai“ yra individualistai, jiems smagiau būti 
vieniems, sunku prisitaikyti sistemoje, 
struktūroje, komandoje. 

Nosis kaip bulvė - kuo bukesnis nosies 
galas, tuo žmonės yra optimistiškesni. Jie 
turi mažiau pretenzijų. Pasaulį priima per 
pozityvią prizmę, bet jie kartais būna per 
daug paviršutiniški ir „atsipūtę“. 

Smaila nosis ir nulinkusi nosis - tai 
labai analizuojantys žmonės, pretenzingi, 
gilinasi į smulkmenas, detales, pedantai iki 
be proto. Gali dėl vienos smulkmenos pa-
mesti visą sistemą. 

Putlios lūpos - tai yra gražu, patrauk-
lu, rodo, kad žmogus yra iškalbingas, emo-
cionalus, turi grožio pojūtį, aukštą libido. 
Bet jis gali būti perdėtai emocingas, per-
dėtai prisirišantis, koncentruojantis į save 
kitų dėmesį, mėgstantis būti ant pjedesta-
lo. Arba tai yra žmogus, kuris linkęs į nar-
cisizmą. 

Siauros lūpos - koncentruotas, veržlus 
žmogus, ryžtingas, valingas, mažiau kalba - 
daugiau daro, nėra labai ekstravertiškas, 
todėl aplinkiniams dažniau atrodo piktas ir 
uždaras. Bet kai kurie bruožai gali būti per-
dėtai išreikšti charakteryje.

Nusklembtas smakras - pagal statis-
tiką tokių vaikų gimsta vis mažiau, nes jie 

„veidotyros 
žavesys 
yra tas, 
kad užtenka 
įdėmiai 
isižiūrėti į 
tai, ką 
mums davė 
gamta“

grupės „4 roses“ narės ryžosi „Laisvalaikio“ avantiūrai. Štai ką 

veidotyros specialistė e.Pelienė atskleidė apie merginas iš nuotraukų

Pažinimo kodas

Gudrus žmogus, prisilaikan-

tis faktų, konkretikos. Labai 

seksuali, itin aukštas libido. 

Žmogus, kuris labai greitai ir 

lengvai užmezga kontaktą ir 

taip pat lengvai jį nutraukia. 

Imli, greita. Žmogus linkęs į 

avantiūras. Dėmesys, autoritetas, 

valdžia - be to ji gyventi negali. 

Agresyviai dominuojančiai 

nesielgtų. Išraiškingos akys rodo 

emocionalumą. Mėgsta kontro-

liuoti save ir aplinką.

Eglė

Ji yra stipriausia ir valingiau-

sia iš visų grupės merginų. 

Dominuojanti, užsispyrusi, 

aktyvi reiškiant nuomonę, 

linkusi konkuruoti. Turi 

geriausius komunikacinius 

gebėjimus. Nekaprizinga, nėra 

smulkmeniška. Mato esmę. 

Lyderiaujanti ir diplomatiška. Su 

ja galima eiti ir į kalnus. Fiziškai 

ištvermingiausia. Ilgai gali vežti 

didelį darbo krūvį. Karo „vyras“. 

dilEta
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Tai daugiau faktų, konkre-

tikos žmogus. Viską tiksliai 

apskaičiuojanti ir nieko nedaranti 

šiaip sau. Jausmai, emocijos 

nukeliami į šoną. Tikslingai sieki-

anti savo užsibrėžtų tikslų, kartais 

net be skrupulų. Siauras smakri-

ukas rodo, kad tai užsispyrusi, 

valinga, sunkiai prašanti kitų 

pagalbos, koncentruota, bet 

lanksčiai prisitaikanti asmenybė. 

Jai labai svarbus įvaizdis, kaip 

atrodo ir ką daro. Svarbu, kaip 

su ja kalbama. Sunkiai ryžtųsi 

kokiai nors šlykščiai fotosesijai, 

kurioje pati atrodytų neestetiškai. 

Didelės akys - ekstravertė, gana 

emocionali, atvira. Scenai - tobu-

las veidas. Geri komunikacijos 

gebėjimai. Tiesa, asmeniniu 

gyvenimu ji nelinkusi dalytis. 

Mėgsta komplimentus, būti 

pastebėta, įvertinta. Mėgsta tai-

sykles, kad viskas būtų sunormu-

ota. Yra išranki. Iniciatyvi, aktyvi, 

judri, gali ilgai išbūti streso 

būsenos ir nepalūžti. Jeigu jai 

duodamas koks nors pasiūlymas, 

jis turi būti labai detalizuotas, ji 

niekad nedarys bet kur ir bet ko. 

Ori. Diplomatiška. 

Akvilė

kur pritaikomas veidotyros 
mokslas?

„Visur. Na, inžinerijoje tikriausiai 

to nereikia. Daugybė įvairių grupių 

kreipiasi į veidotyros specialistus: 

pardavėjai, personalo atrankos ir val-

dymo specialistai, kriminologai, me-

dikai, policija, žiniasklaida. Tai yra 

lengvai pritaikoma ten, kur yra dažni 

kontaktai su žmonėmis“, - vardijo E.

Pelienė.  

PAžinimo kodAs

fiziškai, emociškai, psichologiškai yra labai 
silpni. Dėl to jie šliejasi į kokias nors drau-
gijas, nes vieni net neišgyventų. 

Masyvus, atsikišęs smakras - tai ro-
do, kad žmogus aktyviai išreikš savo nuo-
monę, gali užsipulti, karštai reikšti savo 
emocijas. 

Siauras smakras - rodo ryžtingą žmo-
gų, vengiantį prašyti pagalbos. 

Tiesus smakras - delikatumo, diploma-
tiškumo ir korektiškumo pavyzdys. Smakras 
rodo, koks tvirtas žmogaus charakteris, ar 
mėgsta dominuoti, valdyti, drąsiai išsakyti 
savo nuomonę ir už ją kovoti. 

Kuo platesnis žandikaulis - tuo ma-
žiau abejonių, kad tas žmogus turi neįtikė-
tinai tvirtas savo nuostatas, pakeisti ir ko-
reguoti jas tokiam žmogui bus sunku. Ir į 
bet kokią netikėtą naujovę pirma jo reakci-
ja bus neigiama, atmetimo. Reikia patikrin-
ti, išanalizuoti. Jeigu tokių savybių jam rei-
kia darbe - jis bus puikus darbuotojas. Ta-
čiau jeigu šeimoje jo partneris, galima sa-
kyti, visai neturi smakro ar žandikaulio ir 
pasiūlys šiandien išvažiuoti pailsėti į Nidą, 
kils nesusipratimas. Kuo daugiau tokį žmo-
gų spausi, tuo didesnės atmetimo reakcijos 
sulauksi. 

Ilgas kaklas - jį galima palyginti su spy-
ruoklėmis čiužinyje.  Kuo kaklas ilgesnis, 
tuo jo savininkas paslankesnis, minkštesnis, 
iniciatyvesnis, aktyvesnis, judresnis ir taip 
formuojasi jo gyvenimo stilius. Jis bus no-
vatoriškas, smalsus. Ištikus stresui ilgakak-
liai sako: „Viskas, daugiau negaliu“, bet iš-
simiega ir vėl viską gali. Jų nervų sistema 
atsparesnė, organizmas geriau amortizuoja, 
todėl stresą ilgakakliai lengviau pakelia ir 
ilgiau ištveria. 

Kuo trumpesnis kaklas - tuo žmogus 
pasyvesnis, sėslesnis, konservatyvesnis, 
besilaikantis normų. Išoriškai atrodantys 
gana tvirtai, ištikus stresui jie palūžta pir-
mieji.

Parengė Ringailė StulPinaitė

Nerijaus Kuzmicko nuotr.

Jausmų, emocijų žmogus. 

Faktai ir konkretumas čia nebus 

pirmoje vietoje. Yra įžeidi. 

Ilgai rezonuos kritiką. Ištikus 

stresui gali būti kiek agresyvoka, 

pratrūkti, jautri nervų sistema. 

Akys didelės - emocionali, 

atvira. Stengiasi viską pasiekti 

savo jėgomis. Gali būti, kad pati 

to nežinodama ji mėgsta papro-

vokuoti kai kurias situacijas. 

Jautri, lyriška. Ji norėtų domi-

nuoti, valdyti. 

Giedrė
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Ringailė Stulpinaitė

- Kada grindų riedulys pasiekė Lietu-
vą?

- Pirmasis šį sportą Lietuvai pristatė Čes-
lovas Garbaliauskas, tuo metu jis buvo Lietuvos 
kūno kultūros akademijos dėstytojas. Šiandien 
jis yra Lietuvos studentų sporto asociacijos pre-
zidentas. Taigi grindų riedulį jis pirmiausia at-
vežė į Kauną, Kūno kultūros akademiją. Mes su 
juo susipažinome Spartakiadoje, kurioje dalyva-
vo Antano Vienuolio mokyklos auklėtiniai. Spar-
takiadoje dalyvavo Vilniaus, Rygos, Talino mo-
kyklos ir žaidė krepšinį bei tinklinį. Aš buvau 
aštuntoje ar devintoje klasėje, kai estai pasiūlė 
grindų riedulį įtraukti į Spartakiados programą 
ir suteikė reikalingą inventorių. Taigi oficialiai 
grindų riedulys Lietuvoje įleisti šaknis pradėjo 
apie 1994 metus. Kai baigiau mokyklą, man bu-
vo pasiūlyta tapti grindų riedulio komandos tre-
neriu. O aktyvus šios sporto šakos plitimas Lie-
tuvoje, mokyklose, deja, prasidėjo tik dabar. 

- Kada įsikūrė jūsų komanda „UV 
2003“? Ką reiškia pavadinimas?

- Kai baigėme mokyklą, latviai pasiūlė da-
lyvauti jų grindų riedulio veteranų čempionate, 
bet su sąlyga, kad turime tapti oficialia koman-
da. 2003 metais įsteigėme pirmąjį Lietuvoje 
oficialų grindų riedulio klubą. Pirmasis pavadi-
nimas buvo „Užkeiktieji Vienuoliai“. Kodėl? 

Todėl, kad tuo metu, kai įkūrėme klubą, visi jo 
nariai buvo baigę Antano Vienuolio mokyklą, o 
du žinomiausi šio rašytojo kūriniai juk yra „Pa-
skenduolė“ ir „Užkeiktieji vienuoliai“, pastara-
jame vienuoliai buvo prakeikti klaidžioti po Gru-
zijos kalnus. Dabartinis komandos pavadinimas 
yra „UV 2003“, pagal įkūrimo metus. Bet čem-
pionatuose mus visi vadina tiesiog „vienuo-
liais“. Kartais prisiminus minėtą kūrinį apie 
pasmerktus klaidžioti vienuolius darosi baisu, 
kad mums taip nenutiktų. (Šypsosi.)

- Kaip atrodė pirmieji komandos žings-
niai šiame sporte?

- Mūsų komanda buvo pirmo-
ji ir vienintelė, kuri, dar grindų 
rieduliui neišpopuliarėjus 
Lietuvoje, dalyvavo Latvijos 
turnyruose, važiavome į 
čempionatus. Beje, kai Lie-
tuvoje šis sportas dar tik pra-
sidėjo, Latvijoje jau buvo net 
kelios šio sporto lygos. Mes bu-
vome priimti į veteranų lygą ir per 
mėnesį turėdavome sužaisti apie ketverias 
rungtynes. Vėliau ir Lietuvoje įsikūrė mėgėjų 
lyga, mūsų komanda joje tik teisėjaudavo, ne-
žaisdavo, nes mes norėjome išlaikyti tą profe-
sionalią kartelę, norėjome laikytis visų taisy-
klių, kurios šiame žaidime yra privalomos, ir 
jų nepasilengvinti.  

- Papasakokite apie šį sportą 
plačiau? Kuo jis įdomus, kokios pa-

grindinės taisyklės?
- Šis sportas įdomus tuo, kad yra be galo 

paprastas ir jį gali žaisti kiekvienas. Čia nėra 
jokių amžiaus apribojimų. Moki bėgti - gali 
žaisti. Grindų riedulys yra ledo ritulio atmai-
na, tik čia nereikia mokėti čiuožti. Aikštelėje 
būna penki žaidėjai ir vienas vartininkas, bet 
komandos narių, kaip ir krepšinyje ar futbole, 
yra daugiau, paprastai pagal reglamentą - 22. 
Žaidėjai taip pat keičiami iš karto po penkis. 
Krepšinyje galima vieną žaidėja pakeisti kitu, 
o čia iš karto keičiami visi penki. Taigi koman-
doje yra komandėlės po penkis, nes žaidimas 
tikrai labai intensyvus. Aikštelės matmenys: 
40 metrų ilgis, 20 metrų plotis. Ją juosia bor-
teliai, panašūs kaip ir ledo ritulyje, grindų dan-
ga -  salės parketas arba guma. Grindų riedu-
lys žaidžiamas su lazdomis ir kamuoliuku. 
Taisyklėse numatyta, kad negalima trankyti 
per lazdą, negalima trankytis su žaidėjais, ma-
žai yra fizinio kontakto. Yra trys kėliniai po 
20 minučių. Varžybų tikslas - įmušti kuo dau-
giau įvarčių, maksimalus jų skaičius - 25. Jei 
tiek įmušama, rungtynės nutraukiamos. Šie-
met mes pasiekėme rekordą laimėję vienas 
rungtynes, rodos, santykiu 21:3. Galima sa-
kyti, kad tai yra inteligentiška ledo ritulio 
atmaina. 

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje 
tikrai reikia rimtesnio požiūrio į sportą, ge-

Vyrų klubas

Grindų riedulys - sportas  inteligentams
Grindų riedulys - sportas, kuris tinka visiems ir kuriam tinka visi. Sporto šaka, jau seno-
kai vertinama pasaulyje, Skandinavijoje turinti gilias tradicijas ir vaikus traukianti nuo 
mažens, pagaliau populiarėja ir Lietuvoje. Vilniaus grindų riedulio komandos „UV 2003“ 
vadovas AndriUS JeLAGA sutiko „Laisvalaikį“ su šiuo sportu supažindinti iš arčiau.  

Vilniaus grindų riedulio komandos 
„UV 2003“ vadovas Andrius Jelaga

Komandos „uV 2003“ archyvo nuotr.

„UV 2003“ komandos 
nariai nėra profesionalūs 

sportininkai. Tačiau grindų 
riedulį vadina tikruoju 

savo hobiu ir aistra
aleksandro Jeljaševič nuotr.
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Į „Laisvalaikio“ klausimus atsako šokių stu-
dijos „ANT dancehouse“ vadovas DAiNius 
ŽebrAuskAs-skruzDėLiukAs.

- Kokios veiklos ar hobiai, jūsų 
manymu, labiau yra vyriški nei mo-
teriški?

- Manau, kad prie tokių veiklų būtų 
galima priskirti sunkumų kilnojimą, žve-
jybą, visokie kariniai žaidimai. Taip pat, 
beje, ir liežuvavimas. Pastebėjau, kad vy-
rai tą daro gerokai dažniau už moteris, 
ypač viešojoje erdvėje. Moterys sugeba 
tarpusavyje visa tai išlaikyti. (Juokiasi.)

- Tikras vyras visuomet privalo 
būti pasiruošęs... 

- Netikėtumams. Kalbu apie ekstre-
malias situacijas. Manau, kad vyras to-
kiais atvejais turi vadovautis šalta logika, 
o ne „putotis“. Ir dar vienas dalykas - pri-
siimti atsakomybę už savo veiksmus.

- Moterys to nesupras...
- Moterys dažnai nesupranta, kad 

vyrui kartais reikia pabūti vienam. Tai 
ne dėl to, kad baigėsi meilė, ir nereikia 
šioje vietoje apskritai ieškoti problemos. 
Tiesiog jam reikia pabūti vienam, arba 
vyriškoje kompanijoje ir vėliau jis vėl 
sėkmingai grįžta.

Trumpai. vyriškai.

resnių sąlygų. Tada bus ir motyvacija, daugės 
sportininkų, galėsime profesionaliau prista-
tyti save pasauliui.

- Ar su komanda dalyvaujate čempio-
natuose? Kokiuose?

- Dalyvaujame Lietuvos ir Baltarusijos 
grindų riedulio čempionatuose. Į Latviją beveik 
nebevažiuojame, nes tektų važinėti kiekvieną 
savaitgalį, o mes ne visi galime taip susiderin-
ti. Baltarusijoje žaidžiame pagal lankstesnį gra-
fiką, galime nuvažiuoti porą kartų per mėnesį 
ir per dieną sužaisti dvejas rungtynes. Pirmą 
kartą dalyvaudami Baltarusijos čempionate už-
ėmėme penktą vietą, pernai - ketvirtą. O Lie-
tuvoje jau ketvirtą kartą iš eilės apgynėme 
čempionų vardą. Esame dalyvavę Latvijoje vy-
kusiame viename didžiausių Baltijos šalių grin-
dų riedulio turnyrų, į kurį suvažiavo daugiau 
kaip 30 komandų.

- Kas sudaro „UV 2003“ komandą? 
- Šiais metais 9 komandos nariai treniruo-

jasi nuosekliai, o sąraše yra 13 žmonių. Vyriau-
siam žaidėjui jau sukako 50 metų. Jis yra tikra-
sis veteranas, žaidęs pirmajame penkete. Mes 
nesame profesionalūs sportininkai, kurie iš to 
gyvena, visi turime savo darbus, gyvenimus, 
bet grindų riedulys yra mūsų hobis ir aistra. 
Labai rimtai žiūrime į komandos veiklą, dažnai 
treniruojamės, dalyvaujame čempionatuose, 
laikomės sportinio protokolo. 

- Ar komanda turi kokių nors tradicijų, 
talismanų?

- Yra labai smagi tradicija prieš kiekvienas 
rungtynes sušukti „litras!“ Šis šūkis labai se-
nas. Ir nieko blogo apie tą litrą galvoti nereikia, 
jo istorija graži. Kai tik pradėjome žaisti grindų 
riedulį, buvome sutarę, kad jeigu pralaimime 
rungtynes, kiekvienas žaidėjas turi išgerti po 

litrą kefyro. Bausmė ir paguoda. (Šypsosi.) Da-
bar po pralaimėjimo bėgame aplink stadioną. 
Ratų reikia bėgti tiek, kiek taškų pralaimime. 
Čia tam, kad kitą kartą žaistume geriau. 

O jei kalbame apie talismaną - pats tokio 
neturiu. Tiesa, pamenu, per pirmąjį čempionatą 
mūsų palaikyti atėjusi viena mergina laikė vė-
liavą su senuoju „Užkeiktųjų vienuolių“ logoti-
pu. Kol ji turi tą vėliavą, mes laimime. Galbūt 
toji sirgalė ir yra savotiškas mūsų talismanas.

- Kur galima pamatyti, kaip žaidžiamas 
grindų riedulys ir jį išbandyti?

- Mūsų klubo įstatuose nurodyta populiarin-
ti šią sporto šaką Lietuvoje ir užsienyje. Labai 
džiaugiamės, kad mūsų darbas nenuėjo veltui ir 
grindų riedulys populiarėja, juo susidomi vis dau-
giau žmonių. Mus galima sutikti sekmadieniais 
Gedimino prospekte, kur vyksta „Sveiko miesto“ 
organizuojami sporto renginiai. Ten visi gali iš-
bandyti jėgas žaisdami grindų riedulį.

Vyrų klubas

Grindų riedulys - sportas  inteligentams

Pasaulyje grindų riedulys transformavosi iš ledo ritu

lio, kai Amerikoje kariškiai laisvu metu žaisdavo su 

lazdomis ir kamuoliuku, tik lazdos buvo ne medinės, 

o plastikinės. Vėliau grindų riedulys ypač išplito 

Skandinavijoje. Taigi dabar Skandinavijos šalyse 

vaikai pirmiausia žaidžia grindų riedulį, taip įgyja 

pagrindus, o vėliau dažnas iš jų pereina į ledo ritulį.

Grindų riedulio era         
pasaulyje

Komandos „UV 2003“ archyvo nuotr.

Išradingai iškeptas 
tortas komandos nario 
gimtadienio proga
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Psichologijos kodas

analizavo aukcionų rezultatus

Mokslininkai išanalizavo trijų aukcionų 
rezultatus: juose buvo išstatyti parduoti daik-
tai, kadaise priklausę 35-ajam JAV prezidentui 
Džonui Kenedžiui (John Kennedy) ir jo žmo-
nai Žaklinai Kenedi (Jacqueline Kennedy), 
garsiai aktorei Merlin Monro (Marilyn Mon-
roe), taip pat garsiam avantiūristui Bernardui 
Medofui (Bernard Madoff) ir jo žmonai. Vyks-
tant aukcionui, trys nepriklausomi eks-
pertai nustatydavo, kiek buvę savinin-
kai yra fiziškai kontaktavę su savo 
daiktais. Šio tyrimo tikslai eks-
pertams nebuvo žinomi. Paaiš-
kėjo, kad galutinė Kenedžių 
ir M.Monro daiktų kaina iš-
augdavo priklausomai nuo 
to, kiek buvę šeimininkai 
būdami gyvi šiais daiktais 
naudojosi. Ir priešingai, 
priklausomai nuo to 
B.Medofo nuosavybės 
kaina mažėjo, o jo žmo-
nos Rut daiktų kainai fi-
zinio kontakto trukmė 
įtakos nedarė. Specialistai 
tai aiškina tuo, kad Kene-
džių šeimą ir Merlin Monro 
publika dažniausiai vertina 
kaip „teigiamus herojus“, o 
aferistą B.Medofą - kaip „neigia-
mą personažą“, tuo metu jo žmona 
vertinama neutraliai. Jeilio specialis-
tai dar surengė apklausą: jos dalyviai bu-
vo prašomi įsivaizduoti įvairias manipuliaci-
jas su megztiniu, priklausiusiu vienai ar kitai 
įžymybei, ir nuspręsti, kiek pinigų už jį mo-
kėtų. Pasirodė: jei megztinis, priklausęs „tei-
giamam herojui“, prieš parduodant „buvo iš-
valytas“, potencialūs pirkėjai buvo pasirengę 
už jį mokėti mažiau.

Būdingas „magiškas mąstymas“

Anksčiau buvo manoma, kad žmonių 
troškimas įsigyti daiktų, priklausiusių žino-
miems žmonėms, yra susijęs vien su įsi-

vaizduojamu prestižu - jais galima pasipui-
kuoti prieš draugus. Bet svarbu dar ir tai, 
kad daugeliui žmonių yra būdingas „magiš-
kas mąstymas“. Mes jį genetiškai paveldė-
jome iš protėvių, tikėjusių dieviškųjų ir pik-
tųjų jėgų galiomis. Anglas etnologas Džeim-
sas Frezeris (James Frazer) knygoje „Auk-

sinė šaka“ pasakoja apie Naujosios Zelandi-
jos aborigenus: „Vienas misionierius buvo 
liudytojas, kaip vadas numetė į prarają vil-
nonę antklodę, kuri pasirodė jam labai sun-
ki. Į misionieriaus klausimą, kodėl jis ant-
klodės nepaliko ant medžio kokiam nors 
praeiviui, šis atsakė, kad būtent baimė, jog 
ją kas nors paims, privertė jį išmesti ant-
klodę į prarają. Juk jis, vadas, ja apsiklodavo, 
jo tapu (dvasinė galia, per prisilietimą per-

duota antklodei, o iš jos - žmogui) būtų nu-
žudžiusi šį žmogų“.

Gali būti, kad draudimas naudotis daik-
tais, anksčiau priklausiusiais „blo-

giems“ žmonėms, taip pat padėdavo 
stabdyti infekcinių ligų plitimą. 

Šiaip ar taip, daugelis nesąmo-
ningai tiki tuo, kad žmogaus 

savybės yra perduodamos 
per jo daiktus. Ir kuo dau-
giau žmogus „bendravo“ 
su daiktu, tuo daugiau sa-
vo galių jam perdavė. Dėl 
tos pačios priežasties kai 
kurie piliečiai stengiasi 
apsigyventi prestižiniuo-
se, turtinguose rajonuose 
arba netoli vietų, kur gy-

vena turtingi ir garsūs 
žmonės. Jiems atrodo, kad 

jei gyvens šalia sėkmės ly-
dimų žmonių, laimės paukštė 

palytės ir juos. Įvairių „blogiu-
kų“ daiktai ir atributai taip pat tu-

ri paklausą. Žiauriausių maniakų ir 
žudikų daiktais dažnai domisi juodieji 

magai ir satanistai, mat tiki, kad toks daik-
tas jiems užtikrins tamsiųjų jėgų globą...

O dėl įžymybių gerbėjų, jie gali medžio-
ti bet kokias smulkmenas, susijusias su jų 
dievuku. Prieš keletą metų aukcione 
„E-bay“ buvo pardavinėjama... dėžutė, ku-
rioje buvo pica, suvalgyta garsaus britų daili-
ninko, grafičių meistro Benksio (Banksy). Pa-
sak pardavėjo, pasiėmusio dėžutę, joje liko 
pora ančiuvių su Benksio seilių dalelėmis, tai-
gi ir jo DNR pavyzdžiais! Kažkas iš menininko 
gerbėjų nupirko dėžę už 102 dolerius...

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Kodėl žmonės vaikosi 
garsenybių daiktų

„Daugeliui 
būDingas 
„magiškas 
mąstymas“ - mes 
jį genetiškai 
pavelDėjome iš 
protėvių, tikėjusių 
Dieviškųjų ir 
piktųjų jėgų 
galiomis“

Žmonių pasirengimas mokėti didžiules sumas už daiktus, priklausiusius įžymiems žmo-
nėms, ir ažiotažas dėl jų yra susijęs su nesąmoningu tikėjimu, kad tie daiktai naujam šei-
mininkui atneš tokią pat laimę ir sėkmę, kaip ankstesniajam. Tokią išvadą daro Džordžas 
Njumenas (George Newmann) ir Polas Blumas (Paul Bloom) iš Jeilio universiteto.

Žaklinos Kenedi (Jacqueline 
Kennedy) sagė iš „Betteridge“ 
papuošalų kolekcijos
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Įdomybės

Rinkodarinė versija: 
šypsenos imitacija

Rinkodaros specialistai ir vadybininkai 
tokioje laikrodžio rodyklių padėtyje įžvelgia 
gilią psichologinę prasmę. Tai šypsenos imi-
tacija. Vadinasi, tam, kas mato reklamą, ne-
kyla prislėgtumo jausmo, kaip būtų, jei ro-
dyklės rodytų 16 val. 40 min. - simbolizuo-
tų liūdesį. O dabar laikrodis žvaliai šypsosi 
ir auditorijai siunčia teigiamą žinią. Čia ky-
la klausimas: kodėl būtent 10.10, o ne 14.50? 
Be dešimties trys taip pat vizualiai sukuria 
šypseną. Į šį klausimą rinkos tyrėjai taip pat 
turi atsakymą: rytas - pozityvesnis ir žva-
lesnis laikas negu popietė.

Praktinė versija: neužgožia logotipo

Daugeliu atveju šiuolaikinių laikrodžių 
rodyklės bet kurioje kitoje padėtyje užden-
gia logotipą, papildomus ciferblatus ir puo-
šybos detales. O nustačius jas 10.10 žmogus 
turi galimybę apžiūrėti viską, taip pat pačias 
rodykles, kurios geruose laikrodžiuose yra 
vertingos. Šios versijos trūkumas yra vie-
nas: anaiptol ne visuose laikrodžiuose yra 
daugybė papildomų detalių, dėl kurių būtina 
rodykles nusukti būtent taip. O „taurė“, ku-
rią sudaro valandų ir minučių rodyklės, var-
totojo dėmesį nukreipia į logotipą. Platesnė 
padėtis nesukurs reikiamo akcento, o siau-
resnė „užspaus“ logotipą.

antroji praktinė versija

Viename makete gali būti iškart keli lai-
krodžiai, kuriuos fotografavo ne tas pats fo-

tografas. Ir jei laikas nesutaps, viskas atro-
dys chaotiškai ir sudarys įspūdį, kad šios 
markės laikrodžiai laiką rodo netiksliai ir 
yra nepatikimi.

„Tvarkinga“ versija

Kai minučių rodyklė rodo dešimt minu-
čių ar panašiai, valandų rodyklė beveik tiks-
liai stovi ant valandos skaičiaus. Taip laikro-
dis atrodo „tvarkingai“, solidžiai. O 10 va-
landų prie 10 minučių pasirinktos vien dėl 
simetrijos, ir vėl tvarkingo vaizdo sumeti-
mais.

Pramoninė versija

Būtent tokioje padėtyje laikrodžių rodyk-
lės nustatomos juos surenkant konvejeriu. 
O reklamai fotografuojami visiškai nauji laik-
rodžiai, nė sekundės neveikę. Bet ir prie 
šios versijos galima prikibti: viena yra me-
chaniniai laikrodžiai, kurie neis, kol jų ne-
užvesi, bet visai kas kita - kvarciniai, ku-
riems baterijos įdedamos jau gamykloje, 
arba tokie, kurie automatiškai prisukami 
veikiant vibracijai ir kratant..

Estetinė versija

Jos esmė - rodyklės 10.10 padėtyje at-
rodo estetiškiausiai. Reklama turi būti gra-
ži, todėl atseit reklamoje ir naudojamas šis 
laikas. Versija neišlaiko kritikos, nes este-
tiniu požiūriu šis laikas nė kiek nepranoks-
ta 15.00, 15.30, 11.15 ir panašiai.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Pasaulinis 
laikrodininkų 
sąmokslas

Taip vadinamas keistas fenomenas, kuris yra aptarinėjamas jau keliolika metų. Šio są-
mokslo esmė yra ta, kad bet kurių laikrodžių su rodyklėmis reklamoje jie visada rodo 
10 valandų 10 minučių. Kodėl taip yra? Versijų yra įvairių: nuo rinkodarinės „šypsenos 
imitacijos“ iki antifašistinės organizacijos, vos ne šimtą metų pogrindyje kovojančios su 
fašizmu, simbolio.

Ar susimąstėte, kodėl laikrodžių 
su rodyklėmis reklamoje jie visada 
rodo 10 valandų 10 minučių? 

EPA-Eltos nuotr.
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vienoje - kova su 
balandžių maitintojais

Austrijos sostinės administracija 
nusprendė pradėti rimtą kovą su balan-
džių keliama netvarka ir įvedė 36 eurų 
(124,2 lito) baudą šiuos paukščius mai-
tinsiantiems asmenims.

Komentuodama sprendimą Vienos sa-
vivaldybės tarybos narė Ulrikė Sima (Ulri-
ke Sima) balandžius palygino su žiurkėmis 
ir tvirtino, kad žmonės neturėtų jų šerti. 
„Balandžių šėrimas yra didžiulis nesusi-
pratimas ir gyvūnų gerovės nepaisymas. 
Duonos trupiniai ir kiti maisto produktai 
kenkia paukščiams, jie serga ir kenčia“, - 
sakė U.Sima, pridūrusi, jog maisto perte-
klius lemia neproporcingai didelę balan-
džių populiaciją mieste ir jo apylinkėse. Be 
naujai įvestų baudų, Vienos balandžiams 
taip pat įrengta speciali perykla, kurioje 
paukščiai maitinami jiems tinkamu mais-
tu, o padėti kiaušiniai pakeičiami netikro-
mis imitacijomis, šitaip siekiant bent mi-
nimaliai riboti jų dauginimąsi.

Austrijos sostinė, kaip ir daugelis pa-
saulio didmiesčių, yra neatsiejama nuo 
balandžių, tačiau spartus šių paukščių 
veisimasis netrukus gali pralenkti 1970-
aisiais užfiksuotą populiacijos rekordą.

Pirmasis „trilijonierius“ 
atsiras indijoje arba 
kinijoje

Pirmasis žmogus, kurio asmeninis 
turtas viršys trilijoną dolerių, planetoje at-
siras 2039 metais. Apie tai pranešė Lon-
dono laikraštis „The Times“. „Pirmasis 
„trilijonierius“ bus užfiksuotas po 25 me-
tų, greičiausiai tai bus Indijos arba Kini-
jos gyventojas - šių šalių ūkis auga prece-
dento neturinčiais tempais“, - pastebi tyri-
mų kompanijos „Wealth Insight“ darbuo-
tojas Oliveris Viljamas (Oliver William). 
Anot jo, „trilijoninį turtą susikurs tas, ku-
ris visiškai pakeis mūsų pasaulį, panašiai 
kaip tą padarė Bilas Geitsas (Bill Gates), 
sukūręs asmeninį kompiuterį“. „Arba tai 
gali būti pasaulinės problemos, tokios kaip 
geriamo vandens trūkumas, išsprendimas, 
arba kažkas, apie ką pasaulis dar nežino, 
kaip atsitiko sukūrus socialinį tinklą „Face-
book“, - akcentavo O.Viljamas.

Šveicarijos banko „Credit Suisse“ pa-
skaičiavimais, po dviejų kartų pasaulyje 
gyvens vienuolika asmenų, kurių turtas 
viršys vieną trilijoną dolerių. Šiuo metu 
turtingiausiu pasaulyje žmogumi laiko-
mas kompanijos „Microsoft“ įsteigėjas 
B.Geitsas, jo turtas sudaro 79,9 mlrd. do-
lerių (202,1 mlrd. litų).

Įdomu

KaleidosKopas

Pasisveikinimas maoriškai. Bri-
tų princas Haris (Harry), susitikdamas su 
Naujosios Zelandijos ginkluotųjų pajėgų 
kariais, nepasimetė ir sveikinosi pagal ma-
orių papročius, vadinamuoju hongi pasis-
veikinimu.

Į gėlių  parodą plūdo ir įžymybės

Modelis pasipuošė 
suknele iš orchidėjų, 
skėtis - taip pat iš 
šių karališkų gėlių 

EPA-Eltos nuotr.
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„Chelsea“ gėlių paroda - viena žymiausių ir didžiausių 
gėlių parodų ne tik Anglijoje, bet ir pasaulyje - į Londoną 
sutraukė geriausius pasaulio sodininkus. Keturias dienas 
vykusiame renginyje buvo galima pamatyti ne tik visų 
mėgstamas gėles, bet ir visiškai naujas augalų rūšis. Pas-
kutiniąją parodos dieną eksponatus galima buvo ne tik 
paliesti, bet ir nusipirkti.

KarališKos metinės. Ispanijos kron-
princas Felipė (Felipe) ir princesė Leticija 
(Letizia) atšventė 10-ąsias jungtuvių me-
tines. Be iškilmingų švenčių su garbiais 
svečiais, pora laiko rado atšvęsti ir namų 
aplinkoje su dukromis Leonora ir Sofija.

Pagerbė. Britų princas Čarlzas (Charles) 
su žmona Kamila (Camilla) lankėsi Kana-
doje - aplankytas ne vienas miestas. Tik 
nežinia, kaip karališkoji pora reagavo į 
jų garbei iškeptus keksiukus, kuriais pre-
kiauta prekybos centre.

Rinktinių tReneRiai 
Reguliuoja futbolininkų 
seksualinį gyveninmą

Meksikos futbolo rinktinės vyriau-
siasis treneris Migelis Erera (Miguel 
Herrera) uždraudė savo žaidėjams už-
siiminėti seksu per pasaulio futbolo 
čempionatą Brazilijoje. „Jeigu futboli-
ninkas negali ištverti be sekso 20-30 
dienų, tai jo negalima laikyti profesio-
nalu“, - cituoja M.Ereros žodžius ži-
niasklaida.

Apie futbolininkų asmeninį gyvenimą 
susimąstė ir Brazilijos rinktinės vyriau-
siasis treneris Luisas Felipė Skolaris (Luiz 
Felipe Scolari). Jis nusprendė nedrausti 
savo globotiniams užsiiminėti seksu, bet 
paprašė juos „apsieiti be akrobatikos“. Pa-
saulio futbolo čempionatas Brazilijoje vyks 
birželio 12-liepos 13 dienomis.

Rastas piRmasis 
siuRRealistinis s.Dali 
paveikslas

Ispanijoje rastas pirmasis siurrea-
listinis Salvadoro Dali (Salvador Dali) 
paveikslas, kurį jis nutapė būdamas 17 
metų.

Pasak specialistų, pristačiusių pa-
veikslą, drobėje S.Dali nutapė pats save 
spalvingo siurrealistinio peizažo fone. 
Dailininką supa angelai, iš kurių vie-
nas, ekspertų nuomone, vaizduoja S.Da-
li brolį, mirusį dar prieš jam gimstant. 
Anot specialistų, dailininkas tapė šį pa-
veikslą veikiamas Rafaelio (Rafael) ir El 
Greko (El Greco) darbų. Paveikslą dar 
1988 metais senienų krautuvėlėje Ispa-
nijos šiaurėje aptiko jaunas meno isto-
rijos specialistas Tomeu L`Amas (Tomeu 
L`Amo). Jam pasirodė, kad savo stiliumi 
paveikslas primena S.Dali darbus. Nors 
pardavėjas tikino, kad didysis ispanų 
siurrealistas gimė praėjus aštuoneriems 
metams po to, kai buvo nutapyta ši dro-
bė, T.L`Amas įsigijo kūrinį už sumą, 
ekvivalentišką 150 eurų (517,5 lito), ir 
atidavė jį ekspertams.

Kruopščiai ištyrę drobę, specialistai 
priėjo išvadą, kad paveikslo autorius iš 
tikrųjų yra S. Dali. Ekspertų nuomone, jis 
jį nutapė 1921 metais. Tai leidžia laikyti 
šį kūrinį pirmuoju siurrealistiniu daili-
ninko darbu. Oficialiai prie siurrealistų 
sąjūdžio S.Dali prisijungė tik po kelerių 
metų. T.L`Amas jau pardavė paveikslą 
kolekcininkui, kuris panoro likti nežino-
mas. Sandorio suma neskelbiama.

įDomu

KaleidosKopas

Į gėlių  parodą plūdo ir įžymybės
Garsiąją parodą aplankė 

ir karalienė Elžbieta

„Chelsea“ 
parodoje pozavo...

... legendinis 
modelis Twiggy

Įspūdingas chrizantemų 
kampelis

EPA-Eltos nuotr.

Pagal užsienio spaudą
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Mėgstame keliauti, pasidairę po svečią šalį, 
neretai ieškome suvenyrų ir lauktuvių par-
vežti artimiesiems. Tik reikėtų prisiminti, 
kad apsipirkinėti kai kuriose šalyse gali būti 
ne tik malonu, bet ir rizikinga - 
jus tiesiog apmaus. Kad neužkibtumėte ant 
„apsukruolių“ kabliuko, papasakosime, kaip 
turistai apgaudinėjami įvairiose pasaulio 
parduotuvėse. Ir kaip nenusipirkti klastočių.

kinija: netikri perlai ir šilkas

Kinija - kone visų pasaulyje pardavinėjamų 
klastočių tėvynė, todėl jei nesate padirbinių 
mėgėjai, būkite dėmesingi. Dažniausiai turis-
tams siūlomi netikri perlai ir šilkas. Beje, nu-
statyti jų autentiškumą visai nesunku.

PATARIMAS. Įdėmiai apžiūrėkite perle 
išgręžtą skylutę (ties kraštais matyti, kas sly-
pi po paviršiumi), meskite perlą ant stalo (na-
tūralus atšoks kaip kamuoliukas), įdėmiai ap-
žiūrėkite ir palaikykite rankoje (dirbtinis ne-
priekaištingai lygus, tikras šiek tiek nelygus 
ir visada vėsus).

Taip pat nesunku atskirti ir dirbtinį šilką. 
Raskite gaminio krašte siūlelį, kurį galima nu-
kirpti, ir jį uždekite. Dirbtinis šilkas lydysis ir 
atsiduos cheminėmis medžiagomis, o natūra-
lų bus galima sutrinti tarp pirštų, jis kvepės 
degančia vilna. Jei jums neleidžia atlikti tokio 
eksperimento, eikite į kitą parduotuvę.

Kai perkate vaisius, daržoves arba arbatą, 
atsiminkite, kad sveriamų prekių kaina nuro-
doma ne už kilogramą, o už pusę kilogramo. 
Jūsų niekas nesiruošia apgauti, tiesiog šioje 
šalyje taip priimta.

Tailandas: apgavystės su 
brangakmeniais

Iš Tailando daug kas nori parsivežti dir-
binių su brangakmeniais. Gatvėje jums ne-
retai siūlo pigiai pirkti neapdirbtų rubinų ir 
safyrų. Jie gali būti ir dirbtiniai, ir tikri - 
jums spręsti, ar žaisite šią ruletę. Tik atsi-
minkite, kad išvežti iš šalies neapdirbtus 
brangakmenius draudžiama.

PATARIMAS. Jei norite garantijų, kreip-
kitės į stambius centrus prie fabrikų, ten 
tikimybė, kad būsite apgauti, yra mažesnė. 
Bet, deja, pasitaiko atvejų, kai akmenys su 
sertifikatais pasirodė esantys padirbti. Ma-
tyt, pardavėjai tikisi, kad užsieniečiai negrįš 
ieškoti teisybės.

indija: vietoj brangakmenių - 
sauja stikliukų

Prekyba brangiaisiais akmenimis klesti 
ir Indijoje, ir pardavėjai yra pasirengę vis-
kam, kad tik jūs nupirktumėte klastotę. Pa-
vyzdžiui, net viešbutyje jūsų gali tykoti pre-
keivis ir paprašyti pervežti per sieną neap-
dirbtų akmenų, aiškindamas, kad jo limitas 
išseko. Be to, jūs turėtumėte sumokėti už 
prekę, o paskui, užsienyje, iš jūsų juos nu-
pirks jo partneris gerokai didesne kaina. Ar 
reikia aiškinti, kad atskridus jūsų niekas 

nelauks, o kreipęsi į juvelyrus sužinosite, 
kad įsigijote saują stikliukų?

visa azija: parduotuvėje 
nesulauksite grąžos

Azijos parduotuvėse pasistenkite su sa-
vimi turėti smulkių pinigų, juk pardavėjas 
greičiausiai neturės grąžos. Jis, aišku, pa-
siųs padėjėją keisti banknoto ir daugiau jūs 
jo nematysite - juk nelauksite keleto va-
landų.

PATARIMAS. Jei atsitiko toks nemalonu-
mas, kai nesulaukiate grąžos, sakykite, kad 
kreipsitės į policiją, ir demonstratyviai pra-
dėkite rinkti numerį. Grąžos tada paprastai 
greitai atsiranda.

Čekija: Įdėmiai tikrinkite kasos čekį

Šioje Europos šalyje turistą taip pat gali 
daug kur apgauti. Įdėmiai tikrinkite čekį, jei 
prekybos centre prisipirkote daug prekių. Ten 
visai gali paimti pinigus už 10 butelių alaus 
vietoj aštuonių arba teisingą kiekį parduoti 
už brangesnės rūšies kainą. Neretai čekyje 
galima rasti prekių, kurių nepirkote, o kartais 
išsiblaškiusiam pirkėjui vietoj 1,55 euro (5,34 
lito) išmušama 15,5 euro (53,5 lito). (Jei pir-
kėjas tai pastebės, galima pasakyti, kad kasi-
ninkė pavargo ir apsiriko).

Kaip apgaudinėja mi turistai

Kelionės
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kur atostogauti pigiausia

Vis daugiau žmonių atostogų šalį 
renkasi pagal ekonominius kriterijus. 
Be išlaidų transportui ir viešbučiui, 
vertinamos ir išlaidos vietoje. Skirtu-
mai yra dideli: puodelis kapučino paplū-
dimyje gali kainuoti nuo 89 centų iki 
trijų eurų.

Atostogaujant Europoje, mažiausiai 
papildomai išleidžiama Turkijoje. Tai aiš-
kėja iš „Allgemeine Deutsche Automo-
bil-Club“ (ADAC) atlikto tyrimo. Antrą 
vietą užima Vokietijos kurortai. O štai į 
„labai brangių“ kategoriją įeina atosto-
gos Prancūzijoje. Taip pat ir poilsiavimas 
Italijoje įvertintas kaip brangus.

ADAC tikrintojai 40 populiarių ku-
rortų aštuoniose Europos šalyse pirko 
turisto krepšelį, į kurį įeina 50 atosto-
gautojams svarbių, piniginę patuštinan-
čių gaminių ir veiklos rūšių, pavyzdžiui, 
valgis ir gėrimai, kremai nuo saulės, 
pasiplaukiojimas „bananu“ arba gultas 
paplūdimyje. Brangiausioje šalyje, 
Prancūzijoje, atostogautojams tenka su-
mokėti 34 proc. daugiau nei pigiausioje, 
Turkijoje. Lyginant konkrečius kuror-
tus, kainų skirtumas dar labiau krenta 
į akis. ADAC duomenimis, kainų skir-
tumas tarp Biarico Prancūzijos Atlanto 
pakrantėje ir Fetijos Turkijos Rivjeroje 
siekia beveik 62 proc. Skiriasi ir atski-
rų gaminių kainos. Tarkim, puodelis 
kapučino Kroatijos paplūdimyje kainavo 
apie eurą, o Prancūzijoje - 3,15 euro 
(10,8 lito). Nuomos mokestis už paplū-
dimio gultą Prancūzijoje vidutiniškai 
yra 12,25 euro (42,2 lito), t.y. net de-
šimčia eurų daugiau nei Turkijoje. Be-
je, kai kurios prekės Vokietijos kuror-
tuose buvo pigios kaip niekur kitur, pa-
vyzdžiui, saulės kremas vidutiniškai 
kainuoja 8,34 euro (28,7 lito) arba foto-
juostelė - 3,13 euro (10,7 lito).

Pagal užsienio spaudą 

Kaip apgaudinėja mi turistai
Egiptas: papirusų 
padirbiniai

Egipte jus gali apgauti kiekviename 
žingsnyje, todėl šioje šalyje nereikėtų pra-
rasti budrumo. Jei norite giminaičius ir drau-
gus pradžiuginti vienu iš populiariausių su-
venyrų - tikru papirusu, jokiu būdu neklau-
sykite taksistų ir visokiausių gatvėje sutik-
tų padėjėjų, kurie žino „geriausią parduotu-
vę mieste, kur viskas labai pigu“, - ten jums 
tikriausiai įkiš padirbinį.

PATARIMAS. Norėdami nusipirkti papi-
rusą, eikite į specializuotą parduotuvę ir pa-
prašykite, kad jums išduotų sertifikatą (jo ga-
li pareikalauti ir muitinė). Turėkite omenyje, 
kad papirusas negali kainuoti mažiau kaip 10-
15 dolerių (25,1-37,6 lito), tad viskas, kas kai-
nuoja pigiau, yra neverta jūsų dėmesio.

kuba: Įkiš prastos 
kokybės cigarus

Jei niekada nerūkėte cigarų ir nieko apie 
juos neišmanote, didelė tikimybė, kad par-
duotuvėlėje jums įkiš prasčiausią prekę už 
geriausių pavyzdžių kainą.

PATARIMAS. Niekada nereikia pigiai 
pirkti cigarų gatvėje arba mažose parduotu-
vėse - jums ten parduos prastos kokybės 
arba suklastotus. Eikite į specializuotas par-

duotuves, geriau prie tabako fabrikų. Jei per-
kate keletą vienetų, prašykite, kad dėžutę 
atidarytų jums matant (ji turi būti užants-
pauduota mažu stačiakampio formos žaliu 
garantiniu antspaudu, o viduje, tarp cigarų 
eilių, turi būti kedro plokštelė, kurios dydis 
tiksliai atitinka dėžutės gabaritus).

singapūras ir Honkongas: 
perki vieną, gauni - kitą

Šiose šalyse turistai mėgsta pirkti įvai-
rią brangią techniką - fotoaparatus, kompiu-
terius, planšetes. Būkite atidūs: kai kada 
žmonės tik namuose pastebi, kad dėžėje - 
visai kita prekė. Yra ir kitokių būdų apgau-
ti, pavyzdžiui, gatvėje prie jūsų prieina žmo-
gus ir klausia, ko jūs ieškote. Kai jam pasa-
kote, jis sako, kad jo parduotuvėlėje ši pre-
kė parduodama labai prieinama kaina. Par-
duotuvėje kas nors demonstratyviai pasiun-
čiamas į sandėlį, iš jūsų tuo metu paimami 
pinigai arba nuskaičiuojami nuo kortelės. 
Kol prekė „nešama“, jums pradeda pasako-
ti, kad be reikalo nusprendėte pirkti šį mo-
delį, daug protingiau rinktis kitą, ir dar labai 
gera kaina. Siūlomas modelis dažniausiai 
būna nepaklausus ir jums jį siūlo padidinta 
kaina. „Žmogaus iš sandėlio“ galima laukti 
amžinai, nes to daikto, kurį jūs užsisakėte, 
šioje parduotuvėje nėra. Jums tiesiog ban-
doma įkišti užsigulėjusią prekę, tikintis, kad 
jums nusibos laukti ir sutiksite (juolab jau 
sumokėjote).

PATARIMAS. Jokiu būdu iš anksto ne-
mokėkite, kol nepamatysite reikalingo daik-
to savo akimis ir nepaimsite jo į rankas.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Kelionės

Įdomu
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Šiuolaikiniai tyrinėtojai vis dar ieško at-
sakymo, iš kur šalia pirmojo žmogaus 
Adomo atsirado Ieva. Jei tikėsime tuo, 
kas rašoma Biblijoje, Dievas sukūrė Ievą iš 
pirmojo žmogaus, Adomo, šonkaulio. Kai 
kurie tyrinėtojai mano, kad šis mitas turi 
realų pagrindą. Pavyzdžiui, esama teorijų, 
kad pirmosios moterys Žemėje atsirado 
kitų planetų gyventojų pastangomis. O 
štai vyrai visiškai galėjo patys būti ateiviai 
iš kitos planetos.

Pirmykštės moterys labiau 
panašesnės į beždžiones nei vyrai

Maždaug prieš 80 metų amerikiečiai an-
tropologai tyrinėjo pirmykščių žmonių ir se-
nųjų primatų skeletus, norėdami atlikti ly-
ginamąjį tyrimą. Juos nustebino tai, kad mo-
terų skeletai buvo daugiau panašūs į bež-
džionių ir, ko gera, pirmykštės moterys bu-
vo linkusios vaikščioti keturpėsčios. O vyrai, 
be jokių abejonių, iš pat pradžių vaikščiojo 
dviem kojomis. Mokslininkai iškėlė įdomią 
hipotezę: prieš maždaug 59 tūkst. metų Že-
mėje nusileido laivas iš kitos planetos, ku-
riame buvo tik vyrai. Kadangi jiems reikėjo 
moterų, jie „sužmogino“ beždžionių pateles. 
Tuo ir paaiškinami esminiai vyrų ir moterų 
organizmų sandaros skirtumai. O kodėl tarp 
ateivių nebuvo moterų? Aiškinimų gali būti 
keletas. Pavyzdžiui, tai buvo nusikaltėliai, 
ištremti į mūsų planetą. Arba nusileidimas 
Žemėje buvo priverstinis, tarkime, žvaigž-
dėlaivis patyrė avariją... O gal tai buvo moks-
linė ekspedicija, kuri dėl tam tikrų priežas-
čių negalėjo grįžti į gimtąją planetą...

Pasinaudota genų inžinerija?

Tikėtina, kad humanoidai buvo įvaldę genų 
technologijas, todėl jiems pavyko vietos pri-
matų pateles paversti žmonėmis. Vis dėlto 
vėlesnių žmonių kartų atstovai, matyt, degra-
davo ir prarado didžiąją dalį žinių, gautų iš pro-
tėvių. Todėl tikros žinios apie žmogaus kilmės 
istoriją mūsų taip ir nepasiekė. Daugybę šios 
teorijos įrodymų randa vadinamosios paleo-
kontaktų hipotezės šalininkai. Pavyzdžiui, pa-
tyrinėjus seniausius artefaktus aiškėja, kad 
žmonės pradėjo gaminti bronzinius įrankius 
tuo pačiu metu įvairiose Žemės rutulio vieto-
se. Be to, prieš bronzos amžių visai nebuvo 

vario amžiaus, kaip turėtų būti pagal civiliza-
cijos vystymosi logiką... Taip pat randama se-
novinių trobelių iš cilindro formos rąstų lieka-
nų - specialistai mano, kad jų negalėjo pasta-
tyti žemo išsivystymo lygio žmonės.

Bet ir tai dar ne viskas. XIX a. viduryje 
mokslininkai Kentukio valstijoje, storame 
sustingusios lavos sluoksnyje aptiko nežino-
mos būtybės kojų atspaudus: ji vaikščiojo 
dviem kojomis ir pėda labai priminė žmo-
gaus. Tačiau pėdsakai buvo palikti daugiau 
kaip prieš 300 mln. metų, kai Žemėje gyve-
no tik primityviausi organizmai! O Kalifor-
nijos rūdynuose „aukso karštinės“ metu bu-
vo ne kartą rasta žmonių skeletų ir iečių ant-
galių, kurių amžius - apie 50 mln. metų... 
Galbūt žmonijos istorija buvo visai ne tokia, 
kaip mes įsivaizduojame. Pavyzdžiui, ameri-
kietis tyrinėtojas Zacharijas Sičinas (Zecha-
ria Sitchin) tvirtina, kad žmogų, naudodamie-
si genų inžinerija, sukūrė civilizacijos, gyve-

nusios Nubiru planetoje, atstovai. Prieš 300 
tūkst. metų jie atskrido į Žemę, matyt, ke-
tindami pasinaudoti jos gamtiniais ištekliais. 
Bet darbui šachtose ir rūdynuose reikėjo dar-
bo jėgos. Ir tuomet ateiviai sumanė išvesti 
vergus, skirtus sunkiam darbui išgaunant 
naudingąsias iškasenas. Tam tikriausiai buvo 
naudojama genų inžinerija ir klonavimas. O 
„žaliava“ tapo vietos aborigenai arba labiau-
siai išsivystę primatai. Nors ateiviai galėjo 
klonuoti ir savo pačių DNR... Šiaip ar taip, 
jiems kažkodėl pavykdavo sukurti tik vyrus. 
Kad vergai galėtų daugintis, genetikai iš ki-
tos planetos modifikavo vieną iš vyriškų 
chromosomų porų. Taip atsirado moterys, ir 
žmonių giminė paplito visoje planetoje.

vyriškos Y chromosomos degradacija

Beje, apie „dievus“, atvykusius į Žemę, 
pasakoja šumerų ir kitų tautų mitai. O se-

Hipotezės

„Apie Dievus, 
Atvykusius į žemę, 
pAsAkojA šumerų 
ir kitų tAutų 
mitAi“

Ie vą
sukūrė  genetikai 

    iš kitų  planetų?

laisvalaikis 2 0 1 4  g e g u ž ė s  3 0 45

novės Egipto šventyklų ir kapaviečių sienų 
freskose vaizduojamos kažkokios milžinų 
manipuliacijos su žemo ūgio būtybėmis. Pa-
našu, kad pirmieji antriesiems su pipetėmis 
lašina kažkokį tirpalą. 

Galbūt ne veltui kai kada sakoma, kad 
vyrai ir moterys - iš skirtingų planetų? Bi-
ologas Vigenas Geodakianas (Vigen Geo-
dakyan) mano, kad vyrai „atsako“ už žmo-
nijos evoliuciją. Išties, tarp vyrų daugiau 
genijų, atradėjų, išradėjų. Regis, moteriai 
iš pat pradžių buvo skirtos visai kitokios 
funkcijos - motinos ir vaikų auklėtojos. Tie-
sa, pastaruoju metu mokslininkai prakalbo 
apie vyriškos Y chromosomos degradaciją, 
ir dėl to kaltina ekologinės padėties pras-
tėjimą. Berniukų gimsta vis mažiau ir tai 
jau tampa pastebima. Neatmestina, jog taip 
yra dėl to, kad, kaip teigia tyrinėtojai, ka-
daise kitos planetos gyventojai įsikišo į na-
tūralią įvykių eigą.

Hipotezės

supergreitieji traukiniai, tankai, 
skraidančios mašinos

Straipsnyje „Kas gali įvykti artimiausią 
šimtmetį?“ buvo rašoma, kad pasaulyje at-
siras supergreitieji traukiniai. „Traukiniai 
važinės 2 mylių per minutę greičiu, o eks-
presai - 150 mylių per valandą“. Šiandien jau 
yra traukinių, pasiekiančių 240 km/val. ir 
didesnį greitį. Numatė Dž.Votkinsas ir tankų 
bei lėktuvų atsiradimą. Tankus jis apibūdino 
kaip „fortus ant ratų“, kurie atviroje erdvė-
je riedės šiuolaikinio ekspreso greičiu. O dar 
jis aprašo „skraidančias mašinas, kuriose bus 
įtaisyti teleskopai, aprėpiantys šimto mylių 
atstumą. „Jie galės fotografuoti priešo pozici-
jas tokiu atstumu“, - rašo žurnalistas. 1903 m.  
broliai Raitai atliko pirmąjį valdomą skrydį 
aparatu, sunkesniu už orą. Tankai pirmą kar-
tą buvo panaudoti mūšyje Pirmojo pasaulinio 
karo metais, 1916-aisiais. O lėktuvai žvalgai, 
galintys fotografuoti objektus per didelį ats-
tumą, pasirodė gerokai vėliau.

išpranašauta televizija

Pranašingo straipsnio autorius išprana-
šavo ir televiziją bei internetines vaizdo ka-
meras: „Žmogus galės stebėti visą pasaulį. 
Žmonių ir visokiausių daiktų atvaizdai per 
kameras elektros laidais bus perduodami į 
ekranus, esančius už tūkstančių mylių“. Dar 
viena prognozė susijusi su spalvotos skait-
meninės fotografijos atsiradimu. Nors Dž.
Votkinsas nenaudojo termino „skaitmeninė“ 
ir neminėjo kompiuterių, tokių nuotraukų 
perdavimo principą aprašė gana tiksliai. 
„Nuotraukos bus perduodamos telegrafu bet 
kokiu atstumu. Jei Kinijoje po šimto metų 
įvyks mūšis, svarbiausi jo momentai pateks 
į laikraščius jau po valandos...“ Beje, tais 
tolimais laikais net nespalvotos nuotraukos 
buvo laikomos egzotika, o nuotrauka iš Ki-
nijos iki „Saturday Evening Post“ redakcijos 
būtų keliavusi ne mažiau kaip savaitę...

Mobilus ryšys

Numatė inžinierius ir mobiliojo ryšio at-
siradimą: „Belaidžiai telefono ir telegrafo 

tinklai apraizgys pasaulį. Bet kuris vyras ga-
lės iš Atlanto vidurio paskambinti savo žmo-
nai į miegamąjį Čikagoje. Mums bus taip pat 
lengva paskambinti į Kiniją, kaip dabar - iš 
Niujorko į Brukliną“. Reikia pasakyti, kad 
tuomet nebuvo įmanoma tiesiogiai skambin-
ti iš vienos šalies į kitą, o jau apie belaidį 
ryšį apskritai niekas negirdėjo.

kondicionieriai, pusfabrikačiai, 
šaldytuvai

Dar vienas Dž.Votkinso išpranašautas iš-
radimas - kondicionieriai. „Šaltas oras plūs 
iš specialių čiaupų ir taip bus galima regu-
liuoti temperatūrą namuose, lygiai taip pat, 
kaip dabar iš čiaupo į vonią leidžiame karštą 
arba šaltą vandenį“. Tarp pranašysčių - apra-
šymas įrenginio, panašaus į muzikinį sinte-
zatorių: „Automatiniai prietaisai tiksliai at-
kartos instrumentų skambesį“. Dž.Votkinsas 
numatė, kad maistui bus naudojami pusga-
miniai: „Paruošti vartoti valgiai bus tiekiami 
iš įstaigų, panašių į dabartines bakalėjas“. 
Pusgaminiai paplito Antrojo pasaulinio karo 
metais. Straipsnio autorius prognozavo, kad 
produktams laikyti atsiras šaldytuvai, apie 
kuriuos net labiausiai išsivysčiusiose šalyse 
dar niekas nė nekalbėjo. Nebuvo ir šiltnamių, 
apie kuriuos taip pat kalba Dž.Votkinsas. 
„Daržovės bus auginamos daug greičiau, 
naudojant stiprią elektros šviesą, kuri pakeis 
Saulę“, - sakoma straipsnyje. Rašė inžinie-
rius ir apie tai, kad produktus, pavyzdžiui, 
šviežius vaisius, bus galima gabenti iš tolimų 
šalių skraidomaisiais aparatais (žodžio „lėk-
tuvas“, suprantama, tuomet dar nebuvo). Be 
to, ateities žmonės augins milžiniškus vai-
sius, pavyzdžiui, obuolio dydžio braškes, ža-
dėjo Dž.Votkinsas. 

Neišsipildžiusios pranašystės

Tiesa, reikia paminėti, kad anaiptol ne 
visos aprašytosios prognozės buvo teisin-
gos. Pavyzdžiui, Dž.Votkinsas manė, kad 
iki 2000 metų pasaulyje neliks musių ir 
uodų, mašinas miestuose pakeis požeminio 
transporto tinklas, o iš anglų kalbos išnyks 
raidės C, X ir Q.

Paprastas inžinierius prieš 
šimtmetį tiksliai numatė ateitį
Vieno leidinio istorijos skyriaus redaktoriui Džefui Nilsonui (Jeff Nilson) kartą į rankas pateko 
straipsnis, 1900 metais publikuotas žurnale moterims „Ladies’s Home“. Jo autorius inžinierius 
statybininkas Džonas Elfritas Votkinsas (John Elfreth Watkins) dėl pramogos sudarė sąrašą pra-
našysčių, kas žmonijos laukia po šimto metų. Keista, bet daugelis jų išsipildė!

Ie vąAr tikrai

sukūrė  genetikai 
    iš kitų  planetų?

Puslapius parengė Milda KUNSKAITĖ
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Šios parodos tikslas - sutelkti ir pristatyti 
netradicinių, inovatyvių automobilių koncep-
tus iš Europos ir Amerikos, įtraukiant rečiau-
sius ir netikėčiausio dizaino modelius, paga-
mintus tokių garsių markių kūrėjų kaip „Fer-
rari“, „Bugatti“, „General Motors“ ir 
Porsche“. Parodoje „Svajonių automobiliai“ 
bus demonstruojami automobilių konceptai, 
sukurti nuo praėjusio amžiaus ketvirtojo 
dešimtmečio pradžios iki XXI amžiaus pra-
džios. Toks laikotarpis pasitelktas greičiausiai 
dėl to, kad eksponuojamų automobilių mode-
liai atskleidžia, kaip pasistūmėjo kūrėjų vaiz-
duotės ribos ir kiek jos lėmė ateities automo-
bilių dizaino sprendimus. Žadama, kad paro-
doje bus demonstruojami ir konceptinių auto-

mobilių eskizai, piešiniai, modeliai, kurie leis 
palyginti, kaip eksperimentai bei pažangios 
idėjos, dizainerių įžvalgos transformavosi ir 
virto realiais automobilių prototipais. 

Parodos organizatoriai sako, kad automo-
bilių evoliucijos spartą lėmė kūrėjų smalsumas 
ir dėmesys kasdienėms reikmėms. Tiesa, dar 

7-ojo dešimtmečio pradžioje JAV išleistoje kny-
goje apie automobilių stilių ir dizainą rašoma, 
kad jau tuomet svajota apie automobilius, kurie 
plauktų ir skristų, važiuotų žeme neturėdami 
ratų ir eikvotų naujas energijos formas. Orga-
nizatorių tikinimu, kaip ir daugumai koncepti-
nių automobilių, taip ir šiems, demonstruoja-
miems parodoje, nebuvo lemta tapti masine 
produkcija. Jūs tik įsivaizduokite kiaušinio for-
mos elektra varomą automobilį! Parodos pava-
dinimas „Svajonių automobiliai“ tikriausiai su-
galvotas dėl to, kad kai kurie kūrėjų siekiai ir 
dizaino sprendimai viršijo gamybos ir naudoji-
mo galimybes. 

Parengta pagal užsienio spaudą

Parodos

Svajonių 
automobiliai

Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose, 

Džordžijos valstijoje, 
esančiame muzieju-
je „High Museum of 

Art“ atidaryta 
paroda „Svajonių 

automobiliai“. Paga-
nyti akis į 17 išskirti-
nio dizaino automo-

bilių konceptus bus 
galima iki rugsėjo 

7 dienos. 

 2007 m. perdarytas 1935 m. 
„Bugatti Type 57S Competition 
Coupe Aerolithe“

1947 m. Normano Timbso (Norman Timbs) „Special“
EPA-Eltos nuotr.

„Cadilac Cyclone“ XP-74
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Festivalio „Karklė Live Music Beach“, 
vyksiančio rugpjūčio 15-17 dienomis 
Karklėje, ažiotažo ugnį kursto karštos 
naujienos.

Jau patvirtinta, kad Karklėje iškilsiančią 
muzikos ir pramogų valstybę savo vizitais 
pagerbs gotikinio roko gigantai „Him“ iš 
Suomijos, jaunatviškai ryškus Didžiosios 
Britanijos „importas“ Charli XCX, legendi-
niai jamaikiečiai „Inner Circle“. Tai tik frag
mentas kalbant apie visą atlikėjų sąrašą bei 
naujausią jo papildymą. „Nutrūk nuo gran-
dinės  vasara jau čia pat!“  ragina organi-
zatoriai, o kartu ir patys demonstruoja vi-
sišką stabdžių nebuvimą siekiant, kad Žoli-
nė su „Karklė Live Music Beach“ šiemet 
nustebintų net įnoringiausią publiką.

Atlikėjų sąraše jau puikuojasi 22 kokybiš-
kos muzikos flagmanai iš Lietuvos ir svetur, o 
taškas dar negreit bus padėtas. Organizatoriai 
planuoja, kad atlikėjų skaičius perkops 70.

Festivaliai

„karklė live 
Music Beach“ meniu

n festivalio razinos: „Him“, 
„Inner Circle“, „Charli XCX“
n šokių muzikos asai „Dub Mafia“ 
iš Didžiosios Britanijos
n pašėlę Moldovos etnorokeriai „Zdob si Zdub“
n latviai „The Sound Poets“
n lietuvių armija: „Naktinės personos“, „G&G 
Sindikatas“, Leon Somov & Jazzu, GJan, 
„Keymono“, „Baltasis kiras“, „Hit - Kick“, Linas 
Adomaitis, „Colours of Bubbles“, Marijonas 
Mikutavičius, „Golden Parazyth“, Mantas, Ieva 
Narkutė
n Karklėje įvyks pirmasis Baltijos šalyse dar 
niekad nekoncertavusio britų reperio Tinie Tempah 
pasirodymas
n gros viena populiariausių Rytų Europos grupių 
„Lyapis Trubetskoy“
n pasirodys estai „Ewert and The Two Dragons“

Bilietai brangsta nuo gegužės 30 d.
Bilietus į „Karklė Live Music Beach“ platina „Tiketa“.

Tamsių baladžių ir sunkaus, sintezatoriais papildyto 

skambesio mišiniu scenos veteranai „Him“ lietuvius 

vaišino jau senokai - daugiau nei prieš 10 metų. 

Renesansą išgyvenanti grupė energingai graibstoma 

didžiausių vasaros festivalių.

HiM
„Sweat (A La La Long)“ ir kitų „Inner Circle“ hitų melodijos - 

tikros vasaros bombos, kurios lietuviškame paplūdimyje sprogs 

su jamaikietišku paraku. Viena labiausiai gerbiamų regio grupių 

pasaulyje, pelniusi „Grammy“ apdovanojimą, ant savo sėkmės 

bangos skrieja jau kelis dešimtmečius.

iNNER CiRClE

Charizmatiška, madinga, ekspresyvi - šie trys 

epitetai turbūt labiausiai tiktų apibūdinant Charli 

XCX. Pernai su studijiniu albumu „True Romance“ 

debiutavusi atlikėja jau spėjo apšildyti „Coldplay“ 

ir Santigold bei planuoja ant scenos lipti prieš Eli 

Golding (Ellie Goulding).

CHaRli XCX

„Karklė 2014“ ragina nutrūkti nuo grandinės

„Laisvalaikio“ inf.
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Ar apie gardžius pietus atviraujanti „Twit-
ter“ žinutė gali virsti daina? Kaip tingų 
augintinį priversti bent šiek tiek pajudėti? 
Kodėl mus žavi miniatiūriniai daiktai ir 
kaip tuo pasinaudojo „Coca-Cola“? Šian-
dien - apie „Twitter“ suregztas reklamos 
kampanijas.

El.reklama: socialiniai tinklai - galingas reklamos tinklas

n Nors „Twitter“ Lietuvoje taip ir nerado savo 

auditorijos, pasaulyje tai galingas reklamos įrankis.

Vietoj 
IšVadų

meilės dainos suvožtiniams

Kas?
„Wendy’s“.

Ką padarė?
Suvožtinis taip patiko klientams, kad 

kūrybininkams beliko sugalvoti, kaip tai 
efektyviausiai išnaudoti. Ta proga buvo 
paleista reklaminė kampanija, o jos metu 
surinktos pozityviausios „Twitter“ žinutės 
ir pagal jas įrašyti bei nufilmuoti muziki-
niai vaizdo klipai.

Kodėl veikė?
Įsivaizduokite, apsilankote užkandinė-

je ir savo paskyroje parašote tokį tekstą: „Tai 
tikriausiai pats gardžiausias dalykas, ką 
savo gyvenime esu valgęs“. Lygiai taip, su 
visomis gramatinėmis klaidomis, raktažo-
džiais ar kitais simboliais, vietos įžymybė 
įdainuoja jausmingą kūrinį.

rezultatai?
Apie akciją kalbėjo ne tik interneto 

portalai ar dienoraščiai, bet ir televizijos 
laidų vedėjai. „Wendy’s“ žmonės tvirtina, 
kad per penkias savaites „Facebook“ tin-
kle paviešinti vaizdo klipai buvo peržiū-
rėti 7,5 mln. kartų.

http://goo.gl/7vblke
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Miniatiūrinis kioskas, padidinęs 
gėrimo pardavimus

Kas?
„Coca-Cola“.

Ką padarė?
„Coca-Cola“ mažais žingsniais bando 

keisti įsisenėjusią praktiką dalyti produk-
ciją nemokamai. Šįkart penkių didžiau-
sių Vokietijos miestų centrinėse aikštėse 
buvo pastatyti miniatiūriniai kioskai. 
Viskas, net laikraščių kopijos, bandelės, 
saldainiai ir kiti produktai, čia vos telpa 
į delną. Na, o pagrindinis akcentas - ma-
žosios „Coca-Cola“ skardinės.

Kodėl veikė?
Idėją pasiūliusios agentūros atstovai 

teigia, kad miniatiūriniai daiktai visada 
yra patys žaviausi. Kad ir kiek metų 
mums būtų... Rezultatai? Nors tiesiogiai 
su „Twitter“ kompanija susieta nebuvo, 
tiek šiame, tiek kituose socialiniuose tin-
kluose greitai pasklido žinia apie neregėtą 
kioską. Džiaugiamasi, kad per dieną šiuo-
se „prekybos taškuose“ parduota po 380 
mažųjų gėrimo skardinių, o tai yra 278 
proc. daugiau, nei nuperkama iš įprasto 
„Coca-Cola“ automato.

Internetas

El.reklama: socialiniai tinklai - galingas reklamos tinklas kaip priversti augintinius 
pasidarbuoti dėl maisto?

Kas?
„GranataPet“.

Ką padarė?
„GranataPet“ pozicionuoja save kaip sveiką 

ėdalą šunims gaminančią įmonę. Norėta su-
stiprinti šį įvaizdį, tad sukurtas specialus įren-
ginys, veikiantis kaip augintinio treniruoklis 
ir šėrimo mašina viename. Šeimininkams te-
reikėjo parašyti „Twitter“ žinutę su atitinkamu 
raktažodžiu, tuomet iš aparato iškrisdavo ka-
muoliukas, vos šuo jį atneša, už tai gauna por-
ciją maisto.

Kodėl veikė?
Tiesa, kamuoliukuose integruotos mikros-

chemos, fiksuojančios numetimo atstumą ir šuns 
greitį. Visa informacija siunčiama į šėryklą, ir 
jei gyvūnas savo užduotį atlikdavo per daug lėtai, 
maistas nepasirodydavo. Taip įtraukta į rungtį, 
priverčiančią pajudėti net tingiausią augintinį.

rezultatai?
Kampanija vyksta Vokietijos miestuose ir 

miesteliuose. Jai vos kelios savaitės, tad rezultatus 
skaičiuoti kiek ankstoka. Vis dėlto organizatoriai 
atvirauja, kad lūkesčiai pasitvirtino su kaupu ir 
susidomėjusiųjų skaičius neregėtai didelis.

http://goo.gl/c299h5

http://goo.gl/izoH0W
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Prieš keturiasdešimt metų maža mergaitė Judi-
ta, paraginta mokytojų ir artimųjų, pirmą kartą 
viena užlipo ant scenos ir prieš didžiulę audito-
riją atliko dainą „Kad aš našlaitėlė“. Šiandien ži-
noma Lietuvos operos solistė, pirmosios „Dainų 
dainelės“ laureatė JuDita Leitaitė su šypsena 
prisimena tą mažą mergaičiukę. Jei ne šis kon-
kursas, prisipažįsta, ji, matyt, būtų pasukusi visai 
kitu keliu ir tapusi gydytoja.

„Dainavau chore, mergaičių ansamblyje, netikėtai 
mokytoja Marija Simonaitienė pasiūlė dalyvauti kon-
kurse, parengė dvi solines dainas. Sudalyvavau ir lai-
mėjau. Neįsivaizduojate, kokia tai buvo garbė. Juk 
tokių konkursų apskritai nebūdavo, net televizijos 
kanalas buvo tik vienas. Visi giminės žiūrėjo, visi ži-
nojo“, - pasakojo J.Leitaitė.

Prieš „Dainų dainelę“ operos solistė apie daini-
ninkės karjerą nebuvo net susimąsčiusi. „Mokykloje 
labai gerai mokiausi. Galėjau įstoti į bet kokią specia-
lybę. Galvojau apie gydytojos arba veterinarės karjerą, 
nes labai mylėjau kates, tačiau po kelių „Dainų daine-
lės“ laimėjimų buvau pakviesta studijuoti į Muzikos 
akademiją“, - savo muzikinio kelio pradžią prisiminė 
operos solistė.

Paklausta, kuo šiandienė „Dainų dainelė“ skiriasi 
nuo pirmosios, J.Leitaitė apgailestavo, kad dabar šis 
konkursas, nors dar bando išlaikyti solidaus projekto 
įvaizdį, po truputį „popsėja“. „Dabar „Dainų dainelėje“, 
kaip ir kituose talentų šou, daug kas prisigalvoja viso-
kių išorinių efektų, šou elementų, anksčiau apie tai 
niekas nežinojo ir negalvojo“, - pasakojo dainininkė.

„Dainų dainelė“ išaugino ne vieną žinomą atlikėją. 
Tarp jų Liudas Mikalauskas, Vaida Genytė, Evelina 
Sašenko, Ona Kolobovaitė, Edmundas Seilius ir kiti. 
Kam šiemet nusišypsos laimė tapti jubiliejinio kon-
kurso laureatais, paaiškės „Dainų dainelės“ finale.

Užaugę su 

„Dainų 
dainele“

Koncertą birželio 1 d. tiesiogiai iš 

Nacionalinio operos ir baleto teatro transliuos 

Lietuvos televizija



AŠTRUS ŽVILGSNIS

Nors daugelis operos solistę KristiNą 
Zmailaitę pažįsta iš televizoriaus ekrano, 
ji pati prie televizoriaus - retas svečias. tV3 
„Chorų karų“ komisijoje griežtą nuomonę 
turinti dainininkė aštrios kritikos pažėrė ir 
lietuviškiems televizijos kanalams.

REKLAMA
Kai televizija turi reklamos, vadi-

nasi, gauna kažkokį pelną. Priešingu atveju te-
levizija neišgyventų. Man tie reklamos intarpai 
yra visiškai „dzin“, galiu juos pakentėti.

ŽINIŲ LAIDOS
Be abejo, tai yra pliusas, tik gaila, 

kad komercinių televizijų žinių laidos yra labai 
panašios, netgi, sakyčiau, identiškos. Jose kal-
bama beveik apie tą patį, reportažai rodomi 
tokie patys, tik reporterio balsas skiriasi. 

KRIMINALAI 
Dėl jų yra didžiausias ažiotažas, pa-

sirodo, šios laidos yra labai žiūrimos. Visiems 
labai įdomu knaisiotis ir gyventi svetimus gy-
venimus, o paskui dėl jų jaudintis. Nekalbu 
apie tas laidas, kuriose yra faktų konstatavi-
mas, kalbu apie tas, kurios eskaluoja visokias 
baisias kokių nors kaimo žmonių istorijas.

KULTŪRA
Kultūros laidų, išskyrus per nacio-

nalinę televiziją, apskritai nėra nė vienos. Va-
dovaujamasi tokia nuomone, kad jei nėra pa-
klausos, nėra intereso, jų nereikia ir rodyti. To-
kiame pasaulyje gyvename ir nieko nebandome 
kritikuoti, o jei, neduok Dieve, sukritikavai ko-
kį „popsą“, tapsi baisiausiu liaudies priešu.

TELEVIZIJOS MISIJA
Televizija apskritai neturi jokios 

misijos. Tai tėra reitingų vaikymasis ir in-
formacijos pateikimas. Televiziją nori žiūri, 
nori - ne. Televizija atlieka nebent links-
mintojos misiją.

TECHNOLOGIJOS
Nesakau, kad technologijų pažan-

ga yra blogai, bet kartu su jomis atsiranda 
didesnė priklausomybė nuo televizoriaus. 
Ypač vaikams. Tas sėdėjimas prie televizo-
riaus niekur neveda. 

LAISVALAIKIS PRIE TV
Galima susirasti ir taip ką veikti - 

važiuoti į gamtą, keliauti, leisti laiką su drau-
gais. Nesakau, kad reikia imti ir skaityti kny-
gas apie Einšteiną, bet laisvalaikis prie tele-
vizoriaus tikrai prasta idėja.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Kristiną Zmailaitę
Žinomas lietuvių aktorius SAULIUS BALANDIS
sukūrė pagrindinį vaidmenį neseniai kino teatruose 
pasirodžiusioje subtilioje latvių ir islandų erotinėje 
dramoje „Mona“.

Aktorė AGNĖ GRUDYTĖ užimta naujais darbais - 
filmuojasi naujame TV3 seriale „Inspektorius 
Mažylis“, čia ji atliks Silvijos, merginos, kuri 
kenčia nuo mylimojo smurto, vaidmenį.

Aktorius RAMŪNAS CICĖNAS imasi naujos 
veiklos - nuo šiol jis taps TV3 projekto „Lietuvos 
talentai“ vedėju. 

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija kartu su 
asociacija LATGA skelbia radijo dramaturgijos 
konkursą KVIEČIA RADIJO TEATRAS, skirtą 
Teatrų metams paminėti. 

Nuo šiol kartą per mėnesį TV3 atvers savo 
duris ir pakvies visus norinčius apsilankyti 
specialiose ekskursijose po televizijos 
užkulisius.

VIENU SAKINIU

REITINGAI

LAISVALAIKIS 2 0 1 4  g e g u ž ė s  3 052

Nr. laida tV reitingas

1 mOtErYs mElUOJa GEriaU 7 tV3 9,1

2 tV3 VaKarO ŽiNiOs tV3 8,2

3 PriEŠ srOVę tV3 7,9

4 ŽaliOJi ENCiKlOPEDiJa tV3 6,5

5 ViKiNGŲ lOtO tV3 6,4

6 KK2 lNK 6,3

7 tV3 ŽiNiOs tV3 6,0

8 NUO...iKi lNK 5,8

9 18:30 lNK 5,7

10 PamirŠK maNE 2 tV3 5,6

Duomenys:
TNS LT, 2014 gegužės 19 - 25 d.TV
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lietuvos rytas tV 5,2 %
PBK 4,4 %
tV1 4,3 %
tV8 4 %
info tV 2 %

rEN lietuva 1,8 %
Video ir DVD 1 %
lrt Kultūra 0,8 %
liuks! 0,4 %
NtV mir 0,3 %

lNK 17,8 %

tV6 6,2 %

lrt televizija 
10 %

PASISKIRSTYMAS 
GERIAUSIU LAIKU 

(19.10-22.30)

Kiti
kanalai 13,9 %

BtV 7,5 %

tV3 20,3  %

PBK 4,7 %
lietuvos rytas tV 4,6 %
tV1 3,6 %
rEN lietuva 3 %
info tV 3 %

tV8 2,6 %
Video ir DVD 1,5 %
lrt Kultūra 1,1 %
liuks! 0,6 %
NtV mir 0,4 %

tV6 5,1 %

BtV 8,5 %

lrt televizija 
10,2 %

TV AUDITORIJOS 
PASISKIRSTYMAS

Kiti
kanalai 17,2 %

tV3 16,7 %

lNK 17,3 %
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TELEVIZIJATEMA

Paradoksalu - nors šiandien daugelis vie-
šai prisipažįsta, kad televizoriaus nežiūri, 
o jei žiūri, tai tik dokumentikos kanalus, 
populiariausių laidų dešimtukuose pui-
kuojasi pramoginės, o ne intelektualios 
užsienio kanalų laidos apie mokslą, gyvū-
nus ar gamtą. Psichologė Ramunė Želio-
nienė įsitikinusi - jau geriau pažiūrėti sve-
timą tragediją, negu ją organizuoti savo 
asmeniniame gyvenime.
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Televizinis „fonas“ irgi kenkia

Tai kas gi mus verčia paspausti televizo-
riaus pultelio mygtuką ir stabtelėti ties viena 
ar kita laida? „Žmogaus psichikai reikia įspū-
džių. Tai būdinga labiau moterims, bet tinka ir 
vyrams. Žiūrovams patinka stebėti įspūdingas 
istorijas. Sąmoningesni ieško intensyvių, pozi-
tyvių istorijų, mažesnį informacijos filtrą turin-
tys žiūrovai mažiau reiklūs, todėl įsitraukia ir į 
ne tokių sėkmingų istorijų stebėjimą. Svarbiau-
sia - kad stipriai jaudintų“, - pasakojo psicholo-
gė. Anot jos, TV laidų kūrėjai visa tai žino ir tuo 
naudojasi. „Emocionalesnės, ekspresijos nesto-
kojančios, artistiškos asmenybės mėgsta trage-
dijas. Svetimi, sudėtingi likimai - ypač tinkamas 
maistas tokioms sieloms. Yra žmonių, kurie 
neturi tam tikro informacijos filtro, todėl žiūri 
viską, ką rodo“, - teigė R.Želionienė.

Pasak jos, televizija formuoja ne tik visuo-

menės nuomonę, bet ir stereotipus, įpročius 
rengtis, kalbėti ir t.t. „Ypač atsakingi turėtų 
būti tie, kurie augina vaikus. Paklausę jų, ko-
kie suaugusieji jiems patinka iš TV laidų ar 
filmų, suprasite, į kokias „žvaigždes“ jie nori 
būti panašūs“, - tvirtino psichologė. Išgirdus 
tokias grėsmes galima imti teisintis, kad te-
levizorius dažniausiai skamba tik kaip fonas, 
deja, net ir tas „fonas“ turi neigiamą įtaką. 
„Nebūtina atidžiai ką nors žiūrėti ar klausyti. 
Štai kodėl tiek suaugusieji, tiek vaikai prade-
da juokauti panašiai kaip X laidos vedėjas, 

vartoti atitinkamus žodžius. Vaikai ir jaunimas 
ne juokais gali susipainioti, padaryti klaidingas 
išvadas apie suaugusiųjų gyvenimą ir atkar-
toti visa tai savo elgesiu, ypač jei šeimoje nė-
ra stabilaus elgesio modelio“, - sakė R.Želio-
nienė. Būtent televizijos įtaka yra tai, kad jau 
pradinių klasių mokinės rūpinasi, kad per 
daug nevalgytų ir būtų tokios figūros, kokios 
yra jų dievukės iš ekranų. Psichologė įsitiki-
nusi - jei suaugę žmonės anapus ekranų su-
prastų savo atsakomybę vaikams ir galvotų 
apie visuomenės ateitį, tikėtina, kad laidų tu-
rinys pagerėtų ir sumažėtų lėkštų šou.

Dabar panašu, kad žmonės anapus ekranų, 
nors ir supranta savo įtaką, ja tik naudojasi. 
„Jei žmogus neturi įpročio kelti klausimo „ar 
tikrai tai gali būti tiesa?“, jis tampa puikia ma-
rionete informacija manipuliuojantiems asme-
nims. Reklamos kūrėjai tą puikiai išnaudoja, o 
pasekmės - akivaizdžios. Pavyzdžiui, pasiturin-
tys žmonės maistą perka atitinkamose parduo-
tuvėse, o į tam tikras - net neina. Nes reklama 
suformavo tam tikrą „vartotojo statuso lygį“, - 
pasakojo psichologė.

Priklausomybė nuo Tv

Nustatyta, kad televizija lygiai kaip narko-
tikai ar rūkymas sukelia priklausomybę. „Jei 
kurį laiką kiekvieną vakarą užmigtume su įjung-
tu televizoriumi ir staiga kas nors nebeleistų 
to daryti, patirtume, ką reiškia būti pripratusiam 
prie televizoriaus“, - sakė R.Želionienė. Anot 
jos, pirmiausia reikia įsisąmoninti, kad dažnas 
televizoriaus žiūrėjimas arba tam tikrų dalykų 
žiūrėjimas yra skurdinantis gyvenimą įprotis, o 
tik tada jau galima pradėti keisti šį įprotį. „Juk 
prieš mirtį žmogus paprastai gailisi ne dėl ne-
pažiūrėtos iki galo kokios nors laidos, o dėl to, 
kad per mažai laiko praleido su savo artimais ir 
mylimais žmonėmis“, - pasakojo psichologė.

Tačiau ar iš tiesų televizija yra toks visuo-
tinis blogis ir joje negalima rasti nieko vertin-
go? Galima. „Televizija naudinga tuomet, kai 
žiūrovą stebimi procesai įkvepia gyventi są-
moningiau, skatina labiau mylėti save ir arti-
mą“, - įsitikinusi R.Želionienė.

„Juk prieš mirtį 
žmogus gailisi ne 
dėl nepažiūrėtos 
iki galo kokios 
nors laidos, o dėl 
to, kad per mažai 
laiko praleido 
su savo artimais 
ir mylimais 
žmonėmis“

Ramunė Želionienė

n Žmonės visame pasaulyje kasdien prie televi-

zoriaus praleidžia vidutiniškai po tris valandas. Tai 

reiškia, kad kai jiems sukanka 60 metų, 10 metų jie 

būna praleidę prie televizoriaus. Lietuvoje vidutiniškai 

žmogus per dieną televizorių žiūri 3 val. 40 min.

n Iškraustyk televizorių iš savo miegamojo, taip 

laimėsi pusantros valandos kasdien sau ir savo 

artimiesiems.
n Kiekvienas amerikietis, iki kol jam sukanka 14 

metų, vidutiniškai per televizorių būna pamatęs 

apie 11 tūkst. nužudymų, kai jam sukanka 18 metų, 

šis skaičius išauga iki 200 tūkst.

n Vidutiniškai žmogus, sulaukęs 65 metų, būna 

pamatęs apie 2 mln. reklamų.

n Amerikiečiams buvo užduotas klausimas, ar už 

milijoną dolerių jie visam laikui atsisakytų televizo-

riaus. 25 proc. amerikiečių atsakė neigiamai.
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TV PROGRAMA penktadienis

17.00	„Muchtaro
									sugrįžimas“

19.50 Kitoks pokalbis 17.25 Laba diena,
										Lietuva

19.00	Lietuvos tūkstant-
										mečio vaikai

17.00	Labas vakaras,
										Lietuva

18.30 TV3 žinios. TV3
									sportas. TV3 orai

TV8
7.50, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.40 „Detekty-
vė Fišer“ (N-7). 9.50 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“.
10.20 Senoji animacija. 10.55 „Arabų princas“
(N-7). 12.40, 16.00 Gydytojai (N-7). 13.35, 19.00
„Apkabink mane“ (N-7). 14.30, 20.30 „Moterys
meluoja geriau“ (N-7). 17.00, 23.50 Mano vaikas.
18.00, 22.55 „Meilė gyventi“ (N-7). 20.00Labanakt,
vaikučiai. 21.05 Romantinė drama „Skarlet“ (N-7).

Info TV
5.00 Info diena. 9.00 Žinios. 9.40, 15.45 Dviračio
šou. 10.05 Padėkime augti. 10.30 Šefas rekomen-
duoja. 10.55, 16.10 24 valandos (N-7). 11.45
Sekmadienio rytas. 12.30 Krepšinio pasaulyje
su Vidu Mačiuliu. 13.00, 14.50 Pasaulio uostai.
13.55 „Mus supantis pasaulis“. 17.00 Info diena.

PBK
5.50, 20.40 Lietuvos „Laikas“. 6.00 „Labas rytas“.
9.00, 11.00, 14.00 Naujienos. 9.25, 13.05 Tiesa
kažkur šalia. 9.50 Gyventi sveikai. 11.35 Mūsų
laikais. 12.25Metas pietauti. 13.40Kitos naujienos.
14.20 Jūsų reikalas. 15.00, 3.50 Suprasti. Atleis-
ti. 15.30 J.Menšovos laida. 16.25, 4.40 Mados
nuosprendis. 17.25 Jūrmala. 20.00 Laikas. 21.05
„Stebuklų laukas“. 22.10 Respublikos turtas.

REn
7.00 Animacinis f. 7.15 Tinkamas vaistas. 8.05
Žiūrėti visiems! 8.55 Šeimos dramos. 9.55
Nemeluok man! 11.50 Kviestinė vakarienė.
12.50 Dokumentinis spec. projektas. 15.25
Žiūrėti visiems! 16.25Mano nuostabūs... 17.25
Šeimos dramos. 18.25 Nemeluok man! 19.25
Tinkamas vaistas. 20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Tikra virtuvė. 22.30 Pasaulio paslaptys su
A.Čapman. 23.30 Ekstrasensų mūšis.

TV PolonIa
7.10 Pasaulis sukasi. 8.00 „Vilnoteka“. 8.15
Polonija užsienyje. 8.25 Animacinis f. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.00, 23.00 Polonia 24.
12.40, 17.55, 1.45 „Dvi medalio pusės“. 13.00,
19.50, 5.20 „Laimės spalvos“. 13.25, 18.50,
21.45, 2.10Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50
„M, kaip meilė“. 14.50 „Komisaras Aleksas“.
15.35 Klajūno užrašai. 15.50 Kaip tai veikia?
Atsinaujinantys energijos šaltiniai. 16.25 „Zlo-
topolskiai“. 17.00 Laukimo salė. 18.20, 22.45,
5.15 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas.
18.55 Z.Vodeckis ir jo svečiai. 20.25 „Ex Libris“.
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir
orų prognozė. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“.
23.45, 5.55 „Pabėgimas iš kino teatro „Laisvė“.
2.15 Animaciniai f. 4.40 Polonia 24.

DIVa UnIVERsal TV
5.00, 12.30 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimi-
ninkės“. 6.40, 10.00, 14.10, 17.30 „Ištekėjusi už
Džonaso“. 7.30, 10.50 „Kardašianų šeimos aukš-
tuomenės gyvenimas“. 9.10, 13.20, 18.20 „Džu-
liana ir Bilas“. 15.00, 19.10 „Nuotaka milijonieriui“.
15.50, 20.00, 22.05 „Išskirtiniai“. 16.15, 21.15, 1.00
„Mados kontrolė“. 22.55 „Kendros šou“.

TV1000
5.00 „Nuogas vyras“. 6.45 „Mano vaivorų naktys“.
8.30 „Keleiviai“. 10.10 „Brėkštanti aušra“. 1 d.
12.20 „Vertėja“. 14.40 „Sirijana“. 17.00 „Tobulas
vyras“. 19.00 „Šalutinis efektas“. 20.50 „Brėkštanti
aušra“. 2 d. 23.00 „Meilė ant lagaminų“.

DIscoVERy
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sandėlių medžiotojai.
7.50, 19.05 Relikvijų medžiotojai. 8.15 Išgyventi.
9.10Vyras, moteris, gamta. 10.05Aukso karštligė.
10.55 Nešvarus darbelis. 11.50 Kaip tai pagamin-
ta? 13.35 Didelės statybos. 14.30 Puošyba. 15.25
Kelių monstrai. 16.20 Kova dėl konteinerių. 16.50
Likviduotojas. 17.15Mirtinas laimikis. 18.10 Auk-
cionų karaliai. 18.40 Sandėlių medžiotojai. 19.35
Karai dėl bagažo. 20.00 Kaip tai veikia? 21.00 Tikri
aferistai. 22.00Mūsų kūnas.

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00 Ryto programa. 10.00 Namelis ant ratų.
11.00 Lobių ieškotojai. 12.00 Proto žaidimai.
13.00 Tunų žvejyba. 15.00 Paslaptingas miško
plėšrūnų gyvenimas. 16.00 Ekstremali kelionė
į Aliaską. 17.00 Paskutinės Trečiojo reicho
paslaptys. 18.00 Šri Lankos safyrai. 19.00
Proto žaidimai. Burtai. 20.00, 24.00 Antrasis
pasaulinis karas. 22.00 Kalintys svetur. 23.00
Kalėjimo sunkumai. 1.00 Nakties programa.

TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00, 14.00 Naujo
būsto paieška. Italija; Prancūzija. 9.00 Kruizas
po Pietų Kinijos jūrą, 1 d. 10.00, 15.00 Vieš-
bučių verslas. 11.00 Oro uostas 24/7. Ma-
jamis. 11.30 Gelbėtojai. 12.00, 18.00 Šešios
dienos kelyje. 13.00, 17.00, 24.00 Garsiausios
pasaulio kelionės motociklu. Po Amerikos
pietus. 16.00 Karai dėl bagažo. Los Andželas.
16.30 Nuotykiai kelyje. 19.00, 23.00 Amerikos
maistas. Baltimorė. 20.00 Naujo būsto paieš-
ka. Nepalas; Panama. 21.00 Pasienis; nusikal-
timai. 22.00 48 valandos Naujoje Zelandijoje.
1.00 Naktinė programa.

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 Animacinis f. „Legenda

apie Korą“ (N-7).
7.30	 „Simpsonai“ (N-7).
8.00	 TV serialas „Brazilijos

aveniu“ (N-7).
9.05	 „Dievobaimingos

kalės“ (N-7).
10.10	TV serialas „Visada

sakyk visada“ (N-7).
11.15	Kitoks tyrimas. Ekstra-

sensų tiesa (N-7).
12.20	TV serialas „Juodoji

skylė“ (N-7).
12.50	Animacinis f. „Ragai

ir kanopos sugrįžta“.
13.20	 „Ančiukas Donaldas

ir draugai“.
13.50	 „Legenda apie Korą“

(N-7).
14.20	 „Simpsonai“ (N-7).
14.50	 TV serialas „Nuostabi

meilė“ (N-7).
16.45	 „Moterys meluoja

geriau“ (N-7).
17.50	Kvieskite daktarą!

(N-7).
18.30	TV3 žinios. TV3

sportas. TV3 orai.
19.30	Animacinis f. „Mikė

Pūkuotukas“.
20.30	Komedija „Karalius

Ralfas“ (N-7).
22.45	Komedija „Namai

namučiai“ (N-14).
0.35	 Komedija „Nepadori

komedija“ (N-14).

6.30	 Dienos programa.
6.35	 Animacinis f. „Žuviukai

burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji Tomas ir

Džeris II“.
7.25	 Animacinis f. „Maša

jau nebe tinginė“.
7.40	 „Maša ir stebuklinga

uogienė“.
7.50	 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“ (N-7).
8.50	 24 valandos (N-7).
10.45	Pagalbos skambutis

(N-7).
12.55	Animacinis f.

„Kempiniukas
Plačiakelnis“.

13.20	 „Ogis ir tarakonai“.
13.30	 „Snieguolė“.
13.40	 „Sniego takeliais“.
13.55	TV serialas „Pavogtas

gyvenimas“ (N-7).
15.00	TV serialas „Meilė ir

bausmė“ (N-7).
17.00	Labas vakaras,

Lietuva.
17.30	24 valandos (N-7).
18.30	Žinios. Kriminalai.

Sportas. Orai.
19.30	KK2 penktadienis

(N-7).
21.00	 Mano vyras gali (N-7).
22.15	Romantinė komedija

„Širdžių ėdikas“ (N-7).
0.20	 Fantastinis nuotykių

f. „Betmenas ir
Robinas“ (N-7).

6.00	 Labas rytas, Lietuva.
9.00	 TV serialas „Komisaras

Reksas“ (N-7).
10.00	 „Miestelio ligoninė“.
11.00	 „Naisių vasara“.
11.30	Specialus tyrimas.
12.20	Taip. Ne.
13.15	Lašas po lašo.
13.25	Dėmesio centre.
13.55	Žinios. Orai.
14.05	Laba diena, Lietuva.
14.30	NATO Parlamentinės

Asamblėjos pavasa-
rio sesija Vilniuje.
Tiesioginė transliaci-
ja iš LR Seimo.

16.00	Žinios. Sportas. Orai.
16.30	NATO Parlamentinės

Asamblėjos pavasa-
rio sesija Vilniuje.
Tiesioginė transliaci-
ja iš LR Seimo.

18.00	Šiandien (su vertimu
į gestų kalbą).
Sportas. Orai.

18.45	Žingsnis po žingsnio.
Būstas.

19.00	Lietuvos tūkstant-
mečio vaikai.

20.25	Loterija „Perlas“.
20.30	Panorama. Verslas.

Kultūra. Sportas. Orai.
21.15	Duokim garo!
22.00	Loterija „Perlas“.
22.05	Duokim garo!
23.15	 „Šnipai“ (N-7).
0.15	 „Senis“ (N-7).

7.00	 TV serialas
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).

8.00	 Yra kaip yra (N-7).
9.00	 Prajuokink

mane (N-7).
10.00	TV serialas

„Naujakuriai“ (N-7).
11.00	TV serialas

„Prokurorų patikrini-
mas“ (1) (N-7).

12.00	Kalbame ir
rodome (N-7).

13.00	TV serialas
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).

14.00	Pragaro
virtuvė (N-7).

15.00	TV serialas
„Nugalėtoja“.

16.00	TV serialas
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).

17.00	TV serialas
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).

18.00	Žinios.
18.25	 „Šeimynėlė“ (1, 2)

(N-7).
19.30	Amerikietiškos

imtynės (N-7).
21.30	Veiksmo f.

„Nostradamas“
(N-14).

23.15	Fantastinis trileris
„Dažnis“ (N-14).

1.35	 Bamba TV (S).

6.40	 Programa.
6.44	 TV parduotuvė.
7.00	 Reporteris.
7.45	 Žinių naujienos

(N-7).
8.00	 Dokumentinis f.

„Tyrinėtojai. Caro
archyvas“ (N-7).

9.05	 Dokumentinis
f. „Tyrinėtojai.
Lemtinga Napoleono
klaida“ (N-7).

10.10	 „Kobra 12“ (N-7).
11.15	Reporteris.
12.00	Nuoga tiesa (N-7).
13.00	Patriotai (N-7).
14.00	Lietuva tiesiogiai.
14.35	TV parduotuvė.
14.50	 „Komisaras

Megrė“ (N-7).
16.00, 17.00	 Žinios. Orai.
16.20	Namų daktaras.
17.20	Dokumentinis f.

„Pavojingiausi
pasaulio gyvūnai“.

18.00	Reporteris. Orai.
18.50	 „Kai jos nelauki...

(N-7).
19.50	Kitoks

pokalbis (N-7).
20.50	Pasaulis X (N-7).
21.50	Veiksmo f.

„Pranašas“ (N-14).
23.50	Kriminalinis

veiksmo f.
„Vieniša vieta
numirti“ (N-14).

8.05	 „Miestelio ligoninė“.
9.00	 Labas rytas, Lietuva.
11.30	Naktinis ekspresas.
12.00	Mūsų dienos - kaip

šventė.
13.35	 Rolando Butkevičiaus

80-osioms gimimo
metinėms. TV spek-
taklis. „Zooparke“.

15.00	Dokumentinis f.
„Be dainos - nė
dienos“. 1982 m.

15.30	Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu.

16.20	Muzikinis f.
„Kažkas atsitiko“.

17.25	Laba diena, Lietuva.
17.50	Žinios.
18.00	 „Poezijos pavasario“ -

Maironio premijos
laureato vainikavi-
mas ir literatūros
vakaras.

20.00	 Skambantys pasauliai.
21.00	Dokumentinis f.

„Apie teisę“.
21.10	Linija, spalva, forma.
22.00	Naktinis ekspresas.
22.30	 Lietuvių kinas trumpai.
23.00	Džiazo vakaras.

Tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2014“.

24.00	Panorama.
0.45	 Pasaulio lietuvių

jaunimo
susitikimas 2012.
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„ŠIRDŽIŲ ĖDIKAS“
Romantinė komedija. JAV. 2012. 
Režisierius G.Mučinas. Vaidina
Dž.Batleris, Dž.Bil, D.Kveidas.

Kadaise garsus futbolininkas bando 
ištaisyti praeities klaidas treniruoda-
mas sūnaus futbolo komandą ir taip 
prisigerinti ne tik sūnui, bet ir buvusiai 
žmonai. Kaimynystėje gyvenančios 
vienišos mamytės nepraleidžia pro-
gos paflirtuoti su gražuoliu treneriu.

„BETMENAS IR ROBINAS“
Fantastinis nuotykių Filmas.
JAV. 1997. 
Režisierius Dž.Šumacheris.
Vaidina U.Turman, Dž.Klunis,
A.Švarcenegeris.

Betmenas ir Robinas dar turi dėl ko 
kovoti - jie turi išgelbėti pasaulį nuo 
pražūtingos minties įgyvendinimo - 
užšaldyti pasaulį. Be to, reikia skubiai 
rasti vaistus, kuriais būtų galima iš-
gydyti mirtinai sergantį Alfredą.
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gegužės 30 d.

19.00	„Rani: maištingoji
										princesė“

12.55	„Simpsonai“22.50	Melodrama
									„Meilėje ir kare“

ANIMAl
7.00, 11.55 Gyvūnų oro uostas. 7.25 Gyvenimo
ilgumo kelionė. 8.15 Mutantų planeta. 9.10 Nau-
jagimiai gamtoje. 10.05, 14.40 Gepardas. 11.00 
Gyvūnų teritorija. 12.20 Ginant laukinę gamtą.
12.50 Veterinarijos klinika. 13.45 Dž.Korvino pa-
sivaikščiojimai. 15.30 Namai medžiuose. 16.30 
Mutantų planeta. 17.25 Kačiukai ir šunyčiai.
18.20 Pragariška katė. 19.15 Aligatorių tram-
dytojai. 20.10 Dideli ir baisūs. 21.05 Paskutinė
liūtė. 22.00 Akvariumų verslas. 22.55 Namai
medžiuose.

VIASAT SpORT BAlTIc 
9.50 Futbolas. Anglijos Premier lygos
2013/2014 sezono įvarčiai. 10.50, 12.50,
14.50, 16.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Ketvirtfinalis. 18.50 Kalnų dviračiai.
Pasaulio čempionatas. Tiesioginė transliacija.
20.40 Futbolas. UEFA Čempionų lygos sezono
apžvalga. 21.10 Futbolas. Draugiškos rung-
tynės. Nigerija - Škotija. 23.00 „Formulė-1“.
Monako GP lenktynių apžvalga. 24.00 Kalnų
dviračiai. Pasaulio čempionatas. 1.50 Futbo-
las. Europos lygos finalas. „Sevilla“ - „Benfi-
ca“. 5.30, 7.30 Krepšinis. Eurolygos finalinio
ketverto varžybos.

SpORT1
7.15 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 8.00 
NBA krepšinio lyga. Bruklino „Nets“ - Majamio
„Heat“. Atkrintamosios varžybos. 10.00 Rusijos
„Premier League“. „Lokomotiv“ - „Zenit“. 12.00 
Olandijos „Eredivisie“ lygos turo apžvalga. 13.00,
19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos naujienos.
13.10 NBA krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“
- Oklahomos „Thunder“. 15.30 NBA Action.
Krepšinio lygos apžvalga. 17.00 VTB Vieningoji
krepšinio lyga. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija
(numatoma). 19.15 Olandijos „Eredivisie“ lygos
turo apžvalga. 20.00, 21.15 NBA krepšinio lyga.
Bruklino „Nets“ - Majamio „Heat“. Atkrintamo-
sios varžybos. 22.15, 23.15 ATP 250. „Open De
Nice“ Prancūzija. Vyrų tenisas. Finalas. 0.10 NBA
krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ - Okla-
homos „Thunder“. 2.30 NBA Action. Krepšinio
lygos apžvalga. 3.30 NBA krepšinio lyga. Maja-
mio „Heat“ - Indianos „Pacers“. Atkrintamosios
varžybos. Tiesioginė transliacija.

EuROSpORT
9.30 Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 10.30
Tenisas. „French Open“. 24.00 Jojimas su
kliūtimis. Nacijų taurė. 1.00 Dviračių sportas.
„Giro d’Italia“. 2.00 Tenisas. „French Open“.

„KARAlIuS RAlFAS“
Komedija. JAV. 1991. Režisierius D.S.Vordas. Vaidina Dž.Gudmanas,
P.O’Tulas, Dž.Hartas.

Kas būtų, jei staiga išeitų nebūtin visa Anglijos karališkoji šeima ir tektų 
sodinti į sostą truputį trenktą jaunikaitį? Taigi vieninteliu sosto įpėdiniu 
lieka toks labai savotiškas dainininkas iš Las Vegaso. Naujajam karaliui 
reikia išmokti visko - karališkų manierų prie stalo ir visur kitur, žaisti kri-
ketą, priimti užsienio delegacijas. Bet visa tai dar nieko.

„NAMAI NAMuČIAI“
komedija. JAV. 2009. Režisierius
S.Harperis. Vaidina D.DeVitas,
K.Sagal, S.Stounas.

Kiekvieno tėvo gyvenime ateina ta 
graudi akimirka, kai vaikai palieka na-
mus. Tomas taip ir nesulaukia tokios 
akimirkos. Jausdamas pareigą išguiti 
beveik trisdešimtmečius bedarbius sū-
nus iš namų, jis su žmona susikrauna 
daiktus ir iškeliauja atostogauti. 

rekomenduoja

lNK
22:15

TV3
22:45

lNK
0:20

TV3
20:30

6.45	 Dienos programa.
6.50	 „Jaunavedžiai“ (N-7).
7.20	 „Draugai IX“ (N-7).
7.50	 „Beprotiški mažųjų

nuotykiai“.
8.15	 „Nenugalimieji.

Kovos tęsiasi“.
8.40	 „Žvėrelių būrys“.
9.05	 „Zoro“.
9.35	 „Benas Tenas prieš

ateivius. Lemiama
kova“.

10.00	Linksmieji
žvėreliai.

10.30	 „Būrėja“.
11.00	 „Pabaiga“.
12.00	 „Melo pinklės“.
13.00	 „Apgavystės“ (N-7).
14.00	Nematomas

žmogus.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Išdykę

seniokai“ (N-7).
16.00	 „Jaunavedžiai“ (N-7).
16.30	Linksmieji žvėreliai.
17.00	Keksiukų karai.
18.00	 „Uždrausta meilė“

(N-7).
20.00	 „Pabaiga“.
21.00	 „Detektyvas

Kolambas.
Kareivėlių mūšis“
(N-7).

22.50	Melodrama
„Meilėje ir kare“
(N-7).

1.05	 „Ties riba“ (N-14).

9.10	 Teleparduotuvė.
9.25	 „Ugniagesiai

gelbėtojai“
(N-7).

9.55	 „Beverli Hilsas
90210“ (N-7).

10.55	 „Dingusiųjų
paieškos grupė“
(N-7).

11.55	 „Pelkė“ (N-7).
12.55	 „Simpsonai“

(N-7).
13.25	 „Univeras“ (N-7).
14.30	Teleparduotuvė.
15.00	 Išlikimas (N-7).
16.00	 „Las Vegasas“

(N-7).
17.00	 „112. Ekstremali

pagalba“
(N-7).

18.00	 „Pelkė“ (N-7).
19.00	 „CSI Niujorkas“

(N-7).
20.00	 „Univeras“

(N-7).
21.00	 „6 kadrai“ (N-7).
21.30	 „Ugniagesiai

gelbėtojai“
(N-7).

22.00	 „Nepaprasti
rusiški
kadrai“ (N-7).

23.00	 „Naujokė“ (N-7).
0.10	 „Žmogžudystė“

(N-7).
1.10	 „Kontrolė“

(N-7).

9.00	 Balticum
TV žinios.

9.15	 Geros savijautos
gidas.

9.45	 „Fortjė faktorius“
(N-7).

10.45	 „David
Beckham“.

11.45	Žymiausios pasaulio
vietos.

12.15	 „Įkalčiai“ (N-7).
13.15	 „Tai bent

mamytė!“ (N-7).
14.55	Rekordininkai.
15.25	 „Kupidonas“.
16.25	 „Laukinių vakarų

Pelenė“.
18.00	Sveikatos

užtaisas.
18.30	Reidas.

Eismo įvykių
kronika.

19.00	 „Rani: maištingoji
princesė“ (1)
(N-7).

20.00	Balticum
TV žinios.

20.15	Mados legendos.
20.45	Pagaliau

penktadienis!
„Paskutinis
legionas“ (N-7).

22.30	Balticum
TV žinios.

22.45	 „Visa tiesa
apie meilę“
(N-14).
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ŠeŠtadienis

21.00	Duokim garo!10.00	Svajonių sodai 9.30	 Padėkime augti

„TOKIA JAU MANO DALIA“
Romantinė komedija. JAV. 2006. Režisierius D.Petri. 
Vaidina K.Pain, L.Lohan, S.Armstrong.

Ji - Manhateno laimės įsikūnijimas, kuriam viskas gyvenime sekasi. Jos 
drabužiai gražiausi, jos vaikinai - nuostabiausi. Tačiau vieną dieną šis 
laimės įsikūnijimas pasibučiuoja su simpatingu nevykėliu ir... jos laimė 
pabėga pas jį. Tada plaukų džiovintuvas įtraukia plaukus, skalbimo maši-
na sukelia potvynį, lūžta batų kulniukai, prie nugaros prilimpa suoliukas 
(nes buvo dažytas) - ir tai tik pati pradžia!

rekomenduoja

LNK
11:30

„REZIDENTAI“
komedija, seRialas. Rusija. 
2010-2014. Režisierius 
M.Pežemskis. Vaidina
I.Ochlobystinas, A.Iljinas,
K.Asmus.

Keturi nepatyrę medicinos prak-
tikantai vis patenka į pačias kvai-
liausias situacijas, įtraukdami į jas 
ir savo vadovą Andrejų Bykovą 
bei visą ligoninės personalą. Iki 
ašarų galinčios prajuokinti situa-
cijos, charizmatiški aktoriai, puikus 
scenarijus abejingų žiūrovų tikrai 
nepaliks.

„SNIEGO ŠUNYS“
nuotykių filmas. JAV, Kanada.
2002. Režisierius B.Levantas.
Vaidina Dž.Kobernas,
K.Gudingas jaun.

Tedas Bruksas - sėkmę pelnęs Ma-
jamio stomatologas, gyvenantis 
ramų gyvenimą. Tačiau kartą jo gy-
venimas pasikeičia iš esmės - žinia 
apie paslaptingą palikimą Aliaskoje 
supažindina Tedą Bruksą su kitokia 
tikrove, kurioje svarbiausias dalykas 
yra ištikimybė ir nepaprasti šunys - 
haskiai ir malamutai. Ar pavyks sto-
matologui susidraugauti su jais?

„APELSINAI“
komiška dRama. JAV. 2011. 
Režisierius Dž.Farinas. Vaidina
A.Šoket, L.Misteris, H.Loris.

Deividas ir jo žmona Pegė išgyvena 
šeimyninius sunkumus, kurie ga-
liausiai sprogsta, kai jis įsimyli Niną, 
vos dvidešimt perkopusią kaimynų 
Terio ir Kerol dukterį. Kadangi šis 
naujas ryšys gali sugriauti santuo-
kas ir draugystę, sunkiausio darbo 
imasi Deivido ir Pegės dukra Vane-
sa, buvusi geriausia Ninos draugė.

TV6
18:00

LNK
19:00

TV3
21.30

TV8 
10.00 Kultūra +. 10.30 Laikas keistis. 11.00 
Tobula moteris. 11.30 Sportuok su mumis
12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 13.00 „Ana
ir meilė“ (N-7). 15.00 „Nanomeilė“ (N-7). 16.00 
„Frosto prisilietimas“ (N-7). 18.05 „Detektyvė
Fišer“ (N-7). 19.15 Labanakt, vaikučiai. 20.00 
„Įsimylėję Bermuduose“ (N-7). 21.50 „Skarlet“.

INfO TV
5.00 Info diena. 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 
24 valandos (N-7). 14.20, 15.50, 17.00 KK2
(N-7). 15.05 Moksliniai augalinių kultūrų tyrimai.
16.30, 17.45 Dviračio šou. 15.25, 20.30 Padėki-
me augti. 18.15, 3.30 Mano kiemas. 18.45 KK2
penktadienis (N-7). 20.00 Pasivaikščiojimai su
Leonidu Donskiu. 21.00 Dokumentinis f.

PBK
7.00, 9.00, 11.00 Naujienos. 7.25 Tiesa kažkur
šalia. 7.50 Vaikų klubas. 8.15 Gudruolės ir
gudruoliai. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas.
10.15 Metas pietauti. 11.20 Idealus remon-
tas. 12.15 Cirkas. 13.25 A.Leonovas. 14.30 
Respublikos turtas. 16.30 „Aš šalia“. 20.00 
Laikas. 20.25 Humoro jausmas. 21.35 Šįvakar
su A.Malachovu. 23.20 Kas? Kur? Kada?

REN
7.00 Animacinis f. 7.10-10.55 Kviesti-
nė vakarienė. 11.50 Pasaulio paslaptys su
A.Čapman. 12.45-15.40 Dokumentinis spec.
projektas. 16.35 Suklydimų teritorijos. 18.35 
10 metų jaunesni. 19.05 Žiūrėti visiems!
21.05 „Maršrutas“.

TV POLONIA
7.35 „Zlotopolskiai“. 9.55 Polonia 24.
10.40 Ekologijos laida. 11.05 Neramūs
protai: Jacekas Oleksynas. 11.25 Pasaulis
sukasi. 12.15 „Riteriai ir plėšikai“. 13.05 
Polonija užsienyje. 13.10, 18.25, 1.45 Gal-
vosūkis. 13.20, 22.35, 4.30 Sveikinimų
koncertas. 13.40 „Ne šios žemės bankas“.
14.30 Maklovičius keliauja. 15.00 „Ir gė-
riui, ir blogiui“. 16.00 „Mažasis lėlininkas“.
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@
lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 „Londoniečiai“.
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas
ir orų prognozė. 21.45, 3.40 „Teisieji“.
23.00, 4.50 Lenkai čia ir ten. 23.40, 5.25 
„Sparnuotos kiaulės“. 2.45 Animacinis f.
3.00 Žinios.

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Beibleidai. Metalo

meistrai“ (N-7).
7.30	 „Bidamanų turnyras“

(N-7).
8.00	 „Bailus voveriukas“.
8.30	 „Ančiukas Donaldas

ir draugai“.
9.00	 Tobula moteris.
9.30	 Mamyčių klubas.
10.00	Svajonių sodai.
11.00	 „Monstrų vidurinė

mokykla. Pabaisų
miestas“ (N-7).

12.20	 Fantastinis nuotykių f.
„Alisa stebuklų
šalyje“ (N-7).

14.25	Komedija
„Vaiduoklių gaudyto-
ja“ (N-7).

16.15	 „Kobra 11“ (N-7).
17.20	Ekstrasensai detekty-

vai (N-7).
18.30	TV3 žinios. TV3

sportas. TV3 orai.
19.00	Filmas šeimai

„Grūdintas plienas“
(N-7).

19.30	Filmo pertraukoje
- Eurojackpot.

21.30	Komiška drama
„Apelsinai“ (N-14).

23.20	Kriminalinė drama
„Pasmerktas mirti“
(N-14).

1.40	 Vesternas „Vilties
ranča“ (N-7).

6.25	 Dienos programa.
6.30	 „Pinkis, Elmira ir

Makaulė“.
6.55	 „Beprotiškos links-

mybės“.
7.20	 „Antinas Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo lyga“.
8.10	 „Benas Tenas.

Supervisata“.
8.35	 „Kapitono Vrungelio

nuotykiai“.
8.50	 „Katinas Leopoldas

sapne ir tikrovėje“.
9.00	 „Ponas Bynas“.
9.30	 Padėkime augti.
10.00	 „Nenugalimieji.

Pasaulių susidūrimas“.
11.30	Romantinė komedija

„Tokia jau mano
dalia“ (N-7).

13.25	 „Mano puikioji
auklė“.

14.30	 „Komisaras
Aleksas“ (N-7).

15.30	 „Dalasas“ (1) (N-7).
16.30	 „Didingasis amžius“

(N-7).
18.30	Žinios. Sportas. Orai.
19.00	Nuotykių f. „Sniego

šunys“.
21.05	Komedija „Operacija

„Baltosios pupytės“
(N-7).

23.15	 „Laukinės aistros.
Karšta ketveriukė“
(N-14).

1.00	 „Gabrielius“ (N-14).

6.00	 Pagalbos ranka.
6.30	 Emigrantai.
7.25	 Bėdų turgus.
8.25	 Gimtoji žemė.
9.00	 „Džeronimas“.
9.25	 „Mažasis princas“.
9.50	 „Aviukas Šonas“.
10.00	Linksmoji knyga.
10.30	Ryto suktinis su Zita

Kelmickaite.
11.30	Dokumentinis f.

„Šiaurietiškas
būdas“.

12.00	Dokumentinis f.
„Didžiosios
visatos paslaptys su
Morganu Frimanu“.

13.00	 „Šerloko Holmso
nuotykiai. Ketverto
ženklas“ (N-7).

15.00	 Sveikinimų koncertas.
16.00	Žinios (su vertimu į

gestų kalbą). Orai.
16.10	 Sveikinimų koncertas.
17.30	 Krepšinis. LKL

finalas. Kauno
„Žalgiris“ - Klaipėdos
„Neptūnas“.

19.30	Auksinės rankos.
20.25	Loterija „Perlas“.
20.30	Panorama. Sportas.

Orai.
21.00	Duokim garo!
23.00	Siaubo trileris

„Lemties agentas“
(N-14).

1.00	 Dokumentinis f.
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TV PROGRAMAgegužės 31 d.

20.05	„Pokalbiai
										rimtomis temomis“

18.00	Žinios. Orai14.00	Prajuokink mane 9.00	 Balticum TV žinios23.00	„Naujokė“14.00	„Superauklė“

Diva Universal Tv
TV 5.00, 12.05 „Išskirtiniai“. 5.50 „Džuliana
ir Bilas“. 10.00 „Nuotaka milijonieriui“. 11.40,
16.40, 19.35, 22.10 „Mados kontrolė“. 12.30 
„16. Meilė“. 14.10 „Liežuvautoja“. 15.00 „Gy-
venimas kaip šou“. 15.50, 18.45 „Beverli Hilso
auksinis jaunimas“. 17.05 „Tikroji Holivudo is-
torija“. 17.55 „Kardašianų šeimos aukštuomenės
gyvenimas“. 20.00 „Amerikietiška svajonė“.

Tv1000
5.00 „Keleiviai“. 6.40 „Vertėja“. 8.55 „Tobulas
vyras“. 10.45 „Brėkštanti aušra“. 2 d. 12.50 
„Didžioji banga“. 14.40 „Roko žvaigždė“. 16.35 
„Ledi“. 19.00 „Gili žydra jūra“. 20.45 „Apgaulės
meistrai“. 22.50 „Džeris Magvairas“.

Discovery
7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penktoji pava-
ra. 9.10 Didelės statybos. 10.05 Tikri aferistai.
11.50 Kaip mes išradome pasaulį. 15.25 Kaip
tai pagaminta? 16.20 Miestas. 17.15 Pasaulio
futbolo čempionatas. 18.10 Mitų griovėjai. 19.05 
Ekstremalus vairavimas. 20.00, 6.35 Penktoji pa-
vara. 21.00 Automobilių medžiotojai. 22.00 Kova
dėl konteinerių. 22.30 Aukcionų karaliai. 23.00 
Nekilnojamojo turto agentai. 23.30 Sandėliai.

naTional GeoGraphic
9.00 Ryto programa. 10.00 Patrauklus mokslas.
11.00 Kosmosas: erdvė ir laikas. 12.00 Trečio-
jo reicho statiniai. 13.00 Paskutinės Trečiojo
reicho paslaptys. 14.00 Puola kojotai. 15.00 
Grobuonys. Liūtai. 16.00 Jukono auksas. 17.00 
Baikeriai. 19.00 Šamų žvejybos ypatumai.
20.00, 24.00 Tunų žvejyba. 22.00 Draudimai.

Travel
8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Kruizų
nuotykiai, 1 d. 11.00 Kilnojamasis restoranas.
12.00 Keliautojų ekspedicijos. 16.00 Ameri-
kos maistas. Torontas; Virdžinija, JAV. 18.00 
Ekspedicijos. 20.00 Miestų paslaptys. 21.00,
24.00 Tamsiausios Amerikos paslaptys. 22.00 
Gelbėtojai. 23.00 Oro uostas 24/7. Majamis.

animal
7.25 Pragariška katė. 8.15 Kačiukai ir šunyčiai.
9.10 Aligatorių tramdytojai. 10.05 Iškviečiamas
tramdytojas. 10.30 Liūno broliai. 11.00, 18.20 
Akvariumų verslas. 11.55, 5.45 Namai medžiuo-
se. 12.50 Dideli ir baisūs. 19.15, 22.00, 3.15 
Egzotiški augintiniai. 20.10, 22.55, 4.05 Gyvūnų
jaunikliai. 21.05, 0.45, 2.25 Rykliai. 23.50 Pavo-
jaus akivaizdoje. 1.35, 4.55 Gyvūnų policija.

sporT1
6.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos turo apžval-
ga. 7.30 NBA Action. Krepšinio lygos apžval-
ga. 8.45 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ -
Indianos „Pacers“. 11.00 „Sportas“. Dienos
naujienos. 11.15, 16.30, 5.30 NBA Action.
Krepšinio lygos apžvalga. 12.00 NBA krepši-
nio lyga. Majamio „Heat“ - Indianos „Pacers“.
Atkrintamosios varžybos. 14.15 NBA krepši-
nio lyga. Bruklino „Nets“ - Majamio „Heat“.
17.00, 19.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga.
Pusfinalis. 21.00 NBA krepšinio lyga. Maja-
mio „Heat“ - Indianos „Pacers“. Atkrintamo-
sios varžybos. 23.15 TB Vieningoji krepšinio
lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“ - „Triumph“.
2-as susitikimas. 1.00 NBA krepšinio lyga.
Hjustono „Rockets“ - Majamio „Heat“. 3.15 
NBA krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ -
Oklendo „Warriors“.

eUrosporT
9.30 Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 10.30,
17.45 Tenisas. „French Open“. 16.00, 18.30 
Rankinis. Čempionų lyga. Pusfinalis. 20.30, 
1.30 Tenisas. „French Open“. 23.15 Jojimo
žurnalas. 23.30 Jojimas su kliūtimis. „Global
Champions Tour“. 1.00 Dviračių sportas. „Giro
d’Italia“.

viasaT sporT BalTic
9.40 Premier lygos apžvalga. 10.40 Boksas.
Vladimiras Kličko - Alexas Leapai. 11.30 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Pusfi-
nalis. 13.30 Motosportas. Italijos MotoGP
Moto3 kvalifikacija. Tiesioginė transliacija.
14.25Motosportas. Italijos MotoGP treniruotė
4. Tiesioginė transliacija. 15.05 Motospor-
tas. Italijos MotoGP kvalifikacija. Tiesioginė
transliacija. 16.00 Motosportas. Italijos Mo-
toGP Moto2 kvalifikacija. Tiesioginė translia-
cija. 17.00 Futbolas. Anglijos Premier lygos
žvaigždės - Tony Adamsas. 17.30 Futbolas.
Anglijos Premier lygos žvaigždės - Peteris
Schmeichelis. 18.00 Ledo ritulys. Pasaulio
čempionatas. Pusfinalis. 20.00 Motosportas.
Spidvėjus. Prahos GP lenktynės. Tiesioginė
transliacija. 23.00 Boksas. Carlas Frochas -
George’as Grovesas II. Tiesioginė transliacija.
3.00 Boksas. Carlas Frochas - George’as
Grovesas II. 4.00 Boksas. Nonito Donaire -
Simpiwe Vetyeka. Tiesioginė transliacija. 7.00 
Motosportas. Italijos MotoGP Moto3 kvali-
fikacija. 7.50 Motosportas. Italijos MotoGP
kvalifikacija. 8.45 Motosportas. Italijos Mo-
toGP Moto2 kvalifikacija.

6.45	 Dienos programa.
6.50	 „Laukinis

gyvenimas“ (N-7).
8.40	 Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).

10.30	 „Kalahario dykumos
surikatos“.

11.00	 „Korio gyvūnijos
pasaulis“.

11.30	 „Gyvūnai. Faktai ir
įdomybės“.

12.00	Natūralioji kuli-
narija su Anabele
Lengbein.

12.30	Savaitgalis su Aleks.
13.00	 „Sodininkų pasaulis“.
14.00	 „Superauklė“ (N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Paslaptingos

istorijos. Rizikingas
pašaukimas“ (N-7).

16.30	 „Būrėja“.
17.00	 „Toks gyvenimas“

(N-7).
18.55	Žodis - ne žvirblis.
19.00	Komedija „Nenaudėlė

beždžionėlė“
21.00	 Nemarus kinas.

Nuotykių f. „Vinetu.
Taiklioji ranka“ (N-7).

22.50	 „Dešimčia metų
jaunesni per
10 dienų“ (N-7).

23.55	 „Paslaptingos
istorijos. Rizikingas
pašaukimas“ (N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam gale

kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	Krovinių karai (N-7).
11.00	Su Anthony

Bourdainu be
rezervacijos (N-7).

12.00	Adrenalinas
(N-7).

12.30	Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

13.00	Džeimio Oliverio
patiekalai per 15
minučių.

15.00	Aukščiausia
pavara (N-7).

16.00	Crisso Angelo
iliuzijų pasaulis
(N-7).

17.00	Jokių kliūčių!
(N-7).

18.00	 „Rezidentai“
(N-7).

19.05	 „Naktinis
pasimatymas“ (N-7).

21.00	 „Džo“ (N-7).
22.00	 „Krintantis

dangus“ (N-7).
23.00	 „Naujokė“

(N-7).
24.00	 „Žmogžudystė“

(N-14).
1.00	 Veiksmo f.

„Konanas
barbaras“ (N-7).

9.00	 Balticum TV
žinios.

9.15	 „David Beckham“.
10.15	 „Kupidonas“.
11.15	Geros savijautos

gidas.
11.45	Mados

legendos.
12.15	 „Fortjė faktorius“

(N-7).
13.15	 „Rani: maištingoji

princesė“ (1)
(N-7).

14.15	 „Kitame laido
gale“.

16.10	 „Leonardas
Cohenas.
Aš - tavo vyras“.

18.00	 „Protėvių
šauksmas“.

19.00	 „Įkalčiai“ (N-7).
20.00	Klaipėdos

savaitė.
Savaitės įvykių
apžvalga.

20.30	Sveikatos
užtaisas.

21.00	 „Džentelmenas“
(N-14).

22.00	 „Sėkmės kvapas“
(N-14).

23.40	Reidas.
Eismo įvykių
kronika.

0.10	 „Titnagas 2.
Išlaisvinimas“
(N-14).

7.00	 Yra kaip yra
(N-7).

8.00	 Brydės.
8.30	 „Mitų griovėjai“

(N-7).
9.30	 Apie žūklę.
10.00	Atsargiai -

moterys! (1)
(N-7).

10.30	Kviečiu
vakarienės.

11.00	 „Naujakuriai“
(N-7).

12.00	 „Žmogus prieš
gamtą“ (N-7).

13.00	Dviračio šou.
14.00	Prajuokink

mane (N-7).
15.00	 „Šeimynėlė“ (1, 2)

(N-7).
16.00	 „Muchtaro

sugrįžimas“ (N-7).
17.00	 „Mentai“ (N-7).
18.00	Ekstrasensai

prieš nusikaltėlius
(N-7).

19.00	Savaitės kriminalai
(N-7).

19.30	Muzikinė kaukė.
2012 m.

21.30	Veiksmo trileris
„Žudymo
žaidimai“ (N-14).

23.35	Siaubo trileris
„Ryklių
naktis“ (S).

1.15	 Bamba TV (S).

7.15	 Programa.
7.19	 TV parduotuvė.
7.35	 Dokumentinis f.

„Gamtos
pasaulis“.

7.50	 Patriotai (N-7).
8.50	 Dokumentinis f.

„Sumaniausi
gyvūnai“ (N-7).

9.55	 Dokumentinis f.
„Keisčiausi
gamtos
reiškiniai“.

11.00	Viskas bus
gerai! (N-7).

13.00	Pasaulis X
(N-7).

14.00	Kitoks
pokalbis (N-7).

15.00	 „Kelionė į Rio 4.
Kolumbija ir
Ekvadoras“.

16.00, 17.00	 Žinios.
Orai.

16.20, 17.20	 Dokumentinis f.
„Didysis
barjerinis rifas“
(N-7).

18.00	Žinios. Orai.
18.30	 „Vera“ (N-7).
20.40	Žinių

naujienos (N-7).
21.00	Žinios. Orai.
21.30	 „Paramedikai“

(N-14).
23.50	Siaubo f.

„Kauksmas 6“ (S).

8.05	 „Miestelio ligoninė“.
8.55, 9.10, 9.30, 9.45, 10.00

Kultūrų kryžkelė.
10.15	Krikščionio žodis.
10.30	 Kelias (evangelikams).
10.45	LRT studija Vilniaus

knygų mugėje 2014.
11.40	Naktinis ekspresas.
12.10	 „Poezijos pavasario“ -

Maironio premijos
laureato vainikavimas
ir literatūros vakaras.

14.10	 ...formatas. Poetas
Julius Keleras.

14.25	Kine kaip kine.
14.50	 Kostiuminė melodrama

„Anglų valsas“ (N-7).
16.00	Koncertas „Taip,

Donelaiti!“
17.00	Lietuvių dokumenti-

ka. Filipinai...
17.40	Kultūra. Aktorius

Laimonas Noreika.
18.00	Dvarai ir likimai.
18.30	Žinios.
18.45	Nacionalinės

M.K.Čiurlionio menų
mokyklos simfoninio
orkestro koncertas.

20.05	Dokumentinis f.
„Pokalbiai rimtomis
temomis“

21.10	Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu.

22.00	Dokumentinis f.
22.50	Prisiminkime.
23.00	Panorama.
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TV PROGRAMA sekmadienis

14.00	Sveikinimai 11.00	Šiandien kimba 21.30	O.Vyšniausko
										koncertas

10.00	Gustavo
									enciklopedija

13.55	„Mano puikioji
									auklė“

10.00	Laikas keistis

 TV8 
10.05 Svajonių sodai. 11.00 Mamyčių klubas.
11.30 Mūsų gyvūnai. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių
krautuvė“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 
„Nanomeilė“ (N-7). 16.00, 24.00 „Frosto prisi-
lietimas“ (N-7). 18.05 „Detektyvė Fišer“ (N-7).
19.15 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Drama „Jaus-
mų gelmėse“ (N-7). 21.45 Komedija „Įsimylėję
Bermuduose“ (N-7). 23.25 Kultūra +.

Info TV
5.15 Krepšinio pasaulyje su ViduMačiuliu. 5.45,
13.30 KTV - kino ir tele virtuvė. 6.15, 10.45,
19.10 Pasivaikščiojimai su Leonidu Donskiu.
VDU karta. 6.45 Valanda su Rūta. 8.20, 9.35,
11.15 KK2 (N-7). 9.05 Mano kiemas. 10.15 
Priimk. Drąsink. Keiskis. 12.00 Dviračio šou.
12.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu.
13.00 Teleparduotuvė. 14.00, 2.15 Yra kaip yra
(N-7). 14.50, 1.30 24 valandos (N-7). 15.35 KK2
penktadienis (N-7). 16.45 Retrospektyva. Auto-
riai Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius.
Ciklas „Menininkų portretai“. 2001 m. 17.20,
23.00 Padėkime augti. 17.45 Šefas rekomen-
duoja. 18.15 Nuo... Iki. 19.40 KTV - kino ir tele
virtuvė. 20.10 Pagalbos skambutis (N-7). 21.00 
Dokumentinis f. „Mus supantis pasaulis“. 22.00 
Pasaulio uostai.

PBK
6.45, 9.00, 11.00, 17.00 Naujienos. 6.55 Top-
shop. 7.10 Laida kariams. 7.35 Vaikų klubas.
8.05 Sveikata. 9.20 Padriki užrašai. 9.35 Kol visi
namie. 10.25 Fazenda. 11.20 Atspėk melodi-
ją. 11.50 „Senis Chotabyčius“. 13.30 Jūrmala.
Humoro festivalis. 14.10 „Garažas“. 16.00 „Stai-
gmena“. 17.20 „Staigmena“. 18.10 „Šeima“.
20.00 Laikas. 21.05 Koncertas Vaikų gynimo
dienai. 22.45 Informacinė laida. 23.20 Boksas.

REn
7.00 Animacinis f. 7.10 Įsivaizduokite. 7.35 
Švarus darbas. 8.25 Žiūrėti visiems! 9.25 Šou.
11.10-22.00 „NEXT 2“.

TV PolonIa
10.00 Galvosūkis. 10.05 „Sumaištis dėl Basios“.
10.40 Grūdas. 11.10 „Kokie nuostabūs yra pri-
siminimai“. 12.20 Sveikinimų koncertas. 12.40 
Prie Tatrų. 12.55 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.10 Tarp žemės ir dangaus.
13.35 Giminės saga. 14.00 Šv.Mišių transliacija.
15.20 „Skrybėlės dėvėjimo gegužę padariniai“.
16.50 Okrasa laužo taisykles. 17.20 „Pušų šilo
magija“. 17.55 Made in Poland. 18.25 Galvosūkis.
18.30 TV ekspresas. 18.50 „M, kaip meilė“.

DIVa UnIVERsal TV
5.00, 12.30, 18.15 „Išskirtiniai“. 5.50 „Ištekėjusi
už Džonaso“. 10.00 „Nuotaka milijonieriui“.
12.55, 17.50, 23.30 „Mados kontrolė“. 13.20 
„Beverli Hilso auksinis jaunimas“. 14.10 „Ame-
rikietiška svajonė“. 16.10 „Tikroji Holivudo
istorija“. 17.00 „Kardašianų šeimos aukštuo-
menės gyvenimas“. 19.05 „Svajonių namai“.
20.00 „Liežuvautoja“. 20.50 „Gyvenimas kaip
šou“. 21.40 „Atsakyk“.

TV1000
9.55 „Ledi“. 11.20 „Maištinga vaikystė“. 13.05 
„Muzika ir žodžiai“. 15.05 „Gili žydra jūra“. 16.55 
„Apgaulės meistrai“. 19.00 „Saugumas nėra
garantuotas“. 20.45 „Kruvinas deimantas“. 23.20 
„Žmogus, kurio ten nebuvo“. 1.35 „Narkozė“.

DIscoVERy
9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Senienų ieškotojai.
10.55 Karai dėl bagažo. 11.50 Likviduotojas.
12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Aukcionų
karaliai. 14.30 Relikvijų medžiotojai. 15.25 Bran-
gakmenių ieškotojai. 16.20 Didelės statybos.
18.10 Kaip tai veikia? 19.05 Automobilių var-
žytinės. 20.00 Automobilių kolekcininkai. 21.00 
Apgavikai. 22.00 Nuogi ir išsigandę.

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00 Ryto programa. 10.00 Proto žaidimai.
11.00 Kosmosas: erdvė ir laikas. 12.00 „Lu-
zitanijos“ laivo paslaptys. 13.00 Paskutinės
Trečiojo reicho paslaptys. 14.00 Ryklių sala.
15.00 Grobuonys. 16.00 Atlantidos paieš-
kos. 17.00 Kosmosas: erdvė ir laikas. 18.00
Patrauklus mokslas. 19.00 Automobiliai: pi-
giai nupirkti, brangiai parduoti. 20.00 Senas
sportinis „Daimler-SP250“ automobilis.
21.00 Senų automobilių restauratoriai. 22.00
„Lamborghini“ automobilių gamyklos. 23.00
Geriausi lakūnai. 24.00 Senas sportinis auto-
mobilis. 1.00 Nakties programa.

TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00 Kilnojamasis
restoranas. 9.00 Kelionių ekspedicijos. 11.00
Brangenybių ieškant: Madagaskaro akvama-
rinas. 12.00 Gelbėtojai. 13.00 Oro uostas
24/7. Majamis. 14.00 Karai dėl bagažo. Ma-
jamis; Londonas; Indianapolis; Atlanta. 16.00
Garsiausios pasaulio kelionės motociklu.
Didžiausias iššūkis. 19.00, 24.00 Kelionių
iššūkiai. 21.00 Pavojingos žemės. Himalajai.
22.00 Viešbučių verslas. 23.00 Pasienis: nu-
sikaltimai. 1.00 Naktinė programa.

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Beibleidai. Metalo

meistrai“ (N-7).
7.30	 „Mažieji išdykėliai“.
8.00	 „Bailus voveriukas“.
8.30	 „Ančiukas Donaldas

ir draugai“.
9.00	 Sportuok su mumis.
9.30	 Statybų TV.
10.00	Laikas keistis.
10.30	Mūsų gyvūnai.
11.00	 „Monstrų vidu-

rinė mokykla.
Susidūrimas“ (N-7).

12.00	Komedija „Ziusas ir
Roksana“.

14.00	Fantastinis fil-
mas visai šeimai
„Mėnulio princesė“.

16.15	 „Kobra 11“ (N-7).
17.20	Ekstrasensai detekty-

vai (N-7).
18.30	TV3 žinios. TV3

sportas. TV3 orai.
19.00	Savaitės komentarai.

Politinių įvykių apž-
valga.

19.30	Komedija „Paskutinis
jaunikio išbandy-
mas“ (N-7).

21.50	Veiksmo drama
„Spąstai“ (N-14).

23.35	Veiksmo f.
„Ugnikalnio išsiver-
žimas“ (N-7).

1.20	 Komiška drama
„Apelsinai“ (N-14).

6.25	 Dienos programa.
6.30	 „Pinkis, Elmira ir

Makaulė“.
6.55	 „Beprotiškos

linksmybės“.
7.20	 „Antinas Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo lyga“.
8.10	 „Benas Tenas.

Supervisata“.
8.35	 „Bonifacijaus atosto-

gos“.
9.00	 Sveikatos ABC.
10.00	Veiksmo komedija

„Šaolinio futbolas“
(N-7).

11.50	Komedija
„Sutrikęs gangsteris“
(N-7).

13.55	 „Mano puikioji
auklė“.

14.30	 „Komisaras Aleksas“
(N-7).

15.30	 „Dalasas“ (N-7).
16.30	 „Didingasis amžius“

(N-7).
18.30	Žinios. Sportas.

Orai.
19.00	Teleloto.
20.00	 „Velvet“ (1) (N-7).
21.35	Veiksmo f. „Profas“

(N-14).
23.25	Nuotykių f.

„Šventasis“ (N-7).
1.40	 Erotinis trileris

„Laukinės aistros.
Karšta ketveriukė“
(N-14).

6.00	 Nacionalinė paieškų
tarnyba.

7.00	 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.

7.55	 Girių horizontai.
8.25	 Kaimo akademija.
9.00	 „Džeronimas“.
9.25	 „Mažasis princas“.
9.50	 „Aviukas Šonas“.
10.00	Gustavo enciklopedi-

ja (subtitruota).
10.30	 „Brolių Grimų pasa-

kos“. 1 s. „Karalius
Stazdabarzdis“.

11.45	Mokslo ekspresas.
12.00	Lietuvos vaikų ir

moksleivių dainų TV
konkursas „Dainų
dainelė 2014“.
Finalas.

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

16.05	Popietė su
Algimantu Čekuoliu.

16.45	Drama „Paskutinis
paradas“ (1-3 s.)
(N-7).

20.30	Panorama. Sportas.
Orai.

20.50	Savaitė.
21.20	Mūsų laisvės metai -

2003.
23.15	 Kelias į 2014 pasaulio

futbolo čempionatą.
23.45	 „Šerloko Holmso

nuotykiai. Ketverto
ženklas“ (N-7).

7.00	 Yra kaip yra
(N-7).

7.55	 Nacionalinė
loterija.

8.00	 „Galileo“ (N-7).
8.30	 Tauro ragas (N-7).
9.00	 Autopilotas.
9.30	 Krepšinio

pasaulyje su Vidu
Mačiuliu.

10.00	Pašėlusios
močiutės (N-7).

10.50	Gamta iš arti.
11.00	Sveikatos kodas.
12.00	 „Nacionalinė

Geografija.
Iššūkis pelkėje“
(N-7).

13.00	Dviračio šou.
14.00	Sveikinimai.
16.00	 „Muchtaro

sugrįžimas“
(N-7).

17.00	 „Mentai“ (N-7).
18.00	Mistinės istorijos

(N-7).
19.00	Romantinė drama

„Inga Lindstrom.
Praeities
šešėliai“ (N-7).

21.00	Komedija
„Griežto režimo
atostogos“ (N-7).

23.20	Veiksmo f.
„Nostradamas“
(N-14).

1.05	 Bamba TV (S).

6.55	 Programa.
6.59	 TV parduotuvė.
7.15	 Kitoks pokalbis (N-7).
8.15	 Dokumentinis f. „Kaip

užauginti planetą.
Gėlių galia“ (N-7).

9.20	 Šiandien kimba.
9.50	 Namų daktaras.
10.25	Teritorija.
11.00	Šiandien kimba.
11.30	Girių takais.
12.00	Nuoga tiesa (N-7).
13.00	 „Albanas“ (N-7).
14.00	 Jungtinė lyga.

Vilniaus „Lietuvos
rytas“ - Žemutinio
Naugardo „Nižnij
Novgorod“. Tiesioginė
transliacija iš Vilniaus.

16.00, 17.00, 18.00	 Žinios.
Orai.

16.20, 17.20	 Dokumen-
tinis f. „Didysis bar-
jerinis rifas“ (N-7).

18.30	 Dokumentinis f.
„Tyrinėtojai.
Lomonosovas“ (N-7).

19.00	 „Tyra vaikystės
siela“. Labdaros
koncertas.

21.30	 „Profas. Baltasis
vaiduoklis“ (N-14).

23.40	 Nusikaltimas ir
bausmė. Kriminalinės
paslaptys su
K.Krivicku (N-14).

0.40	 Patriotai (N-7).

8.05	 „Džeronimas“.
8.30	 „Mažasis princas“.
9.00	 Septynios Kauno

dienos.
9.30	 Lietuvos tūkstant-

mečio dainų šventė.
Kanklių koncertas.

11.10	XVIII nacionalinio
Balio Dvariono pia-
nistų ir stygininkų
konkurso laureatų
koncertas.

12.40	Lietuvos mokinių
meninio skaitymo
konkurso laureatų
koncertas.

15.30	Šventadienio mintys.
16.00	 Skambantys pasauliai.
17.00	Baigiamasis poezijos

festivalio „Poezijos
pavasaris“ vakaras.

18.45	Žinios.
19.00	 „Skamba skamba

kankliai“.
20.30	Dokumentinis f.

„15 metų kartu“.
21.05	Lietuvių kinas trum-

pai. Geriausi trum-
pametražiai filmai.
2001 m.

21.30	 Ovidijaus Vyšniausko
koncertas.

23.00	Panorama. Sportas.
Orai.

23.15	Dokumentinis f.
0.20	 Džiazo festivalis

„Birštonas 2014“.
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21.00	„Man per
										brangu...“

13.00	Topmodeliai8.40	 Daktaras Ozas

AnimAl
7.25 Pragariška katė. 8.15 Kačiukai ir šunyčiai.
9.10 Aligatorių tramdytojai. 10.05 Iškviečiamas
tramdytojas. 10.30 Liūno broliai. 11.00 Akva-
riumų verslas. 11.55 Namai medžiuose. 12.50 
Galapagų salos. 15.35 Gyvybės greitis. 18.20 
Namai medžiuose. 19.15 Egzotiški augintiniai.
20.10 Gyvūnų jaunikliai. 21.05 Ryklių miestas.
22.00 Laukinės gamtos gangsteriai. 22.55 Gyve-
nimas laisvėje. 23.50 Pavojaus akivaizdoje.  

Sport1
7.00 Portugalijos „Primeira“ lyga. „Nacional“ -
„SL Benfica“. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga.
„Vitesse“ - „AFC Ajax“. 11.00 Rusijos „Premier
League“. „Zenit“ - „Dinamo“. 13.00 NBA krepšinio
lyga. Majamio „Heat“ - Indianos „Pacers“. Atkrin-
tamosios varžybos. 15.20 NBA Action. Krepšinio
lygos apžvalga. 17.00 VTB Vieningoji krepšinio
lyga. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija (numa-
toma). 19.00 NBA krepšinio lyga. Oklahomos
„Thunder“ - San Antonio „Spurs“. 21.15 NBA
krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ - Oklaho-
mos „Thunder“. 23.30 ATP 250. „US Men’s Clay
Court Chempionship“. Vyrų tenisas. Finalas. 1.15 
VTB Vieningoji krepšinio lyga. Pusfinalis. 3.00 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga.

ViASAt Sport BAltic
9.45 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas.
„Real“ - „Atletico“. 11.55 Motosportas. Italijos
MotoGP Moto3 lenktynės. Tiesioginė trans-
liacija. 13.15 Motosportas. Italijos MotoGP
Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 14.25
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga.
14.50 Motosportas. Italijos MotoGP lenktynės.
Tiesioginė transliacija. 16.10, 18.20 Kalnų dvi-
račiai. Pasaulio čempionatas. 20.30 Boksas.
Carlas Frochas - George’as Grovesas II. 21.25
Futbolas. Draugiškos rungtynės. Švedija -
Belgija. Tiesioginė transliacija. 23.30 Futbolas.
Draugiškos rungtynės. Vokietija - Kamerūnas.
1.20 Motosportas. Italijos MotoGP Moto3
lenktynės. 2.30 Motosportas. Italijos MotoGP
Moto2 lenktynės. 3.40 Motosportas. Italijos
MotoGP lenktynės.

EuroSport
9.30 Motosportas. „Formula Renault 3.5
Series“. 10.00, 17.45, 20.45, 1.45 Tenisas.
„French Open“. 16.00 Rankinis. Čempionų
lyga. Rungtynės dėl trečios vietos. 18.30 Ran-
kinis. Čempionų lyga. Finalas. 24.00 Moto-
sportas. „Formula Renault 3.5 Series“. 0.30, 
2.15 Motosportas. Savaitgalio apžvalga.

„ĮSiKŪniJimAS“
Fantastinis nuotykių Filmas. JAV, Jungtinė Karalystė. 2009. 
Režisierius Dž.Kameronas. Vaidina S.Vortingtonas, Z.Saldana, S.Vyver.

Po mūšyje patirtos traumos jūrų pėstininkas Džeikas Salis prikaustytas 
prie invalido vežimėlio. Svajodamas vėl kada nors valdyti savo kūną, 
jis pasiryžta eksperimentui ir sutinka būti išsiųstas į Pandoros planetą. 
Pribloškiančio grožio planetoje egzistuoja įstabiausios gyvybės formos. 
Tarp jų ir trijų metrų ūgio mėlynaodžiai humanoidai.

rekomenduoja

„proFAS“
Veiksmo Filmas. JAV. 2012. 
Režisierius B.Jakinas. Vaidina 
Dž.Stathamas, C.Čan,
Ch.Sarandonas.

Kompiuterių įsilaužėlių amžiuje vie-
nintelis saugus būdas išsaugoti slaptą 
informaciją - paskelbti ją nieko apie tai 
nežinančios moksleivės galvoje. Jei in-
formacijai iškiltų grėsmė, pakaktų nutai-
kyti pistoletą į mergaitės galvą. lnK

21:35

„SpĄStAi“
Veiksmo drama. JAV. 2011. 
Režisierius M.Giunteris. Vaidina 
50 Cent, B.Vilisas, R.Filipas.

Grupė draugų smulkiai suplanuoja va-
gystę, tačiau apiplėšimas tampa mirtinai 
pavojingas, kai vienas draugų išduoda 
kitą ir pasprunka su grobiu. Apgautasis 
Sonis siekia keršto ir sudaro sąjungą su 
pavojingiausiu miesto gangsteriu, kad 
atgautų tai, kas jam priklauso. tV3

21:50

tV6
19:00

6.45	 Dienos programa.
6.50	 „Laukinis

gyvenimas“ (N-7).
8.40	 Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).

10.30	 „Duok leteną!“ (1).
11.00	 „Korio gyvūnijos

pasaulis“.
11.30	 „Gyvūnai.

Faktai ir įdomybės“.
12.00	Natūralioji

kulinarija su Anabele
Lengbein.

12.30	Savaitgalis
su Aleks.

13.00	 „Mylėk savo sodą“.
14.00	 „Griežčiausi

tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Paslaptingos

istorijos.
Žvilgsnis į ateitį“.

16.30	 „Būrėja“.
17.00	 „Viešbutis „Grand

Hotel“ (N-7).
18.55	Žodis - ne žvirblis.
19.00	 „Amžiaus paslaptys.

Briuso Li
prakeiksmas“.

20.00	Nematomas žmogus.
21.00	 „Niro Vulfo mįslės.

Vulfas lieka namie“
(N-14).

22.50	Fantastinis trileris
„Daktaro Moro sala“
(N-14).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo augintinis.
9.30	 Vienam gale kablys.
10.00	Džeimio Oliverio

patiekalai per 15
minučių.

11.00	Su Anthony
Bourdainu
be rezervacijos
(N-7).

12.00	Adrenalinas (N-7).
12.30	Juokingiausi

Amerikos
namų vaizdeliai.

13.00	Topmodeliai
(N-7).

14.00, 17.00	 Jokių
kliūčių! (N-7).

15.00	Krovinių
karai (N-7).

16.00	Crisso Angelo
iliuzijų pasaulis
(N-7).

18.00	 „Rezidentai“ (N-7).
19.00	Fantastinis

nuotykių f.
„Įsikūnijimas“
(N-7).

22.30	 „Krintantis
dangus“ (N-7).

23.30	 „Naujokė“ (N-7).
0.30	 „Žmogžudystė“

(N-7).
1.25	 Aukščiausia

pavara.
2.15	 „Klyvlendo

šou“ (N-7).

9.00, 13.30, 22.55
Klaipėdos
savaitė.
Savaitės įvykių
apžvalga.

9.30	 Sveikatos
užtaisas.

10.00	 „Protėvių šauksmas“.
11.00	Reidas.

Eismo įvykių
kronika.

11.30	 „Įkalčiai“ (N-7).
12.30	Žymiausios

pasaulio
vietos.

13.00	Rekordininkai.
14.00	 „Kaimynas

šnipas“.
15.45	Mados

legendos.
16.15	 „Tai mergina,

ar vaikinas?“
(N-7).

18.00	 „Rani: maištingoji
princesė“
(1) (N-7).

19.00	 „Kaka: žaidžianti
legenda“.

20.00	 „Kupidonas“.
21.00	VIP seansas.

„Man per brangu...“
(N-7).

23.25	 „Džentelmenas“
(N-14).

0.25	 Geros savijautos
gidas.

0.55	 Rekordininkai.

„DAKtAro moro SAlA“
Fantastinis trileris. JAV. 1996.
Režisieriai Dž.Frankenheimeris,
R.Stenlis. Vaidina D.Tjulisas,
M.Brando, V.Kilmeris.

Kadaise gražiausiu Holivudo aktoriumi 
vadintas Marlonas Brando ekrane pasi-
rodo labai retai. Užtat išlįsti į viešumą pa-
sistengia labai efektingai. „Daktaro Moro 
saloje“ jis vaidina paslaptingą genijų, su-
pamą ištisos armijos monstrų, su kuriais 
kovoti lemta Valo Kilmerio herojui.tV1

22:50
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pirmadienis

19.20	Nacionalinė
									paieškų tarnyba

17.50	Kvieskite daktarą! 17.50	24 valandos

„NAKTINIS PASIMATYMAS“
Komedija. JAV. 2010. Režisierius Š.Levis. Vaidina S.Kerelas, 
T.Fei, M.Valbergas.

Filas su Klara baiminasi, kad jų jausmai vienas kitam išblėso. Ketindami 
pavakarieniauti prabangiame restorane, jie apsimeta kitais žmonėmis. 
Pasirodo, kad staliukas buvo skirtas vagių porelei, nuo kurių nukentėję 
žmonės siekia Filą su Klara nudėti. Jei sutuoktiniai išliks gyvi, tai jų aistra 
gali vėl įsiplieksti.

rekomenduoja

Tv6
0.50

„PASIILGĘ MARILUNDO“
Romantinė dRama. Vokietija.
2004. Režisierė K.Mėder. 
Vaidina E.Haberman,
D.Morgenrotas, R.Šionė.

Po daugelio metų žavi stiuardesė 
grįžta į vaizdingą Švedijos salyną, 
iš kur buvo išvykusi po tėvo mir-
ties. Moteris nerimauja, kad šis 
sugrįžimas atvers senas žaizdas. Ją 
su prabangiuose namuose gyve-
nančia teta Elinora jungia bendros 
praeities paslaptys. Lenai įsižiebia 
naujo gyvenimo viltis, kai ji sutinka 
patrauklų architektą Magnusą.

„KUKURŪZŲ vAIKAI. 
SUSIRINKIMAS“
Siaubo tRileRiS. JAV. 1996. 
Režisierius G.Spensas. 
Vaidina N.Vots, J.R.Smit, K.Blek.

Staiga vieno Nebraskos miestelio 
vaikus užpuola ligos.  Visų simp-
tomai vienodi, o naktį visus ima 
krėsti šaltis, kamuoja traukuliai ir 
priepuoliai. Liga pasitraukia, bet 
vaikai jau nebe tokie, kokie bu-
vo. Jie tiesiog apsėsti blogio, be 
to, jie pasivadina seniai mirusių 
vaikų vardais ir pradeda medžioti 
suaugusiuosius. 

„TETA HELENA“
Romantinė Komedija. JAV. 2004. 
Režisierius G.Maršalas. 
Vaidina K.Hadson, J.Korbetas,
J.Kjuzek, H.Miren.

Helena Haris - žavi modelių agen-
tūros vadybininkė, kurios gyveni-
mas apvirsta aukštyn kojomis, kai 
žuvus seseriai ji paskiriama dviejų 
dukterėčių ir sūnėno globėja. Klu-
binėjimas Manhatane, laisvas gy-
venimo būdas pasikeičia į sėslų, 
šeimyninį...

Tv8
21:05

Tv6
23:00

Tv3
23:00

Tv8
8.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.55 „Meilės
konvejeris“ (N-7). 9.55 „Mažųjų gyvūnėlių
krautuvė“. 10.20 Senoji animacija. 10.55
Drama „Jausmų gelmėse“ (N-7). 12.40,
16.00 Gydytojai (N-7). 13.35 „Apkabink
mane“ (N-7). 14.30, 20.35 „Moterys me-
luoja geriau“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“
(N-7). 17.00, 23.40 Mano vaikas. 18.00 
„Meilė gyventi“ (N-7). 19.00 „Apkabink
mane“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai.
Senoji animacija. 21.05 Romantinė drama
„Pasiilgę Marilundo“ (N-7).  22.45 „Meilė
gyventi“ (N-7).

INfO Tv
5.00 Sveikatos kodas. 5.50 Padėkime augti.
6.15, 16.20 Ne vienas kelyje. 6.50 Pagalbos
skambutis (N-7). 7.35 15.50 Savaitės kri-
minalai (N-7). 8.05 Apie žūklę. 8.30 Šefas
rekomenduoja. 9.00 Žinios. 9.25 Savaitės
kriminalai (N-7). 9.50, 11.50 Dokumentinis.
„Mus supantis pasaulis“. 10.50, 12.50 Pa-
saulio uostai. 13.45 Padėkime augti. 14.15 
Valanda su Rūta. 17.00 Info diena.

PBK
6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00, 11.00,
14.00 Naujienos. 9.25 Kontrolinis pirki-
mas. 9.55 Gyventi sveikai. 11.35 Mūsų
laikais. 12.30 Metas pietauti. 13.05 Jie
ir mes. 14.20 Cirkas. Rizikuojant gyvy-
be. 15.55 J.Menšovos laida. 16.45 Mados
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietu-
vos „Laikas“. 21.00 „Kuprinas. Duobė“.
23.05 Lietuvos „Laikas“. 23.15 Vakarinis
Urgantas. 23.50 Informacinė laida. 0.20 
Naktinės naujienos. 0.30 Pozneris. 1.25 
„Mažasis didžiojo sekso gigantas“. 2.40 
Metas pietauti. 3.40 Mados nuosprendis.
5.25 Muzikinis kanalas.

REN
7.00 Animaciniai f. 7.15 Žiūrėti visiems!
3.30 Nemeluok man! 10.25 Šeimos dra-
mos. 11.20 Kviestinė vakarienė. 12.20 
Ekstrasensų mūšis. 14.50 Žiūrėti visiems!
15.20 Švarus darbas. 16.15 Šeimos dra-
mos. 17.15 Nemeluok man! 19.15 Nau-
jienos. 19.20 Tinkamas vaistas. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 Tikra virtuvė.
22.25 Suklydimų teritorija. 0.15 „Afro-
maskvietis“.

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 Animacinis f. „Legen-

da apie Korą“ (N-7).
7.30	 „Simpsonai“ (N-7).
8.00	 „Brazilijos aveniu“

(N-7).
9.05	 „Meilės sūkuryje“.
10.10	TV serialas „Visada

sakyk visada“ (N-7).
11.15	Komedija „Paskutinis

jaunikio išbandymas“
(N-7).

13.50	TV serialas „Legenda
apie Korą“ (N-7).

14.20	 „Simpsonai“ (N-7).
14.50	 TV serialas „Nuostabi

meilė“ (N-7).
15.50	 „Nuostabi meilė“ (N-7).
16.45, 17.15	 „Moterys me-

luoja geriau“ (N-7).
17.50	Kvieskite daktarą!

(N-7).
18.30	TV3 žinios. TV3

sportas. TV3 orai.
19.30	TV Pagalba (N-7).
20.00	Tik nesakyk mamai

(N-7).
21.00	Farai (N-14).
21.30	 TV3 vakaro žinios.

TV3 sportas. TV3 orai.
22.00	 „Raudonoji našlė“

(N-14).
23.00	Romantinė komedija

„Teta Helena“ (N-7).
1.25	 „24 valandos“ (N-14).
2.15	 „Anarchijos

vaikai“ (1) (N-14).

6.35	 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji Tomas ir

Džeris II“.
7.25	 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“ (N-7).
8.50	 Nuotykių f. „Sniego

šunys“.
10.50	Komedija „Operacija

„Baltosios pupytės“
(N-7).

12.55	 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.

13.20	 „Ogis ir tarakonai“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas gyvenimas“.
15.00	 „Meilė ir bausmė“ (N-7).
17.00	Labas vakaras,

Lietuva.
17.50	24 valandos (N-7).
18.30	Žinios. Kriminalai.

Sportas. Orai.
19.30	Tikras gyvenimas.

„Nenupirkta meilė“.
20.25	K11. Komisarai

tiria. Kruvina ginklų
vagystė (N-7).

21.00	Soriukas (N-14).
21.30	Žinios. .
22.10	 „Juodasis sąrašas“.
23.10	TV serialas „Judantis

objektas“ (N-7).
0.10	 „Specialioji Los An-

dželo policija“ (N-7).
1.05	 „Nikita“ (N-7).
2.00	 „Čakas“ (N-7).

5.50	 Programos pradžia.
6.00	 Labas rytas, Lietuva.
9.00, 15.55	 „Komisaras

Reksas“ (N-7).
10.00	 „Hartlando užuovėja“.
11.00	 „Šerloko Holmso

nuotykiai. Ketverto
ženklas“ (N-7).

12.55	Keliai. Mašinos.
Žmonės.

13.25	Savaitė.
13.55	Laba diena, Lietuva.
14.00	Žinios. Orai.
14.10	Laba diena, Lietuva.
15.30	Žinios. Sportas. Orai.
17.00	 „Šerloko Holmso

nuotykiai“ (N-7).
18.00	Šiandien (su vertimu

į gestų kalbą).
18.50	 „Naisių vasara“.
19.20	Nacionalinė paieškų

tarnyba.
20.25	Loterija „Perlas“.
20.30	Panorama.
21.15	Dėmesio centre.
21.45, 22.05	 „Paskutinis

tamplierius“
(1) (N-7).

22.00	Loterija „Perlas“.
23.00	Vakaro žinios.

Užsienio naujienos.
23.30	Dokumentinis f.

„Vakarėlis baigėsi.
Kaip Vakarai bankru-
tavo“ (subtitruota).

0.30	 „Senis“ (N-7).
1.40	 Dėmesio centre.
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TV PROGRAMAbirželio 2 d.

18.00	„Dainų
									dainelė 2014“

13.00	Viskas bus gerai!18.25	„Mentalistas“ 12.00	„Fortjė faktorius“12.55	„Simpsonai“21.00	„Ponas Bynas“

TV Polonia
8.25 „Septynios pasaulio šalys“. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.45 Savaitraštis.pl. 12.40,
17.55, 1.45 „Galerija“. 13.05, 19.50, 5.20 „Sul-
tinio kubelis“. 13.25, 18.50, 21.40, 2.10 Gal-
vosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Pas poną
Dievą sodelyje“. 14.45 Made in Poland. 15.20 
Kultūringieji PL. 16.20, 1.20 „Našaarmia.pl“.
16.50 „Zlotopolskiai“. 17.20 Rytų studija. 18.20,
22.45, 5.10 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55 Maklovičius keliauja. 19.25 Giminės
saga. 20.25 „Cafe Historia“ - istorinis vaiko
suvokimas. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios,
sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Pagalbos
signalas“. 23.00, 4.35 Polonia 24. 23.45, 5.50 
T.Lisas gyvai. 0.50, 6.40 Viliojanti Silezija.  

DiVa UniVersal TV
5.00, 12.30 „Tikrosios Beverli Hilso namų šei-
mininkės“. 6.40, 10.00, 14.40 „Ištekėjusi už
Džonaso“. 7.30, 10.50, 20.00, 22.30 „Kardašianų
šeimos aukštuomenės gyvenimas“. 8.20, 11.40,
15.50, 1.00 „Išskirtiniai“. 9.10, 13.20, 18.205 
„Džuliana ir Bilas“. 15.00, 19.10 „Nuotaka mili-
jonieriui“. 16.40 „Žvaigždė kadre“. 17.30 „Kortnė
ir Kim užkariauja Niujorką“. 20.50 „Liežuvauto-
ja“. 21.40 „Gyvenimas kaip šou“. 23.20 „Ken-
dros šou“. 23.45 „Gražuolės iš vilos“.

TV1000
9.05 „Muzika ir žodžiai“. 11.10 „Imperatoriškas
klubas“. 13.20 „Narkozė“. 15.05 „Gyvenimas“.
17.05 „Ne anyta, o monstras“. 19.00 „Kažkas
naujo“. 20.55 „Žmogus, kurio ten nebuvo“.
23.05 „Magdalietės“.  

DiscoVery
9.10, 17.15, 23.00 Išgyvenimo pamokos. 10.05 
Aukso karštligė. 10.55 Amerikos medkirčiai.
11.50 Kaip tai pagaminta? 12.40 Mitų griovėjai.
13.35 Inžinierių idėjos. 14.30 Amerikietiškas
motociklas. 15.25 Apgavikai. 16.20 Nuogi ir iš-
sigandę. 18.10 Dingęs bagažas. 18.40 Nekilnoja-
mo turto agentai. 19.05 Aukcionų karaliai. 19.35 
Relikvijų šniukštinėtojai. 20.00 Kaip tai veikia?
21.00 Upių pabaisos. 22.00 Tavo likimas.

naTional GeoGraPhic
10.00 „CamaroSS“ automobilių gamyklos. 11.00 
Statybinės miško medžiagos. 12.00 Proto žaidi-
mai. 13.00 Neprižiūrėtas sportinis automobilis.
14.00 Senų automobilių restauratoriai. 15.00 
Laukinė Amazonės gamta. 16.00 Pavojingiausi
Afrikos gyvūnai. 17.00 Geriausi karo lakūnai.
18.00 Kosmosas: erdvė ir laikas. 21.00 Geriausi
lakūnai. 22.00 Kortų fokusininkas.

TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00, 14.00 Naujo
būsto paieška. Norvegija; Roma, Italija. 9.00 
Kruizų nuotykių dvasia, 1 d. 10.00, 15.00
Viešbučių verslas. 11.00, 24.00 Oro uostas
24/7: Majamis. 11.30 Gelbėtojai. 12.00 Ke-
lionė į Velingtoną. 13.00, 17.00, 23.00 Gar-
siausios pasaulio kelionės motociklu. Pietų
Afrika. 16.00 Karai dėl bagažo. Škotija. 16.30
Derybos kelyje. 18.00 Kelionė į Velingtoną.
19.00 Amerikos maistas. Baltimorė. 20.00 
Naujo būsto paieška. Meksika; Ispanija. 21.00
Čia Brazilija. 22.00 Kelionių iššūkiai. 1.00 
Naktinė programa.

animal
7.00, 11.55 Gyvūnų oro uostas. 7.25 Pragariška
katė. 8.15, 16.30 Mutantų planeta. 9.10, 22.00, 
3.15 Kačiukai ir šunyčiai. 10.05, 14.40 Pasku-
tinė liūtė. 11.00 Gyvūnų teritorija. 12.20, 6.35 
Ginant laukinę gamtą. 12.50, 5.45 Veterina-
ras. 13.45 Dž.Korvino pasivaikščiojimai. 15.30 
Namai medžiuose. 17.25 B.Beilis ir pavianai.
18.20 Kačių neįmanoma nemylėti. 19.15 Akva-
riumų verslas. 20.10 Namai medžiuose. 21.05, 
2.25 Gyvūnų karalystė. 22.55, 4.05 Egzotiški
augintiniai. 23.50, 4.55 Gyvūnų policija. 0.45 
Rykliai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

sPorT1
10.10 Olandijos „Eredivisie“ lygos turo apžval-
ga. 11.10, 0.30 NBA Action. 12.00, 13.50 VTB
Vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos
rytas“ - „Triumph“. 15.40 NBA krepšinio lyga.
San Antonio „Spurs“ - Oklahomos „Thunder“.
18.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Maskvos
CSKA - Kazanės UNICS. 20.00, 22.15 NBA
krepšinio lyga.

ViasaT sPorT BalTic
9.10, 11.00, 13.10 Kalnų dviračiai. Pasaulio
čempionatas. 15.20 Motosportas. Spidvėjus.
Prahos GP lenktynės. 18.20 Boksas. Nonito
Donaire - Simpiwe Vetyeka. 21.20 Futbo-
las. Draugiškos rungtynės. Švedija - Belgija.
23.10 Motosportas. Nascar 400 mylių lenkty-
nių apžvalga. 0.10 Futbolas. Draugiškos rung-
tynės. Vokietija - Kamerūnas. 2.00 Krepšinis.

eUrosPorT
9.30 Motosportas. Savaitgalio apžvalga. 9.45
Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 10.30 Teni-
sas. „French Open“. 22.00 Imtynės. WWE žur-
nalas. 22.30 Imtynės. WWE archyvai. 23.30,
2.15 Pasaulio futbolo čempionato žurnalas.
23.45 Tenisas. „French Open“.

6.45	 Dienos programa.
6.50, 16.00	 „Jaunavedžiai“

(N-7).
7.20	 „Draugai VII“ (N-7).
7.50	 „Beprotiški mažųjų

nuotykiai“.
8.15	 „Nenugalimieji.

Kovos tęsiasi“.
8.40	 „Žvėrelių būrys“.
9.05	 „Zoro“.
9.35	 „Benas Tenas prieš

ateivius.
Lemiama kova“.

10.00	 „Linksmieji
žvėreliai“.

10.30	Dokumentinis f.
„Sodininkų pasau-
lis“.

11.00	 „Pabaiga“ (N-7).
12.00	 „Melo pinklės“.
13.00	 „Apgavystės“ (N-7).
14.00	 „Superauklė“ (N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 Išdykę

seniokai (N-7).
16.30	 „Linksmieji

žvėreliai“.
17.00	Keksiukų karai.
17.55	Žodis - ne žvirblis.
18.00	 „Uždrausta meilė“.
20.00	 „Pabaiga“.
21.00	 „Ponas

Bynas“ (N-7).
22.45	 „Gyvenimas pagal

Harietą“ (N-7).
23.45	 „Įvykis“ (N-7).
0.40	 Sveikatos ABC.

9.10	 Teleparduotuvė.
9.25	 Universitetai.lt.
9.55	 „Beverli

Hilsas 90210“
(N-7).

10.50	 „Dingusiųjų
paieškos grupė“
(N-7).

11.55	 „Pelkė“ (N-7).
12.55	 „Simpsonai“

(N-7).
13.25	 „Univeras“

(N-7).
14.30	Teleparduotuvė.
16.00	 „Las Vegasas“

(N-7).
17.00	 „112. Ekstremali

pagalba“
(N-7).

18.00	 „Pelkė“ (N-7).
19.00	 „CSI Niujorkas“

(N-7).
20.00	 „Univeras“

(N-7).
21.00	 „Naša Raša“

(N-14).
22.00	Siaubo drama

„Amerikietiška
siaubo
istorija“
(N-14).

23.00	Siaubo trileris
„Kukurūzų
vaikai.
Susirinkimas“ (S).

0.50	 „Naktinis
pasimatymas“.

9.00	 Klaipėdos
savaitė.

9.30	 „Rani: maištingoji
princesė“
(N-7).

10.30	Mados legendos.
11.00	 „Protėvių

šauksmas“.
12.00	 „Fortjė

faktorius“ (N-7).
13.00	 „Stebuklinga

žaislų
krautuvėlė“.

14.40	Klaipėdos savaitė.
Savaitės įvykių
apžvalga.

15.10	Dokumentinis f.
„Kaka: žaidžianti
legenda“.

16.10	 „Štai, koks
aš esu“ (N-7).

18.00	Rekordininkai.
18.30	Klaipėdos savaitė.

Savaitės įvykių
apžvalga.

19.00	 „Įkalčiai“ (N-7).
20.00	Balticum TV

žinios.
20.15	Žymiausios

pasaulio
vietos.

20.45	 „Albertas Nobsas“
(N-7).

22.45	Balticum TV
žinios.

23.00	 „Kario kelias“
(N-14).

6.00	 Sveikatos laikas.
6.45	 Gamta iš arti.
7.00	 TV serialas

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

8.00	 Ekstrasensai prieš
nusikaltėlius (N-7).

9.00	 TV serialas „Inga
Lindstrom. Praeities
šešėliai“ (N-7).

11.00	 „Laukinis“ (N-7).
12.00	Kalbame ir rodome

(N-7).
13.00	 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
14.00	 Pragaro virtuvė (N-7).
15.00	Amerikos talentai.
16.00	TV serialas

„Liežuvautoja“ (1)
(N-7).

17.00	 „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV serialas

„Mentalistas“ (N-7).
19.30	TV serialas „Du su

puse vyro“ (N-7).
20.30	Jokių kliūčių.
21.30	Trileris

„Persekiotojas“
(N-14).

23.10	TV serialas „Tikras
kraujas“ (N-14).

0.15	 TV serialas
„Mentalistas“ (N-7).

1.10	 „Laukinis“ (N-7).
2.10	 Bamba TV (S).

7.14	 TV parduotuvė.
7.30	 Teritorija.
8.00	 Girių takais.
8.30	 Šiandien kimba.
9.00	 Kitoks pokalbis (N-7).
10.00	Nuoga tiesa (N-7).
11.00	Pasaulis X (N-7).
12.00	Patriotai (N-7).
13.00	 Viskas bus gerai! (N-7).
14.00	Dokumentinis f.

„Pavojingiausi
pasaulio gyvūnai“.

14.35	TV parduotuvė.
14.50	 „Komisaras Megrė“

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios. Orai.
16.20	Namų daktaras.
17.20	Lietuva tiesiogiai.
18.00	Reporteris. Orai.
18.45	Dokumentinis f.

„Gamtos pasaulis“.
19.00	 Numatomos rungtynės.

Jungtinė lyga.
Vilniaus „Lietuvos
rytas“ - Žemutinio
Naugardo „Nižnij
Novgorod“.
ARBA

18.45	 „Kai jos nelauki...“ (N-7).
19.50	 „Kartą Odesoje“ (1)

(N-7).
21.00	Nuoga tiesa (N-7).
22.00	Reporteris. Orai.
22.45	Pasaulis X (N-7).
23.45	 „Kobra 12“ (N-7).
0.45	 Reporteris. Orai.
1.30	 Lietuva tiesiogiai.

8.00	 Programos pradžia.
8.05	 Dokumentinis f.

„Bernardas
Brazdžionis.
Sugrįžimas“. 1998 m.
Rež. A.Tarvydas.

9.00	 Labas rytas, Lietuva.
11.30	Kine kaip kine.
11.55	 „Anglų valsas“ (N-7).
13.05	XLII Tarptautinis

folkloro festivalis
„Skamba skamba
kankliai“. Vieną
gražų gegužės vaka-
rą. Romansų vakaras.

14.35	Šventadienio mintys.
15.00	Septynios Kauno

dienos.
15.30	 Istorijos detektyvai.
16.20	Laba diena, Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	Lietuvos vaikų ir

moksleivių dainų TV
konkursas „Dainų
dainelė 2014“.
Finalas.

21.30	 Koncertas „Bet juk
šviesa nemiršta -
pasilieka“, skirta
Justinui Marcinke-
vičiui. 2011 m.

22.30	Siaubo trileris
„Lemties agentas“
(subtitruota, N-14).

24.00	Panorama. Sportas.
Orai.

0.30	 Linija, spalva, forma.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

19.30	„Du su puse vyro“ 19.50	„Kartą Odesoje“ 15.10 Kultūra. Aktorė
										Nelė Savičenko

9.00 „Komisaras
										Reksas“

21.00	Soriukas16.45	„Moterys meluoja
										geriau“

TV8
9.55 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.20 Senoji
animacija. 11.00 „Pasiilgę Marilundo“ (N-7).
12.40, 16.00 Gydytojai (N-7). 13.35, 19.00 „Ap-
kabink mane“ (N-7). 14.30, 20.35 „Moterys
meluoja geriau“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“
(N-7). 17.00, 23.45 Mano vaikas. 18.00 „Meilė
gyventi“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.05
„Susitikimas prie jūros“. 22.50 „Meilė gyventi“.

Info TV
9.00 Žinios. 9.40, 12.15, 15.55 Dviračio šou.
10.05, 14.15 Yra kaip yra (N-7). 10.55, 16.20 24
valandos (N-7). 11.30, 15.10 KK2 (N-7). 12.45
Retrospektyva. 13.15 KTV - kino ir tele virtuvė.
13.45 Pasivaikščiojimai su Leonidu Donskiu.
17.00 Info diena.

PBK
9.00, 11.00, 14.00 Naujienos. 9.25 Kontro-
linis pirkimas. 9.55 Gyventi sveikai. 11.35
Mūsų laikais. 12.30 Metas pietauti. 13.05 Jie
ir mes. 14.20 A.Leonovas. 15.50 J.Menšovos
laida. 16.40, 3.50 Mados nuosprendis. 17.50
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas.
20.35, 23.00 Lietuvos „Laikas“. 21.00 „Kupri-
nas. Duobė“. 23.10 Vakarinis Urgantas.

REn
7.00 Animaciniai f. 7.15 Tinkamas vaistas. 8.10
Tinkamas vaistas. 9.55 Šeimos dramos. 10.55
Kviestinė vakarienė. 11.50 Suklydimų teritorija.
13.50 Žiūrėti visiems! 15.10Mano nuostabūs...
16.10 Šeimos dramos. 17.10 Nemeluok man!
19.15Naujienos. 19.20 Tinkamas vaistas. 20.25
Kviestinė vakarienė. 21.25 Tikra virtuvė. 22.25
Didžiosios senovės paslaptys. 1.10 „Afromas-
kvietis“.

TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55 Lenkų-lenkų žody-
nas. 8.25, 2.15 „Šeši milijonai sekundžių“. 9.00
Klausimai per pusryčius. 12.05, 23.00, 4.35
Polonia 24. 12.40, 17.55, 1.45 „Dvi medalio
pusės“. 13.05, 19.55, 5.20 „Sultinio kubelis“.
13.25, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35,
3.00 Žinios. 13.50 „Teisieji“. 14.50 Dokumen-
tinis f. „Pušų šilo magija“. 15.30 T.Lisas gyvai.
16.30, 6.35 Kultūros informacija. 16.50 „Zloto-
polskiai“. 17.20 Viliojanti Silezija. 18.20, 22.45,
5.10 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas.
18.55 „Solidarumo“ apdovanojimų ceremonija
Karalių rūmuose. 20.25 Gala „25-mečio spor-
tininkas“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios,
sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Naujokė“.
23.45 Laukimo salė. 0.35, 5.55 Paprastai.

DIVa UnIVERsal TV
5.00, 5.50, 12.30 „Tikrosios Beverli Hilso namų
šeimininkės“. 6.40, 10.00, 14.10, 17.30 „Kortnė
ir Kim užkariauja Niujorką“. 7.30, 10.50, 15.50,
20.50 „Kardašianų šeimos aukštuomenės gy-
venimas“. 8.20, 11.40, 16.40 „Žvaigždė kadre“.
9.10, 13.20, 18.20 „Džuliana ir Bilas“. 15.00,
19.10 „Nuotaka milijonieriui“. 20.00, 22.30 „Iš-
tekėjusi už Džonaso“. 21.40 „Mados kontrolė“.
23.20 „Gražuolės iš vilos“.		

TV1000
10.45 „Tuštybių mugė“. 13.15 „Kažkas naujo“.
15.10 „Tarp jaunų ir karštų“. 17.00 „Meilės
riba“. 19.00 „Suvesti sąskaitas“. 20.55 „Pabu-
dimas“. 22.55 „Namas girios glūdumoj“.

DIscoVERy
8.15 Išgyvenimo pamokos. 10.05 Aukso karštligė.
10.55 Džiunglių auksas. 11.50, 20.00 Kaip tai
pagaminta? 12.40 Mitų griovėjai. 13.35 Inžinierių
idėjos. 14.30 Penktoji pavara. 15.25 Išgyventi
kartu. 16.20 Upių pabaisos. 17.15 Tikri aferistai.
18.10 Dingęs bagažas. 18.40 Nekilnojamo turto
agentai. 19.05 Aukcionų karaliai. 19.35 Relikvijų
šniukštinėtojai. 21.00Degtindariai. 22.00 Aliaskos
geležinkelis. 23.00 Indiana, Porter Ridžas.		

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00 Ryto programa. 10.00 „Lamborghini“
automobilių gamyklos. 11.00 Besisukantis
vasaros namelis. 12.00 Proto žaidimai. 13.00
Kosmosas: erdvė ir laikas. 14.00 Geriausi la-
kūnai. 15.00 Laukinė Amazonės gamta. 16.00
Pavojingiausi Australijos gyvūnai. 17.00 Ge-
riausi karo lakūnai. 18.00 Jukono auksas.
19.00 Patrauklus mokslas. 20.00 Padėk ne-
laimėje. 21.00 Nenugalimųjų dvikova. 22.00
Patrauklus mokslas. 23.00 Kalėjimo sunku-
mai. 24.00 Padėk nelaimėje. 1.00 Nakties
programa.

TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00, 14.00 Naujo
būsto paieška. Šveicarija; Panama. 9.00
Kruizas po Pietų Kiniją, 1 d. 10.00, 15.00
Viešbučių verslas. 11.00, 24.00 Oro uostas
247. Majamis. 11.30 Gelbėtojai. 12.00, 18.00,
22.00 Kelionių iššūkiai. 13.00, 17.00 Garsiau-
sios pasaulio kelionės motociklu. Pietų Afrika.
16.00 Karai dėl bagažo. Florida. 16.30 Reti au-
tomobiliai. 19.00 Amerikos maistas. Vašing-
tonas. 20.00 Naujo būsto paieška. Didžioji
Britanija; Australija. 21.00 Ekspedicija. Pietų
Afrika. 23.00 Garsiausios pasaulio kelionės
motociklu. Pietų Afrika.
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 Žalioji enciklopedija.
7.00	 Animacinis f. „Legen-

da apie Korą“ (N-7).
7.30	 „Simpsonai“ (N-7).
8.00	 TV serialas „Brazili-

jos aveniu“ (N-7).
9.05	 „Meilės sūkuryje“.
10.10	TV serialas „Visada

sakyk visada“ (N-7).
11.15	Tik nesakyk mamai

(N-7).
12.20	 „Juodoji skylė“ (N-7).
12.50	Animacinis f. „Ragai

ir kanopos sugrįžta“.
13.20	 „Ančiukas Donaldas

ir draugai“.
13.50	 „Legenda apie Korą“

(N-7).
14.20	 „Simpsonai“ (N-7).
14.50	 „Nuostabi meilė“ (N-7).
16.45	 „Moterys meluoja

geriau“ (N-7).
17.50	Kvieskite daktarą!
18.30	TV3 žinios. TV3

sportas. TV3 orai.
19.30	TV Pagalba (N-7).
20.00	Žvaigždžių dešimtu-

kas. Vasara (N-7).
21.00	Farai (N-14).
21.30	 TV3 vakaro žinios.
22.00	TV serialas „Po

kupolu“ (N-14).
23.00	Trileris „Nusidėjėliai“

(N-14).
1.05	 „24 valandos“ (N-14).
2.00	 „Anarchijos vaikai“ .

6.35	 Animacinis f. „Žuviukai
burbuliukai“.

7.00	 „Mažieji Tomas ir
Džeris II“.

7.25	 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.

7.50	 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“ (N-7).

8.50	 „Velvet“ (1) (N-7).
10.40	Komedija „Sutrikęs

gangsteris (N-7).
12.55	 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
13.20	 „Ogis ir tarakonai“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 TV serialas „Pavogtas

gyvenimas“ (N-7).
15.00	TV serialas „Meilė ir

bausmė“ (N-7).
17.00	Labas vakaras,

Lietuva.
17.50	24 valandos (N-7).
18.30	Žinios. Kriminalai.

Sportas. Orai.
19.30	Tikras gyvenimas.

„Žilė galvon“.
20.25	K11. Komisarai tiria.

Sukeistos dukterys.
21.00	Soriukas (N-14).
21.30	Žinios. Verslas.

Sportas. Orai.
22.10	Veiksmo f. „Tiesiogi-

nis kontaktas“ (N-14).
24.00	 „Specialioji Los An-

dželo policija“ (N-7).
0.55	 „Nikita“ (N-7).
1.50	 „Čakas“ (N-7).

6.00	 Labas rytas, Lietuva.
9.00	 „Komisaras Reksas“

(N-7).
10.00	 „Hartlando užuovėja“.
11.00	 „Paskutinis tamplie-

rius“ (1) (N-7).
12.00	Dokumentinis f.

„Vakarėlis baigėsi.
Kaip Vakarai bankru-
tavo“ (subtitruota).

13.00	Auksinės rankos.
13.55, 14.10	 Laba diena,

Lietuva. Tiesioginė
aktualijų laida.

14.00	Žinios. Orai.
15.30	Žinios. Sportas. Orai.
15.55	 „Komisaras Reksas“

(N-7).
17.00	 „Šerloko Holmso

nuotykiai“ (N-7).
18.00	Šiandien (su vertimu

į gestų kalbą).
18.30	Krepšinis. LKL

finalas. Klaipėdos
„Neptūnas“ - Kauno
„Žalgiris“.

20.25	Loterija „Perlas“.
20.30	 Panorama. Verslas.

Kultūra. Sportas. Orai.
21.15	Dėmesio centre.
21.45, 22.05	 „Paskutinis

tamplierius“ (N-7).
22.00	Loterija „Perlas“.
23.00	Vakaro žinios.

Užsienio naujienos.
23.30	 „Šnipai“ (N-7).
0.30	 „Senis“ (N-7).

7.00	 TV serialas
„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

8.00	 Mistinės istorijos
(N-7).

9.00	 Amerikietiškos
imtynės (N-7).

11.00	TV serialas
„Laukinis“ (N-7).

12.00	Kalbame ir rodome
(N-7).

13.00	TV serialas
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).

14.00	Pragaro virtuvė
(N-7).

15.00	Amerikos talentai.
16.00	TV serialas

„Liežuvautoja“ (N-7).
17.00	TV serialas

„Muchtaro
sugrįžimas“.

18.00	Žinios.
18.25	TV serialas

„Mentalistas“ (N-7).
19.30	TV serialas „Du su

puse vyro“ (N-7).
20.30	Jokių kliūčių.
21.30	Romantinė komedija

„Laikinai
nėščia“ (N-7).

23.15	TV serialas „Tikras
kraujas“ (N-14).

0.20	 „Mentalistas“ (N-7).
1.15	 TV serialas

„Laukinis“ (N-7).
2.15	 Bamba TV (S).

6.55	 Programa.
6.59	 TV parduotuvė.
7.15	 Reporteris.
8.00	 Dokumentinis f.

„Kaip užauginti
planetą. Gyvybė iš
šviesos“ (N-7).

9.05	 Dokumentinis f. „Kaip
užauginti planetą.
Gėlių galia“ (N-7).

10.10	 „Kobra 12“ (N-7).
11.15	Reporteris.
12.00	Dokumentinis f.

„Tyrinėtojai. Septyni
Stalino bunkeriai“
(N-7).

13.00	Viskas bus gerai!
(N-7).

14.00	Lietuva tiesiogiai.
14.35	TV parduotuvė.
14.50	 „Komisaras Megrė“

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios. Orai.
16.20	Dokumentinis f.

„Laukinis pasaulis“.
17.20	Lietuva tiesiogiai.
18.00	Reporteris. Orai.
18.45	 „Kai jos nelauki...“

(N-7).
19.50	 „Kartą Odesoje“ (N-7).
21.00	Patriotai (N-7).
22.00	Reporteris. Pažangi

Lietuva. Orai.
22.45	Nuoga tiesa (N-7).
23.45	 „Kobra 12“ (N-7).
0.45	 Reporteris. Orai.
1.30	 Lietuva tiesiogiai.

8.05	 „Hartlando užuovėja“.
9.00	 Labas rytas, Lietuva.
11.30	Dokumentinis f.

„Be dainos - nė
dienos“. 1982 m.

12.00	Koncertuoja
„Liūdni slibinai“.

13.05	Dokumentinis f.
„15 metų kartu“.

13.45	 „Džeronimas“.
14.05	 „Mažasis princas“.
14.30	Pagalbos
15.00	Prisiminkime.
15.10	Kultūra. Aktorė Nelė

Savičenko.
15.30	Linija, spalva, forma.
16.20	Laba diena, Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	 Lietuvių dokumentika.

Baltam skersgatvy...
18.40	Kultūra. Aktorius

G.Girdvainis.
19.00	Septynios Kauno

dienos.
19.30	Savaitė.
20.00	Pasaulio dokumen-

tika. „Su hidžabu ir
aukštakulniais“

21.05	Liaudis tampa tauta.
Sąjūdžio kelias.

22.00	Naktinis ekspresas.
22.30	Estrados klasikos

vakaras.
24.00	Panorama.
0.30	 Broniaus Genzelio

knygos pristatymas
Rašytojų klube.
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„TRANSPORTERIS 2“
Veiksmo filmas. Prancūzija, JAV. 2005. Režisierius L.Leterjė. 
Vaidina Dž.Stathamas, A.Gasmanas, A.Valeta.

Ilgus metus pavojingus krovinius gabenęs Frenkas galiausiai nutaria 
pailsėti. Nuo pavojingos praeities vyriškis mėgina pasislėpti Majamyje. 
Čia jis įsidarbina turtingos šeimos vairuotoju ir asmens sargybiniu. Ta-
čiau ramybė trunka neilgai. Kai nežinomi nusikaltėliai pagrobia Frenką 
pasamdžiusios poros sūnų, herojui tenka prisiminti visus savo karinės 
ir kriminalinės praeities įgūdžius.

rekomenduoja

„SUSITIKIMAS PRIE JŪROS“
melodrama. Vokietija. 2004. 
Režisierė K.Mėder. Vaidina
R.Vedhorn, A.Brukeris, K.Grunertas.

Sėkmingą profesinį ir asmeninį gyve-
nimą turinčiai Lindai trūksta tik vieno - 
susitaikymo su savo tėvu Lenartu. Šis 
jaučiasi įskaudintas, kad dukra nepasu-
ko jo pėdomis ir neperėmė stambios 
laivų statyklos verslo reikalų. Linda keti-
na tėtį pakviesti į savo tuoktuves...Tv8

21:05

„TIESIOGINIS KONTAKTAS“
Veiksmo filmas. JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius D.Lerneris. Vaidina
D.Lundgrenas, M.Parė, B.Rahalas.

Buvęs JAV specialiųjų pajėgų agen-
tas Maikas kali Rusijos kalėjime. Jam 
pažadami pinigai ir laisvė, jei jis išva-
duos Aną Geil, amerikietę, pagrobtą 
prekeivio ginklais. Tačiau išlaisvinęs 
Aną agentas supranta, kad visa tai - 
nešvaraus žaidimo dalis.LNK

22:10

Tv6
21:30

„NUSIDĖJĖLIAI“
Trileris. JAV. 2007. 
Režisierius A.Lau. Vaidina R.Giras,
K.Deins, K.Strikland.

Labai priekabus ir šiek tiek paranojiškas 
Viešojo saugumo departamento parei-
gūno Erolo darbas - stebėti registruotus 
seksualinės prievartos nusikaltėlius. Ta-
čiau dabar dėl nepaliaujamo jų tardymo 
ir įžeidinėjimų jis priverstas palikti darbą. 
Per paskutines tarnybos dienas Erolas 
turi apmokyti jį pakeisiančią Alison. Tv3

23:00
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birželio 3 d.

10.45 „L.Cohenas.
										Aš - tavo vyras“

21.00 „Naša Raša“12.00 „Melo pinklės“

ANIMAL
7.00, 11.55 Gyvūnų oro uostas. 7.25 Kačių neį-
manoma nemylėti. 8.15, 16.30Mutantų planeta.
9.10 B.Beilis ir pavianai. 10.05, 14.40 Gyvū-
nų karalystė. 11.00 Gyvūnų teritorija. 12.20,
6.35 Ginant laukinę gamtą. 12.50, 5.45 Gyvūnų
jaunikliai. 13.45 Dž.Korvino pasivaikščiojimai.
15.30 Namai medžiuose. 17.25 Krokodilų me-
džiotojas. 18.20 Gyvūnų mūšių laukai. 19.15
Kačiukai ir šunyčiai. 20.10 Egzotiški augintiniai.
21.05, 2.25 Gyvūnų karalystė. 22.00, 3.15 Vete-
rinarijos klinika. 22.55, 4.05 Šunų gelbėjimas.
23.50, 4.55 Gyvūnų policija. 0.45 Laukinis kri-
minalas. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

vIASAT SPORT BALTIc
9.15 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ka-
zachstanas - Latvija. 11.15 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. JAV - Latvija. 13.15 Ledo
ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija - Rusi-
ja. 15.15, 17.15, 19.15 Ledo ritulys. Pasaulio
čempionatas. Ketvirtfinalis. 21.15 Futbolas.
Draugiškos rungtynės. Vokietija - Kamerūnas.
23.05 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas.
„Real“ - „Atletico“. 1.55 Futbolas. Draugiškos
rungtynės. Graikija - Nigerija. Tiesioginė trans-
liacija. 4.45 Boksas. Carlas Frochas - George’as
Grovesas II.

SPORT1
6.15 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 7.15
Portugalijos „Primeira“ lygos turo apžvalga. 8.00
NBA krepšinio lyga. Konferencijų finalas. 10.15
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 11.15 VTB
Vieningoji krepšinio lyga. „Triumph“ - Vilniaus
„Lietuvos rytas“. Trečias susitikimas. 13.00 Olan-
dijos „Eredivisie“ lyga. „Vitesse“ - „AZ Alkmaar“.
15.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „FC Twen-
te“ - „Vitesse“. 17.00 Čempionai LT. Lietuvos
kultūrizmo, fitneso ir bikinio pirmenybės. 18.00
VTB Vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA -
Kazanės UNICS. Ketvirtas susitikimas. Tiesioginė
transliacija (jeigu prireiks). 20.00 NBA krepšinio
lyga. Konferencijų finalas. 22.15 NBA krepšinio
lyga. Majamio „Heat“ - Toronto „Raptors“. 0.30
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga.		

EUROSPORT
9.30 Pasaulio futbolo čempionato žurnalas. 9.45
Tenisas. „French Open“. 11.00 Sporto links-
mybės. 12.00 Jojimo žurnalas. 12.15, 23.30
Tenisas. „French Open“. 21.25Motosporto apž-
valga. 21.30 Sporto lyderiai. Jeanas Todtas.
22.00 Motosportas. „World Series by Renault“.
22.30 Formulė 3. Europos čempionatas. 23.00
Motokrosas. Pasaulio čempionatas. 23.25
Motosporto apžvalga.

6.45	 Dienos programa.
6.50, 16.00	 „Jaunavedžiai“

(N-7).
7.20	 „Draugai VII“ (N-7).
7.50	 „Beprotiški mažųjų

nuotykiai“.
8.15	 „Nenugalimieji.

Kovos tęsiasi“.
8.40	 „Žvėrelių būrys“.
9.05	 „Zoro“.
9.35	 „Benas Tenas

prieš ateivius.
Lemiama kova“.

10.00	 „Linksmieji
žvėreliai“.

10.30	Dokumentinis f.
„Sodininkų
pasaulis“.

11.00	 „Pabaiga“.
12.00	 „Melo pinklės“.
13.00	 „Apgavystės“ (N-7).
14.00	 „Superauklė“

(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Išdykę

seniokai (N-7).
16.30	 „Linksmieji

žvėreliai“.
17.00	 „Keksiukų karai.
18.00	 „Uždrausta

meilė“ (N-7).
20.00	 „Karadajus“ (1)

(N-7).
22.25	 „Gyvenimas pagal

Harietą“ (N-7).
23.25	 „Įvykis“ (N-7).
0.20	 „Ties riba“ (N-14).

9.10	 Teleparduotuvė.
9.25	 Tavo

augintinis.
9.55	 „Beverli

Hilsas 90210“
(N-7).

10.50	 „Dingusiųjų
paieškos
grupė“ (N-7).

11.55	 „Pelkė“ (N-7).
12.55	 „Simpsonai“

(N-7).
13.25	 „Univeras“

(N-7).
15.00	 Išlikimas.
16.00	 „Las Vegasas“

(N-7).
17.00	 „112. Ekstremali

pagalba“
(N-7).

18.00	 „Pelkė“ (N-7).
19.00	 „CSI Niujorkas“

(N-7).
20.00	 „Univeras“

(N-7).
21.00	 „Naša Raša“

(N-14).
21.30	Veiksmo f.

„Transporteris 2“
(N-7).

23.20	Fantastinis
nuotykių f.
„Įsikūnijimas“
(N-7).

2.40	 Crisso Angelo
iliuzijų
pasaulis (N-7).

9.00	 Balticum TV
žinios.

9.15	 Žymiausios pasaulio
vietos.

9.45	 „Įkalčiai“ (N-7).
10.45	Muzikinis

dokumentinis f.
„Leonardas
Cohenas.
Aš - tavo vyras“.

12.35	Rekordininkai.
13.05	 „Protėvių

šauksmas“.
14.05	 „Mados legendos“.
14.35	 „Fortjė

faktorius“ (N-7).
15.35	 „Rani: maištingoji

princesė“ (N-7).
16.35	 „Brangusis

Džonai“.
18.30	Geros savijautos

gidas.
19.00	 „Kupidonas“.
20.00,	Balticum TV

žinios.
20.15	Reidas.
20.45	 „Titnagas 2.

Išlaisvinimas“ (N-7).
21.45	Balticum TV

žinios.
22.00	Dokumentinis f.

„Kaka: žaidžianti
legenda“.

23.00	 „Fortjė
faktorius“ (N-7).

24.00	 „Rani: maištingoji
princesė“ (N-7).

63
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trečiadienis

13.00	Bėdų turgus22.05	„Daktaras Hausas“ 18.30	Žinios. Kriminalai.
									Sportas. Orai

„KASANDROS PRAKEIKSMAS“
Kriminalinė drama. Jungtinė Karalystė, JAV. 2007. Režisierius
V.Alenas. Vaidina J.Magregoras, K.Ferelas, T.Vilkinsonas, H.Etvel.

Ijanas ir Teris - broliai, kilę iš dorų darbininkų šeimos. Ijanas stengiasi iš 
visų jėgų dorai dirbti ir padoriai uždirbti. Tik jo uždirbami pinigai var-
gu ar atitinka jo poreikius ir svajones. Tuo metu Teris - tikras sąžinės 
priekaištas tėvams: jis nepraeina pro barą ar lošimo namus neužsukęs 
palikti ten gana menko mechaniko atlyginimo. Tačiau Ijanas ir Teris 
turi turtingą dėdę. Kai ateidavo sunkus metas, dėdė Hovardas visada 
padėdavo neturtingiesiems giminaičiams.

rekomenduoja

tv3
23:05

„vĖJAS vIRŠ SALYNO“
romantinė drama. Vokietija. 2004.
Režisierius M.Štainkė. Vaidina
V.Nyhauz, A.Lucas, D.Kiorner.

Pasiturinti, nieko lyg ir nestokojanti 
pora - dizainerė Hana ir teisininkas 
Erikas - keliauja į Naująją Zelandiją 
siekdami išsaugoti tai, kas jiems 
yra svarbiausia, - santuoką. Kai 
Hana patyrė persileidimą, pora 
išgyvena santykių krizę. Prieš iš-
plaukdami iš Švedijos jie pamato 
skęstantį berniuką ir puola jo gel-
bėti. Čia pat pasirodęs vaiko tėvas 
Niklas patraukia Hanos dėmesį.

„LAIKO KILPA“
trileris. JAV, Kinija. 2012. 
Režisierius R.Džonsonas
Vaidina Dž.Gordonas-Levitas,
B.Vilisas, E.Blant.

Filmas nukelia į ateitį, kur juodojoje 
rinkoje klesti nelegalios kelionės 
laiku. Tuo naudojasi nusikaltėlių gru-
puotės. Norėdamos atsikratyti žmo-
gaus, nusiunčia jį atgal į praeitį ir ten 
jį nužudo samdomi žudikai. Tokį 
darbą dirba Džo. Jis džiaugiasi gy-
venimu, jam netrūksta pinigų, tačiau 
vieną dieną Džo gauna užsakymą 
nužudyti... save patį iš ateities.

„NĖRA KUR BĖGtI“
VeiKsmo filmas. JAV. 1993. 
Režisierius R.Harmonas. 
Vaidina Ž.K.Van Damas, R.Arket,
K.Kalkinas.

Banko plėšikas Semas slapstosi 
nuošalioje fermoje. Žemės priklau-
so našlei Klaidei Anderson, augi-
nančiai du vaikučius. Ne kas kitas, o 
vaikai pastebi Semą, besimaudantį 
ežere. Įsidrąsinę vaikai apie įsibro-
vėlį papasakoja motinai. Ji netrukus 
priima Semą pas save...

tv8
21:05

tv6
21:30

LNK
22:10

tv8
8.00, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.55, 10.20 Se-
noji animacija. 9.50 „Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė“. 10.55 „Susitikimas prie jūros“. 12.40, 
16.00 Gydytojai. 13.35, 19.00 „Apkabink mane“.
14.30, 20.30 „Moterys meluoja geriau“. 17.00, 
23.40 Mano vaikas. 18.00, 22.45 „Meilė gyven-
ti“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.05 Romantinė
drama „Vėjas virš salyno“.

INfO tv
5.00, 17.00 Info diena. 9.00 Žinios. 9.40, 12.15, 
15.55 Dviračio šou. 10.05, 14.15 Yra kaip yra
(N-7). 10.55, 16.20 24 valandos. 11.30, 15.10 
KK2 (N-7). 12.45 Pagalbos skambutis (N-7).
13.35 Ne vienas kelyje.

PBK
9.00, 11.00, 14.00 Naujienos. 9.25 Kontrolinis
pirkimas. 9.55 Gyventi sveikai. 11.35 Mūsų
laikais. 12.30 Metas pietauti. 13.05 Jie ir mes.
14.20 Rolanas Bykovas. 15.55 J.Menšovos
laida. 16.45, 3.35 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas.
20.35, 23.05 Lietuvos „Laikas“. 21.00 „Kuprinas.
Duobė“. 22.10 L.Berija. 23.15 Vakarinis Urgan-
tas. 23.45 Informacinė laida.		

REN
7.00 Animaciniai f. 7.15 Tinkamas vaistas. 8.05 
Nemeluok man! 9.55 Šeimos dramos. 10.50 
Kviestinė vakarienė. 11.45 Didžiosios senovės
paslaptys. 14.45 Žiūrėti visiems! 15.15 Mano
nuostabūs... 16.15 Šeimos dramos. 17.15 Ne-
meluok man! 19.15 Naujienos. 19.20 Tinkamas
vaistas. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Tikra
virtuvė. 22.25 Mes ir nesapnavome. 1.10 „Af-
romaskvietis“.

tv POLONIA
7.05 „Solidarumo“ apdovanojimų ceremonija
Karalių rūmuose. 8.15, 18.20, 22.45, 5.10 Po-
lonija užsienyje. 8.25, 2.15 „Tik Kasia“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.00, 23.00, 4.35 
Polonia 24. 12.40, 17.55, 1.45 „Dvi medalio
pusės“. 13.05, 19.50, 5.20 „Sultinio kubelis“.
13.25, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50 „Pagalbos signalas“. 14.50 
Geriausia Lenkijoje. 15.25 Dokumentinis f.
„Gyvenimo menas“. 15.55 Paprastai. 16.50 
„Zlotopolskiai“. 17.15 Publicistinė laida. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 R.Rozmuso šou. 20.25, 
6.45 „Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50 „Prie-
plauka“. 23.45 Dokumentinis f. „Lenkija erelio
akimis“.
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 Animacinis f. „Legen-

da apie Korą“ (N-7).
7.30	 „Simpsonai“ (N-7).
8.00	 „Brazilijos aveniu“

(N-7).
9.05	 „Meilės sūkuryje“.
10.10	TV serialas „Visada

sakyk visada“ (N-7).
11.15	Žvaigždžių dešimtu-

kas. Vasara (N-7).
12.20	 „Juodoji skylė“ (N-7).
12.50	Animacinis f. „Ragai

ir kanopos sugrįžta“.
13.20	 „Ančiukas Donaldas

ir draugai“.
13.50	 „Legenda apie Korą“.
14.20	 „Simpsonai“ (N-7).
14.50	 „Nuostabi meilė“ (N-7).
16.45	 „Moterys meluoja

geriau“ (N-7).
17.50	Kvieskite daktarą!
18.30	TV3 žinios.
19.30	TV Pagalba (N-7).
20.00	 „Inspektorius

Mažylis“ (N-7).
21.00	Farai (N-14).
21.30	 TV3 vakaro žinios. .
22.00	Vikingų loto.
22.05	TV serialas „Daktaras

Hausas“ (N-14).
23.05	Kriminalinė drama

„Kasandros
prakeiksmas“ (N-7).

1.20	 „CSI kriminalistai“.
2.10	 „24 valandos“ (1).
3.10	 „Anarchijos vaikai“.

6.10	 Labas vakaras,
Lietuva.

6.35	 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji Tomas ir

Džeris II“.
7.25, 12.55	 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“ (N-7).
8.50	 24 valandos (N-7).
9.30	 Tikras gyvenimas.

„Nenupirkta meilė“.
10.30	Tikras gyvenimas.

„Žilė galvon“.
11.30, 12.10, 20.25 	 K11.

Komisarai tiria (N-7).
13.20	 „Ogis ir tarakonai“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas gyvenimas“.
15.00	 „Meilė ir bausmė“.
17.00	Labas vakaras,

Lietuva.
17.50	24 valandos (N-7).
18.30	Žinios. Kriminalai.

Sportas. Orai.
19.30	Tikras gyvenimas.

„Sukeitimas“.
21.00	Soriukas (N-14).
21.30	Žinios. Verslas.

Renkamės Europą.
Sportas. Orai.

22.10	Veiksmo f. „Nėra kur
bėgti“ (N-14).

0.10	 „Specialioji Los An-
dželo policija“ (N-7).

1.05	 „Nikita“ (N-7).
2.00	 „Čakas“ (1) (N-7)

5.50	 Programos pradžia.
6.00	 Labas rytas, Lietuva.
9.00, 15.55	 „Komisaras

Reksas“ (N-7).
10.00	 „Hartlando

užuovėja“.
11.00	 „Paskutinis tamplie-

rius“ (N-7).
12.00	Nacionalinė paieškų

tarnyba.
13.00	Bėdų turgus.
13.55, 14.10	 Laba diena,

Lietuva. Tiesioginė
aktualijų laida.

14.00	Žinios. Orai.
15.30	Žinios. Sportas. Orai.
17.00	 „Šerloko Holmso

nuotykiai“ (N-7).
18.00	Šiandien (su verti-

mu į gestų kalbą).
Sportas. Orai.

18.50	 „Naisių vasara“.
19.20	Gyvenimas.
20.25	Loterija „Perlas“.
20.30	 Panorama. Verslas.

Kultūra. Sportas. Orai.
21.15	Dėmesio centre.
21.45, 22.05	 „Paskutinis

tamplierius“ (N-7).
22.00	Loterija „Perlas“.
23.00	Vakaro žinios.

Užsienio naujienos.
Sportas. Orai.

23.30	 „Šnipai“ (N-7).
0.30	 TV serialas

„Senis“ (N-7).
1.40	 Dėmesio centre.
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TV PROGRAMAbirželio 4 d.

21.40	...formatas. Poetas
									B.Januševičius

14.00	Lietuva tiesiogiai20.30	Jokių kliūčių 15.00	„Iš Meksikos su
										meile“

2.25 „CSI kriminalistai“15.30	„Draugai VII“

Diva Universal Tv
8.20, 11.40, 16.40 „Žvaigždė kadre“. 9.10,
13.20, 18.20 „Džuliana ir Bilas“. 10.00, 14.10,
17.30 „Kortnė ir Kim užkariauja Niujorką“.
10.50 „Kardašianų šeimos aukštuomenės gyve-
nimas“. 12.05, 20.25 „Mados kontrolė“. 12.30
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“.
15.00, 19.10 „Nuotaka milijonieriui“. 15.50,
20.50 „Ištekėjusi už Džonaso“. 20.00, 22.30
„Erikas ir Džesė“. 21.40, 22.55„Išskirtiniai“.

Tv1000
9.40 „Paskutinė uždanga“. 11.15 „Magdalie-
tės“. 13.30 „Suvesti sąskaitas“. 15.25 „Kas čia
dabar kalba?“ 17.15 „Namas prie ežero“. 19.00
„Pirmūnai“. 20.45 „Viktorija. Jaunoji karalienė“.
22.45 „Gaujos istorija“. 0.45 „Mirusi nuotaka“.

Discovery
11.50, 20.30 Kaip tai pagaminta? 12.40 Mitų
griovėjai. 13.35 Inžinierių idėjos. 14.30 Greiti ir
triukšmingi. 15.25Dideli lėktuvai. 16.20Aliaskos
geležinkelis. 17.15 Indiana, Porter Ridžas. 17.45
Nafta mano kieme. 18.10 Dingęs bagažas. 19.05
Aukcionų karaliai. 19.35 Senienų šniukštinėto-
jai. 20.00 Kaip tai veikia? 21.00 Brangakmenių
ieškotojai. 22.00 Aukso karštligė.

naTional GeoGraphic
8.00 Ryto programa. 10.00 „Ferrari“ automo-
bilių gamyklos. 11.00, 18.00 Jukono auksas.
12.00 Proto žaidimai. 13.00 Padėk nelaimėje.
14.00 Nenugalimųjų dvikova. 15.00 Bebrų už-
tvanka. 16.00 Pavojingiausi Indijos gyvūnai.
17.00 Geriausi karo lakūnai. 19.00 Patrauklus
mokslas. 20.00, 24.00 Lobių ieškotojai. 21.00
Vasaros namelis iš jūrinio konteinerio. 22.00
Padėk nelaimėje. 23.00 Kalėjimo sunkumai.
1.00 Nakties programa.

Travel
7.00 Pasaulio keliautojas. Barselona. 8.00,
14.00 Naujo būsto paieška. Barbadosas; Ekva-
doras. 9.00 Dvasiniai ieškojimai. Himalajai.
10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 11.00, 24.00
Oro uostas 247. Majamis. 11.30 Gelbėtojai.
12.00, 18.00 Kelionių iššūkiai. 13.00, 17.00,
23.00 Garsiausios pasaulio kelionės moto-
ciklu. Pietų Afrika. 16.00 Karai dėl bagažo:
Vankuveris. 16.30 Senų automobilių paieš-
kos. 19.00 Amerikos maistas. Ajova. 20.00
Naujo būsto paieška. Australija; Vietnamas.
21.00 Pasaulio keliautojas. Didingi Anglijos
pastatai, 1 d. 22.00 Ekspedicija.

animal
7.00, 11.55 Gyvūnų oro uostas. 7.25 Gyvūnų
mūšių laukai. 8.15, 16.30 Mutantų planeta.
9.10 Krokodilų medžiotojas. 10.05, 14.40 Gy-
vūnų karalystė. 11.00 Gyvūnų teritorija. 12.20,
6.35Ginant laukinę gamtą. 12.50, 5.45 Laukinis
gyvenimas. 13.45 Dž.Korvino pasivaikščioji-
mai. 15.30 Akvariumų verslas. 17.25 Ginant
laukinę gamtą. 18.20 Egzotiški augintiniai.
19.15 Veterinarijos aklinika. 20.10 Šunų gel-
bėjimas. 21.05, 2.25 Gyvūnų karalystė. 22.00,
3.15Gamtoje. 22.55, 4.05Nežinoma Indokinija.
23.50, 4.55 Gyvūnų policija.		

sporT1
8.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. „Nizhny
Novgorod“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“. 10.00
Portugalijos „Primeira“ lyga. „FC Porto“ -
„Benfica“. 12.00 NBA Action. Krepšinio lygos
apžvalga. 13.00 Rusijos „Premier League“.
„Kuban“ - CSKA. 14.50 NBA krepšinio lyga.
Indianos „Pacers“ - Klyvlendo „Cavaliers“.
17.10 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos
„Neptūnas“ - Maskvos CSKA. 19.00 Rusijos
„Premier League“. Turo apžvalga. 20.00 VTB
Vieningoji krepšinio lyga. „Nizhny Novgorod“
- Vilniaus „Lietuvos rytas“. 22.00 „Arrow Fight
Night“. Kovos menų turnyras.

viasaT sporT BalTic
7.45 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Graikija -
Nigerija. 9.35 Ledo ritulys. Pasaulio čempi-
onatas. Rusija - JAV. 11.40 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Latvija - Baltarusija. 13.45
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija
- Šveicarija. 15.50 Futbol Mundial žurnalas.
16.20, 18.20 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Pusfinalis. 20.20 Futbolas. Draugiškos
rungtynės. Graikija - Nigerija. 22.10 Futbolas.
Draugiškos rungtynės. Islandija - Estija. Tie-
sioginė transliacija. 0.15 Ledo ritulys. Pasaulio
čempionatas. Vokietija - Latvija. 2.15 Futbolas.
Draugiškos rungtynės. Islandija - Estija. 4.50
Futbolas. Draugiškos rungtynės. Graikija -
Nigerija. 6.40 Futbolas. Anglijos FA taurės
finalas. „Arsenal“ - „Hull“.

eUrosporT
9.35 Motosportas. „World Series by Renault“.
10.00 Motosporto žurnalas. 10.30 Tenisas.
„French Open“. 21.30 Pasaulio futbolo čem-
pionato žurnalas. 21.50 Trečiadienio apžvalga.
21.55 Jojimas su kliūtimis. Nacijų taurė. 22.10
Raitelių klubo žurnalas. 22.15 Golfas. „US PGA
Tour“. 23.15 Golfas. Europos turas. 23.45 Golfo
klubas. 23.50 Jachtų klubas. 23.55 Trečiadienio
apžvalga. 24.00 Tenisas. „French Open“.

7.00	 TV serialas
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).

8.00	 Ekstrasensai
detektyvai (N-7).

9.00	 TV serialas
„Mentai“ (N-7).

10.00	Jokių kliūčių.
11.00	TV serialas

„Laukinis“ (N-7).
12.00	Kalbame ir

rodome (N-7).
13.00	TV serialas

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

14.00	 Pragaro virtuvė (N-7).
15.00	Amerikos talentai.
16.00	TV serialas

„Liežuvautoja“ (N-7).
17.00	TV serialas

„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV serialas

„Mentalistas“ (N-7).
19.30	TV serialas „Du su

puse vyro“ (N-7).
20.30	Jokių kliūčių.
21.30	Romantinė komedija

„Ponia Petigriu gyve-
na šia diena“ (N-7).

23.20	TV serialas „Tikras
kraujas“ (N-14).

0.25	 TV serialas
„Mentalistas“	(N-7).

1.20	 „Laukinis“ (N-7).
2.20	 Bamba TV (S).

6.55	 Programa.
6.59	 TV parduotuvė.
7.15	 Reporteris.
8.00	 Dokumentinis f.

„Tyrinėtojai.
Lemtinga Napoleono
klaida“ (N-7).

9.05	 „Kartą Odesoje“
(N-7).

10.10	 „Kobra 12“ (N-7).
11.15	Reporteris.
12.00	Kitoks pokalbis.

Svečiuose
Beata Nicholson
(N-7).

13.00	 „Kelionė į Rio 1.
Urugvajus“.

14.00	Lietuva tiesiogiai.
14.35	TV parduotuvė.
14.50	 „Komisaras

Megrė“ (N-7).
16.00, 17.00	 Žinios. Orai.
16.20	Dokumentinis f.

„Laukinis pasaulis“.
17.20	Lietuva tiesiogiai.
18.00	Reporteris. Orai.
18.45	 „Kai jos nelauki...“

(N-7).
19.50	 „Kartą Odesoje“

(N-7).
21.00	Sąmokslo teorija

(N-7).
22.00	Reporteris. Orai.
22.45	Patriotai (N-7).
23.45	 „Kobra 12“ (N-7).
0.45	 Reporteris. Orai.
1.30	 Lietuva tiesiogiai.

8.05	 „Hartlando užuovėja“.
9.00	 Labas rytas, Lietuva.
11.30	Naktinis ekspresas.
12.00	Mūsų dienos - kaip

šventė. Estrados
klasikos vakaras.

13.30	XLII Tarptautinis
folkloro festivalis
„Skamba skamba
kankliai“.		

15.00	Spaudos kelias.		Spau-
dos draudimo metai
ir kelias į laisvę.

15.30	Legendos.
16.20	Laba diena, Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	Pasaulio lietuvių

jaunimo susitikimas
2012. Koncertuoja
„G&G Sindikatas“.

19.15	Dokumentinis f.
„Vėlėja Jum gerą
giliukį, didelį stukį“.

20.10	LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2014.
Audronės Urbonaitės
knygos „Žydiškų
daiktų kambarys“
pristatymas.

21.10	Kultūros savanoriai.
21.40	 ...formatas. Poetas

B.Januševičius.
22.00	Naktinis ekspresas.
22.35	 Tarmė - sava giesmė.
24.00	Panorama.
0.30	 Liaudis tampa tauta.

Sąjūdžio kelias.

6.45	 Dienos programa.
6.50, 16.00	 „Jaunavedžiai“

(N-7).
7.20	 „Draugai VII“ (N-7).
7.50	 „Beprotiški

mažųjų
nuotykiai“.

8.15	 „Nenugalimieji.
Kovos tęsiasi“.

8.40	 „Žvėrelių būrys“.
9.05	 „Zoro“.
9.35	 „Benas Tenas

prieš ateivius.
Lemiama kova“.

10.00	 „Linksmieji
žvėreliai“.

10.30	Dokumentinis f.
„Mylėk savo
sodą“.

11.00, 20.00	 „Karadajus“
(N-7).

13.00	 „Apgavystės“ (N-7).
14.00	 „Superauklė“ (N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Draugai VII“ (N-7).
16.30	 „Linksmieji

žvėreliai“.
17.00	Keksiukų karai.
18.00	 „Didingasis

amžius“ (1) (N-7).
21.00	Veiksmo f.

„Staigi mirtis“
(N-14).

23.15	 „Gyvenimas pagal
Harietą“ (N-7).

0.10	 „Įvykis“ (N-7).
1.05	 „Ties riba“ (N-7).

9.10	 Teleparduotuvė.
9.25	 Adrenalinas.
9.55	 „Beverli

Hilsas 90210“
(N-7).

10.50	 „Dingusiųjų
paieškos
grupė“
(N-7).

11.55	 „Pelkė“
(N-7).

12.55	 „Simpsonai“
(N-7).

13.25	 „Univeras“
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
16.00	 „Las Vegasas“

(N-7).
17.00	 „112. Ekstremali

pagalba“
(N-7).

18.00	 „Pelkė“ (N-7).
19.00	 „CSI Niujorkas“

(N-7).
20.00	 „Univeras“

(N-7).
21.00	 „Naša Raša“

(N-14).
21.30	Trileris

„Laiko kilpa“
(N-14).

0.05	 Europos pokerio
turas (S).

1.05	 „Naša Raša“
(N-14).

2.25	 „CSI kriminalistai“
(N-7).

9.00	 Balticum TV
žinios.

9.15	 Reidas.
9.45	 „Kupidonas“.
10.45	Sveikatos

užtaisas.
11.15	Dokumentinis f.

„Kaka:
žaidžianti
legenda“.

12.15	 „Kaimynas
šnipas“.

14.00	Geros savijautos
gidas.

14.30	Žymiausios
pasaulio
vietos.

15.00	 „Iš Meksikos su
meile“ (N-7).

16.45	 „Skrebutis“
(N-7).

18.30	Mados legendos.
19.00	 „Protėvių

šauksmas“.
20.15	Rekordininkai.
20.00	Balticum TV

žinios.
20.45	 „Fortjė

faktorius“
(N-7).

21.45	Balticum TV
žinios.

22.00	 „Pamokslininkas
su kulkosvaidžiu“
(N-14).

0.20	 Sveikatos
užtaisas.
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TV PROGRAMA ketvirtadienis

20.30	Juoko kovos 10.10	„Kobra 12“ 19.55	Dainuoja Irena
									Milkevičiūtė

12.50	Stilius11.10	K11. Komisarai
									tiria

11.15	„Inspektorius
									Mažylis“

TV8
7.50, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.45 „Detektyvė
Fišer“. 9.55 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.20 
Senoji animacija. 11.00 „Vėjas virš salyno“.
12.40, 16.00 Gydytojai. 13.35, 19.00 „Apkabink
mane“. 14.30, 20.35 „Moterys meluoja geriau“.
17.00, 23.50 Mano vaikas. 18.00, 22.55 „Meilė
gyventi“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.05 Ro-
mantinė drama „Sodyba prie Melareno ežero“.

Info TV
5.00, 17.00 Info diena. 9.00 Žinios. 9.40, 12.15, 
15.55 Dviračio šou. 10.05, 14.15 Yra kaip yra
(N-7). 10.55, 16.20 24 valandos (N-7). 11.30, 
15.10 KK2 (N-7). 12.45 Autopilotas. 13.15 
Tauro ragas (N-7). 13.45 Apie žūklę.

PBK
6.00 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00, 11.00, 
14.00 Naujienos. 9.25 Kontrolinis pirkimas. 9.55 
Gyventi sveikai. 11.35 Mūsų laikais. 12.30 Metas
pietauti. 13.05 Jie ir mes. 14.20 Laurentijus
Berija. 15.50 J.Menšovos laida. 16.45, 3.35 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35, 23.05 Lietuvos
„Laikas“. 21.00 „Kuprinas. Tamsoje“. 23.10 Va-
karinis Urgantas. 23.45 Informacinė laida.		

REn
7.05 Animaciniai f. 7.20 Tinkamas vaistas.
8.10 Nemeluok man! 10.05 Šeimos dramos.
10.55 Kviestinė vakarienė. 11.55 Mes ir nesa-
pnavome. 14.45 Žiūrėti visiems! 15.15 Mano
nuostabūs... 16.10 Šeimos dramos. 17.15 Ne-
meluok man! 19.15 Naujienos. 19.20 Tinkamas
vaistas. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Tikra
virtuvė. 22.25 Dokumentinis spec. projektas.
0.20 „Afromaskvietis 2“.

TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 „Bažnyčia nėra sala“.
8.25, 2.15 „Maikos Skovron išdaigos“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05, 23.00, 4.35 
Polonia 24. 12.40, 17.55, 1.45 „Dvi medalio
pusės“. 13.05, 19.50, 5.20 „Sultinio kubelis“.
13.25, 18.45, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.45 „Prie-
plauka“. 15.40 Dokumentinis f. 16.15 Neramūs
protai: Jacekas Oleksynas. 16.35 „Zlotopols-
kiai“. 17.00 Kultūros savaitraštis. 18.20, 22.45, 
5.10 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas.
18.55 Kabaretų klubas. 20.25, 6.50 Kultūros
informacija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios,
sportas ir orų prognozė. 21.55, 3.45 „Komisa-
ras Aleksas“. 23.45 „Policininkas“. 0.35, 5.50 
Dokumentinis f. „Filmas apie laisvą Lenkiją“.

DIVa UnIVERsal TV
9.10, 13.20, 18.20 „Džuliana ir Bilas“. 10.00, 
14.10, 17.30 „Kortnė ir Kim užkariauja Niujorką.
10.50 „Kardašianų šeimos aukštuomenės gyve-
nimas“. 11.40, 16.40 „Žvaigždė kadre. 12.30 „Ti-
krosios Beverli Hilso namų šeimininkės“. 15.00, 
19.10 „Nuotaka milijonieriui“. 15.50, 20.50 „Eri-
kas ir Džesė“. 16.15 „Mados kontrolė“. 20.00 
„Išskirtiniai“. 23.20 „Gražuolės iš vilos“.

TV1000
9.15 „Mirusi nuotaka“. 10.55 „Pabudimas“.
13.00 „Namas prie ežero“. 14.55 „Meilės riba“.
16.55, 1.10 „Lūžis“. 19.00 „Širdžių ėdikas“.
20.50 „Prieglobstis“. 22.50 „Juodasis auksas“.		

DIscoVERy
7.25, 18.10 Dingęs bagažas. 8.15 Nedėkingas
darbas. 9.10, 10.05 Aukso karštligė. 10.55 Pelkių
medkirčiai. 11.50, 20.30 Kaip tai pagaminta?
12.40 Mitų griovėjai. 13.35 Inžinierių idėjos.
14.30 Automobilių varžytynės. 15.25 Automo-
bilių dirbtuvė. 17.15 Brangakmenių ieškotojai.
18.40 Nekilnojamojo turto agentai. 19.05 Auk-
cionų karaliai. 19.35, 21.00 Relikvijų šniukštinė-
tojai. 20.00 Kaip tai veikia? 22.00 Kova dėl jūros
konteinerių. 22.30 Aukcionų karaliai.

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00 Ryto programa. 10.00 BMW automobilių
gamyklos. 11.00, 18.00 Jukono auksas. 12.00
Proto žaidimai. 13.00 Lobių ieškotojai. 14.00
Vasaros namelis iš jūrinio konteinerio. 15.00
Paskutinė liūtė. 16.00 Pavojingiausi Šiaurės
Amerikos gyvūnai. 17.00 Geriausi karo lakū-
nai. 19.00 Patrauklus mokslas. 20.00 Kosmo-
sas: erdvė ir laikas. 22.00 Geriausi lakūnai.
23.00 Kalėjimo sunkumai. 24.00 Kosmosas:
erdvė ir laikas. 1.00 Nakties programa.

TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Turkija 2. 8.00,
14.00 Naujo būsto paieška. Grįžimas namo į
Dubliną, Airiją; Panama. 9.00 Dvasiniai ieško-
jimai. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 11.00,
24.00 Oro uostas 247. Majamis. 11.30 Gelbė-
tojai. 12.00, 18.00 Ekspedicija. 13.00, 17.00, 
23.00 Garsiausios pasaulio kelionės moto-
ciklu. Pietų Afrika. 16.00 Karai dėl bagažo.
Niujorkas. 16.30 Retų automobilių paieškos.
19.00 Amerikos maistas. Viskonsinas. 20.00
Naujo būsto paieška. Australija; Meksika.
21.00 Miestų paslaptys. Bristolis. 22.00 Kelyje
į Naująją Zelandiją.
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00, 13.50	 „Legenda apie

Korą“ (N-7).
7.30	 „Simpsonai“ (N-7).
8.00	 „Brazilijos aveniu“.
9.05	 „Meilės sūkuryje“.
10.10	 „Visada sakyk

visada“ (1) (N-7).
11.15	 „Inspektorius

Mažylis“ (N-7).
12.20	 „Juodoji skylė“ (N-7).
12.50	Animacinis f. „Ragai

ir kanopos sugrįžta“.
13.20	 „Ančiukas Donaldas

ir draugai“.
14.20	 „Simpsonai“ (N-7).
14.50	 „Nuostabi meilė“ (N-7).
16.45	 „Moterys meluoja

geriau“ (N-7).
17.50	Kvieskite daktarą!

(N-7).
18.30	TV3 žinios. TV3

sportas. TV3 orai.
19.30	TV Pagalba (N-7).
20.00	 Kitoks tyrimas. Ekstra-

sensų tiesa (N-7).
21.00	Farai (N-14).
21.30	 TV3 vakaro žinios.

TV3 sportas. TV3 orai.
21.55	Žalioji enciklopedija.
22.00	 „Gelbėtojų būrys“.
23.00	Fantastinis trileris

„Išlikimo eksperi-
mentas“ (N-14).

1.10	 „CSI kriminalistai“.
2.00	 „24 valandos“ (N-14).
2.55	 „Anarchijos vaikai“.

6.35	 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji Tomas ir

Džeris II“.
7.25, 12.55	 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“ (N-7).
8.50	 24 valandos (N-7).
10.10	Tikras gyvenimas.

„Sukeitimas“.
11.10, 20.25	 K11.

Komisarai tiria.
Dviguba operacija
(N-7).

11.50	Pagalbos skambutis
(N-7).

13.20	 „Ogis ir tarakonai“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
15.00	 „Meilė ir bausmė“.
17.00	Labas vakaras,

Lietuva.
17.50	24 valandos (N-7).
18.30	Žinios. Kriminalai.

Sportas. Orai.
19.30	Tikras gyvenimas.

„Bumerangas“.
21.00	Soriukas (N-14).
21.30	Žinios. Verslas.

Sportas. Orai.
22.10	Veiksmo trileris „15

šlovės minučių“.
0.30	 „Specialioji Los An-

dželo policija“ (N-7).
1.25	 „Ties riba“ (N-14).
2.20	 Sveikatos ABC.

6.00	 Labas rytas, Lietuva.
9.00, 15.55	 „Komisaras

Reksas“ (N-7).
10.00	 „Hartlando užuovė-

ja“.
11.00, 21.45	 „Paskutinis

tamplierius“ (N-7).
12.00	Emigrantai.
12.50	Stilius.
13.40	Žingsnis po žings-

nio. Būstas.
13.55, 14.10	 Laba diena,

Lietuva. Tiesioginė
aktualijų laida.

14.00	Žinios. Orai.
15.30	Žinios. Sportas. Orai.
17.00	 „Šerloko Holmso

sugrįžimas“ (N-7).
18.00	Šiandien (su verti-

mu į gestų kalbą).
Sportas. Orai.

18.50	 „Naisių vasara“.
19.20	Taip. Ne.
20.25	Loterija „Perlas“.
20.30	 Panorama. Verslas.

Kultūra. Sportas. Orai.
21.15	Dėmesio centre.
22.00	Loterija „Perlas“.
22.05	TV serialas

„Paskutinis tamplie-
rius“ (N-7).

23.00	Vakaro žinios.
Užsienio naujienos.
Sportas. Orai.

23.30	 „Šnipai“ (N-7).
0.30	 „Senis“ (N-7).
1.40	 Dėmesio centre.

7.00	 TV serialas
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).

8.00	 Ekstrasensai
detektyvai (N-7).

9.00	 TV serialas „Mentai“
(N-7).

10.00	Jokių kliūčių (N-7).
11.00	TV serialas

„Laukinis“ (N-7).
12.00	Kalbame ir

rodome (N-7).
13.00	TV serialas

„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).

14.00	Pragaro
virtuvė (N-7).

15.00	Amerikos talentai
16.00	TV serialas

„Liežuvautoja“ (N-7).
17.00	TV serialas

„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV serialas

„Mentalistas“ (N-7).
19.30	TV serialas

„Du su puse vyro“
(N-7).

20.30	Juoko kovos (N-7).
21.30	Mistinis trileris

„Prestižas“ (N-7).
0.10	 TV serialas

„Mentalistas“ (N-7).
1.05	 TV serialas

„Laukinis“ (N-7).
2.05	 Bamba TV (S).

6.55	 Programa.
6.59	 TV parduotuvė.
7.15	 Reporteris.
8.00	 „Kartą Odesoje“ (N-7).
10.10	 „Kobra 12“ (N-7).
11.15	Reporteris.
12.00	Pasaulis X (N-7).
13.00	 „Kelionė į Rio 2.

Argentina“.
14.00	Lietuva tiesiogiai.
14.35	TV parduotuvė.
14.50	 „Komisaras Megrė“

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios. Orai.
16.20	Dokumentinis f.

„Laukinis pasaulis“.
17.20	Lietuva tiesiogiai.
18.00	 Numatomos rungty-

nės. Jungtinė lyga.
Žemutinio Naugardo
„Nižnij Novgorod“
- Vilniaus „Lietuvos
rytas“. Tiesioginė
transliacija iš Rusijos.
ARBA

18.00	Reporteris. Orai.
18.45	 „Kai jos nelauki...“
19.50	 „Kartą Odesoje“ (N-7).
21.00	Viskas bus gerai!
22.00	Reporteris. Orai.
22.45	 Nusikaltimas ir

bausmė. Kriminalinės
paslaptys su
K.Krivicku (N-7).

23.45	 „Kobra 12“ (N-7).
0.45	 Reporteris. Orai.
1.30	 Lietuva tiesiogiai.

8.05	 „Hartlando užuovėja“.
9.00	 Labas rytas, Lietuva.
11.30	Naktinis ekspresas.
12.00	Dirigento, pedagogo,

kompozitoriaus
Vytauto Miškinio
jubiliejui. Rytas su ...
Vytautu Miškiniu.

12.45	Muzika gyvai.
Nacionalinės
M.K.Čiurlionio menų
mokyklos simfoninio
orkestro koncertas.

14.10	Tu pabūk su manim.
O.Vyšniausko kon-
certas.

15.40	 Lietuvių dokumentika.
Baltam skersgatvy...

16.20	Laba diena, Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	Vytauto Miškinio

jubiliejui.
F.Mendelsonas-
Bartoldis. Oratorija
„Elijas“. 1, 2 d.

19.55	Prisiminkime.
Dainuoja Irena
Milkevičiūtė.

20.10	Dvarai ir likimai.
20.40	Spaudos kelias.

Partizanų spauda.
21.10	Legendos.
22.00	Naktinis ekspresas.
22.30	Estrados klasikos

vakaras.
24.00	Panorama.
0.30	 Vakaro autografas.
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birželio 5 d.

13.30	Sveikatos užtaisas20.00	„Univeras“18.00	„Didingasis
									amžius“

AnimAl
7.00, 11.55 Gyvūnų oro uostas. 7.25 Egzo-
tiški augintiniai. 8.15, 16.30 Mutantų plane-
ta. 9.10, 12.20, 6.35 Ginant laukinę gamtą.
10.05, 14.40 Gyvūnų karalystė. 11.00 Gyvūnų
teritorija. 12.50, 5.45 Veterinaro pagalba. 13.45 
Dž.Korvino pasivaikščiojimai. 15.30 Akvariumų
verslas. 17.25 Naujagimiai gamtoje. 18.20 Gy-
venimo ilgumo kelionė. 19.15 Gamtoje. 20.10 
Nežinoma Indokinija. 21.05 Gamtoje. 22.00 Ali-
gatorių tramdytojai. 22.55 Dideli ir baisūs. 23.50 
Gyvūnų policija. 0.45 Banginių karai.		

Sport1
8.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. „Nizhny
Novgorod“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“. 10.00 
NBA krepšinio lyga. Majamio „Heat“ - Indianos
„Pacers“. 12.15 NBA Action. Krepšinio lygos
apžvalga. 13.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga.
Kazanės UNICS - Maskvos CSKA. 15.00 Portu-
galijos „Primeira“ lyga. „Academica“ - „Setubal“.
16.50 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga.
18.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. „Nizhny
Novgorod“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“. 20.15 VTB
Vieningoji krepšinio lyga. „Nizhny Novgorod“
- Vilniaus „Lietuvos rytas“. 22.00 NBA krepšinio
lyga. Bruklino „Nets“ - Majamio „Heat“.		

ViASAt Sport BAltic
9.25 Golfas. Inside the PGA Tour žurnalas. 9.55 
Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 10.25 
„Trans World Sport“ žurnalas. 11.25 Futbolas.
Anglijos Premier lygos žvaigždės - Tony Adam-
sas. 11.55 Futbolas. Anglijos Premier lygos
žvaigždės - Peteris Schmeichelis. 12.25 Futbo-
las. Anglijos Premier lygos legendos. Alanas
Sheareris. 12.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempi-
onatas. Mačas dėl trečios vietos. 15.00 Ledo
ritulys. Pasaulio čempionatas. Finalas. 17.25 
„Formulė-1“. Monako GP lenktynių apžvalga.
18.25 Motosportas. Italijos MotoGP lenktynės.
19.55 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Islandija
- Estija. 21.45 Futbolas. Anglijos Premier lygos
legendos. Alanas Sheareris. 22.15 Motosportas.
Žiedinės lenktynės. 0.15 Futbolas. Vokietijos tau-
rės finalas. „Borussia“ - „Bayern“. 3.00 Krepšinis.
Eurolygos finalinio ketverto varžybos. CSKA -
„Maccabi“. 5.30 Krepšinis. Eurolygos finalinio
ketverto varžybos. „Barcelona“ - „Real“.		

EuroSport
9.30 Sporto linksmybės. 10.00 Tenisas. „French
Open“. 20.30 Motosportas. „Shell Eco“ ma-
ratonas. 21.00 Kovinis sportas. „Glory World
Series“. 22.30 Tenisas. „French Open“.

„iKSmEnAi“
Veiksmo filmas. JAV. 2000. Režisierius B.Singeris. 
Vaidina H.Džekmanas, P.Stiuartas, F.Jansen.

Iksmenai - žmonės, turintys nepaprastų galių. Vieni mato ateitį ir skaito 
mintis, kiti gali sukelti gaisrą ar audrą, treti vaikšto kiauriai sienų. Paprasti 
mirtingieji bijo mutantų. Vyriausybė juos persekioja, tad profesorius Ksav-
jeras įkūrė jiems specialią mokyklą. Čia vaikai, atstumti net savo artimųjų, 
ne tik randa prieglobstį, bet ir gali lavinti nepaprastąsias galias.

rekomenduoja

„SoDYBA priE mElArEno
EŽEro“
Romantinė dRama. Vokietija. 2004. 
Režisierė K.Mėder. Vaidina F.Lamė,
H.Kriugeris jaun., Ž.Rauch.

Jauna, graži tekstilės dizainerė Eva 
Vinklung išsiruošia į idilišką kaimelį, 
kuriame gyvena jos draugė, besiren-
gianti gimdyti. Eva tikisi ne tik padėti 
draugei Britai, bet ir parduoti keletą 
savo kūrybos darbų. tV8

21:05

„15 ŠloVĖS minuČiŲ“
Veiksmo tRileRis. JAV, Vokietija. 2001.
Režisierius Dž.Hercfeldas. Vaidina 
R.De Niras, E.Bernsas, Š.Teron.

Naujienų reporteris siekia išgauti sensa-
cingos informacijos apie naujausią Edžio 
Flemingo tyrimą. Pora nusikaltėlių iš Rytų 
Europos suranda būdą manipuliuoti ži-
niasklaida - jie filmuoja savo nusikaltimus, 
tikėdamiesi parduoti filmus kraujo ištrošku-
siems žurnalistams ir taip praturtėti.lnK

22:10

tV6
21:30

„iŠliKimo EKSpErimEntAS“
fantastinis tRileRis. JAV, Indonezija.
2013. Režisierius Dž.Hadlsas. 
Vaidina Dž.Darsis, S.Lou, D.Sabara.

Tarptautinės mokyklos filosofijos dės-
tytojas ponas Zimitas savo studentams 
paskiria labai intriguojančią užduotį. 
Niekas negali atsisakyti dalyvauti šiame 
socialiniame eksperimente, jei nenori 
gauti blogų pažymių. Eksperimento 
esmė tokia - nuo atominės katastrofos 
išsigelbėti gali tik 10 žmonių. tV3

23:00
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6.45	 Dienos programa.
6.50, 16.00	 „Jaunavedžiai“

(N-7).
7.20, 15.30	 „Draugai VII“

(N-7).
7.50	 „Beprotiški mažųjų

nuotykiai“.
8.15	 „Nenugalimieji.

Kovos tęsiasi“.
8.40	 „Žvėrelių būrys“.
9.05	 „Zoro“.
9.35	 „Benas Tenas

prieš ateivius.
Lemiama kova“.

10.00	 „Linksmieji
žvėreliai“.

10.30	Dokumentinis f.
„Mylėk savo
sodą“.

11.00, 20.00	 „Karadajus“
(N-7).

12.00	 „Melo pinklės“.
13.00	 „Apgavystės“ (N-7).
14.00	 „Superauklė“ (N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
16.30	 „Linksmieji

žvėreliai“.
17.00	Keksiukų karai.
18.00	 „Didingasis amžius“

(N-7).
21.00	 „Midsomerio

žmogžudystės IV.
Sugedęs vaisius“
(N-7).

23.10	 „Begėdis“ (N-14).
0.05	 „Farų šeima“ (N-7).
1.00	 „Įvykis“ (N-7).

9.10	 Teleparduotuvė.
9.25	 Vienam gale

kablys.
9.55	 „Beverli Hilsas

90210“ (N-7).
10.50	 „Dingusiųjų

paieškos grupė“
(N-7).

11.55	 „Pelkė“
(N-7).

12.55	 „Simpsonai“
(N-7).

13.25	 „Univeras“ (N-7).
14.30	Teleparduotuvė.
16.00	 „Las Vegasas“

(N-7).
17.00	 „112. Ekstremali

pagalba“
(N-7).

18.00	 „Viskas
teisėta“ (N-7).

19.00	 „CSI Niujorkas“
(N-7).

20.00	 „Univeras“ (N-7).
21.00	 „Naša Raša“

(N-14).
21.30	Veiksmo f.

„Iksmenai“ (N-7).
23.50	 „Naša Raša“

(N-14).
0.25	 „CSI kriminalistai“

(N-7).
1.15	 Crisso Angelo

iliuzijų pasaulis
(N-7).

2.10	 „Klyvlendo
šou“ (N-7).

9.00	 Balticum TV
žinios.

9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Protėvių

šauksmas“.
10.45	 „Tai mergina,

ar vaikinas?“
(N-7).

12.30	 „Kupidonas“.
13.30	Sveikatos

užtaisas.
14.00	Reidas.
14.30	 „Įkalčiai“ (N-7).
15.30	 „Basomis per

grindinį“.
17.30	Dokumentinis f.

„Kaka: žaidžianti
legenda“.

18.30	Žymiausios
pasaulio
vietos.

19.00	 „Fortjė faktorius“
(N-7).

20.00	Balticum TV
žinios.

20.15	Geros savijautos
gidas.

20.45	 „Rani: maištingoji
princesė“ (N-7).

21.45	Balticum TV
žinios.

22.00	 „Džentelmenas“
(N-14).

23.00	 „Titnagas 2.
Išlaisvinimas“
(N-14).

24.00	 „Įkalčiai“ (N-7).
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NAUJIENOS

Bene daugiausiai dėmesio su-
laukė festivalio atidarymo filmas 
„Monako princesė“, kuriame pa-
grindinį vaidmenį atliko aktorė Ni-
kolė Kidman (Nicole Kidman). 
Monako Princas Albertas II ir jo 
seserys, princesės Karolina (Caro-
line) ir Stefani (Stephanie), kasmet 
dalyvaujantys Kanų kino festivalio 
atidaryme, šiemet ceremoniją nu-
tarė ignoruoti, nes buvo nepaten-
kinti filme „Monako princesė“ jų 
tėvų istorijos interpretacija.

Tarptautinis Kanų kino festi-
valis laikomas svarbiausiu kino 
festivaliu pasaulyje. Šiais metais 
konkursinėje programoje dalyvavo 
18 filmų.

- Kokia atmosfera tvyrojo Kanuose 
tas dvi savaites? Ar galima buvo sutik-
ti kino žvaigždžių gatvėse?

- Gatvėse gal kiek mažiau, bet raudonuo-
ju kilimu tikrai ėjo, ir ne viena. Teko maty-
ti ir Moniką Beluči (Monica Bellucci), ir ki-
tus. Šiemet kaip niekada daug žiūrovų ir ki-
no industrijos žmonių. Festivalio organiza-
toriai net juokavo, kad šiemet svečių buvo 
dvigubai daugiau nei įprastai.

- Koks filmas išsiskyrė šiųmečiame 
festivalyje? Kurį galėtumėte rekomen-
duoti pažiūrėti?

- Šiemet geriausiai buvo priimtas Maiko 
Ly (Maike Leigh) filmas „Ponas Terneris“. 
Linkėčiau jam kuo geriausios sėkmės. Šis 
režisierius turi lietuviškų šaknų, lankėsi 
Lietuvoje, būtų buvę smagu, jeigu būtų ga-
vęs pagrindinį apdovanojimą.

- Ką žmonės žino apie Lietuvos kiną?
- Kad užsienyje būtų žinomas mūsų kinas, 

reikia nuolat dirbti. Jau kelinti metai Lietuva 
Kanuose turi atskirą stendą. Sulaukiame pro-
diuserių ir kitų kino industrijos atstovų, susi-
domėjusių mūsų kino gamyba, tikiuosi, kad ir 
filmų pirkimu. Tai labai svarbu. Didžiosios ša-
lys labai daug dirba dėl nacionalinio kino rek-
lamos.

- Su kokiomis šalimis galėtume konku-
ruoti kino srityje?

- Nežinau, ar apskritai reikėtų konkuruoti. 
Europoje pagrindinė mintis yra ta, kad vyktų dia-
logas, kad skirtingų šalių kūrėjai bendrautų, ras-
tų bendrų projektų. Šios idėjos man labiau patin-
ka negu konkurencija. Nors konkurencija - 
sveikas dalykas, ji yra tik idėjų lygmens. Lie-
tuviams Kanuose yra puiki galimybė pasirody-
ti, jie turi gerą kūrybinį potencialą.

ŽvilGsNis iŠ aRČiaU

V.Ramaškienė: „Lietuviai turi  didelį kūrybinį potencialą“
Šiemet festivalio paralelinės programos „Dvi režisierių savaitės“ žiuri nare buvo pakviesta tapti Vil-
niaus tarptautinio festivalio „Kino pavasaris“ direktorė ViDa RamaŠKienė. Tai nepriklausomai organi-
zuojama programa, kurioje nėra oficialaus konkurso, bet įvairios tarptautinės organizacijos deleguoja 
savo žiuri ir skiria nepriklausomus apdovanojimus. Jos tikslas - atrasti naujus režisierius ir suteikti de-
ramą pagarbą jau išgarsėjusiems autoriams. 

67-asis Kanų kino fe stivalis:
karalių boikotuotas, publikos išliaupsintas

Šiųmetis Kanų kino festivalis iškilmingos uždarymo ceremonijos metu šeštadienį atsisveikino su kino profesionalais ir mėgėjais iki 
kitų metų. Pagrindinį apdovanojimą „auksinę palmės šakelę“ nuskynė turkų režisieriaus nurio Bilgės Džeilano (nuri Bilge Ceylan) 
psichologinė drama „Žiemos miegas“. Jis buvo ilgiausias konkursinės programos filmas, jo trukmė - 3 val. 16 min.

Italų režisierei Aličei Rorvacher 
(Alice Rohrwacher) atiteko Kanų 

kino festivalio didysis prizas

Apdovanojimą už geriausią 
režisūrą atsiėmė amerikietis 

Benetas Mileris (Bennet Miller)
Geriausia aktore pripažinta 
Džuliana Mur (Julianne Moore)

Vida Ramaškienė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

TELEVIZIJANaUJieNOS

- Kaip manote, ar lietuviams kada nors 
realu tikėtis pakliūti į pagrindinę konkur-
sinę programą?

- Lietuviai kol kas dalyvavo tik paralelinė-
se programose. Esmė ta, kad neužtenka pa-
daryti gero filmo, reikia jį išreklamuoti. Šie-
met buvo vilties, kad vienas filmas turėtų at-
sirasti, deja, taip neatsitiko. Tad lobizmą ak-
centuoja daugelis valstybių. Kai jau esi žino-
mas, tada prasimušti į konkursinę programą 
daug lengviau.

- Kokius filmus išskirtumėte iš tų, ku-
riuos šiemet teko pamatyti Kanuose?

- Labiausiai man įstrigo vienas Izraelio fil-
mas, pasakojantis labai įdomią istoriją. Pasirodo, 
Izraelyje, jei vyras su žmona nori išsiskirti, 
sprendimą turi priimti Rabinų tribunolas. Filme 
rodė vienos šeimos istoriją, kai skyrybos truko 
daugiau nei penkerius metus. Man tai buvo 
naujiena. Be to, filmas padarytas labai įdomiai 
psichologiškai, tikiuosi, kad jį galėsime parody-
ti ir mūsų „Kino pavasario“ festivalyje.

- Kaip atrodo Kanų kino festivalio va-
karėliai?

- Vakarėlių būna labai daug, kartais net 5 
per vieną vakarą. Visuose juose skirtingi reika-
lavimai, vienuose reikia būti pasipuošus oficia-
liais vakariniais drabužiais, kituose tokio griež-
to aprangos kodo nėra. Į vakarinius seansus, 
kurie vyksta pagrindinėje salėje, privaloma va-
karinė apranga.

- Teko skaityti, kad šiomis dienomis 
Kanuose net ir dieną gatvėje nerekomen-
duojama pasirodyti su paplūdimio šlepetė-
mis ar maudymosi kostiumėliu. Ar tiesa?

- Su maudymosi kostiumėliu žmonių gatvė-
se tikrai nepamatysi, bet su šlepetėmis yra. 
Pagrindiniai aprangos reikalavimai yra vakari-
niams seansams, labai griežti. Vyrams - tik juo-
das kostiumas ir balti marškiniai. Net batams 
numatyti reikalavimai.

- O kokios kainos šiomis dienomis vy-
ravo Kanuose? Už kiek galima nusipirkti 
ledų porciją ar pavalgyti pietus?

- Nesu ledų mėgėja, bet už porą eurų (apie 
7 litai) galima nusipirkti. O pietus galima paval-
gyti už 12-15 eurų (40-50 litų). Ir ne prasčiau-
siame restorane.

Režisieriaus Almanto Grikevičiaus filmas „Faktas“ (1980 m.) 
1981 m. dalyvavo Kanų kino festivalio konkursinėje pro-
gramoje. Jo aktorė Jelena Solovej buvo apdovanota 
prizu už geriausią antraplanį moters vaidmenį.

1995 m. Kanų kino festivalio programoje „Kitas 
žvilgsnis“ rodytas Šarūno Barto filmas „Mūsų 
nedaug“. Toje pačioje programoje 1997 m. parody-
tas jo filmas „Namai“.

2006 m. Kanų kino festivalio oficialioje programoje buvo 
rodomas Kristijono Vildžiūno filmas „Aš esi tu“.

2012 m. Kanų kino festivalio kino mugėje buvo 
parodyti du lietuviški filmai - Kristinos Buožytės
„Aurora“ ir Dovilės Gasiūnaitės „Narcizas“.

Šiemet Kanų kino mugėje specialias 
peržiūras surengė šių metų lietuviški filmai 
„Redirected/Už Lietuvą“ (rež. Emilis Vėlyvis) 
ir Lošėjas“ (rež. Ignas Jonynas). Šeši lietuviški 
trumpametražiai filmai buvo pristatyti trumpojo 
metro filmų programoje.

liETUviai kaNUOsE

V.Ramaškienė: „Lietuviai turi  didelį kūrybinį potencialą“

Pirmasis tarptautinis kino festivalis Kanuose įvyko 
1939 m. rugsėjo 1-ąją, tačiau kitą dieną prasidėjęs 
Antrasis pasaulinis karas festivalį nutraukė. Jis vėl 
buvo surengtas 1946 m., o nuo 1947 m. jį pradėta 
oficialiai vadinti Tarptautiniu Kanų kino festivaliu. 
Tais metais buvo parodyti 16 pasaulio šalių filmai.

1951 m. festivalis buvo perkeltas iš rudens į 
pavasarį. 1955 m. didysis festivalio prizas buvo 
pavadintas „Auksine palmės šakele“. Jis teikiamas 
už geriausią festivalio filmą. 1959 m. imta rengti 
kino mugę.
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n „Auksinė palmės šakelė“ - Nurio Bilgės 
Džeilano (Nuri Bilge Ceylan) drama „Žiemos 
miegas“ (Turkija).

n Didysis prizas - Aličės Rorvacher (Alice 
Rohrwacher) drama „Stebuklai“ (Italija).

n Geriausias režisierius - Benetas Mileris 
(Bennet Miller) už tikrais įvykiais paremtą 
dramą „Lapių gaudytojas“ (JAV).

n Geriausia aktorė - Džuliana Mur 
(Julianne Moore) už vaidmenį komiškame 
trileryje „Žvaigždžių žemėlapiai“ (Kanada).

n Geriausias aktorius - Timotis 
Spolas (Timothy Spall) už vaidmenį 
biografinėje dramoje „Ponas Terneris“ 
(Didžioji Britanija).

n Geriausias scenarijus - Andrejus 
Zviagincevas ir Olegas Neginas už dramą 
„Leviatanas“ (Rusija).

n Žiuri prizas (atiteko dviem filmams) - 
režisieriaus Ksavjero Dolano (Xavier 

Dolan) drama „Mamytė“ (Kanada) ir Žano Luko 
Godaro (Jean-Luc Godard) manifestas „Sudie 
kalbai 3D“ (Prancūzija).

n „Auksinė kamera“ (geriausias debiutinis 
filmas) - „Vakarėlių liūtė“ (Prancūzija).

n Geriausias trumpametražis filmas - 
„Ledi“ (Kolumbija).

OFiCialūs laUREaTai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Turkų režisierius Nuri Bilgė Džeilanas (Nuri Bilge 
Ceylan) gavo antrąją „Auksinę palmės šakelę“

Britui Timočiui Spolui (Timothy Spall) apdovanojimas 
įteiktas už filme „Ponas Terneris“ įkūnytą britų 
tapytoją Viljamą Ternerį (William Turner)

EPA-Eltos nuotr.
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DATOS

Jei aktorė, modelis, daininin-
kė, bene, žinomiausia visų 
laikų blondinė ir sekso sim-
bolis Merlin Monro (Mari-
lyn Monroe) gyventų iki šiol, 
birželio 1 d. ji švęstų 88 me-
tų gimtadienį. Deja, būdama 
36-erių ji buvo rasta negyva 
savo namuose los Andžele. 
nors iki šiol sklando įvai-
riausių gandų apie M.Monro 
tariamą nužudymą, oficiali 
mirties priežastis - savižudy-
bė. nuo to laiko apie aktorę 
buvo sukurtas ne vienas fil-
mas, įžymybės atkartoja jos 
fotosesiją, dainuoja jos dai-
nas, mėgdžioja jos stilių. 

Jūsų teismui pateikiame ži-
nomas moteris, kurioms ge-
riausiai pavyko pamėgdžioti 
M.Monro.

Nemirtingoji 
Merlin Monro

Aktorė NikOlė kiDmAN (Nicole 
kidman) australų „Harper’s Bazaar“ 
žurnalo viršelyje (2008 m.)

Minėdamas 10 metų jubiliejų žurna-
las „Harper’s Bazaar“ pakvietė aktorę 
N.Kidman provokuojančiai fotosesijai -  
„Džiaze tik merginos“. Tai 1959 m. fil-
mo, kuriame vaidino M.Monro, pavadi-
nimas. Ši N.Kidman fotosesija buvo be-
ne paskutinė prieš jai pasiskelbiant esant 
nėščia. Fotosesija buvo daryta sausį, o 
liepą ji pagimdė mergaitę.

Aktorė mirA SOrviNO filme „Norma Džin ir merlin“ (1996 m.)
M.Sorvino - dar viena Holivudo gražuolė, gavusi progą suvaidinti garsiąją M.Monro. 

Filme „Norma Džin ir Merlin“ ji vaidino kartu su aktore Ešle Džud (Ashley Judd). Jai 
atiteko taip pat M.Monro vaidmuo, tik ši garsiąją moterį vaidino dar iki jos šlovės va-
landos, kol ji vadinosi savo tikruoju vardu Norma Džin. Kaip sakė filmo kūrėjai -  
M.Monro buvo fantazija, o N.Džin - realybė.

Aktorė liNDSė lOHAN
(lindsay lohan) žurnalo „New York“ 
viršelyje (2008 m.)

1962 m. garsus amerikiečių fotografas 
Bertas Šternas (Bert Stern) padarė M.Mon-
ro fotosesiją „Paskutinis pasisėdėjimas“. 
Prabangaus viešbučio kambaryje fotogra-
fuojama M.Monro pozavo lovoje, nuoga 
arba apsigaubusi peršviečiamu šaliu. Šios 
nuotraukos laikomos garsiausiomis jos fo-
tografijomis. Praėjus daugiau nei 40 metų 
tas pats fotografas pakartojo tą pačią foto-
sesiją su aktore L.Lohan.

Aktorė mišelė viljAmS (michelle 
Williams) filme „7 dienos ir naktys 
su marilyn monroe“ (2011 m.)

Sekso simbolio vaidmuo aktorei 
M.Viljams atnešė „Oskaro“ nominaciją. 
Tačiau dėl to jai teko gerokai paprakai-
tuoti. M.Viljams, ruošdamasi šiam vaid-
meniui, iki mažiausios smulkmenos iša-
nalizavo ne tik M.Monro gyvenimo faktus, 
bet ir jos balso tembrą, skirtingas šypsenas 
ir net antakių pakėlimo lygį. Aktorė pa-
sakojo, kad ją visada domino nematoma 
M.Monro gyvenimo pusė, tačiau ji ne iš-
kart sutiko imtis vaidmens.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Aktorei, modeliui ir 
dainininkei Merlin Monro 
birželio 1 d. sukaktų 88-eri

EPA-Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Laimingi tie, kurie nepatyrė meilės ne-
sėkmių ir išdavysčių. Bet tokių tikriausiai 
mažuma. O visos moterys, kurios kada 
nors išgyveno vyro neištikimybę, turi gali-
mybę pasižiūrėti, kaip ši problema spren-
džiama filme „Kita moteris“. 
Kino kritike sutikusi pabūti „Power Hit Ra-
dio“ radijo laidų vedėja Raminta Vyš-
niausKaitė sako, kad tai puiki komedija 
apie vyrų ir moterų santykius.

- Įsimintiniausia filmo scena? 
- Turbūt negalėčiau išskirti vienos juo-

kingiausios filmo scenos. Turiu prisipažin-
ti, kad nesitikėjau, jog filmas bus toks ge-
ras. Nesu naivių komedijų mėgėja, tačiau 
man, kaip moteriai, šio filmo pagrindinė 
mintis buvo smagiai išrutuliota. Kartais už 

neištikimybę galima vyrą pamokyti visai 
smagiais būdais. Tereikia moteriškai susi-
vienyti. (Šypsosi.)

- Geriausiai vaidinę aktoriai?
- Man patinka Kameron Dias, tačiau nu-

stebino ir Niki Minaž. Sužinojusi, kad ji vai-
dina šiame filme, buvau susidariusi nuomonę, 
jog jai, kaip neprofesionaliai aktorei, neturė-
tų pavykti, tačiau klydau. Jos vaidyba tikrai 
buvo įtikinama. 

- Kuo filmas „Kita moteris“ įdomus, 
išskirtinis?

- Tai smagi komedija apie vyrų ir moterų 
santykius iš kitos pusės. Man, kaip moteriai, 
buvo saldu stebėti tokį gražų kerštą.

- Tavo rekomendacija, kam ir kodėl 
verta pažiūrėti šį filmą?

- Merginų kompanija, žiūrėdama šį filmą 
prieš vakarėlį mieste, galėtų labai gerai nu-
siteikti.

- Kokie tavo pačios mėgstamiausi fil-
mai (žanras)?

- Man patinka psichologiniai filmai ir do-
kumentika. Ją galiu tiesiog „valgyti“.

Kinas su žvaigžde

Filmas  -  košmaras 
neištikimiems vyrams

Jei - norisi nekvaršinti galvos sudėtingais dalykais ir tiesiog smagiai pasijuokti - 
būtinai nueikite į filmą „Kita moteris“. Ypač vyrai. Pamatysite, kad su moterimis, ypač 

keliomis, juokauti tikrai neverta.

Jei eidami į filmą „Kita moteris“ tikitės gilaus filmo su mintimi, 
čia jos nerasite.

Filmo „kita moteris“ pliusai minusai

n Žanras: komedija
n Režisierius:  Nikas Kasavetesas

(Nick Cassavetes) 
n Vaidina:  Kameron Dias (Cameron Diaz), Lesli

Man (Leslie Mann), Keitė Apton (Kate Upton), 

Niki Minaž (Nicki Minaj) ir kiti. 

Filmas „Kita moteris“ 
Raminta Vyšniauskaitė tvirtina, 

kad filmas „Kita moteris“ puikiai 
tinka norintiesiems smagiai 

pasijuokti ir atsipalaiduoti
Redakcijos archyvo nuotr.

Parengė Ringailė StulPinaitė
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KINAS

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D) - 30-5 d. 11, 
13.30, 15.15, 18.45, 21.30 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 11.45, 14.25, 17.05, 18.15, 21 val.
„Monako princesė“� (drama, Prancūzija, N-13) - 30-5 d. 
11.30, 14, 16.30, 19, 21.40 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 30-5 d. 10.45 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 12 val.
„Piktadarės istorija“� (fantastinis f., JAV, 3D, N-7) - 
30-5 d. 16 val.
„Piktadarės istorija“� (fantastinis f., JAV, N-7) - 
30-5 d. 16 val.
„iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 30-5 d. 12.30, 15.30, 18.25, 
21.15 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 30-5 d. 30-5 d. 13, 18, 20.45 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 30-5 d. 
17.45, 20.30 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 10.30, 15 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30-5 d. 12.40, 17.30 val. (1 d. 12.40 val. seansas nevyks).
„Kaimynai“� (komedija, JAV, N-16) - 30-5 d. 19.45, 
21.50 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 
30-5 d. 15.45 val.
„Kita moteris“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
30-5 d. 14.45 val.
„nors mirk iš gėdos“� (romantinė komedija, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 20.15 val.
„Tarzanas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-5 d. 10.15 val. (vasaros seansai vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D) - 30-5 d. 
11.30, 14, 16.15, 19, 21.45 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 11, 13.45, 16.40, 19.20, 21.45 val.
„Monako princesė“� (drama, Prancūzija, N-13) - 30-5 d. 
11.45, 14.15, 17, 18.50, 21.15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 11.15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 30-5 d. 13.45 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 30-5 d. 
16.30 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 30-5 d. 
18.20 val.
„iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 30-5 d. 14.30, 17.45, 20.45 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 30-5 d. 11.30, 18, 21 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 
30-5 d. 11.15, 13.30, 15.45 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 12, 13.15, 18 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-5 d. 11, 15.30 val.
„Kaimynai“� (komedija, JAV, N-16) - 30-5 d. 19.30, 
21.45 val.
„nojaus laivas“� (fantastinis nuotykių ir veiksmo f., JAV, 
3D, N-13) - 30-5 d. 14.45, 20.30 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 30-5 d. 
18.30, 21.15 val.
„Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus“� (nuotykių 
drama, Lietuva) - 30-5 d. 14.15 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 30-5 d. 
16 val.
„Viešpatavimas“� (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
30-5 d. 20.15 val.

„Bjaurusis Aš“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-5 d. 12 val. (vasaros seansai vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Violeta“� (drama, Prancūzija) - 30 d. 16.30 val. 31 d. 
20.50 val.
„Monako princesė“� (drama, Prancūzija, N-13) - 30 d. 
19 val. 31 d. 16 val.
„Aš tuoj grįšiu“� (drama, Prancūzija) - 30 d. 21.10 val.
„Didis grožis“� (komiška drama, Italija, Prancūzija) - 
31 d. 18.10 val.

MulTiKinO OZAs
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D) - 30-31, 2, 
5 d. 11.45, 14.15, 17, 19.30, 22 val. 1 d. 17, 19.30, 22 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV, 
N-16) - 30-31, 2, 5 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val. 1 d. 
16.30, 19, 21.30 val.
„Monako princesė“� (drama, Prancūzija, N-13) - 30-2, 
5 d. 17, 19.15, 21.45 val. 3-4 d. 17.15, 19.30, 21.45 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 30-31, 
2, 5 d. 21 val. 1 d. 12.30 val. 3-4 d. 20.30 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 30-31, 2, 
5 d. 18.45 val. 1 d. 14.15 val. 3-4 d. 19.15 val.
„iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 30-31, 2, 5 d. 10.45, 13.30, 
16.15, 19, 21.45 val. 1 d. 16.15, 19, 21.45 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 
30 d. 10.45, 12.45, 14.45 val. 31-2, 5 d. 11, 13, 15 val. 
3-4 d. 11, 13, 15, 17 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 30-2, 5 d. 16.40, 19.15, 21.50 val. 3-4 d. 11.15, 
14, 16.30, 19.15, 21.50 val.
„13 rajonas: plytų rūmai“� (veiksmo trileris, Prancūzija, 
N-16) - 30, 1-2, 5 d. 20 val. 31 d. 17.45 val. 3-4 d. 17.45, 
19.45, 22 val.
„nors mirk iš gėdos“� (romantinė komedija, JAV, 
N-16) - 31 d. 22 val. 1 d. 18.45, 21 val. 3-4 d. 15, 17.30, 
19.45, 22 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 30 d. 13.30, 15.45 val. 31 d. 10, 
13.30, 15.45 val. 1-5 d. 11.15, 13.30, 15.45 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30 d. 10, 12 val. 31 d. 12, 14.15 val. 
1 d. 10, 12, 18 val. 2, 5 d. 10, 12, 14.15 val. 3 d. 10.30, 
12.15, 14.15, 18 val. 4 d. 10.15, 12.30, 14.30, 18 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 30, 1-2, 
5 d. 22 val. 31 d. 19.45 val. 3-4 d. 16.45, 19, 21.30 val.
„Kita moteris“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
3-4 d. 21.30 val.
„stebuklų namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, 3D, V) - 1 d. 10.15, 14.45 val.
„stebuklų namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, V) - 1 d. 10.05, 12.05, 14 val. 3 d. 10, 12.45 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 
30 d. 14.15 val. 31, 2, 5 d. 10.15, 14.45 val. 1, 3 d. 10.15, 
12.30, 14.45 val. 4 d. 10, 12.15, 14.45 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30 d. 11.15, 16.30 val. 31, 2, 5 d. 12.30, 16.30 val. 1 d. 
11.30, 14, 16.30 val. 3-4 d. 11.15, 13.30, 15.45 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 31 d. 11 val. (Multikinuko seansai 
mažiukams).
„Monako princesė“� (drama, Prancūzija, N-13) - 4 d. 
12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KinO sAlĖ
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, V) - 31, 
5 d. 16.30 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 30 d. 
16.30 val. 5 d. 18 val.
„samsara“� (dokumentinis f., JAV) - 30 d. 18 val.
„Greičiau nei triušiai“� (komedija, Rusija) - 31 d. 18 val.
„Greitasis „Maskva - Rusija“� (nuotykių f., Rusija) - 
3 d. 16.30 val.
„išlikęs gyvas“� (veiksmo f., JAV) - 3 d. 18 val.
„Vardas tamsoje“� (drama, Lietuva) - 4 d. 16.30 val.
„sabotažas“� (veiksmo f., JAV) - 4 d. 18 val.

Filme „Monako princesė“ pasakojama 
apie amerikietę aktorę Greisę Keli (Grace 
Kelly), kuri 1956-aisiais ištekėjo už Mona-
ko princo Renjė III. Jų santuoka buvo pa-
krikštyta „amžiaus vedybomis“. Nors tuo 
metu „Oskaru“ įvertinta aktorė jau buvo 
pripažinta visame pasaulyje ir dirbo su ge-
riausiais Holivudo režisieriais, ji buvo pri-
versta atsisakyti savo karjeros kine ir pa-
sinerti į ne visada pasakišką karališkąjį 
gyvenimą.

 Biografinė drama „Monako princesė“, 
kurioje garsiąją G.Keli įkūnijo ne mažiau 
žinoma australų aktorė Nikolė Kidman (Ni-
cole Kidman), tapo šių metų Kanų kino 
festivalio atidarymo filmu ir pratęsė itin 
vizualių, elegancijos ir prabangos kupinų 
renginio atidarymo filmų tradiciją. 

Monako karališkoji šeima įprastai da-
lyvauja Kanų kino festivalyje, tačiau šįsyk 
ji išplatino pareiškimą, esą ten vykti neža-
da, mat filmas „Monako princesė“ yra pa-
grįstas „klaidingomis istorinėmis nuoro-
domis ir abejotinais išvedžiojimais“. Kita 
vertus, princas Alberas II ir jo seserys ne-
matė viso filmo - jie nuomonę susidarė 
pamatę jos anonsą ir perskaitę scenarijų.

Premjera

„Monako 
princesė“ 

(„Grace of Monaco“) 

Kino teatruose - nuo gegužės 30 d.

n Drama, Prancūzija, Belgija, JAV, Italija 

n Režisierius: Olivier Dahan

n Vaidina: Nicole Kidman, Tim Roth, 

Milo Ventimiglia, Paz Vega, Frank 

Langella, Parker Posey ir kt.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

Kaunas
FORuM CInEMas

„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D) - 30-5 d. 11, 
13.30, 16, 18.45, 21.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas 
vyks 30-31 d.).
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 12.30, 15.10, 17.50, 18.30, 21.15, 
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 30-31 d.).
„Monako princesė“� (drama, Prancūzija, N-13) - 30-5 d. 
14, 16.30, 19, 21.30, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 
30-31 d.).
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 11.15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 30-5 d. 13.40 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 30-5 d. 
16.15 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 30-5 d. 11.30 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 30-5 d. 12, 14.50, 18.10, 20.40, 
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 30-31 d.).
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 30-5 d. 16.30, 19.15, 21.50 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 30-5 d. 10.15, 14.25 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-31, 2-5 d. 13.10 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30-5 d. 10.45, 15.30 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 
30-5 d. 12.15 val.
„Kaimynai“� (komedija, JAV, N-16) - 30-5 d. 18, 20.30 val.
„Kita moteris“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
30-5 d. 21 val.
„Mona“� (mistinė drama, latvių k., Islandija, Latvija, 
N-18) - 30-31 d. 22.40 val.
„Paslaptinga karalystė“� (animacinis f.,  dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 10.10 val. (vasaros seansai 
vaikams).

CInaMOn
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 30-5 d. 12 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 30-5 d. 19.30 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 13.15, 16.15, 18.45, 21.15 val.
„Monako princesė“� (drama, Prancūzija, N-13) - 30-5 d. 
15.45, 20.05 val. (31, 2, 4 d. 15.45 val. seansas nevyks).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 30-5 d. 
16.45, 22 val. (31, 2, 4 d. 22 val. seansas nevyks).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 30-5 d. 
12.45, 16, 18.30, 21 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 31, 
2, 4 d. 14.30 val.
„Gražuolė ir pabaisa“� (fantastinis romantinis f., 
Prancūzija, Vokietija) - 30 d. 10.30 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 30-5 d. 19.15, 22.15 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 30-5 d. 14.15, 22 val. (31, 2, 4 d. 14.15 val. sean-
sas nevyks; 22 val. seansas vyks 31, 2, 4 d.).
„nors mirk iš gėdos“� (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
30-5 d. 15.45, 18 val. (15.45 val. seansas vyks 31, 2, 4 d.).
„13 rajonas: plytų rūmai“� (veiksmo trileris, Prancūzija, 
N-16) - 30-5 d. 21.45 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 30-5 d. 11.45, 14 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 10.45, 15.15, 17.30 val.
„stebuklų namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, V) - 31-5 d. 11.15 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30-5 d. 11, 13.30 val.

KlaIPėda

FORuM CInEMas
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D) - 30-5 d. 
13.15, 15.30, 19, 21.30, 23.59 val. (23.59 val. seansas 
vyks 30-31 d.).

„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 13, 15.45, 18.30, 21.15, 23.45 val. 
(23.45 val. seansas vyks 30-31 d.).
„Monako princesė“� (drama, Prancūzija, N-13) - 30-5 d. 
13.50, 16.30, 19.15, 21.45 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 11 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 30-5 d. 10.45 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 
30-5 d. 16.15 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 30-5 d. 12.30, 15.20, 18.10, 21, 
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 30-31 d.).
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 30-5 d. 12.40, 18, 20.45, 23.20 val. (23.20 val. 
seansas vyks 30-31 d.).
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 11.15, 16 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30-5 d. 11.30, 13.30 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 30-5 d. 
18.20, 20.50 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 
30-5 d. 10.30 val.
„Zambezija“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-5 d. 10.15 val. (vasaros seansai vaikams).

ŠIaulIaI

FORuM CInEMas
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D) - 30-5 d. 13, 
16, 18.15, 21 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 13.30, 16.15, 19, 21.50 val.
„Monako princesė“� (drama, Prancūzija, N-13) - 30-5 d. 
13.20, 16.45, 19.15, 21.40 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 11.30 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 30-5 d. 10.30 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 30-5 d. 
15.40 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 30-5 d. 13.10, 18.30, 21.15 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 30-5 d. 15.50, 18.40, 21.30 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai JAV, V) - 30-5 d. 10.15, 14.40 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30-5 d. 12.20 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, N-7) - 
30-5 d. 11 val.
„debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša 2“�
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 
10.45 val. (vasaros seansai vaikams).

PalanGa

naGlIs
„Kalakutai: atgal į ateitį“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30 d. 14.20, 31 d. 18.20, 2 d. 17.30 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, N-7) - 30 d. 
16 val. 31 d. 15 val. 5 d. 17.30 val.
„Gražuolė ir pabaisa“� (romantinis f., Prancūzija, N-7) - 
30 d. 17.50 val. 3 d. 17.30 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 30 d. 
20 val. 31 d. 16.40 val. 1 d. 17.50 val. 3 d. 19.30 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 31 d. 20 val. 4 d. 
19.30 val.
„narsusis riteris Justinas“� (animacinis, dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, V) - 1 d. 14.20 val. 4 d. 17.30 val.
„Greitasis „Maskva - Rusija“� (nuotykių komedija, 
Rusija, N-13) - 1 d. 19.30 val.
„santa“� (romantinė drama, Lietuva, N-7) - 1 d. 16 val.
„nesamasis laikas“� (drama, Lietuva, N-13) - 2 d. 19.30 val.
„Kartą niujorke“� (romantinė drama, JAV, N-16) - 5 d. 
19.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Netolima ateitis. Žemę niokoja žiauri 
ateivių rasė. Žmonės bando priešintis, ta-
čiau atrodo, kad visos pastangos perniek. 
Artėjant neišvengiamai baigčiai, žemiečių 
armijos vadai į kovos sūkurį siunčia vis 
naujus karius. Vienas iš jų - pulkininkas 
leitenantas Bilas Keidžas, kurį įkūnija ak-
torius Tomas Kruzas (Tom Cruise). Kaip 
ir kitų likimo brolių, jo kova tęsiasi neil-
gai: vos patekęs į mūšį, Bilas žūva. 

Tačiau nutinka keistas dalykas - Bilas 
atgimsta ir vos atsipeikėjęs gauna įsaky-
mą ruoštis išvykti į kovos lauką. Tai pačiai 
istorijai pasikartojus dar kelis kartus Bilas 
suvokia patekęs į laiko kilpą. 

„Tomas - viena ryškiausių Holivudo 
žvaigždžių, tačiau jis taip neatrodo filma-
vimo aikštelėje. Jis sunkiai dirba, rūpina-
si filmo eiga, įkvepia kitus ir užkrečia en-
tuziazmu. Tokių kaip jis daugiau nėra. 
Vienas iškalbingiausių faktų buvo tas, kad 
nors sakau jam atvykti aštuntą ryto, jis 
visuomet atvykdavo 15 minučių anksčiau, 
o kai aš pradėjau pasirodyti anksčiau, jis 
atvykdavo dar anksčiau“, - pagyrų negai-
lėjo režisierius.

Kino teatruose - nuo gegužės 30 d.

n Veiksmo, fantastinis filmas, JAV 

n Režisierius: Doug Liman

n Vaidina: Tom Cruise, Emily Blunt, 

Bill Paxton ir kt.

„Ties riba 
į rytojų“ 
(„Edge of Tomorrow“)

Premjera
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Kinas/teatras

Teatrai
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
31 d. 18.30 val.; 1 d. 12 val. - Lietuvos vaikų ir moksleivių 
televizijos konkurso „Dainų dainelė“ baigiamasis koncertas.
2 d. 19 val. - Vilniaus festivalio pradžios koncertas. 
Šiuolaikinio šokio trupė „Aterballetto“ (Italija).
4 d. 19 val. - „Žydrasis Dunojus“. 2 v. baletas. 
Dir. M.Staškus.
5 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio „Otelas“. 4 v. opera (italų k.). 
Dir. M.Staškus.
6 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - „Nutolę toliai“ („cezario 
grupės“ spektaklis pagal P.Širvio poeziją). Rež. C.Graužinis.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
3, 4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovo „Žuvėdra“. 
Rež. D.Kazlauskas (J.Miltinio dramos teatro gastrolės).

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
30 d. 19 val. - Grupės „Kamanių šilelis“ albumo „Viskas 
teka“ koncertas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
31 d. 17 val. - Renginys, skirtas Vaikų gynimo ir Tėvo dienai 
paminėti. Vaikų šokio teatras „Angel Project“. Rež. J.Popov.
3 d. 18 val. - Premjera! Choreografinių projektų teatras 
„Vilniaus baletas“. „Aš diemedžiu žydėsiu“. Rež ir choreogr. 
J.Smoriginas.

RAGANIUKĖS TEATRAS
31 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Trys paršiukai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
3 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Šmurliuko nuotykiai“
(pagal Janosch). Rež. V.Mikalauskas.

„DOMINO“ TEATRAS
30 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubin.
2 d. 19 val. - B.Nušičiaus „Daktaras“. Rež. A.Večerskis.
5 d. 19 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“ (pagal J.Griškovec). 
Rež. A.Gricius.

MENŲ SPAUSTUVĖ
31 d. 12, 14 val. - „Pasaka apie karalius“. 
Rež. S.Degutytė.

1 d. 16 val. - „Tėčio pasaka“. Menų spaustuvė, kūrybinė 
studija „PetPunk“ ir teatras „Atviras ratas“.
3 d. 19 val. - LMTA diplominiai ‘14: 
„Ar aš Don Quixote’as?“ (pagal V.Labanausko ir A.Leonovos 
kūrinį, N-16).
4 d. 16 val. - LMTA diplominiai ‘14: „Belgrado trilogija“. 
(pagal B.Srbljanovič kūrinį, N-16). Rež. G.Aleksa.
4 d. 19 val. - LMTA diplominiai ‘14: „Moteris iš praeities“. 
(pagal R.Schimmelpfennig kūrinį). Rež. G.Kriaučionytė.
5 d. 19 val. - LMTA diplominiai ‘14: „Blogieji“. (pagal 
N.Radstrom kūrinį, N-18). Rež. A.Jankevičius.
6 d. 19 val. - LMTA diplominiai ‘14: „Trys seserys“ (pagal 
A.Čechovo kūrinį). Rež. A.Giniotis.
6 d. 16 val. - LMTA diplominiai ‘14: „Kur bėga Šešupė 
arba viešbutis „Širvinta“ (pagal L.Jurkšto kūrinį). 
Rež. L.Jurkštas.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
30 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ (pagal F. von Šilerį, 
N-16). Rež. A.Areima.
31 d. 12 val. Didžiojoje scenoje - I.Paliulytės „Astrida“ 
(A.Lindgren biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I.Paliulytė.
3, 4 d. 19 val. Ilgojoje salėje - A.Čechovo „Palata“. 
Rež. R.Kazlas.
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! A.Jankevičiaus 
„Gentis“ (pagal I.Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių 
likimas“). Rež. A.Jankevičius.
6 d. 18 val. Mažojoje scenoje - Juozo Tumo-Vaižganto 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
30 d. 18 val. - Dž.Bokačo „Dekameronas“ (N-16). 
Rež. A.Rubinovas.
1 d. 12 val. - Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga 
D.Čepauskaitės „Lapė ir Višta“.
5 d. 18 val. - Dž.Bokačo „Dekameronas“ (N-16). 
Rež. A.Rubinovas.
6 d. 18 val. - F.Rablė „Gargantiua ir Pantagriuelis“ (N-18). 
Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
30 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“. Rež. 
R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas (N-16).
1 d. 12 val. - A.Dilytės „Aguonos šokis“. Rež. A.Baniūnas.
4 d. 19 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės iki 
žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.
6 d. 19 val. - Premjera! H.Pinter „Gnomai“. 
Rež. A.Veverskis.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
31 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių 
muziejuje - „Kiškis drąsuolis“. Rež. A.Žiurauskas.
1 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje - 
Tarptautinei vaikų gynimo dienai. „Svečiuose pas skudurinę 
Onutę“. Rež. E.Žekienė.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
31 d. 18.30 val. - Jaunųjų talentų festivalio laureatų ir 
Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro koncertas.
4 d. 18.30 val. - „Altorių šešėly“. Rež. R.Kaubrys. 
Choreogr. A.Liškaukas.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
31 d. 12 val. - „Labas mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė.
1 d. 12 val. - „Arbatėlė“. Rež. K.Jurkštaitė.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
5 d. 18 val. - „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys 
(„Domino“ teatro gastrolės).

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
30 d. 17 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovo „Žuvėdra“. 
Rež. D.Kazlauskas.
31 d. 17 val. Didžiojoje salėje - G.Morkūno „Iš Nuomšiko 
gyvenimo“. Rež. A.Gluskinas.
6 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Paskendusi vasara“. 
Rež. J.Dautartas (Lietuvos nacionalinio dramos teatro gastrolės).

Lietuvos kino teatruose - 

nuo gegužės 30 d.
n Komedija, JAV
n Režisierius:
Seth MacFarlane
n Vaidina: Liam Neeson, 

Charlize Theron, 
Amanda Seyfried ir kt.

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.Ko gero, neatsi-
rastų Lietuvoje 
žmogaus, neži-
nančio Vinetu 
vardo. Arba ne-
mačiusio nei vie-
no vesterno. O ar 
esate matę ves-
terną-komediją? 
Šis filmas 
būtent toks.

„Šimtas kelių iki grabo lentos“(„A Million Ways To Die In The West“)

Premjera

Amanda Seifrid (Amanda Seyfried), Setas 
Makfarleinas (Seth MacFarlane) ir Šarlizė 

Teron (Charlize Theron) filmą „Šimtas kelių 
iki grabo lentos“ pristatė Londone
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VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
5 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Vilniaus festivalis. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistės: A.Mikolaj 
(sopranas), G.Tatorytė (fortepijonas). Dir. M.Pitrėnas.
6 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Balsų rojus: The Real 
Group (švedų vokalinio džiazo grupė). Vilniaus festivalis.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Tarptautinio jaunimo muzikos festivalio-konkurso 
„Su muzika per Europą“ Lietuva-Italija 2014 koncertai:
30 d. 18 val. - Festivalio atidarymo koncertas. Domenico 
Scarlatti. Retrospektyva. Andrea Coen (klavesinas, Italija).
3 d. 18 val. - Festivalio uždarymo koncertas. Les Favoris 
d’Euterpe. Luigi Tufano (fleita, Italija) ir Valstybinis Vilniaus 
kvartetas.

KONGRESŲ RŪMAI
6 d. 20 val. Vilniaus paveikslų galerijos kieme - Vasaros 
koncertas „Roko baladės III“. Atlikėjai: Povilas Meškėla, 
Jeronimas Milius, Česlovas Gabalis. Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. Dir. G.Rinkevičius.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
30 d. 17-22.30 val. - XLII tarptautinis folkloro festivalis 
„Skamba skamba kankliai“. 17 val. - „Taiso rėdo sesė brolį“. 
Karinių istorinių dainų programa. Kūrybinio folkloro grupės 

„Sedula“ koncertas (vad. D.Steponavičienė). 22.30 val. - 
„Nakties muzika“. Dalyvauja „The State Song and Dance 
Ensemble, Kutaisi“ (Gruzija), Mohammadreza Bahrami 
(Iranas). Amin Nadalipoor (Iranas). Įėjimas nemokamas.
31 d. 16 val. - Jaunųjų talentų fiesta. Skiriama tarp-
tautinei vaikų gynimo dienai. Solistai: V.Stankevičiūtė 
(fortepijonas), M.Gancevičius (fortepijonas), E.Šarinskas 
(fortepijonas), K.Kerbedytė (fortepijonas), P.Časaitis (smui-
kas), M.Čepytė (smuikas), K.Boris (smuikas), A.Musteikytė 
(altas), M.D.Sakavičius (violončelė), M.Boreikaitė (obojus), 
R.Muzikevičiūtė (saksofonas), I.Filonovas (bosinis trombonas). 
Vilniaus miesto savivaldybės Šv.Kristoforo kamerinis orkestras. 
Dir. B.Bagdonaitė, M. Stakionis. Įėjimas nemokamas.

VU BOTANIKOS SODAS
Kairėnų vasaros festivalis
1 d. 19 val. - Evelina Sašenko ir Vygantas. „Paroles 
paroles. Meilės istorijos iš Prancūzijos...“

S.VAINIŪNO NAMAI
30 d. 17 val. - Koncertuoja jaunieji vilniečiai: Vilniaus 
muzikos mokyklos „Lyra“ absolventės G.Šimonytė (fleita), 
G.Subotovič (smuikas), A.Balzarytė (fortepijonas).

MOKYTOJŲ NAMAI
31 d. 17 val. Mažojoje salėje -  XLII tarptautinis folkloro 
festivalis „Skamba skamba kankliai“. 
„Pasidainavimas su Ryčiu“.

TRAKAI

UŽUTRAKIO
DVARO SODYBA

1 d. 16 val. - Vokalo magija. Dainuoja Liubov 
Kazarnovskajos Tarptautinės vokalo akademijos stu-
dentai: M.Nazarova (sopranas), R.Suchocka (sopranas), 
M.Lukošiūtė (mecosopranas), E.Nikitina (mecosopranas), 
M.Borroni (fortepijonas).

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
31 d. 12 val. - Edukacinis projektas „Grojame pasakėčią“. 
L.Zubė (scenarijaus autorius, rež. ir aktorius). Klaipėdos 
brass kvintetas.

KITI MIESTAI

30 d. 14 val. Veisiejų Šv.Jurgio bažnyčioje (Lazdijų r.) - 
Kristijono Donelaičio metams.
30 d. 18 val. Lauko scenoje prie Metelių regioninio parko 
(Lazdijų r.) - „Kol saulė nusileis“. Čiurlionio kvartetas. 
Solistė A.Krikščiūnaitė (sopranas). Dalyvauja V.Rumšas 
(aktorius).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Visą vasarą truksiantis Kairėnų vasaros 
festivalis Vilniaus universiteto botanikos 
sode dovanos išskirtinius koncertus po 
atviru dangumi. Žiūrovai turės galimybę 
mėgautis Kairėnų dvaro parko žaluma, 
gražiausiais augalais ir medžiais bei geriausių 
Lietuvos atlikėjų vasaros koncertais.

Vienas jų - EVELinos sašEnKo ir 
Vyganto KazLausKo pasirodymas su 
prancūziškų dainų programa „Paroles, 
Paroles. Meilės istorijos iš Prancūzijos“. 
Kelionė muzikos garsais leis pabėgti nuo 

kasdienybės, drauge pasvajoti, vaizduotėje 
pasitelkiant Paryžiaus vaizdus, saulėlydį prie 
Viduržemio jūros, užuodžiant kvapnių 
magnolijų žiedlapių lietų. „Galima visko 
atsisakyti, tik ne meilės. Meilė įkvepia 
kūrybai, jaudina. Visada iš kelionių grįžtu ten, 
kur manęs laukia meilė“, - ilgesingai sako šio 
koncerto idėjos autorius ir romantinių 
baladžių, kurios šįkart skambės prancūziškai, 
autorius Vygantas. nuostabus Evelinos 
balsas, nuostabi botanikos sodo gamta ir 
nuostabios prancūziškos melodijos. Į jaukų 

pasibuvimą su Evelina ir Vygantu vilniečiai 
ir miesto svečiai kviečiami birželio 1 dieną.

Vu botanikos sodas pasiekiamas tiek 
automobiliu, tiek viešuoju transportu. 
Mėgstantiems sveiką gyvenimo būdą - 
dviračiais ir pėsčiomis.

„Laisvalaikio“ inf.

„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai

Prancūziška dvasia 
po atviru dangumi n Birželio 1 d. 19 val.

n VU botanikos sodas: Kairėnų g. 43, Vilnius

n Bilietus platina www.bilietai.lt

„Paroles, Paroles...“

su „laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams
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Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms. 
Tel. (8 5) 240 0511, 
www.odera.lt 

Galanterijos ir avalynės 
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė. 
10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms. 
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė 
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, 
www.justinvogue.lt

avalynė, galanteRija

Viešbutis ir restoranas 
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 219 99 49, 
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“ 
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui. 
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“  
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui). 
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“ 
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.  
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui). 
Tel. (8 37) 22 9981, 
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“ 
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms. 
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”  
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslaugoms. 
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai 
viešbučio restorane. 
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu). 
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų, 
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La 
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500, 
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane. 
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir 
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.  
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992, 
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida 
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane. 
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug”
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane, 
10% nuolaida pirties paslaugoms.  
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane. 
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui. 
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479, 
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė  
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida 
juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt

Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams. 
Tel.: (8 46) 211 788, 
(8 5) 231 0478

Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams. 
www. swatch.lt

Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais 
paslaugai ir  papuošalams. 
Tel. (8 614) 84100, 
www.kristel.lt

aksesuaRai

Biliardo klubas „Entry“  
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317, 
www.facebook.com/biliard.Vilnius

Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580

Boulingo ir biliardo klubas 
„Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686, 
www.amerigo.lt

Boulingo centras „Smūgis” 
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 

„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo 
(nuolaida taikoma vienam takeliui) ir 
pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909

Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030

„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

biliaRdas, boulingas

Tekstilės dizaino studija 
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, 
www.lovelyhomeidea.com 

Interjero salonas-galerija 
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų 
aromatams, kvepiančiom žvakėm, 
persiškiems kilimams, šviestuvams, 
interjero detalėms. 
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 

Žaliuzės „Domus Lumina“ 
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt

Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

baldai, inteRjeRo detalės

Vaidos veterinarijos klinika  
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, 
www.vetklinika-vilnius.lt

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

dRabužių nuoma

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt

Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847, 
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai
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Itališkų drabužių parduotuvė 
„Allure Boutique” 
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid” 
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai 
ir aksesuarai moterims 
bei vyrams internetu 
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė 
„United Colors of Benetton“  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms. 
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams. 
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms
mamoms „Mamalux”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams. 
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578, 
www.forplay.lt 

dRabužiai

Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“ 
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

SPA salonas „Amber Massage“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams 
ir grožio procedūroms. 
Tel. (8 687) 20 060, 
www.ambermassage.lt 
Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“ 
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams ir 
anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu. 
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000, www.
aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt

Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt

Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499, 
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222, 
www.eastisland.lt

Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, 
www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius), 
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė 
www.selective.lt  
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje. 
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Nuad Thai“ 
Vilnius. 15% nuolaida viso kūno 
masažams, SPA paketams.
Tel. (8 679) 98 999, www.nuadthai.lt 
SPA centras „Exotic SPA Marocco“ 
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms 
ir paslaugoms. 
Tel. (8 612) 33 743, www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai. 
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
Masažo studija „Studio figura“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys. 
12% nuolaida vienkartiniam 
apsilankymui.
Tel. (8 686) 73 077, www.studiofigura.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“ 
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227, 
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“ 
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms. 
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms. 
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332, 
www.feminabona.lt 
Grožio namai „Sothys“ 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. 
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms. 
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms. 
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir 
10% nuolaida įdegio kosmetikai. 
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Laipynių parkas 
„Dainuvos nuotykių slėnis“ 
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai, 
100% sporto inventoriaus nuomai. 
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims. 
Tel. (8 610) 00 009, www.
belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau 
kaip 2 žmonėms. 
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 asmeniui.
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos

Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077, 
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222, 
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“  
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui). 
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“ 
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

Švarumo centras „Joglė” 
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui. 
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla 
„Linos artelė“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai. 
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms. 
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai 
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino 
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, 
http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui.
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt, 
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33% nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms. 
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

Valstybės institucijų kalbų centras 
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai. 
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje. 
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis 
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalbų kuRsai

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams, 
saulės akiniams, jų priedams. 
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms 
ir jų priežiūros priemonėms.

optikos salonai

Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522, 
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms.
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”  
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų 
suaugusiųjų abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“ 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)  
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“ 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)  
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranai „Forest“: 
sezoniška, iš Lietuvos ūkininkų, 
pagal naujausias technologijas! 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai. 
Nuolaida netaikoma dienos pietums. 
Tel. (8 698) 16 728, 
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“ 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“ 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“ 
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“ 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“ 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums). 
Tel. (8 646) 66 776
Picerija „Pizza to go“ 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.
Europos centro golfo klubas. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams, 
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356, www.nautilusclub.lt  

Restoranas-picerija „Pas Tą“ 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Gedimino dvaras“ 
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 604) 97 949, 
www.gedimino-dvaras.lt 
Baras „Roast&Beer“ 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 607) 63 429, (8 5) 212 4847, 
www.roastandbeer.lt 
Gruzinų restoranas „Genacvale“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
verslo pietus, banketus 
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt
Restoranas „Gusto blyninė“ 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir atvežamam maistui. 
Tel. (8 5) 262 0056, www.gusto.lt
Restoranas „Perfect” 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Da Antonio” 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums). 
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 

Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas  „Neringa“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(iki 15 žmonių).  
Tel. (8 5) 261 4058, 
www.restoranasneringa.lt
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.
15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”, 
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kinų restoranas „Devyni drakonai” 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 684) 34 285
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Kavinė baras „Café-bar“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai, 
100% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 5) 261 4058, www.
restoranasneringa.lt
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams. 
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
akcijinius patiekalus ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806, 
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus). 
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams 
(iki 10 žmonių). 
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma. 
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas 
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kinų restoranas „Naujieji rytai“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 652) 10 273, www.nrytai.lt
Kinų restoranas „Kinų smuklė“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 43 382 , www.nrytai.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai kavinėje.
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane, 
10% pobūviams. 
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams. 
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043, 
www.valentinoledai.lt
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Kino teatras „Multikino“ 
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui, 
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus. 
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76, 
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.), 
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt. 
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt. 
3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto 
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys.
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija“
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

kinas

Išskirtinių kelionių organizatorius 
„Boutique Travel“  
Vilnius. 5-10% nuolaida kelionėms, 
20% draudimo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms, 
savaitgalio kelionėms, 10% –„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% – 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams, 
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir 
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra „Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms 
(dviem asmenims) autobusu. 
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“ 
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms 
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms 
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida poilsinėms 
kelionėms iš Vokietijos, 5% nuolaida 
kruizams, 20% nuolaida medicininių 
išlaidų draudimui (dviem žmonėms). 
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kelionių agentūRos

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.
15% nuolaida bilietams. 
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
25% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“ 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į 
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges. 
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida 
2 bilietams.

konceRtai, Renginiai

„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos. 
Tel. (8 611) 55 111, www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599, 
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika 
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai, 
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)  
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Šv.Kristoforo odontologijos klinika 
Vilnius. 10% nuolaida visoms 
odontologo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 7143, 
www.kristoforoklinika.lt 
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

kavinės, baRai, RestoRanai
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www.smilefoto.lt 
10% nuolaida fotoknygų, 
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys” 
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai” 
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms 
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo 
bei spausdinimo paslaugoms. 
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, 
www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės

rašykite  club@
respublika.net
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Sporto ir laisvalaikio prekių 
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas 
Jurbarko r., Smalininkai. 50%
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui 
(1 asm.) startiniam mokesčiui, 
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.) 
vasaros vaikų stovyklai. 
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms 
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio 
pramogai (iki 3 asmenų). 
Tel. (8 676) 11 121
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms. 
Viena kortelė - nuolaida dviem. 
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba 
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose. 
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu 
(gegužės 1 d. – spalio 1 d.). 
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė 
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r. 
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt

Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo 
ir valymo paslaugoms.  
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant  
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“ 
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“ 
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt) 
Tekstilinė automobilių 
plovykla „Tyra“
Vilnius. Su „SEB Laisvalaikio“ kortele 
bronzinė programa - 19 Lt, 
sidabrinė - 22 Lt, auksinė - 24 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių švaros centras 
„Švaros broliai” 
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo, 
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms. 
www.svarosbroliai.lt
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių 
ir mikroautobusų nuomai. 
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių nuoma „Hertz“
20% nuolaida automobilių nuomos 
paslaugoms Lietuvoje. 
Tel. (8 5) 272 6940, www.hertz.lt 

transporto paslaugos

Šokių studija „Antdancehouse“ 
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”  
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų 
(šokių) abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių. 
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmimams. 
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abonementui. 
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

sporto pramogos      
„Senamiesčio lėlių“ teatras 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“ 
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300, www.
vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753, 
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas” 
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis” 
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras 
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams 
„Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams, 
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida 
2 bilietams renginiams, 
vykstantiems Vilniuje. 
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Klaipėdos valstybinis 
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 46) 397 400
Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams 
į spektaklius suaugusiems. 
Tel. (8 41) 524 968 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“ 
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis 
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms. 
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750, 
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, 
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

Mityba-sportas-rezultatas 
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei. 
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo 
terapijos centras „La Vita“ 
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir 15% nuolaida 
kitoms paslaugoms. 
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo 
centras „Gemma“
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą). 
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms. 
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms. 
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251, 
www.gabija.lt 

sveikatingumo paslaugos

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo 
projEkto vadovėS
jurgita griciūtė. Tel. (8 5) 212 33 44. El. p. 
club@respublika.net
ineta tamašauskaitė. Tel. (8 698) 54 541. 
El. p. ineta.tamasauskaite@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę 
gaLima užSiSakyti
bet kuriame seb banko skyriuje. Naujos kortelės 
kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo laiko pratęsimo 
kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“
kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams. 
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„MV gėrimų parduotuvė“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida 
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius) 
www.mv.lt  

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais) 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“ 
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777, 
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė 
„La Vinia“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė „Vyno konjako 
parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai. 
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Astrologinė prognozė

Penktadienis - gera diena: bendraukite, mokykitės. Vakaras puikus romantiškai pabendrauti su šeima, artimais draugais.
Šeštadienis - dirgloka diena, nelabai tinkama bendrauti. Geriausia ją skirti namams, poilsiui, pasirūpinti gyvūnais ir augalais.
Sekmadienis - gera diena sveikatingumo procedūroms, iškyloms į gamtą, organizmui valyti, augalams sodinti.
Pirmadienis - gera diena, tačiau ne darbams. Norėsis atostogauti, ilsėtis. Užsiimkite kūryba, nueikite į parodą, koncertą.
Antradienis - aktyvi diena, norėsis reikštis, įrodinėti savo nuomonę. Tai maldų, priesaikų diena. Skirkite pasimatymą.
Trečiadienis - puiki diena meilei, kūrybai, poilsiui, grožio procedūroms, kultūros renginiams, dvasinėms praktikoms. 

Astrologė
Daiva kristina Markauskienė

www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt, 
tel. (8-612) 96-007

GeGužės 30 - birželio 5 diena

Norisi poilsio, svajojate 
apie atostogas. Vis dėlto keliauti 
netinkamas metas, kaip ir rengti 
pristatymus. Penktadienis puikus, 
ypač vakaras, jaukiai pabūti su 
artimais žmonėmis. Šeštadienį 
nepasiduokite dirglumui, nerimui, 
tada sekmadienis bus puikus, 
atgaivins. Trečiadienis - puiki 
diena kelionėms.

VĖŽIUI

Visai neblogas metas: 
jaučiate pakilumą, norą keliauti, 
pasižvalgyti plačiau - tai ir 
darykite. Patausokite sveikatą. 
Savaitgalis neblogas, trykšite 
energija - sportuokite, keliau-
kite. Trečiadienis puikus apsi-
pirkti, tvarkyti darbo reikalus, 
pasirūpinti sveikata.

Būtina pasirūpinti sveika-
ta, jei norite efektyviai darbuotis. 
Pats metas laikytis dietos ar 
sportuoti. Atsisakykite žalingų 
įpročių ir nereikalingų kontaktų. 
Penktadienis palankus partnerys-
tei, sutartims, darbo reikalams 
tvarkyti; trečiadienis - meilės 
pasimatymui, pažintims, jogai, 
meditacijai.

OŽIARAGIUI

SVARSTYKLĖMS

Dabar geriau pabūti vie-
numoje, kaupti dvasines jėgas 
(o gal ir verslo sumanymus), 
pasigilinti į pasaulio paslaptis. 
Atsisakykite alkoholio, meilės 
intrigų. Penktadienio vakaras 
puikus kelionėms, iškyloms, 
kaip ir sekmadienis; trečia-
dienis - meilės pasimatymui, 
partnerystei.

Neblogas metas, kupi-
nas meilės, kūrybingumo. Vis 
dėlto galimi nesusipratimai su 
mylimu žmogumi, nuostoliai - 
neišlaidaukite. Užtat penktadie-
nis geras ir kelionėms, ir meilės 
pasimatymui; savaitės pradžia - 
partnerystei, įdomioms pažintims; 
trečiadienis - pirkiniams, ypač 
susijusiems su grožiu.

VANDENIUI

SKORPIONUI

Daug kas priklauso nuo 
partnerio - pasistenkite išvengti 
nesusipratimų su juo ir su šeima. 
Galite nesuprasti, ko iš jūsų nori 
namiškiai. Penktadienį padėtis bus 
aiškesnė, o trečiadienį išgyvensite 
santykių renesansą. Savaitgalis 
neblogas draugiškiems susitiki-
mams, darbo savaitės pradžioje 
gerai rengti pristatymus, keliauti.

Dabar svarbiausia šeimos, 
namų reikalai, norisi įsigilinti į 
save, skirti laiko vidiniams porei-
kiams. Būsite jautresni neteisybei, 
šeimos narių nesupratingumui. 
Neskubėkite skaudintis, ir penk-
tadienis dovanos palaimą su 
mylimu žmogumi. Savaitgalis visai 
neblogas, o trečiadienis kupinas 
įkvėpimo, įdomių pažinčių.

ŽUVIMS

ŠAULIUI

Nemažai judėjimo, laks-
tymo: vieniems - komandiruočių, 
kitiems - persikraustymo, kontaktų 
su giminėmis. Pasisaugokite intri-
gų, galvokite, ką šnekate. Savaitgalį 
labiau skirkite šeimai, partneriui. 
Geriausios dienos pirmadienis-
trečiadienis: jausitės įkvėpti, kūry-
bingi, lydės sėkmė meilėje, galite 
neblogai uždirbti.

AVINUI

Svarbu užsiimti visuo-
menine veikla, atsižvelgti į 
draugų, kolektyvo poreikius. 
Dėl to gali kilti nesusipratimų, 
įtampos - nesivelkite į intrigas. 
Penktadienį viskas stos į vietas. 
Pirmadienis-trečiadienis - 
sėkmingos dienos, o darbui, 
kūrybai, verslo reikalams - ypač 
trečiadienis.

LIŪTUI

Skirkite dėmesio bei 
laiko grožio procedūroms, 
gerovei formuoti. Vis dėlto neiš-
laidaukite, nepasiduokite draugų 
įkalbami. Savaitgalis neblogas 
bendrauti, lankyti gimines, 
draugus, pradėti sveikatingumo 
ciklą. Geriausia diena trečia-
dienis - žavesiu pasieksite tai, 
ko norite.

JAUČIUI

Daug darbų ir ambicingų 
siekių. Gali kilti nesusiprati-
mų su partneriu, viršininku. 
Pasistenkite įsiklausyti į jų 
nuomonę, tačiau sprendimus 
atidėkite. Penktadienio vakaras 
puikus susitikimams su draugais, 
kolektyvinei veiklai, kaip ir sekma-
dienis; trečiadienis - partnerystei, 
kelionėms, kultūros renginiams.

MERGELEI

Daug bendravimo, naujos 
informacijos, o iki gimtadienio dar 
norėtųsi pabūti ramiau. Ypač gal-
vokite, ką kalbate - galimi nesusi-
pratimai darbe. Penktadienis - puiki 
diena bendrauti, apsipirkti. Galite 
sudaryti naudingas sutartis, skirti 
dalykinį ar meilės pasimatymą. 
Pirmadienis-trečiadienis - geros 
dienos.

DVYNIAMS

Gegužės 30 d. - SAULĖ DVYNIUOSE Gegužės 30 d. - JAUNATIS

GERIAUSIOS DIENOS: 30, 1, 2, 3, 4

SVEIKINA

Aktorė Andželina Džoli 
(Angelina Jolie)
(1975 06 04)

Modelis Heidi Klum 
(Heidi Klum)
(1973 06 01)

Režisierė Jūratė Samulionytė
(1983 06 04)

Atlikėja Monika Linkytė
(1992 06 03)
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Nevarėnai. Nykuma. Osaka. Dora. 
Oras. Stato. Vylėsi. Haga. Vyko. Aputis. Dikas. Kova. 
Plotas. Tikas. Ga. Vienas. „Asia“. Kirtis. Kaunasi. 
Napalmas. Darbas. Asalnai. Bartas. PE. Stibis. 
Laitas. In. Aras. Geimas. Tad. Kinas. Kraigas. Stela. 
Šasi. Balsės. Simnas.

Horizontaliai: Svogūnas. Iš. Votyva. Astana. 
Pasaka. Pairas. Rato. Kalbasi. Šėko. Vilnis. Na. 
Pirmas. KB. Valetai. Ra. Pilyponis. Gal. Lutas. Leis. 
Dėtas. Baigė. Nosis. Daimas. Pyris. Kartas. KA. 
Tvartas. Di. Ubas. Si. Mohikanas. Tm. Karakasas. 
Ten. Agasis. Piala. Ūsas. Ailendas.

Pažymėtuose langeliuose: VilKdalgis.

sENTENCiJa

„PrinciPai turi būti 
įgyvendinami. KitaiP jie 
nieKo neverti“

J.V. Gėtė

Teisingai išsprendę kryžiažodį galite laimėti 
soliariumų studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį 
iki birželio 3 d. 
siųskite SMS žinute 
numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina - 1 Lt. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja algĖ BERNOTaiTĖ
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“ abonementas.
Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 212 36 26, 
Kaune 20 80 14. Prizai laikomi tik dvi savaites.
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SUVENYRAS. Šokoladinės figūrėlės, 
vaizduojančios Rusijos prezidentą Vladimirą 
Putiną ir sveriančios po 250 gramų, Ukrainoje, 
Lvove, pardavinėjamos po 0,55 euro (1,89 lito). 
Rusijos prezidentas vaizduojamas su vyžomis 
ir karūna, vieną ranką pridėjęs prie širdies, 
kitą - už nugaros, rankoje gniaužiantis bombą. 
Tokius suvenyrus užsieniečiams parduodantys 
ukrainiečiai juokauja, jog „suvenyras labai geras, 
nes suteikia galimybę nukąsti Putinui galvą.“

MĖLYNOJI NAKTIS. 
Niurnberge (Vokietija) vyko 
kasmetinė Meno ir kultūros 
naktis, pavadinta „Mėlynoji 
naktis“. Jos metu nuo vakaro 
iki kitos dienos ryto buvo 
galima nemokamai lankyti 
muziejus, parodas, įvairius 
kultūros renginius. Miesto 
gatvės ir aikštės buvo 
papuoštos įspūdingomis 
šviesos ir kitokiomis 
instaliacijomis.

SUTAUPĖ. Italų aktorei Asijai Argento 
(Asia Argento), rodos, neprireikia išlaidauti 
perkant kaklo papuošalus - ji juos išsitatuiravo.

IŠSIGELBĖJIMAS. Šią savaitę Europą 
alino karščiai, tad didmiesčių gyventojai 
traukė arčiau fontanų.

BEPROTIŠKAS PASAULIS

EPA-Eltos nuotr.




