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Vilniaus centre įsikūręs restoranas „Esse“ puoselėja sveiko maisto tradiciją ir skelbia 
šparagų, išaugintų Lietuvos ūkyje, sezoną 31 p.
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verslo	užkulisius	su	
juvelyre	viktorija	orkine

legendinio	atlikėjo	sero	
tomo	džonso	koncertą



Veidai

Išbandžiusi jėgas televizijoje Raminta Vyšniauskaitė 
suprato, kaip stipriai skiriasi radijo ir televizijos 
užkulisiai. Televizijoje labai svarbu gerai atrodyti 
kiekvieną sekundę, o radijo laidų vedėjų niekas nemato

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ringailė Stulpinaitė

- Esi vienas žinomiausių radijo balsų, 
kaip ir kodėl tavo kelias pasuko į TV? 

- Norėjosi jau kažko naujo gyvenime, nors 
nieko specialiai dėl to nedariau, o tapti pro-
jekto „Mano geriausia draugė“ vedėja man 
netikėtai pasiūlė TV3 komanda, tad noras iš-
sipildė. Ir man labai patiko projekto mintis, 
kad geriausia draugė yra mama. O kai TV3 
paklausė, ar nenorėtų prie projekto prisidėti 
ir mano mama, buvo dar smagiau. Džiaugiuo-
si, kad mama sutiko. Be to, aš visuomet no-
rėjau dirbti televizijoje, neslėpsiu to.

- Apie ką bus projektas „Mano geriausia 
draugė“? Kokios temos bus gvildenamos?

- Projektas televizijos ekranuose pasiro-
dys birželio 19 dieną, 20 val. ir bus rodomas 
ketvirtadieniais. Projekte „Mano geriausia 
draugė“ dalyvaus garsios mamos ir dukros. 
Komandą sudaro mama ir dukra, o tokių ko-
mandų bus net aštuonios. Projekto ašis dau-
giausiai suksis apie mamų ir dukrų santykius. 
Tai bus pagrindinė tema, gvildenama viso pro-
jekto metu. Bandysime išsiaiškinti, ar apskri-
tai mama ir dukra gali būti geriausios draugės, 
kokie stiprūs jų tarpusavio ryšiai ir santykiai. 

Visa tai bus aiškinamasi atliekant tam tikras 
dalyvėms paskirtas užduotis. Juk įdomu suži-
noti, kiek mamos su dukromis yra panašios, 
ką išmoko iš mamų, kokios patirties pasisėmė, 
kiek dukros palaiko savo mamas, kiek viena 
apie kitą žino ir panašiai. Tai bus šilčiausias 
TV3 vasaros projektas.

- Projektą vesi kartu su savo mama. 
Ar nebuvo sunku ją įkalbėti tokiai avan-
tiūrai?

- Na, mano mama, kaip ir aš, jau irgi no-
rėjo kokio nors iššūkio, tad gavome tokį, 
kurį galėsime įveikti kartu. Mano tėtis buvo 
teatro režisierius Molėtuose, o mes su ma-
ma pas jį vaidindavome. Be to, mama yra 
Molėtų vaikų bibliotekos vedėja, ten nuolat 
organizuoja ir veda įvairius renginius. Tad, 
manau, mano mama prie scenos ir publikos 
yra pripratusi geriau nei aš ir patirties turi 
daugiau. 

- Su kokiais sunkumais, iššūkiais su-
sidūrėte dirbdamos kartu? Juk tau šis 

projektas taip pat yra pirmas rimtas 
darbas televizijos eteryje...

- Dar kol kas nesusidūrėme su jokiais 
sunkumais, tačiau tai tik pradžia. Aš gal kan-
trybės turėčiau pasimokyti, nes panašu, kad 
jos turiu kur kas mažiau nei mama. Kai yra 
darbas dviese, tai, žinoma, koks nors darbas 
vienam sekasi geriau, greičiau pagauna es-
mę, kitas darbas kitam sekasi geriau. Tai aš 
spirgu, o mama mane ramina. (Juokiasi.) 
Mamai filmuotis ir vesti laidą sekasi puikiai, 
ji turi tiesiog Dievo duotą iškalbą ir balso 
tembrą, tai visa komanda juokiasi, kad ji 
puikiai tiktų vesti kokį nors sveikinimų kon-
certą. Ji tokia labai moteriška, mamiška ir, 
manau, labai tiktų tokiam darbui. 

- Jeigu gautum pasiūlymą likti tele-
vizijoje, vesti laidas, paliktum radiją?

- Manau, kad nepalikčiau. Šie du dalykai 
yra puikiai suderinami. Radijas vis tiek yra 
labai didelė mano gyvenimo meilė ir būtų 
sunku jos atsisakyti. Jeigu jau toks pasiūly-
mas atsirastų, stengčiausi viską suderinti. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Vienas žinomiausių radijo eterio balsų ne-
trukus bus matomas ir televizijos ekranuo-
se. „Power Hit Radio“ laidų vedėja Ramin-
ta Vyšniauskaitė (27) pasirodys šilčiau-
siame tV3 vasaros projekte „mano geriau-
sia draugė“. naująjį projektą Raminta ves 
kartu su savo mama Janina, kuri, pasirodo, 
taip pat kaip ir dukra jau buvo ištroškusi 
naujovių ir iššūkių. 

dalys pusiau

Raminta 
Vyšniauskaitė meilę

„Visi mes esame 
gyVenime ką 
nors pridarę ir 
nenorime, kad tai 
sužinotų tėVai. tai 
tegul tie dalykai 
ir lieka tyliai“

Raminta Vyšniauskaitė 
tikina, jog net ir gavusi 
pasiūlymą pasilikti 
televizijoje, radijo pulto 
palikti ji nenorėtų. Radijui 
mergina jaučia didelę meilę
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- Ar labai skiriasi radijo ir televizijos 
užkulisiai? 

- Iš tikrųjų skiriasi. Radijuje tavęs niekas 
nemato, tik girdi. O televizijoje tu privalai 
visuomet būti  žvalus, gražus, kad ir kaip tai 
būtų sudėtinga, kad ir kiek miego tau trūktų 
ar nebūtų jėgų. Filmuodamasi supratau, kad 
reikia labai sekti ir jausti savo žvilgsnį, kūno 
judesius, ko nereikėjo radijuje. Ten su savo 
kūnu, žvilgsniu galiu daryti, ką noriu. Televi-
zijoje apie viską reikia galvoti, bet tikiuosi, 
kad laikui bėgant ateis ta patirtis ir viskas 
išeis savaime. Pirmieji filmavimai reikalavo 
didelio susikaupimo. Stilistė vis primindavo: 
„Raminta, nestovėk išsižergus!“ O aš juk su-
sikoncentruoju ties tekstu ir visai pamirštu, 
kaip tos mano kojos atrodo. (Juokiasi.) Reikia 
nepamiršti, kad visos mimikos turi būti gra-
žios. Jeigu nustembu, tai neturėčiau išpūsti 
akių iš įpratimo, negaliu maivytis. Tenka re-
petuoti prieš veidrodį. 

- Jūs su mama tikrai esate geriausios 
draugės? Pasakoji jai savo paslaptis? Ko 
niekuomet jai nepasakotum?

- Mama daugiausiai žino apie mane ir apie 
tai, kas vyksta mano gyvenime. Negaliu sa-
kyti, kad ji žino absoliučiai viską. Yra temų, 
kurių mes neliečiame, visgi tai yra mama. Juk 
tarp mamos ir dukros santykis turi išlikti ne 
tik draugiškas. Turi būti išlaikyta pagarba, tai 
yra vyresnis žmogus. Negalima su mama kal-

bėti taip, kaip kalbėtum su savo metų drauge. 
Jeigu reikia patarimo ar turiu kokių nors klau-
simų, tai mama visuomet būna pirmas žmo-
gus, į kurį aš kreipiuosi. O paslapčių mamai 
pasakoti nereikia, aš jų tiesiog ir neturiu, esu 
gana atviras žmogus. Bet visi mes esame 
gyvenime ką nors pridarę nenorime, kad tai 
sužinotų tėvai. Tai tegul tie dalykai ir lieka 
tyliai. Galbūt kada nors, kai aš jau būsiu se-
nutė, norėsiu papasakoti mamai jaunystės iš-
daigas. (Šypsosi.) Ko nepasakočiau mamai? 
Na, lovos reikalai, manau, nėra ta tema, kuria 
reikėtų diskutuoti su mama.

- O įsimylėjusi apie tai papasakoji ma-
mai?

- Oi, mama žinojo visus mano draugus, su 
kuriais bendravau, draugavau ir būdama paau-
glė, ir vyresnė. Žinoma, mama visuomet turė-
davo savo nuomonę apie kiekvieną iš jų, kuri 
galiausiai visuomet būdavo teisinga. Net jei man 
pradžioje atrodydavo, kad mama vienaip ar ki-
taip galvodama yra neteisi. Manydavau, kad aš 
žinau geriau, kokie tie mano draugai. Dabar jau 
supratau, kad geriausiai tą žino mano mama. 
Mamos patarimai visuomet yra teisingi. 

- Kiek kartų per dieną susiskambina-
te tiesiog papliurpti?

- Kai tik baigiu darbą „Power Hit Radio“ ir 
važiuoju į kitą darbą, visada kelionės metu 
skambinu mamai. Ji jau žino, kad 10.15 val. rei-
kia laukti mano skambučio, o jei tik nepaskam-
binu, ji jau pradeda nerimauti, kas man nutiko. 
Taigi susiskambinę aptariame, kas nutiko pra-
ėjusią dieną, kas naujo, ir panašiai. 

- Kokias išdaigas krėsdavai vaikystė-
je? Kaip tikrinai mamos kantrybę?

- Manau, kad mama, kuri užaugino smuiku 
grojančią dukrą, yra geriausias neišsenkančios 
kantrybės įrodymas. Aš kasdien namie groda-
vau smuiku arba pianinu, mokiausi dainuoti, 

„Manau, kad 
MaMa, kuri 
užaugino sMuiku 
grojančią dukrą, 
yra geriausias 
neišsenkančios 
kantrybės 
įrodyMas“

„LaisvaLaikio“ interviu

Raminta tikina, kad jos su mama Janina jau seniai 
norėjo iššūkių, tad laida  „Mano geriausia draugė“ 
bus išbandymas, kurį jos su džiaugsmu įveiks kartu

TV3 archyvo nuotr.
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eidavau pas mamą prašyti, kad ji man angliškas 
dainas parašytų tarimu, kad žinočiau, kaip tiks-
liai reikia tarti. Jeigu žodis „boys“, tai turėjo 
rašyti „boiz“. Mama tikrai daug turėjo kantry-
bės. O išdaigų buvo visokiausių. Prie mano na-
mų Molėtuose yra kiemas, tačiau nuo gatvės jį 
skiria dideli krūmai, o kieme dar buvo ir agras-
tų krūmas. Tai mes su pussesere, kuri gyveno 
šalia, sugalvojome, kad reikia valgyti agrastus, 
o jų odeles mėtyti per tvorą į važiuojančius au-

tomobilius. Taigi prirenkam gerą krūvą odelių, 
sulaukiame automobilio ir metame. Buvo labai 
smagu iki tol, kol vienas vairuotojas sustojo ir 
nuėjo aiškintis pas mano mamą. Gavau velnių 
ir išmokau, kad taip daryti negalima. 

- Esi susipažinusi su sąvoka „namų 
areštas“?

- Kokio nors įsimintino ir labai griežto 
„namų arešto“ lyg ir nebuvo. Bet pamenu, 
kad paauglystėje po pamokų muzikos mokyk-
loje dar nuėjau aplankyti savo tuometinės 

simpatijos ir pas jį prabuvau iki 22 val. vaka-
ro, o mama su tėčiu manęs ieškojo po visą 
miestą. Tai po tokių mano nuotykių nenorė-
davo išleisti į kokius nors mokyklos šokius. 
Bet mano tėtis dirbo šokiuose, tad dažniausiai 
vis tiek eidavau, nes būdavau saugi ir po šo-
kių su juo grįždavau namo. 

- Ar turite su mama kokių nors lais-
valaikio leidimo tradicijų?

- Dažniausiai mes susitinkame Molėtuose, 
mamos kaimo turizmo sodyboje. Ten mėgsta-
me vakarus leisti prie laužo, atvažiuoja mano 
draugai, grojame gitaromis. O mama visuomet 
būna su mumis. Mano draugai, tiesą sakant, 
net nebeįsivaizduoja, kad būtų galima ką nors 
veikti be mano mamos. Jeigu jie kur nors kvie-
čia mane, automatiškai priskaičiuoja ir mamą. 

- O mama dar neužverčia klausimais 
„kada bus anūkų“? 

- Žinoma, kad užverčia. Mane tas kartais 
šiek tiek erzina, bet jai vis išsprūsta manęs 
to paklausti. Bet ji pati buvo vyresnė už ma-
ne, kai aš gimiau, tai manau, kad aš dar turiu 
laiko rezervą, kol galiu šiuo faktu „atsimuši-
nėti“ nuo mamos klausimų apie anūkus. (Juo-
kiasi.) Mama puikiai žino mano charakterį, 
žino, kad aš dar turiu visokių planų, reikalų, 
idėjų, kurias noriu įgyvendinti, ir anūkų pa-
dovanoti dar neskubu. Gi jau išsiaiškinom, 
kad mama kantri - palauks. 

- Apie ką svajoji šią vasarą?
- Šią vasarą labiausiai svajoju išvažiuoti 

kur nors pailsėti. Bet panašu, kad kai baigsis 
projektas „Mano geriausia draugė“, jau bus 
vasaros pabaiga. Na, gal kaip nors pavyks iš-
lėkti prie jūros ar į kokią gražią užsienio šalį. 
Dar tik dėliojuosi atostogų planus, bet ta ke-
lionė greičiausiai irgi bus su mama. Mėgsta-
me su mama kartu pakeliauti. 

„LaisvaLaikio“ interviu

„Tarp mamos ir 
dukros sanTykis 
Turi išlikTi ne Tik 
draugiškas. Turi 
būTi išlaikyTa 
pagarba“

Šią vasarą Raminta Vyšniauskaitė 
sako labiausiai svajojanti apie 
atostogas ir kelionę su mama

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Rodos, nuotykių jau per akis, tačiau Eri-
kai labiausiai įsiminė kas kita. „Žinoma, įsi-
mintiniausiu įvykiu tapo mūsų vestuvių ce-
remonija ant Ramiojo vandenyno kranto. 
Atostogų kelionės bilietus įsigijome lapkričio 
pabaigoje. Tada abu su būsimu vyru neįtarė-
me, kuo tai baigsis. Planuojant kelionę Gied
rius netikėtai pasiūlė susituokti Kosta Riko-
je. Idėjos įgyvendinimui turėjome nedaug 
laiko  kelis mėnesius. Ilgiausiai užtruko fo-
tografo ir vietos paieška. Nors vestuvių ce-
remonijų paketus siūlo kone kiekvienas vieš-

butis, rasti skoningą va-
riantą už kokybę atitin-
kančią kainą yra gana 
sudėtinga. Prireikė dau-
giau nei mėnesio, kol 
parašiusi daugybę laiš-
kų ir peržiūrėjusi de-
šimtis fotografų darbų 
aplankų radau tinkamą 
variantą“,  džiugiai pa-
sakojo Erika.

Atrasta vestuvių 
fotografė tapo ne tik ceremonijos įamžintoja, 
bet ir organizatore. Ji pasiūlė fotografavimo 
vietą, drauge su savo vyru pasirūpino deko-
racijomis paplūdimyje: medine arka su vin-
tažiniu dviračiu ir banglente (vėliau ją tikriau-
siai jaudulio apimti jaunieji pamiršo panau-
doti), Erikos puokšte, gėlių vainiku, kuriuos 
iš floristės atgabeno net tris, kad jaunoji ga-
lėtų išsirinkti pati. Vietoj Lietuvoje tradicinių 
šampano taurių fotografė pasiūlė išskobtus 
kokosų riešutus su pinakolada. Šventės sti-
listiką, idėjas ir pasiūlymus pora smulkiai 
derino internetu, todėl džiaugėsi, kad viskas 
pavyko sklandžiai. 

„Jauki ceremonija vyko Manuel Antoni-
jaus vietovėje, privačiame paplūdimyje, prik
lausančiame vasarnamių kompleksui. Čia ir 
apsistojome kelias dienas. Tulemaro vasar-
namiai ypatingi tuo, kad yra išdėstyti ant sta-
taus kalno, kuris paverstas kone tikromis 
džiunglėmis: kur bepasisuksi  žaliuoja auga-
lai, čiulba paukščiai, medžiuose karstosi bež-
džionių šeimynos, o jei pasiseks, galima pa-
matyti ir kone kiaurą parą medyje miegantį 
tinginį. Taigi, mūsų spontaniškas planas su-
situokti dviese buvo sėkmingai įgyvendintas, 
o kad vestuvėse pabūtų ir patys svarbiausi 
žmonės  šeima, draugai,  surengėme nedi-
delę šventę Lietuvoje“,  svarbiausio gyve-
nimo įvykio detalėmis dalijosi Erika.  

Veidai

Atostogų
TV3 televizijos komunikacijos projektų vadovė Erika VyšniauskaiTė (27) 
šį pavasarį su vyru GiEdriumi PauLausku (28) 3 savaites viešėjo šiaurės 
ir Centrinėje amerikoje - niujorke, kosta rikoje ir majamyje. Per tą laiką po-
ra spėjo pamatyti ir nuveikti nemažai, ypač kosta rikoje. Ten Erika su Gie-
driumi ragavo vietinio maisto, keliavo po šalį automobiliu, gumine valtimi 
plaukė kalnų upe, kopė į sero Čato ugnikalnį, jo krateryje susiformavusiame 
ežere net ir išsimaudė. Virš miškų ir krioklių pora skraidė prisikabinę prie 
specialių lynų, lankėsi karštosiose versmėse. 

Vestuvės ant Ramiojo vandenyno kranto

Erika ir Giedrius vestuvių nuotaikomis 
ir savo meile grįžę iš Kosta Rikos 
pasidalijo ir su artimaisiais. Lietuvoje 
jie taip pat surengė vestuvių šventę

Erikos Vyšniauskaitės asmeninio albumo nuotr.
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Veidai

Išsvajotas laikas - atostogos. Kai žavias akimirkas keliaujant po svečias šalis pri-
simeni ilgam. Vietą, kuri sužavėjo. Patiekalo skonį, kuris nustebino. Nuotykį, ku-
rį prisiminus ima juokas. Net nesėkmę kelionėje, kuri po kiek laiko nublanksta ir 
tampa dar viena kelionės atrakcija, apie kurią pasakoji draugams.
Žinomų žmonių „Laisvalaikis“ klausė, kas labiausiai įstrigo kelionėje, kokį nuotykį 
jie pavadintų atostogų topu. Ringailė STULPINAITĖ

topas
Dainininkas, įvairių televizijos projektų vedė-
jas JustINas LaPatINsKas (26) sako keliauti 
pamėgęs visai neseniai ir tikina dar mažai pa-
saulio pamatęs. tačiau vos pradėjęs skaičiuoti 
susijuokia ir pats Justinas. Pasirodo, ne tiek ir 
mažai šalių jau pamatyta. Dainininkas spėjo 
aplankyti Vokietiją, Ispaniją, Kretą, Švediją, 
Norvegiją, Jungtinę Karalystę ir Gruziją.

„Kiekviena kelionė turi savo topą, bet 
Gruzijoje tų topų buvo daugiausia. Kadangi 
su tuo metu dar būsima žmona Migle kelia-
vome tyrinėti šalies neturėdami aiškaus tiks-
lo, pakliūdavome į tikrai  neįprastas situaci-
jas“, - prisiminimais dalijosi Justinas. Kelio-
nėje po Gruziją jį maloniai nustebino maistas. 
Pasak Justino, vaisiai ten pasakiško skonio, 
o prie akių kepama gruzinų duonelė chačia-
puris tiesiog tirpsta burnoje. Paprašytas iš-
vardyti labiausiai jį Gruzijoje nustebinusius 
dalykus, Justinas sako, kad tokių būtų koks 
šimtas, tačiau visus prisiminti jau sunku. 
„Pirmiausia pastebėjome, kad taksistai Gru-
zijoje prie oro uosto tokie patys sukčiai kaip 
ir Lietuvoje. Antra, atvykus į Tbilisį norėjosi 
nusipirkti porą persikų iš senuko gatvės pre-
kiautojo. Bet jis kategoriškai liepė už 6 per-
sikų kainą imti visą kibirą vaisių. Trečias nuo-
tykis - gana ekstremalus. Gruzinai vairuoja 

kaip pamišėliai. Į 4 kilometrų aukščio kalną 
jie sugeba ne tik važiuoti 40-50 km/h greičiu, 
bet ir apsilenkti su kitomis mašinomis. Adre-
nalino dozė garantuota. Ir dar Gruzijos Ba-
tumio kurortas - lyg mūsų Palanga. Bet tai 
nereiškia, kad paplūdimyje patogu ir gera. 
Krantas iš grynų gryniausių akmenų akme-
nėlių. Nėra nė smiltelės smėliuko, tad pogu-
lis ten labiau skausmingas nei malonus“, - 
pasakojo Justinas. 

Tačiau dainininkas sako, kad Gruzija jį 
tikrai pakerėjo. Tai nuostabi šalis, kurioje 
nuotykių ir siurprizų netrūksta.

Pamišę vairuotojai 
Gruzijoje

Vestuvių vieta ir dekoracijomis 
Erikai Vyšniauskaitei padėjo 

pasirūpinti ceremonijos fotografė

Justinas Lapatinskas kelionę į Gruziją kol 
kas vadina viena įspūdingiausių. Šioje šalyje 
dainininkas patyrė ne vieną nuotykį

Justino Lapatinsko asmeninio albumo nuotr.
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Vienas garsiausių lenktynininkų - sparčiai kar-
jeros laiptais kylantis Dominykas ButVilas 
(25) - sako nuoširdžiai susižavėjęs olandijos 
sostine amsterdamu. 

„Šį pavasarį teko aplankyti Olandijos sos-
tinę Amsterdamą. Čia jau svečiavausi antrą 
kartą, nes po praeitų metų vizito pasižadėjau 
grįžti ir pamatyti daugiau. Turėjau geriausią 
kompanionę - sesę. Mes kartu užaugę, todėl 
kartu keliauti mums nėra problemų - vienas 
kitą pažįstam ir puikiai sutariam! Kelionės 
tikslas - aplankyti draugus Olandijoje ir gerai 
praleisti laiką“, - pasakojo Dominykas. 

Amsterdamas lenktynininkui nepasirodė 
labai brangus miestas, palyginti su kitomis 
Europos sostinėmis. Pasak jo, ten tikrai pi-
giau nei Paryžiuje ar Londone. „Gyvenom 
gan studentiškai - tai irgi įdomi patirtis. Kiek-
vieną naktį miegodavome vis kituose svečių 
namuose, nes neįmanoma gauti vietų ilges-
niam laikui, viskas užsakyta. Buvo ir malonių, 
ir ne tokių malonių akimirkų. Mažų mažiau-
siai keista dalytis vienu kambariu su septy-

niais žmonėmis. Bet 
kartu gali paben-
drauti su kitais ke-
liautojais, kurie vi-
suomet turi ką papa-
sakoti. Kadangi mus 
pasitiko Amsterdame 
gyvenanti draugija, 
vakarais lankydavo-
mės ne tik turistų pa-
mėgtose vietose, bet 
ir klubuose, vietose, 
kurias mėgsta patys 
olandai. Visada smagu 

vykti ten, kur kas nors pasitinka ir aprodo“, -  
patirtimi dalijosi Dominykas. Kadangi Ams-
terdame sezono metu yra bent pusė milijono 
turistų, jiems prigalvota įvairių veiklų, mu-
ziejų, yra tūkstančiai vietų pavalgyti. Vienas 
tradicinių muziejų - jį rekomenduoja ir Domi-
nykas - vaškinių figūrų muziejus „Madame 
Tussauds“. „Ten garantuotai pasidarysite aibę 
juokingų nuotraukų. Aš irgi bandžiau užsi-
dirbti - pabūti karaliumi ir suklaidinti muzie-
jaus lankytojus. Deja, karaliai iš Lietuvos di-
delio populiarumo Vakarų Europoje neturi... 
Aišku, vakare galima aplankyti ir raudonųjų 
žibintų kvartalą, apie kurį visi girdėję. Tai 
viena iš turistinio maršruto dalių, jei jau esi 
Amsterdame, turi jį pamatyti - vienokį ar ki-
tokį įspūdį padarys. Arba džiaugsiesi, arba 
šlykštėsiesi, bet abejingas neliksi. Trumpas 
Amsterdamo apibūdinimas - gražus, jaukus, 
tvarkingas miestas dieną ir gyvas, siautulin-
gas naktį!“ - apibendrino D.Butvilas.

Karališki pokštai 
Amsterdame

Veidai

Dominykas Butvilas sako, jog Amsterdamas 
gražus ir jaukus miestas dieną, o naktį jis 

gyvas ir siautulingas

Dominykas Butvilas Amsterdame svečiavosi jau 
antrą kartą. Šis miestas jam paliko neišdildomą 
įspūdį ir norėjosi viską apžiūrėti geriau

Dominyko Butvilo asmeninio albumo nuotr.
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Veidai

LNK televizijos atstovą spaudai GedimiNą ma-
LašKevičių (37) tikrai galima vadinti drąsos 
nestokojančiu keliautoju. Pavasarį su žmona
Olga jis keliavo po Gvatemalos džiungles.

„Į Gvatemalos džiungles, kuriose pasislė-
pęs prarastas pasaulis - senovės majų civili-
zacijos miestas Tikalis - iš šalies sostinės va-
žiavome dešimt valandų naktiniu autobusu. 
Gal budrumas buvo gerokai apsimiegojęs, kad 
su žmona entuziastingai ėmėme glostyti grės-
mingą džiunglių gyventoją - vorą tarantulą. 
Drąsiai nuteikė ir senovines majų piramides 
atkasinėjantis darbuotojas, noriai turistams 
rodęs plaukuotą vorą, nuo kurio pavadinimo 
šiurpsta oda. Gvatemalietis paaiškino, kad 
vorai nuodingi, bet žmogui nemirtini, o šis 
dar kūdikis ir visai nenusiteikęs kandžiotis. 
Iš visos grupės vorą ant rankų ėmėme tik 
mudu su žmona - kartu keliavę amerikiečiai  
mus tik fotografavo su voru“, - apie pažintį 
su voru pasakojo G.Malaškevičius. 

Bet tarantulas buvo tik žavus nuotykis, 
nes didžiausią įspūdį keliautojams padarė pats 
Tikalis, vienas didžiausių majų civilizacijos 
miestų. Pasak Gedimino, majams išnykus, 

greičiausiai dėl vandens trūkumo, Tikalis bu-
vo apleistas ir visiškai prarytas džiunglių. Ži-
nios, kur buvo miestas, išliko vietinių gyven-

tojų mituose iki XIX amžiaus, kai ekspedicijos 
atrado Tikalį iš naujo. „Šiame mieste yra tūks-
tančiai dar neatkastų senovinių pastatų, jų ma-
ža dalis yra ištirta ir išvaduota iš džiunglių 
augalijos. Jie iki šiol atkasinėjami. Viena ame-
rikietė iš mūsų grupės buvo Tikalyje prieš 40 
metų ir negalėjo patikėti, kiek per tuos de-
šimtmečius gvatemaliečiai sugebėjo atkovoti 
majų palikimo iš džiunglių. Beje, šiuos griu-
vėsius daugelis yra matę, tik netiesiogiai - jie 
buvo nufilmuoti „Žvaigždžių karų“ IV daly-
je“, - įdomių faktų pažėrė Gediminas.

Radijo stoties „Zip Fm“ laidos „Radistai“ vedėjas 
JONas NaiNys (30) iš medaus mėnesio kelio-
nės į seišelius su žmona simona grįžo kupinas 
įvairiausių prisiminimų. šioje kelionėje jaunie-
siems tikrai netrūko gražių akimirkų ir nuotykių.

„Tai būtų galima pavadinti medaus mė-
nesio feilu (liet. nesėkme - red. past.). Kai 
su Simona leidome medaus mėnesį Seiše-
liuose, išbandėme įvairias pramogas. Viena 
tokių pramogų, apie kurią aš visuomet sva-
jojau, - išsinuomoti mažą kateriuką ir pažve-
joti. Jūrinės žvejybos niekada nebuvau ban-
dęs. Nuėjęs į vieną kontorą išsiaiškinau, kad 
mano svajonės įgyvendinimas kainuos 200 
eurų (690 litų) pusdieniui. Brangoka, bet su 

žmona sutarėme, kad per medaus mėnesį 
taupyti nereikia“, - pasakojo Jonas. 

Radijo laidos vedėjas prisimena, kad tą 
dieną, kai jau turėjo išplaukti į jūrinę žūklę, 
teko labai anksti keltis, matėsi, kad diena 
bus be proto karšta, saulė plieskė, o dangu-

je nė vieno debesėlio. Linksmai nusiteikę 
Jonas ir Simona šiuo pasiplaukiojimu džiau-
gėsi, juk tokia egzotika, vanduo mėlynas, 
skaidrus. „Kai praėjo pora valandų ir saulė 
pradėjo dar labiau kaitinti, pamatėme, kad 
visos žuvys labai giliai ir nenusimato jokio 
laimikio, buvo nebe taip smagu. Tas kateriu-
kas šokinėja per bangas, supa supa. O po 
šešių plaukiojimo valandų man jau darėsi 
negera. Jokio pavėsio, saulė kepina, kojas 
nusvilome beprotiškai. Žuvies pagauti neį-
manoma ir jau viskas panašėjo labiau į koš-
marą nei į nuotykį. Tai kur tau, dar kaip uo-
ga ant viso to man prasidėjo jūros liga. Gal-
vojau, apalpsiu. Kai grįžome į krantą, man 
galva dar svaigo, buvo silpna. Aš vos paeinu 
ir galvoju: šešios valandos kančios. Žuvies 
- nulis. 200 eurų išleisti į orą. Pykina. Ir kam 
to reikėjo - kančiai? Nežinau, ar dar kada 
norėčiau tokios praktikos“, - juokėsi Jonas.  

Tarantulas ir majų 
civilizacijos paslaptys

Žlugusi svajonė - 
jūrinė žvejyba

Gvatemalos džiunglėse Gediminas 
Malaškevičius glostė nuodingąjį tarantulą

Gedimino Malaškevičiaus asmeninio albumo nuotr.  

Nenusisekusi jūrinė žvejyba Joną Nainį nuo 
šios veiklos atbaidė ilgam. Sužinojęs, kas yra 
jūros liga, jis daugiau nenorėtų to patirti

Jono Nainio asmeninio albumo nuotr.
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VEIDAI

Dainininkę VaiDą Genytę (40) nesunku 
supainioti su studente. Puikių kūno formų 
moteris trykšta energija ir sako, kad taip 
gerai kaip dabar niekada nesijautė. 

Vaida nesimaivo sakydama, kad ge-
ri genai - Dievo dovana. Moteris prisi-
pažįsta, kad siekdama išsaugoti puikią 
figūrą privalo save kontroliuoti. „Visą 
laiką yra įtampa, visą laiką tu galvoji, 
ką dediesi į burną. Visą laiką stebi, ką 
valgai, kad nebūtų per daug. Visą laiką 
yra kontrolė“, - atviravo V.Genytė. 

Kaip dainininkei pavyksta išlaikyti 
stabilų svorį? Prieš daugiau nei dešimt-
metį atsikračiusi 20 kg Vaida nenori net 
prisiminti, kokios drastiškos dietos 
griebėsi. „Tiesiog susikūriau tokią die-
tą, kad per dieną nesuvartočiau daugiau 
nei 400 kalorijų. Aišku, tos 400 kalori-
jų yra beveik badas. Juk vien obuolyje 
yra 80 kalorijų“, - pasakojo Vaida. Tuo 
metu dainininkė tikina nevalgiusi nei 
kiaušinių, nei duonos, nei mėsos. Jos 
maisto racione buvo tik vaisiai, daržo-
vės, sultys, kartais pieno produktai. 
Šypsodamasi Vaida pataria moterims 
šiukštu nesekti jos pavyzdžiu. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Trumpai

Drastiška Vaidos 
Genytės dieta

Jolanta Rimkutė ir Ieva Ševiakovaitė

„LT identity“ matavosi ir aktorė 
Monika Bičiūnaitė 

Žurnalistė Jovita Valeikaitė

Ieva Ševiakovaitė (kairėje) ir Jolanta 
Rimkutė bene žaliausiame Užupio 
kampelyje atidarė naujas dirbtuves

Stasio Žumbio nuotr.
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VEIDAI

Trumpai. vyriškai.

Į „Laisvalaikio“ klausimus atsako šo-
kėjas Tadas RimgaiLa

- Mano didžiausia baimė yra...
- Bijau aukščio. Balkonų, skrydžių 

ir visko, kas yra per toli nuo žemės.

- Tikras vyras visuomet privalo 
būti pasiruošęs... 

- Apginti savo žmoną. (Šypsosi.)

- Moterys to nesupras...
- Manau, moterys ne visada su-

pranta tą mūsų vyrišką norą kartkar-
tėmis pasisėdėti tik vyriškoje kompa-
nijoje. 

Trumpai. moTeriškai.

Į „Laisvalaikio“ klausimus atsako 
įvairių televizijos projektų dalyvė 
ERika ViTuLskiEnė

- Mano didžiausia baimė yra...
- Turiu aukščio baimę. Visokie bal-

konai ir apžvalgos aikštelės man 
džiaugsmo nekelia, jeigu ten nėra kokių 
nors saugos diržų.

- Tikra moteris visuomet priva-
lo būti pasiruošusi...

- Turėti planą „B“ ir visuomet mo-
kėti apžaisti bet kokią situaciją. 

- Vyrai to nesupras...
- Manau, jie nesupranta to mote-

riško jausmo, kai tviska ką tik padary-
tas manikiūras, pedikiūras ir apima 
toks geras pasigrožėjimo savimi jaus-
mas. (Šypsosi.)

Žinomų šalies dizainerių duetas JoLanTa 
RimkuTė (41) ir iEVa ŠEViakoVaiTė (41) 
bičiulius ir ištikimiausius klientus sukvie-
tė į savo kūrybinių dirbtuvių atidarymą 
užupyje. Tai buvo viena iš progų apžiūrėti 
vietą, kurioje gimsta „LT identity“ tautinių 
atspalvių turintys drabužiai. 

„Mes persikėlėme į „Meno inkubatorių“. 
Parduotuvėlė, kuri veikia Užupyje nuo praėjusių 
metų vasario, veiks ir toliau. Tiesiog norėjome 
atskirti dirbtuves, į kurias užsuka mūsų klientai 
su individualiais užsakymais. Tačiau persikraus-
tėme netoli, iš Užupio tikrai niekur nedingstame. 
Mums su Jolanta patinka šis rajonas ir jo ypatin-
ga, kūrybiška aura“, - sakė Ieva Ševiakovaitė. 

Dizainerės šiltai sutiko vakaro svečius, 
kurie užtvindė studiją gėlėmis. Su dovanomis  
į įkurtuves skubėjo ne vienas žinomas veidas: 
žurnalistė Jovita Valeikaitė, aktorė Monika 
Bičiūnaitė,   dizaineris Seržas Gandžiumianas 
su dukra ir daugelis kitų. Skambant ritmingai 
muzikai jie apžiūrinėjo „LT identity“, šneku-
čiavosi, grožėjosi Užupio gamtos peizažu, at-
siveriančiu pro naujųjų dirbtuvių langus, ir 
linkėjo kūrėjoms įkvėpimo. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Jolanta Rimkutė ir Ieva Ševiakovaitė pakvietė 
į įkurtuves

Tradiciniai lietuviški 
motyvai šiuolaikiškai 
atgimsta „LT identity“ 
drabužiuose

Koleges sveikino dizaineris Seržas 
Gandžiumianas su dukra Ani
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VERSLO ŽMONĖS

Šiuolaikiška juvelyrė Viktorija orkinė 
(33) tikrai išmano apie verslo užkulisius. 
tai liudija ir ne vienas šios srities diplo-
mas. tačiau įmantrius ir moteriškus pa-
puošalus kurianti moteris mano, kad vers-
le kūrybos ne ką mažiau nei mene, ypač 
tuo įsitikino prieš trejus metus įkūrusi 
prekės ženklą „v2o“.

Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Kaip juvelyrika atsirado jūsų gy-
venime?

- Baigusi mokyklą ilgai svarsčiau, ką 
studijuoti. Man puikiai sekėsi ir kalbos, ir 
tikslieji mokslai, ypač matematika. Pasirin-
kau vadybą ir verslo administravimą. Iki 
šiol dirbu nekilnojamojo turto bendrovėje, 
vadovauju turto valdymo departamentui. 
Juvelyrika ilgą laiką buvo tik mano hobis. 
Ja susidomėjau maždaug prieš 7 metus,  
studijuodama Suomijoje. Mano draugė man 
parodė žiedą, kurį padarė pati, ir man pasi-
darė smalsu, kaip galima pačiai pasidaryti 
ką nors panašaus. Ši mintis manęs nepalei-
do, tad sugrįžusi į Lietuvą pradėjau ieškoti, 
kur galėčiau pasimokyti šio amato subtily-
bių. Suradau juvelyrą Darijų Gerliką, kuris 
tapo mano mokytoju ir iki šiol yra puikus 
patarėjas. Nors rinkausi verslo studijas, tu-
rėjau menininko gyslelę. Nuolat piešdavau 
sąsiuvinių paraštėse, lankiau dailę ir kito-
kias menines raiškas. Juvelyrika viską tar-
si susiejo, leido kurti ir įgyvendinti idėjas, 
panaudoti vadybos žinias. Neseniai susilau-
kiau dukrelės, o motinystės atostogos tapo 
puikia proga daugiau laiko skirti mano ais-
trai - juvelyrikai. 

- Kaip jums pavyksta suderinti vers-
lininkės ir menininkės karjerą?

- Iki šiol pavykdavo puikiai, tikiu, kad 
ir ateityje tai sugebėsiu. Tiek darbas nekil-
nojamojo turto bendrovėje, tiek juvelyrika 
man labai patinka. Ir nors abi šios veiklos 
labai skirtingos, jos turi panašumų. Jose 
abiejose daug kūrybiškumo. Tiesiog versle, 
priešingai nei mene, kūryba plika akimi ne-
matoma. Tačiau, ypač steigiant įmonę, įve-
dant į rinką naują produktą ar prekės ženk-
lą, reikia nemažai kūrybingumo - nuo pa-

vadinimo, logotipo dizaino iki verslo pro-
cesų, struktūros ir komandos formavimo. 
Kartais netgi svarstau, kuri iš veiklų kūry-
bingesnė.

- Jau turite mėgstamą darbą, taigi 
kas paskatino sukurti nuosavą prekės 
ženklą „v2o“?

- Kurti papuošalus tik sau nėra taip ma-
lonu, kaip dalytis šiuo džiaugsmu su kitais. 
Gera, kai žmonės lieka patenkinti mano 
darbais, sugrįžta. Norėjau užsiimti kokybiš-
ku klientų aptarnavimu, išsikovoti gerą var-
dą ir žinomumą. Taip maždaug prieš 3-4 
metus atsirado prekės ženklas „v2o“. Jame 
užkoduota formulė: vertybė + vanduo 
(H2O) = laiko tėkmei nepavaldžios, amži-
nos vertybės. Pavadinimu noriu pasakyti, 
kad kuriu ne vienadienius papuošalus, o 
tokius, kurie galėtų būti perduoti iš kartos 
į kartą. Žinantys mano pavardes gali įtarti, 
kad prekės ženklas slepia ir mano inicialus. 
Prieš vedybas buvau Viktorija Venclovaitė, 
o dabartinė mano pavardė Orkinė, tačiau 
prekės ženklas gimė anksčiau, nei ištekė-
jau. (Juokėsi.)

- Kokie tie „v2o“ papuošalai?
- Juos apibūdinčiau dviem nederančiais 

žodžiais - moderni klasika. Mano papuoša-
lai yra klasikinių formų, simetriški, įmant-

rios faktūros, suteikiančios dailumo ir mo-
teriškumo. Neretai derinu juodintą sidabrą 
ir auksą, nes noriu, kad papuošalas atrody-
tų puošniai, nekasdieniškai. Mėgstu bran-
giuosius akmenis - deimantus, smaragdus, 
safyrus, tačiau mielai renkuosi ir citrinus, 
oniksus, dūminį kvarcą. 

- O iš kur atkeliauja brangakme-
niai?

- Lietuvoje sunku rasti ir kokybišką, ir 
nelabai brangų akmenį, todėl tenka vykti į 
užsienyje vykstančias parodas, bendradar-
biauti su tiekėjais. Visai neseniai vykau į 
Šveicariją, Bazelį, kur vyko tarptautinė ju-
velyrikos paroda, joje savo kolekcijas pri-
statė garsiausi mados namai, dalyvavo daug 
tiekėjų, pas kuriuos ir apsipirkau. Vyras 
juokavo, kad ši paroda pareikalavo nemažai 
investicijų, bet, kaip žinoma, akmenų visa-
da negana. (Juokėsi.)

- Kaip manote, ar lietuvių norai kuk-
lūs?

- Palyginti su Italijos ar Šveicarijos mote-
rimis, lietuvaitės kasdienai renkasi kukles-
nius papuošalus. Mūsų šalyje išraiškingus 
papuošalus moterys labiau mėgsta dėvėti 
ypatingomis progomis. Kasdienai ekstrava-
gantiškus papuošalus Lietuvoje renkasi tik 

tarp meno ir versloBalansuojanti

„Versle, priešingai 
nei mene, kūryba 
plika akimi 
nematoma“

„Visuomet galiu 
paaiškinti 
klientui, už ką  
jis moka“

n Gimimo data: 1981 11 08

n Studijos: Verslo vadyba ir administravimas 

(Kauno technologijos universitetas). Teisė ir val-

dymas (Mykolo Romerio universitetas). Finansai 

(Suomijos Vasos universitetas)

n Laisvalaikio pomėgiai: kelionės, juvelyrika

n 2014 m. Juvelyrikos darbų paroda 

„Atspindžiai“
n Gyvenimo kredo: Geriau padaryti klaidą ir 

gailėtis, nei nepadaryti klaidos ir gailėtis dėl to

DOSJĖ

Viktorijos Orkinės 
autoriniai darbai

„v2o“ nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  1 3 15

stiprios, drąsios, ir nepriekaištingą stiliaus 
pajautimą turinčios moterys.

- Išsiskyrėte ir kaip kūrėja, savo dar-
bų parodą „Atspindžiai“ surengusi pre-
kybos centre. Kodėl pasirinkote tokį 
sprendimą?

- Daugelis stebėjosi, kad parodą suren-
giau ne galerijoje. Manau, jog į galeriją ma-
no darbų pasižiūrėti ateitų tik ištikimiausi 
klientai ir draugai. Norėdama, kad mano kū-
rybą atrastų daugiau žmonių, parodą suren-
giau viename Vilniaus prekybos centrų. Tai 
buvo teisingas rinkodaros sprendimas. Ma-
no darbais susidomėjo norvegai, kuriems 
patiko mano dizainas ir, manau, kaina. Be 
to, gavau vienos žinomiausių juvelyrikos 
meno kritikės recenziją. Ji mano darbus 
įvertino teigiamai, o tai puikus paskatinimas 
nesustoti. Apskritai pati paroda - labai įdo-
mi patirtis. Stebėjau, kaip mano darbus ver-

tina žmonės, kas jiems patinka, ties kuria 
kolekcija ilgiausiai stovi. 

- Jūsų išsilavinimas - pranašumas 
prieš kitus kūrėjus, steigiančius savo 
prekės ženklus, įmones?

- Manau, taip. Apskritai steigti verslą 
nelengva. Teorinės žinios yra viena, o prak-
tika - kita. Be to, kad turėjau surinkti ne-
mažą žinių bagažą apie tauriuosius metalus, 
jų savybes, gemologiją, papuošalų prabavi-
mą ir panašiai, teko išsiaiškinti ir daugybę 
niuansų, susijusių su prekės ženklo kūrimu, 
mokesčiais. Darbą  man palengvina tai, kad 
žinau, kaip greitai gauti reikiamą informa-
ciją, sugebu ją apdoroti, turiu organizacinių 
gabumų, patirties pardavimų, sutarčių su-
darymo, rinkodaros srityse. Be to, man labai 
padeda ir mano vyro patarimai. Jis taip pat 
verslo žmogus, tad prireikus galiu su juo 
pasitarti.

- Kokių pagrindinių principų laikotės 
bendraudama su klientais?

- Pirmiausia stengiuosi kuo geriau iš-
girsti klientų norus ir suderinti juos su sa-
vo kūryba. Nupiešiu keletą papuošalo eski-
zų, iš kurių žmogus pasirenka, kas jam la-
biausiai patinka - tai, daugelio nuostabai, 
darau nemokamai, nesitikėdama jokių ga-
rantijų. Visuomet galiu paaiškinti klientui, 
už ką jis moka, nes, pavyzdžiui, kalbant apie 
deimantus, svarbu žinoti, jog karatai nėra 
vienintelis rodiklis, lemiantis akmens ar ga-
minio su juo kainą. Dar yra švarumas, spal-
va, išpjovimas, poliravimas ir sertifikatas, 
apie tai reikia išmanyti. Taip pat teikiu ga-
rantinį aptarnavimą, nors juvelyrikoje tai 
neįprasta. Nors papuošalui kažkas nutinka 
ne dėl mano kaltės, noriu savo klientams 
pagelbėti, kad jie ir toliau galėtų džiaugtis 
aksesuaru. O visų svarbiausia - laikausi sa-
vo žodžio.

tarp meno ir verslo
VERSLO ŽMONĖS

Viktorija Orkinė juvelyrikos žavesį 
atrado maždaug prieš 7 metus, šiandien 
jos hobis - prekės ženklas „v2o“

Stasio Žumbio nuotr.



16 laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  1 3

Ringailė Stulpinaitė

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

- Pamenu vieną pirmųjų kartų. Mes su drau-
ge turėjome tradiciją rytais mieste susitikti iš-
gerti kavos. Tądien mes turėjome susitikti Vil-
niaus „Akropolyje“, tad aš sugalvojau pasista-
tyti automobilį aikštelėje šalia jo. Kadangi buvo 
ankstus rytas, automobilių aikštelė buvo beveik 
tuščia. Buvo vos kelios mašinos ir aš nuspren-
džiau, kad man reikia parkuotis tvarkingai, šalia 
vienos iš jų. Tai užuot pastačiusi automobilį bet 
kurioje laisvoje vietoje, ilgiausiai užtrukau mė-
gindama pasistatyti prie jau esančios šalia ma-
šinos. Sunkiai sekėsi, nes aš per arti užsukau. 
Bet man gi reikėjo tvarkingai.

- Ar turite svajonių automobilį?
- Svajonių? Tikrai ne. Aš svajoju apie kito-

kius dalykus nei automobiliai. Man svarbu, kad 
automobilis būtų tvarkingas, gerai važiuotų ir 
viduryje kelio nesugestų. Tai yra mano visi rei-
kalavimai.

- Gal žinote savo greičio rekordą?
- Aš paisantis taisyklių žmogus, o greičio 

rekordas yra susijęs su taisyklių nepaisymu. Lie-
tuvoje nesistengiu greitai važinėti ir specialiai 
rekordų nesiekiu. Tačiau esu vairavusi užsieny-
je ir, rodos, Vokietijos greitkelyje, kur greitis ne-
ribojamas, esu pasiekusi apie 160 km/h. Nors, 
jeigu kelyje reikia lenkti, noriu, kad manasis bū-
tų galingas ir pakankamai manevringas. Noriu 
pakankamai greitai grįžti iš lenkimo manevro. 
Tokiu atveju galiu ir spustelėti greičio pedalą.

- Vietos ar keliai, kur jums važiuoti 
smagiausia?

- Man labiausiai patinka tie keliai, kur ne-
reikia nieko lenkti. Tai yra autostrados. Tada 
nereikia sukti galvos ir vairuoti kur kas papras-
čiau. Nekelia streso. O dėl emocijų, grožio man 
patiko vienas kelias, kurio dabar jau nėra. Tas 
kelias buvo į kaimą prie Varėnos, važiuojant 
nuo Alytaus per Daugus. Labiausiai šis kelio 
ruožas man patiko dėl to, kad jame buvo gausu 
kalniukų ir kai automobilis pakildavo ar nusi-
leisdavo nuo kalniuko staigiau, suspausdavo 
net pilvo apačią. Man patiko tas jausmas.  De-

ja, dabar visi tie kalniukai yra nulyginti. Pana-
šus kalnuotas kelias, rodos, dar yra važiuojant 
nuo Molėtų link Alantos. Primena vaikystę.

- Ką laikote bagažinėje ir daiktadė-
žėje?

- Bagažinėje yra sūnaus Motiejaus vežimė-
lis, skėtis. Turi būti ir gesintuvas su vaistinėle. 
Daiktadėžėje guli keli kompaktiniai diskai, do-
kumentai, raktai. Visa tvarka automobilyje yra 

pritaikyta vaikui. Nors moteriškos pedantiškos 
tvarkos mano automobilyje ir taip niekuomet 
nebuvo. Tai yra mūsų šeimos automobilis, ku-
riuo mes su vyru sėkmingai dalijamės, tad pa-
laikyti tvarką šioje vietoje mums sunkiai sekasi. 
Bet visada malonu, kai prisiruošiame susitvar-
kyti ir sėdame į švarų, kvepiantį automobilį. 

- Ko vairuodama niekuomet nesiryž-
tumėte daryti? 

- Net neįsivaizduoju. Vairuodama galiu mo-
kytis ir dainas, tekstus. Bet laikas, skirtas na-
gams lakuoti,  yra ne tada, kai vairuoju. Tokius 
darbus padarau prieš vairuodama. Per visą ma-
no vairavimo laiką, o vairuoju jau apie 11 metų, 
to neprireikė.

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

- Pirmasis - posūkių nerodymas. Antrasis 
rodiklis - nebūdingi, pavojingi manevrai, tokie 

Ratai

     Kristina Savickytė-Damanskienė: 
„Mano automobilis ragavo“        ledų“

Aktorė KristinA sAvicKytė-DAmAnsKienė (38) mano, kad yra atsakinga vairuotoja 
ir visuomet stengiasi laikytis kelių eismo taisyklių. tiesa, vaikystėje ji labai džiaugėsi 
į kaimą važiuodama kalnuotu keliu. Kristinai patikdavo, kai automobilis, užlėkęs ant 
kalniuko, tarsi šoktelėdavo ir po to vėl nusileisdavo. O dabar vos vienas kitas likęs kal-
nuotas kelias moteriai primena vaikystę. 

n Šiuo metu vairuoja: „Ford S-Max“ 

n Svajoja vairuoti: neturiu svajonių automobilio

n Greičio rekordas: apie 160 km/h

n Eismo įvykių skaičius: 3

n Vairavimo stažas: 11 metų

DosjĖ

„Pati Save  
laiKau tiKrai 
neblogai 
vairuojančia 
MoteriMi ir 
neManau, KaD lytiS 
turi taM KoKią 
norS reiKšMę“

Svarbiausi Kristinos Savickytės-
Damanskienės reikalavimai, kad automobilis 

būtų patikimas ir nesugestų kelyje
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kaip vingiavimas kelyje. Trečiasis rodiklis galėtų 
būti akivaizdžiai per daug lėtas važiavimas. Jeigu 
tai nėra mokomoji vairavimo mašina, tuomet rei-
kėtų laikytis tame kelio ruože nustatyto greičio. 

- Gėdingiausias epizodas jūsų vairavi-
mo istorijoje?

- Grįžusi namo, palikau automobilį, liau-
diškai tariant, „ant bėgio“ ir neužtraukusi ran-
kinio stabdžio. Žinoma, mano automobilis įrie-
dėjo į kaimyno automobilį. Ir dar taip sutapo, 
kad panašias situacijas patyriau dvi dienas iš 
eilės. Antrąją dieną, atsikėlusi anksti ryte, va-
žiuodama atbulomis įvažiavau į kito kaimyno 
automobilį.  

- Kokiomis savybėmis turėtų pasižy-
mėti geras vairuotojas?

- Manau, viena svarbiausių savybių, ku-
rios lietuviams labai trūksta, yra kantrybė. 
Taip pat labai svarbus šaltas protas. 

- Ką manote apie lietuvių vairavimo 
kultūrą apskritai?

- Mano akimis žiūrint, ji gerėja. Tiesa, aš 
dažniausiai vairuoju Vilniuje. Kituose mies-
tuose vairuoju per retai, kad galėčiau daryti 
išvadas. Žinoma, vairuotojai tikrai galėtų bū-
ti geranoriškesni vieni kitiems. Juk niekas 
nepasikeis ir tikrai niekas nesutaupys tos 
vienos ar dviejų minučių, jeigu ką nors už-
leis, praleis ir panašiai. Vairuotojams trūks-
ta vidinės kultūros. 

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

- Pati save laikau tikrai neblogai vairuojan-
čia moterimi ir nemanau, kad lytis turi tam 
kokią nors reikšmę. Ir vieni, ir kiti gali būti 
geri arba prasti vairuotojai. 

- Kurioziškiausia situacija, nutikusi 
vairuojant? 

- Pamenu vieną atvejį, kai buvau su tėčiu 
ir mes turėjome išvažiuoti iš automobilių 
aikštelės. Aš, važiuodama ta aikštele iš savo 
vietos, pasukau į kairę pusę, nors turėjau 
sukti į dešinę. Pasirodo, ten buvo vienpusis 
eismas, o aš to nežinojau. Taigi, kai pradėjau 
važiuoti prieš eismą, ant manęs pradėjo rėk-
ti ir mojuoti kažkokia moteris. Aš pradžioje 
net nesupratau, kas yra blogai, bet instink-
tyviai uždariau automobilio langus ir užsira-
kinau dureles. O toji moteris tėškė savo le-
dų porciją man tiesiai ant priekinio stiklo. 
Jeigu nebūčiau užsidariusi lango, tikriausiai 
ledų būčiau gavusi į veidą. Nežinau, kaip 
man sąmonė padiktavo tokias savisaugos 
priemones, bet džiaugiuosi, kad viską užda-
ryti spėjau laiku. Tuomet ši situacija nebuvo 
labai juokinga, bet mano tėtis vyriškai susi-
tvardė ir patarė tiesiog važiuoti iš ten. Dabar, 
kai tą įvykį prisimenu, man juokinga. Mano 
automobilis „ragavo“ ledų. (Šypsosi.)

     Kristina Savickytė-Damanskienė: 
„Mano automobilis ragavo“        ledų“ragavo

Aktorė  mano, jog vairuotojams dažnai 
trūksta vidinės kultūros ir kantrybės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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skaičius 13

Tyrimai rodo, kad mažiausiai 10 proc. ame-
rikiečių tiki skaičiaus 13 galia. Žmonės 13 mė-
nesio dieną vengia tuoktis, keliauti, o kartais net 
ir dirbti. Kodėl? Šios baimės šaknys slypi toli-
moje senovėje - Babilono valdovo Hamurabio 
teisių rinkinyje. Ant akmens surašytuose įsta-
tymuose praleistas 13-asis. Kaip vėliau paaiš-
kėjo, toks praleidimas neturėjo nieko bendro su 
magiška skaičiaus 13 galia, tiesiog per klaidą 
perrašinėtojai pamiršo jį įtraukti.

Tuo metu matematikai ir mokslininkai 13 
skaičiaus mistiką aiškina kiek kitaip. Senovės 
pasaulyje dažnai skaičius 12 buvo laikomas to-
bulu. Senovės šumerai sukūrė numeracijos sis-
temą, kurioje dominavo skaičius 12. Ir šiandien 
metai turi 12 mėnesių, diena padalyta į 12 va-
landų. Dėl to naujas skaičius, kuriuo tapo 13, 
buvo siejamas su nelaime. Dar vienas paaiški-
nimas yra susijęs su religija. Anot Biblijos, Jėzų 
Kristų išdavęs Judas buvo 13-asis apaštalas, da-
lyvavęs Paskutinėje vakarienėje.

Vis dėlto ne visose šalyse skaičius 13 sieja-
mas su nelaime. Daugelyje Azijos šalių nelai-
mingu skaičiumi laikomas 4. Taip nutiko dėl to, 
kad žodžiai „keturi“ ir „mirtis“ kiniškai skamba 
labai panašiai.

Juoda katė kai kur garbinama

Manoma, kad kačių sugebėjimas tyliai ir be-
veik nepastebimai sėlinti jau seniai kėlė baimę 

mūsų protėviams. Tačiau senovės egiptiečiai 
manė, kad juoda katė yra geras ženklas. Jie gar-
bino visų spalvų kates. XVII a. Anglijoje juoda 
katė irgi turėjo gerą reputaciją. Šį gyvūną savo 
namuose augino ir Karolis II. Jis tikėjo, kad ka-
tei nugaišus jį apleido sėkmė, mat kitą dieną 
karalius buvo suimtas ir apkaltintas išdavyste. 
Škotijoje iki šiol juodos katės yra laikomos geru 
ženklu. O, pavyzdžiui, Italijoje, jei išgirsi katės 
čiaudulį, tau nusišypsos sėkmė.

Ragana katės kailyje

Kitų Europos šalių gyventojai viduramžiais 
laikėsi kiek kitokio požiūrio. Jie manė, kad juo-
dos katės - tai raganų draugės ar net pačios 
raganos kačių kailyje. Kelią perbėgusi juoda ka-
tė buvo ženklas, kad žmogų stebi velnias.

Mitais apipintos ir baltos katės. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose manoma, kad jei pamatai 
baltą katę per saulėlydį, lauk nelaimės. Olan-
dijoje katės yra išprašomos iš kambario, kai 
šeima susėda aptarti asmeninių rūpesčių. Ma-
noma, kad katės paskleis gandus per visą 
miestą ir šeimos paslaptys bus atskleistos. O 
jei nuvyksite į Airiją, su katėmis elkitės gra-
žiai, ten tikima, kad katės nužudymas atneš 
17 metų nelaimės. Tuo metu Japonijoje mano-
ma, kad jei juoda katė perbėgo kelią, lauk sė-
kmės. Tad kai kitą kartą juoda katė jums per-
bėgs kelią, pasakykite „Koničiva“ („Laba die-
na“ - japoniškai) ir perimkite laimės kontrolę 
į savo rankas.

Atsargiai -
šiandien 13 diena, ir dar penktadienis
Ar dažnai penktadienio 13 dieną jūs atidedate svarbius reikalus, o kelią perbėgus juodai katei, spjaunate tris kartus per 
petį? O gal sugalvojate norą, pamatę krentančią žvaigždę ar pūsdami žvakutes ant savo gimtadienio torto? Panašu, kad 
daugelis prietarų yra taip giliai įsišakniję mūsų pasąmonėje, kad tikime jais net nesusimąstę, kodėl ir iš kur jie kilo. Pana-
grinėjus jų kilmę pasirodo, kad daugelis nėra laužti iš piršto.

MITAI
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MITAI

sudužęs veidrodis

Kad sudužęs veidrodis neša nelaimę, buvo 
žinoma dar senovės Romoje ir Graikijoje. Spėja-
ma, kad šis prietaras kilo iš senovės Romos, kur 
buvo pradėti gaminti pirmieji stikliniai veidro-
džiai. Dar seniau daugelis kultūrų, tokių kaip grai-
kų, kinų, Afrikos ir indėnų, tikėjo, kad veidrodis 
turi galią pasisavinti žmogaus sielą. Jei jis suduš, 
jo siela bus įkalinta veidrodyje. Tuo metu prieta-
ras, kad nelaimės, sudužus veidrodžiui, žmogų 
persekios septynerius metus, atėjo iš senovės 
Romos. Ten žmonės tikėjo, kad žmogaus sveika-
ta ir sėkmė keičiasi kas septynerius metus.

Pabelsti į medį

Manoma, kad šis prietaras kilo iš pagonių. 
Beldžiant į medį norėta išbaidyti blogas dvasias 
iš jų namų, tai yra iš medžių, arba užkirsti kelią 
joms girdėti, kai kas nors pasakoja apie savo 
sėkmę. Kitas paaiškinimas, kad šitaip žmonės 
prašė dvasių, kurios gyveno medžiuose, pagal-
bos arba joms dėkodavo už parodytą malonę.

krentančios žvaigždės

Legenda apie tai, kad reikia sugalvoti norą, 
pamačius krentančią žvaigždę, atėjo iš Europos, 
kai graikų astronomas Ptolemėjus aprašė miti-
nę jų kilmę. Anot jo, dievai smalsaudami ar nuo-
bodžiaudami retkarčiais praveria dangaus kara-
lystės duris ir pažvelgia į žemę. Per atsivėrusį 
tarpą žvaigždės kartais iškrenta. Taigi žmonės 

žinojo: jei krenta žvaigždė, dievai juos stebi, to-
dėl geriau girdi jų svajones ir maldas.

Pūsti gimtadienio torto žvakutes

Gimtadienio tortas ir žvakutės ant jo sieja-
mos su senovės Graikija. Būtent graikai pirmie-
ji pagamino apskritą tortą, kad pagerbtų savo 
mėnulio dievą Artemį. Tortą jie dažnai puošda-
vo viena ar keliomis žvakėmis, kurių liepsna 
jiems priminė mėnulio švytėjimą. Be to, graikai 
tikėjo, kad dūmai, nupūtus žvakes, dievams ne-
ša jų maldas ir norus. Ilgainiui tortai pradėti 
gaminti dėl skonio, o ne dėl to, kad norėta pa-
gerbti kokį nors dievą.

Nuotakos keliaraištis

Amerikoje aukso karštligės laikais kurtiza-
nės ant šlaunų nešiodavo keliaraiščius, kad ga-
lėtų saugiai susidėti už šokius gautus pinigus. 
Jei vyras nuspręsdavo vesti tokią moterį ir su-
mokėdavo už ją viešnamio savininkui, reikėda-
vo paviešinti faktą, kad ši moteris - tik jo. Bū-
tent tam jis prie visų numaudavo savo moteriai 
keliaraištį.

vaida Genytė tiki skaičiaus 13 galia

- Tikiu visokiais prieta-
rais, kokie tik yra: ir juodos 
katės perbėgimu per kelią, ir 
įvairiais ženklais, ir sapnais. 
Man visada pasiteisina. Blo-
gai, bet ką padarysi. Kita ver-
tus, pasiteisina ir sėkmę ne-
šantys prietarai. Kai pamatau 
krentančią žvaigždę, sugal-
voju norą. Tikiu, kad svajo-
nės, kalbos, garsiai pasakyta 
mintis iš tiesų materializuo-
jasi. Savų prietarų nelabai 
turiu. Prieš išeinant į sceną 
man svarbiausia susikoncen-
truoti ir susikaupti. Bet tai nieko bendro neturi su prietarais. Tiesa, 
turiu talismaną, kurį jau beveik metus nešiojuosi rankinėje. Tai 
raudona skarelė. Tikiu skaičiaus 13 mistine galia. Jei tą dieną nu-
matomos kokios nors kelionės ar koncertai, nebūnu labai patenkin-
ta, bet stengiuosi nekreipti dėmesio. Kai diena praeina, pažiūriu, ar 
vertėjo kreipti dėmesį, ar ne. Kita vertus, sveikas protas sako, kad 
čia tik atsitiktinumas.

Mindaugas Rainys bijo juodos katės

- Viešai visiems sakau, kad 
prietarais netikiu, bet kartais 
pagaunu save tam tikrose si-
tuacijose, kai prisimenu prie-
tarų reikšmę. Visų pirma pak-
laustas, kaip man sekasi, sten-
giuosi niekados garsiai nesi-
džiaugti ir nesigirti savo sėk-
me. Nenoriu taip prisišaukti 
nelaimės ir išgąsdinti sėkmės. 
Nors skaičių galia nelabai tikiu, 
turiu mėgstamą numerį -  
3. Jei manęs kas nors klausia, 
kokiu numeriu rungtyniausiu 
varžybose, renkuosi šį. Jei pa-

matau per kelią einančią juodą katę ir jei esu vienas, bandau pasirinkti 
lankstą aplinkui arba eiti atbulomis. Laimei, kad per kokius penkerius 
metus juodą katę buvau sutikęs gal tik porą kartų. Bijau šito prietaro, 
tad stengiuosi nevaikščioti ten, kur juodos katės bėgioja. Kitų prietarų 
nebijau. Neturiu jokių problemų sėdėti prie stalo kampo. Apskritai tų 
prietarų dėl vestuvių nesureikšminu. O kai žvaigždės krenta, norų 
negalvoju, nes žinau, kad ten krenta ne žvaigždė, o meteoritas.

Atsargiai -

„žmonės tikėjo, 
kad žmogaus 
sveikata ir 
sėkmė keičiasi 
kas septynerius 
metus“

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

kokiais PRietaRais tiki žvaiGždės?
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Grožio paletė

Baleto šokėja Kristina tarasevičiūtė 
scenoje visuomet ryškiai pasidažiusi. Gri-
mą spektakliams  padiktuoja kuriamas 
vaidmuo, o gyvenime makiažo priemonių 
ji beveik nenaudoja. Dažniausiai todėl, 
kad paprasčiausiai nelieka tam laiko.

Pati šokėja juokauja kasdien po 6-8 valan-
das praleidžianti prie veidrodžio, tačiau tik 
todėl, kad stebi savo atspindį repeticijų salės 
veidrodžiuose. „Savo grožiui skiriu daugiau-
siai valandą - maždaug pusvalandį ryte ir pus-
valandį vakare, - juokėsi žavi šviesiaplaukė, 
kasdienai besirenkanti kuklų makiažą. - Daž-
niausiai paryškinu blakstienas ir pasitepu da-
bar labai populiariu BB kremu. Kasdien da-
žytis pritrūksta kantrybės, o moteriškais ma-
kiažo ritualais pasilepinu sekmadieniais arba 
kai rengiuosi svarbiam renginiui.“ 

Su dekoratyvine kosmetika mergina su-
sipažino dar baleto mokykloje, kur jai buvo 
dėstomi sceninio grimo pagrindai. „Anksčiau 
domėjausi makiažu, internete neretai žiūrė-
davau vaizdo įrašus su mokomąja medžiaga. 
Manau, kad gerai pažįstu savo veidą, todėl 
mieliau pasidažau pati, nei savo veidą patikiu 
vizažistėms. Be to, man tai savotiškas ritu-
alas, pasiruošimas vaidmeniui, šokiui ar ma-
dų pristatymui ant podiumo“, - šypsojosi 
Kristina. 

veiksminga ir ilgam 

„Skutami plaukai atauga labai greitai ir 
dažniausiai kur kas šiurkštesni, kietesni. 
Plaukelius galima šalinti depiliaciniais kre-
mais, bet kaip ir skutimosi, šios procedūros 

poveikis trumpalaikis ir depiliuoti reikia ko-
ne kas antrą dieną. Be to, kremai dažnai dir-
gina odą ir ši neatrodo gražiai“, - sakė salono 
savininkė V.Raudonienė. Anot jos, apsilan-
kius pas specialistą nepageidaujamų plauke-
lių problemą galima išspręsti greitai ir gana 

ilgam. Yra keli patikrinti ir patikimi būdai, 
kuriais galima pasiekti geriausių rezultatų.

l Depiliacija vašku - vienas seniausių, 
patikimiausių ir daugelio moterų jau išban-
dytas būdas. Plaukeliai ilgai neatauga, o oda 
išlieka švelni.

l Neseniai  Lietuvoje išpopuliarėjo dar 
vienas veiksmingas metodas - depiliacija cuk-
raus pasta. Šis metodas primena depiliaciją 
vašku, tik procedūra kiek brangesnė.

l Naujas plaukų šalinimo būdas - fotoe-
piliacija. Jis itin veiksmingas, tačiau netinka 
šviesiaplaukėms. Atliekant šią procedūrą labai 
svarbu rasti patikimą specialistą, pasidomėti 
ir įranga, kuria atliekama procedūra.

skausmas nebaisus

„Neretai moterys drovisi atlikti depiliaciją, 
bijo, kad tai skausminga procedūra. Tačiau gė-
dytis tikrai nėra ko, šalinimą atlieka profesio-
nalas, skausmingą procedūrą galintis paversti 
malonia. Dabar yra daugybė priemonių, pade-
dančių sumažinti skausmą. Be to, tik pirmoji 
depiliacija kiek skausmingesnė. Reguliariai ša-
linant plaukus, skausmas procedūrų metų ne-
vargina, o plaukeliai atauga silpnesni, minkš-
tesni“, - paaiškino V.Raudonienė. Anot jos, 
dažniausiai merginos plaukelius šalina bikinio 
zonoje, pažastyse, depiliuoja kojas. Tačiau ne-
vertėtų pamiršti ir rankų, nes dailus laikrodu-
kas ant plaukuotų rankų estetiškai neatrodo.  

Kristina: „Tai savotiškas ritualas“

n Kosmetikos priemonės, kurios visuomet 

rankinėje: sausa pudra, skaistalai, lūpų balzamas

n Kosmetikos priemonė Nr.1: lūpų balzamas 

„Rasa“
n Mėgstamiausi kvepalai: „Lancome“ 

„Fantasy“  

Kristinos 
favoritai:

Depiliacija gali būti maloni
vasara - atostogų, deginimosi saulėje ir maudynių laikas. Kadangi atidengiame vis 
daugiau kūno, svarbu, kad kojos, rankos, pažastys ir bikinio zona atrodytų estetiškai. 
Plaukų šalinimas dažnai nemaloni procedūra, vasarą tampanti nuolatiniu rūpesčiu. sa-
lono „Kūno akademija“ savininkė valė raudonienė sako, kad apsilankius pas specialistą 
šią problemą galima išspręsti greitai ir ganėtinai ilgam.

Su „laisvalaikio” kortele visą birželį

40%
nuolaida bikinio  

depiliacijai

Baleto šokėja Kristina Tarasevičiūtė retai 
naudojasi vizažisčių paslaugomis

Kristinos Tarasevičiūtės asmeninio albumo nuotr.

Apsilankius pas specialistą nepageidaujamų 
plaukelių problemą galima išspręsti greitai 
ir ganėtinai ilgam laikui

EPA-Eltos nuotr.
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Turbūt kiekviena savo grožiu besirūpinanti 
moteris kada nors gyvenime pasiekia savotiš-
ką lūžio tašką, kai įprastos priemonės jau, at-
rodo, neveikia, o kreiptis į plastinės chirurgijos 
specialistą dar nesinori. Puiki išeitis ieškan-
čiosioms aukso vidurio galėtų būti aparatinės 
grožio procedūros. Gyvenant technologijų 
amžiuje, nepasinaudoti mokslo atradimais 
grožiui puoselėti - tikra kvailystė. Viena veiks-
mingiausių procedūrų - „Thermage CPT“. 
Kokia tai procedūra, pasakoja grožio  
centro „East Island“ gydytoja dermatologė 
REnata BaRtusEvIčIEnė.

- Kas tai yra procedūra „Thermage 
CPT“?

- Kosmetikos srityje įvairūs aparatai pradė-
ti taikyti ne kaip tradicinių procedūrų - kaukių, 

masažų ar kitų - alternatyva, o kaip jas papil-
danti priemonė. Skleisdami šilumos bangas, 
radijo ar elektros impulsus, aparatai gali veikti 
gilesnius odos sluoksnius ir taip padėti pasiek-
ti greitesnių, pastebimesnių ir ilgalaikiškesnių 
rezultatų. Aparatais periodiškai atgaivinama, 
atjauninama oda lengviau pasisavina ir kosme-
tikos priemones. Jais šiais laikais sprendžiama 
daugybė problemų - pradedant raukšlių lygini-
mu, baigiant liekninimu. „Thermage CPT“ yra 
nechirurginė, tad įprastas jūsų gyvenimo būdas 
tikrai nesutriks, nereikės papildomų atostogų 
ar laisvų dienų, kaip dažnai būna atlikus veido 
patempimo procedūrą chirurginiu būdu. „Ther-
mage CPT“ - tai odos patempimo ir kontūro 
koregavimo procedūra, kurios metu raukšlės 
lyginamos radijo bangomis. Ja galima atjaunin-
ti pasirinktą veido sritį arba visą veidą.

- Kiek ji trunka? Ar reikia specialaus 
pasiruošimo?

- Prieš procedūrą nereikia jokio pasiruo-
šimo. Per konsultaciją su klientu aptariama, 
kokio norima rezultato, kuri veido sritis bus 
tobulinama. Kiek trunka „Thermage CPT“, 
priklauso nuo veikiamo odos ploto - ji gali truk-
ti nuo pusvalandžio iki kelių valandų. Skaičiuo-
jama, kad vidutinė jos trukmė yra 45 min.

- Ar užtenka vienos procedūros, ar 
reikia kelių seansų?

- Nors visi esame individualūs ir skirtingi, 
dažniausiai užtenka vienos procedūros. Baimintis 
procedūros nereikėtų. Ją atlikus oda lengvai pa-
rausta, bet paraudimas pranyksta po 20 minučių 
(daugiausia po poros valandų). Rezultatai matomi 
iš karto, o per 2-6 mėnesius efektas tik stiprėja.

- Ar pokyčiai yra ilgalaikiai?
- Taip, jie yra ilgalaikiai. Žinoma, tai prik-

lauso nuo odos būklės ir individualaus senėji-
mo proceso. Procedūra veikia gilųjį odos 
sluoksnį - skatina gamintis kolageną, jį siste-
mingai išsidėstyti. Atlikus šią procedūrą, ko-
lagenas aktyviai gaminasi net iki 6 mėnesių.

- Kuo „Thermage CPT“ skiriasi nuo 
kitų odos atnaujinimo procedūrų lazeriu?

- Šios procedūros poveikis yra stipriau-
sias, palyginti su visomis pažangiomis, atlie-

kamomis lazeriu. Radijo bangomis šildomas 
gilusis odos sluoksnis, tai paskatina kolageno 
skaidulų gamybą, o dėl to oda stangrėja, išsi-
tempia, paryškėja veido kontūras. 

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Jaunystė
be adatų ir skalpelio

„Šios procedūros 
poveikis yra 
stipriausias, 
palyginti 
su visomis 
pažangiomis, 
atliekamomis 
lazeriu“

Su „laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida paslaugoms

n Konstitucijos pr. 26 (sporto, pramogų ir verslo 

centre „Forum Palace“), Vilnius

n Tel. 8 620 30 235.

n Daugiau informacijos - www.eastisland.lt

Grožio centras 
„eaSt iSland“

„East Island“ grožio centro gydytoja 
dermatologė Ranata Bartusevičienė 
sako, jog jaunystę susigrąžinti gali 
padėti aparatinės grožio procedūros

„East Island“ nuotr.
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Spalvos ir faktūros žaismą 
Agnė Deveikytė išgauna 
pindama audinius

Luko Griciaus nuotr.

l Klasikinės kasos, „drakoniukai“ ir visi 
įmanomi pynimo variantai. Svarbu nepamirš-
ti, kad šį sezoną reikėtų vengti tvirtų pynimų, 
madingi laisvi, kiek ištaršyti ir netvarkingi 
pynimai. Jie puikiai tinka ir kasdien, ir vaka-
rėlyje. Žinomiausios pasaulio moterys netvar-
kingus pynimus renkasi net ir žengdamos 
raudonu kilimu ar eidamos į renginius.

l Afrikietiško stiliaus pynimai tinka ir 
europietėms. Smulkios kasytės, pynimai prie 
galvos ir panašiai puikiai tiks savaitgaliui 
gamtoje, atostogoms pajūryje. Prie laisvų, 
ilgų ir margų laisvalaikio suknelių „afro“ sti-
liaus šukuosenos atrodo stilingai ir itin vasa-
riškai. Be to, tai labai patogu.

l Jei renkatės palaidų plaukų šukuose-
nas, žaismingumo suteikia madingos nestam-
bios kasos. Galima supinti vieną kasą šone, 
porą „drakoniukų“ ir pritaikyti juos palaidų 
plaukų šukuosenoms. Toks sprendimas - uni-
versalus, nes tinkamas ir darbe, ir susitikus 
su draugais, ir svarbiai progai.

l Norint atrodyti puošniai, kasas galima 
dekoruoti aksesuarais, tačiau reikėtų jausti 
saiką ir rinktis subtilius papuošalus.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Kolumbijoje, Kalio mieste, jau 8 kar-
tą įvyko kasmetinis „afro“ stiliaus šukuo-
senų konkursas „Weaving Hopes“. Kon-
kurse afrikietiškų pynimų tradicijos su-
sipynė su šiuolaikiškumu, o  kruopščiau-
sios ir kūrybiškiausios šukuosenų meis-
trės stengėsi pademonstruoti savo išradin-
gumą ir talentą. Bene labiausiai akį trau-
kė įmantriausi moteriški „afro“ pynimai, 
gausiai dekoruoti plaukų aksesuarais, 
karoliukais su Afrikos motyvais.

kasos!
Kasos ir įvairūs pynimai niekada neišeina 
iš mados. Tai estetiška, neįpareigojanti ir 
karščiausiu metų laiku labai patogi kla-
sika. Esmė išlieka, keičiasi tik forma. Šios 
vasaros topai:

Tarp madingiausių -

Nikolei Kidman (Nicole Kidman) labai 
tinka laisva, kiek išsidarkiusi kasa

EPA-Eltos nuotr.

Karos Delevin (Cara Delevingne) 
šukuosena puikiai atspindi šios 

vasaros tendencijas

„Drakoniuku“ vadinami 
pynimai - visada madingi
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Jaunosios Lietuvos dizainerių kartos ats-
tovė Agnė Deveikytė (28) garsėja pačios 
atrastu ir labai savitu audinio išraiškos 
stiliumi - pynimais, jau tapusiais kūrė-
jos prekės ženklo „Agnė Fashion“ vizitine 
kortele. tai drabužiai ir aksesuarai, skirti 
suteikti kasdienybei stilingą charakterį, 
taip pat pademonstruoti labai subtilų sti-
lių pačiomis ypatingiausiomis progomis. 
„Agnė Fashion“ drabužiai pasižymi formų 
ir siluetų minimalizmu, geometriniais 
raštais, kontrastingais deriniais. „vasa-
rai rekomenduoju jūros spalvas: ryškius 
mėlynus, žydrus, žalius atspalvius arba 
pastelinius derinius. nebijokite drąsiai 
eksperimentuoti spalvomis, raštais ir fak-
tūromis bei siluetais, vienspalvius drabu-
žius derinti su ryškiais, raštuotais, orna-
mentuotais aksesuarais ir taip išsiskirti iš 
minios”, - pataria jaunoji dizainerė.

 
Parengė Eimantė Juršėnaitė

Spalvos ir faktūros žaismą 
Agnė Deveikytė išgauna 
pindama audinius

Luko Griciaus nuotr.

Agnė Deveikytė 
Eugenijos Dedok nuotr.
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„Soft Focus“ nuotr.

Tarp madingiausių -
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Podiumas alsavo
Brazilijos 

karščiu
Brazilijoje karšta ne tik stadionuose, 
prasidėjus futbolo čempionatui. Rio 
de Žaneiro mados savaitėje podiumas 
taip pat alsavo karščiu - pristatytos 
maudymosi kostiumėlių kolekcijos, 
paplūdimio darbužėliai. Tad belieka 
žvilgtelėti, kokias paplūdimio mados 
tendencijas diktuoja brazilai.

EPA-Eltos nuotr.
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Vasaros stilius

Podiumas alsavo
Brazilijos 

karščiu
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Kilmingieji

Monako kunigaikštis AlbertAs II (Albert 
II, 56) svečiavosi Nyderlanduose. Čia jis vyko ne 
tik aplankyti savo draugų - karališkosios šeimos 
VIlemo AleksANderIo (Willem Alexander, 
47) su žmona MAksIMA (maxima, 43), bet ir 
atidaryti itin svarbią parodą. mat Nyderlanduose, 
Apeldorne, iki pat spalio mėnesio pabaigos veiks 
paroda, skirta monako kunigaikščio Alberto II 
motinos, garsios JAV aktorės GreIsės kelI 
(Grace kelly) gyvenimui. Paroda, pavadinta 
„Greisė keli, princesė ir stiliaus ikona“, jau su-
laukė itin didelio susidomėjimo. Ypač po to, kai 
Alberto II šeima iškritikavo šiuo metu daugely-
je pasaulio šalių rodomą filmą „monako prince-
sė“, kaip neatitinkantį tikrovės. Autobiografinė-
je juostoje princesę Greisę keli vaidina aktorė 
Nikolė kidman (Nicole kidman).

monako kunigaikštis Albertas II į Nyder-
landus atvyko netrukus po to, kai pasirodė žinia, 
jog Alberto II žmona Šarlen (Charlene) laukia-
si. „kunigaikštis Albertas ir kunigaikštienė Šar-
len su didžiuliu džiaugsmu praneša, kad jų šei-
moje laukiama nuostabaus įvykio“, - skelbiama 
kunigaikščio rūmų pranešime. Jame taip pat 
pažymima, kad šeima turėtų pagausėti metų 
pabaigoje. kunigaikštienei šis nėštumas pirmas, 
o Albertas II turi du oficialiai pripažintus nesan-
tuokinius vaikus nuo skirtingų moterų.

Viename iš interviu kunigaikštienė prisipa-
žino, kad jiedu su vyru ketina turėti daug vaikų. 
„kuo daugiau jų turėsime, tuo laimingesni bū-
sime. mes priimsime kiekvieną mūsų vaiką kaip 
dangaus dovaną“, - sakė moteris žurnalistams.

Švedijos princesė mAdleNA (madelei-
ne, 31), sveikindama tautą su valstybine Šve-
dijos diena, pasipuošė tautiniu kostiumu. Ant 
rankų ji laikė 3 mėnesių dukrelę princesę 
leoNorę (leonore), šalia buvo vyras 
krIstoferIs o’NeIlAs (Christopher 
o’Neill). Ištekėjusi už JAV bankininko Šve-
dijos princesė madlena su šeima gyvena Niu-
jorke, tačiau Švedijai svarbias datas visada 
švenčia savo šalyje. Birželio šeštąją švenčia-
ma Švedijos valstybės diena - svarbi švedams 
šventė. Šią dieną 1523 metais buvo karūnuo-
tas Švedijos karalius Gustavas Vaza ir šalis 
atgavo nepriklausomybę nuo danijos.

Tautinis kostiumas -  
ypatingai šventei

Alberto viešnagė Nyderlanduose
Monako kunigaikščio

Monako kunigaikštis Albertas II 
atidarė parodą, skirtą jo motinos 
Greisės Keli (Grace Kelly) gyvenimui

EPA-Eltos nuotr.

Karalienė Maksima (Maxima) 
ir karalius Vilemas Aleksanderis 

(Willem Alexander) pasitiko Albertą II

Švedijos princesė 
Madlena (Madeleine) 
su dukrele Leonore 
ir vyru Kristoferiu 
O’Neilu (Christopher 
O’Neil)

EPA-Eltos nuotr.

Kunigaikštis Albertas II su žmona 
Šarlen (Sharlene) laukiasi vaikelio
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Parengta pagal užsienio spaudą
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ŽvaigŽdės

Užmiršti žvaigždžių romanai, arba

Jos šlovė 
padėjo jam

Britni SpyrS (Britney Spears, 32) 
ir Džastinas timberleikas (Justin 
timberlake, 33) susitikinėjo keletą metų ir 
buvo amerikos numylėtiniai. be to, britni 
tuomet buvo laikoma „geros mergaitės“ eta-
lonu. ryškiausia 10-ojo deš. pabaigos ir 
XXi a. 1-ojo deš. pradžios popžvaigždė su-
daužė Dž.timberleiko širdį. Po mylimosios 
neištikimybės 2002 m. jis išleido klipą „Cry 
me a river“, ir šis tapo hitu. beje, pasau-
linė britni šlovė padėjo ir jam palypėti kar-
jeros pasaulinio šou versle laipteliais.

Slepia 
išsiskyrimo detales

slaptas įspūdingojo Džeimso bondo - 
Danielio kreigo (Daniel Craig, 46) - ir 
modelio keitės mos (kate moss, 40) ro-
manas užsimezgė 2004 metais. Visų dėmesį 
traukusi pora susitikinėjo trumpiau kaip 
metus ir iki šiol slepia išsiskyrimo detales.

Ideali santuoka virto 
realybės šou

Džesika simPson (Jessica simpson, 33) 
ir nikas lešei (nick lachey, 40) buvo jau-
nimo dievaičiai maždaug prieš 10 metų. Jų 
idiliška laimė net tapo mtV kanalu trans-
liuoto realybės šou „Jaunavedžiai“ pagrin-
du. Džesika aktyviai kultivavo kvailutės 
blondinės įvaizdį, nikui teko idealaus vyro 
vaidmuo. Pasakiškos vestuvės net buvo 
transliuojamos per televiziją ir atrodė, kad 
jų neišskirs niekas. bet graži meilės istorija 
virto tikru košmaru: projektas „Jaunave-
džiai“ išgarsino daugiausia Džesiką, jos 
muzikinė karjera kilo kaip ant mielių, todėl 
skiriantis vyras tiesiog apiplėšė buvusią 
žmoną. Pasirodė, kad Dž.simpson įvaizdis 
ekrane ne itin skiriasi nuo tikrojo - ji tiesiog 
pamiršo sudaryti vedybų sutartį.

Kažkada jie atrodė neperskiriami

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Nejau jie susitikinėjo? Laikas bė-

ga, viskas keičiasi. Daugelis iš šių 

žvaigždžių romanų šiandien atro-

do prasimanyti, o juk kadaise šios 

poros atrodė neperskiriamos. Štai 

keletas garsiausiai nuskambėjusių, 

ryškiausių ir keisčiausių žvaigždžių 

romanų iš netolimos praeities.

Užmiršti žvaigždžių romanai, arba

Paliko vestuvių 
išvakarėse

„Benifer“ - tai darinys 
iš „Benas“ ir „Dženifer“. 
Kalbame, aišku, apie 
Beną Afleką (Ben 
Affleck, 41) ir ryškiau-
sią praėjusio dešimt
mečio popžvaigždę 
Dženifer lopes 
(Jennifer lopez, 44). Jis   
intelektualas, protinguolis, 
kuklus žmogus ir puikus 
aktorius. Ji  uraganas, sekso 
simbolis, žvaigždė, kurios gyveni-
mas  jachtos, šampanas, brangios dova-
nos, kailiai ir briliantai. Beno draugai pa-
tardavo jam bėgti nuo skandalingos šlovės, 
bet aistra užtemdė akis. pagrindinis epochos 
romanas baigėsi dramatiškai  Benas pali-
ko Jlo tiesiog vestuvių išvakarėse, neatlaikęs 
įtampos, bet džentelmeniškai leido žinias-
klaidai papasakoti, kad tai ji buvo pabėgusi 
nuotaka. Jiedu abu iki šiol nerizikuoja ko-
mentuoti šių santykių, tokie skausmingi jie 
buvo abiem.

Nevertas nepriekaištingos 
merginos

BreDAs pitAs (Brad pitt, 50) ne vi-
sada mylėjo lemtingas moteris, pasirengu-
sias įsivaikinti visus nelaimingus trečiojo 
pasaulio šalių vaikus. iki susitikimo su An-
dželina Džoli (Angelina Jolie, 39) jis rink-
davosi „geras mergaites“. o kalbame net ne 
apie Dženifer eniston (Jennifer Aniston, 45). 
pirmoji rimta B.pito meilė buvo Gvinet 
peltrou (Gwyneth paltrow, 40), su kuria 
kartu filmavosi. romanas vos nesibaigė ves-
tuvėmis, bet tuo metu jų meilės istorija buvo 
vertinama kaip mezaliansas  neišsilavinęs 
Bredas laikomas nevertu nepriekaištingos 
reputacijos itin intelektualios merginos iš 
geros šeimos.

Nepakeliamas 
charakteris

tolimais 2003 metais Amerikos sekso 
simbolis DžesikA AlBA (Jessica Alba, 33) 

susitikinėjo su MArku volBerGu 
(Mark Wahlberg, 43). romanas 

užsibaigė taip pat greitai, 
kaip ir prasidėjo  Marko 

charakteris Džesikai pa-
sirodė nepakeliamas. 
Dž.Alba visada svajojo 
apie tykią prieplauką   
šeimą, vaikus ir ne-
temdomą laimę. Galop 

kiekvienas gavo tai, apie 
ką svajojo.

Kažkada jie atrodė neperskiriami

Parengė Milda KUNSKAITĖ

EPA-Eltos nuotr.
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Parengė Eimantė Juršėnaitė

RestoRanai

Pačiame Vilniaus centre įsikūręs restora-
nas „Esse“ - tarptautinės gurmanų gildijos 
„Chaine des Rotisseurs“ narys. Todėl, anot 
restorano savininkės Veronikos Nevoi-
nos, čia patiekiamas ne tik išrankiausiam 
skoniui įtinkantis, bet ir sveikas maistas. 
Kiekvieną sezoną „Esse“ - šparagų sezo-
nas, tad restoranas kviečia atsivalgyti šios 
organizmui naudingos ir labai skanios 
daržovės.

Restorane „Esse“ patiekiami ekologiš-
ki šparagai, užauginti Lietuvoje. „Esu įsi-
tikinusi, kad mums naudingiausi produktai 
užauginti mūsų žemėje, o ne atvežti iš sve-
tur. Be to, labai svarbu sezoninė virtuvė, 
todėl porą kartą per savaitę ūkininkas, su 
kuriuo bendradarbiaujame jau 5 metus, pri-
stato šviežius šparagus, - sakė restorano 
savininkė. - Kai prieš 5 metus pradėjome 
svečiams siūlyti šparagus, jie buvo mažai 
žinoma ir ne itin populiari daržovė. Kiek-
vieną sezoną skelbiame šparagų sezoną, 
kurio dabar klientai jau nekantriai laukia. 

Jie atrado šios daržovės subtilų skonį ir 
naudą sveikatai.“ 

Daugybę vitaminų ir mineralinių medžia-
gų turinčios daržovės skonis toks švelnus ir 
subtilus, kad nereikia iš jų gaminti jokių 
įmantrių patiekalų. Šparagus galima lengvai 
apvirus ar apkepus valgyti vienus ar su pa-
dažu. Taip pat tai puikus garnyras, tinkantis 
prie žuvies, mėsos ar žvėrienos patiekalų. 
„Kai tik uždera šparagai, ši universali daržo-
vė tampa daugelio restorano patiekalų gar-
nyru, iš jų gaminama klientų labai mėgstama 
sriuba“, - šypsojosi V.Nevoina.

n Gedimino pr. 50/2, Vilnius

n Mob.tel. 8 686 00488 

n info@esse.lt , www.esse.lt

Restoranas „esse“

Restorane „Esse“ 
tęsiasi šparagų sezonas

sveikiausi iš sveikų

Šparagai, dar vadi-
nami smidrais, 
jau senovėje bu-
vo delikatesas, 
pramintas karališ-
ka ir aristokratiška 
daržove. Ilgą laiką tik 
turtingiesiems buvusi 
prieinama daržovė dėl nau-
dos sveikatai šiandien vis 
dažniau atsiduria ant kiek
vieno stalo.

n  Šparaguose gausu 
medžiagų, suteikiančių mums energijos, 
gerinančių nuotaiką, padedančių įveik-
ti vitaminų trūkumą. Tai puikus vita-
minų (A, B, C, T, K), skaidulų ir mine-
ralų (manganas, varis, kalis ir kiti) šal-
tinis. Taip pat juose gausu antioksidan-
tų  beta karoteno ir liuteino.

n Daugybę organizmui reikalingų 
medžiagų turinti daržovė yra mažai ka-
loringa, todėl labai tinka norintiesiems 
atsikratyti antsvorio. Vienoje porcijoje 
(maždaug 6 vidutinio dydžio ūgliuose) 
yra tik 20 kalorijų.

n Jau nuo viduramžių šparagai lai-
komi meilės daržove  afrodiziaku. Jie ak-
tyvina seksualinę energiją, teigiamai vei-
kia vyrų ir moterų sveikatą, hormonų apy-
kaitą, pasižymi jauninamuoju poveikiu.

n Ši daržovė patenka ir į veiksmin-
giausiai su diabetu kovojančių produktų 
sąrašą. Mokslininkai įsitikinę, kad re-
guliarus šparagų vartojimas padeda 
kontroliuoti cukraus kiekį ir skatina in-
sulino gamybą. Be to, šparagai teigiamai 
veikia širdį ir kraujagysles, stabdo trom-
bų susidarymą. Tyrimai teigia, kad šio-
se daržovėse esantys oligasacharidai yra 
medžiaga, mažinanti lipidų, tokių kaip 
cholesterolis, kiekį kraujyje. Dažnas jų 
vartojimas  puiki profilaktika nuo kai 
kurių onkologinių ligų rūšių.

n Šparagai didina vaisingumą, o ja-
me esantys folatai labai svarbūs nėščioms 
moterims, nes apsaugo nuo vaisiaus ner-
vinio vamzdelio defekto. Jie sumažina 
persileidimo riziką, stiprina gimdyves, 
žindančiosioms gausina pieno gamybą ir 
netiesiogiai gerina kūdikio sveikatą.

NaudiNga

Restorano „Esse“ savininkė 
Veronika Nevoina

su „Laisvalaikio” 
kortele

12%
nuolaida sąskaitai 

(išskyrus verslo pietus, 
banketus ir spec. 

pasiūlymus)

Šparagų sriuba
Tigrinės krevetės su mėtų 

padažu ir keptais šparagais

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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SavaitėS akcentaS

Savaitgalį Trakuose atgijo viduramžių miesto 
dvasia - Trakų pusiasalio pilyje vyko tradicinė 
Viduramžių šventė. Tų laikų atmosfera atsikūrė 
su turgaus šurmuliu, amatininkų dirbtuvėmis, 
didikais ir prastuomene, muzika, teatru bei ri-
terių kovomis. Buvo pristatyti ne tik egzotiškais 
prieskoniais pagardinti dvaro virtuvės patieka-
lai, bet ir paprastų žmonių kasdienis maistas.
Tradiciškai renginys prasidėjo spalvinga vidu-
ramžių rūbais pasipuošusių visų dalyvių eise-
na pagrindine miesto gatve. Pusiasalio pilyje 
vyko iškilmingas inscenizuotas prisistatymas 
kunigaikščiui ir šventės svečiams, skaitoma 
valdovo privilegija. Renginyje dalyvavo LDK 
laikų gamybos technologijas bei tradicijas 
puoselėjantys amatininkai - puodžiai, kalviai, 
knygrišiai, juvelyrai, stikliai, medžio drožėjai, 
batsiuviai, žvejybinių tinklų rišėjos ir kiti. Vi-
si norintieji galėjo ir patys pasimokyti vieno 
ar kito amato, įsigyti patikusį dirbinį. Riterių 
kovose dalyvavo riterių klubai iš Lenkijos, Bal-
tarusijos, Rusijos. Būta atstovų iš Didžiosios 
Britanijos, Italijos ir JAV.

Stasio Žumbio fotoreportažas

atgyja viduramžių gyvenimas
Trakuose

Viena įdomiausių šventės 
akimirkų - riterių kovos

Smagios šventės  
dalyvių akimirkos Pasiruošimas kovoms

Šaudymo iš lanko 
varžytuvės 
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SavaitėS akcentaS

atgyja viduramžių gyvenimas
Trakuose

Buvo galima  pasigrožėti 
spalvingais viduramžių rūbais

Šventėje netrūko juokdarių  
ir kitų publikos linksmintojų

Budeliai demonstravo 
anų laikų bausmes

Senas tradicijas puoselėjantys amatininkai  
demonstravo amato subtilybes
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Kelionės

Augdami tikriausiai ne vienas girdėjome 
tėvų, senelių, prosenelių pasakojimus 
apie giminės praeitį, gyventas vietas, 
nuveiktus darbus, santuokas ir panašiai. 
Tačiau su kiekviena karta istorinis atmi-
nimas blanksta ir perpasakoti vaikams ar 
anūkams tai, ką patys išgirdome dar vai-
kystėje, darosi vis sunkiau. Dabar tai įma-
noma pasitelkiant į pagalbą specialistus. 
Apie genealoginį turizmą ir jo reikšmę 
„Laisvalaikiui“ pasakoja Istorinių ir gene-
aloginių tyrimų instituto istorikė genealo-
gė AgAtA ZArunskAItė.

Ringailė Stulpinaitė

- Genealoginis turizmas - kas tai? Nau-
ja turizmo šaka?

- Genealoginis turizmas yra labai panašus 
į įprastą turizmą, kai lankomi tam tikri objektai. 
Tik šiuo atveju jie yra tiesiogiai susiję su kon-
krečia šeima, gimine ir nėra tik istorinis, kul-
tūrinis, architektūrinis paveldas. Pagal genea-
loginio turizmo maršrutą kiekvienos šeimos 
ar giminės lankomi objektai ir kelionės marš-
rutas bus vis kitoks, unikalus. Žinoma, jeigu 
kelios giminės šakos gyveno vienoje vietoje, 
kai kurie lankomi objektai gali sutapti. Tačiau 
tai nėra masinis turizmas.

Keliaujant pagal įprastą turistinį maršrutą 
yra lankomi iškiliausi, žymiausi, įspūdingiausi 
objektai. Keliaujant pagal konkrečiai šeimai su-
darytą genealoginį maršrutą, lankomi objektai, 
vietovės su tuo nesusijusiems asmenims gali 
būti visai neįdomūs ir nepatraukti dėmesio. 
Bet šeimai, kuri seka savo giminės istorinėmis 
pėdomis, gali būti įdomi vieta, kurioje gyveno, 
dirbo, mokėsi proseneliai, kokių profesijų at-
stovai jie buvo, kapinės, kuriose jie palaidoti.

- Kuo jis gali praturtinti mūsų gyveni-
mą?

- Tai reta galimybė aplankyti savo praeitį, 
sužinoti savo kilmę, šaknis, susipažinti su šei-
mos istorija. Kartu pasipildote žinias ir patiria-
te naujų pojūčių. Tai proga išvysti ne tik baž-
nyčias, kuriose buvo pakrikštyti, o galbūt tuo-
kėsi jūsų giminės atstovai, ar kapinaites, ku-
riose jie atgulė amžino poilsio, bet ir gyvena-
mąsias vietas, kuriose jie dirbo, augino vaikus, 
jūsų tolimus giminaičius, taip pat vietas, su 
kuriomis siejo darbiniai ar kitokie santykiai.

Jei žmogus yra paprastas turistas, tarki-
me, į bažnyčią jis žiūri tiesiog kaip į istorinį, 
architektūrinį objektą. O turistas, keliaujantis 
savo šeimos pėdsakais, į tą pačią bažnyčią 

gali žiūrėti visai kitaip. Jis gali sužinoti, kad 
jo proseneliai galbūt prisidėjo prie jos staty-
mo, buvo rėmėjai, tuokėsi, joje krikštijosi ar 
panašiai. Taigi toks objektas yra suasmeni-
namas ir priimamas visai kitaip - kaip šeimos 
paveldas. Kuo praturtina? Sakyčiau, ši lais-
valaikio forma yra kultūrinė, istorinė, o la-
biausiai praturtina emocijomis, suvokimu, 
žiniomis apie savo šeimos praeitį. Svarbiau-
sia, kad tai reta galimybė „fiziškai“ prisilies-
ti prie savo giminės praeities, kartu ryškiau, 
detaliau ar net asmeniškiau pažvelgti į kai 
kuriuos konkrečios šeimos praeities faktus, 
net valstybinės svarbos istorinius įvykius. 
Tokius kaip Napoleono žygis į Rusiją, Antra-
sis pasaulinis karas ar trėmimai į Sibirą.

žingsnis į savo praeitį

Genealoginis 
turizmas -

Istorinių ir genealoginių 
tyrimų instituto istorikė 
genealogė Agata Zarunskaitė

irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčia Kernavėje

Mariaus Jovaišos nuotr.
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Kelionės

- Ar galima tokį maršrutą susidaryti 
patiems?

- Galima, tačiau jis greičiausiai nebus toks 
išsamus, turtingas faktų kaip tas, kurį sudarys 
genealogas. Vis dėlto specialistas turi didesnį 
priėjimą prie archyvų, sistemina, greičiau atren-
ka medžiagą. Jis gali suteikti nemažai konteks-
tinių istorinių žinių, papasakoti, kokia buvo tos 
prosenelių gyvenvietės tvarka, kas ją valdė, ko-
kie buvo to meto įvykiai, bendras vaizdas. Pats 
žmogus greičiausiai žinos tik tai, kur gyveno jo 
šeima, ir galbūt vieną kitą istorinį faktą. Bet tai 
nebūtinai bus labai tikslios žinios. Važiuoti reikia 
tuomet, kai rankose jau turimi faktai, rašytiniai 
šaltiniai. Negali važiuoti nežinodamas, ko ten 
važiuoji, ką pamatysi. Juk pats galbūt nesužino-
si, kad vienas ar kitas pastatas, vietovė yra pri-
skiriama ir prie tavo šeimos istorijos.

- Kas ir kaip sudaro genealoginį turiz-
mo maršrutą?

- Dažniausiai jį sudaro istorikas ge-
nealogas. Aš stengiuosi šeimos praeitį 
atskleisti tiek per istorinį laikotarpį, tar-
kime, XIX amžių, tiek per konkrečius 
dalykus, tokius kaip santykiai su bajo-
rais, miesto valdžia, ką toji šeima veikė, 
kur gyveno, kaip gyveno. Galiausiai sa-
vo šaknimis besidominčiai šeimai pasi-
daro gerokai artimesnė bei įdomesnė ir 
kontekstualioji istorija. Kiekvieno marš-
ruto sudarymas yra derinamas su kli-
entu pagal jo poreikius ir norus. Taigi 
vienodų kelionės maršrutų nebūna. Ke-
liaujant iki, tarkime, buvusios gyvena-
mosios prosenelių vietos, atsižvelgiama, 
ką dar susijusio su šeimos istorija gali-
ma rasti ir pamatyti pakeliui. Nemažai 

dalykų padeda atskleisti žinoma prosenelių pro-
fesija, gyvenimo įvykiai. Norint sudaryti išsa-
mų ir turiningą genealoginį tyrimą, užtrunka 
gana ilgai - nuo kelių mėnesių iki pusės metų 
priklausomai nuo to, kaip sėsliai giminė gyve-
no, kuo vertėsi, ką veikė. Reikia tikrinti archy-
vus, ieškoti žinių, faktų apie konkrečią giminę 
ar žmogų. O kai jau turima visa medžiaga, su-
daryti maršrutui tereikia kelių dienų.

- Kaip giliai galima ištirti giminės isto-
riją?

- Na, čia jau reikia žinoti, ar giminaičiai bu-
vo priskiriami prie bajorų luomo, ar buvo vals-
tiečiai. Jeigu valstiečiai, tai jų gyvenimą galima 
atkurti maždaug iki XVIII amžiaus vidurio. Jei-
gu bajorai - galima sužinoti daugiau, iki XVII 
amžiaus vidurio, kartais iki XVI a. pabaigos. 
Jeigu pasitaiko, kad giminės istorijoje būta žy-
mių žmonių, apie juos galima atrasti daugiau 
faktų, tačiau tokių asmenybių nėra daug.

- Ar tai populiaru Lietuvoje, pasaulyje? 
Ar žmonės dažnai ieško savo šaknų?

- Pastaruoju metu domėjimasis savo šakni-
mis Lietuvoje populiarėja. Tuo galima pasi-
džiaugti. Dar prieš dešimt metų buvo itin po-
puliaru ieškoti savo bajoriškos kilmės šaknų ir 
įrodymų, o dabar domimasi apskritai visa savo 
šeimos, giminės istorija ir praeitimi, nepaisant 
buvusios kilmės. Manau, išaugo žmonių išpru-
simo laipsnis. Sovietmečiu buvo įprasta žiūrė-
ti tik į ateitį - ir jokios praeities. Tai, žinoma, 
lėmė ir genealoginių šaltinių neprieinamumas. 
Dabar grįžtama prie to, kad praeitis taip pat 
labai svarbi. Juk būtent praeitis formuoja da-
bartį ir ateitį. Darosi svarbu identifikuoti save 
ne tik dabar, bet ir praeityje. Tiesa, užsieniečiai 
savo šaknimis domisi gerokai dažniau ir labiau 
negu lietuviai. Jiems tai labai svarbu. Galima 
sakyti, kad būtent Amerikoje gyvenantys emi-
grantai ir jų palikuonys išpopuliarino genealo-
ginį turizmą, nes JAV yra emigrantų kraštas. 
Po kelių kartų jie pradeda domėtis ir grįžti ten, 
iš kur yra kilę. Airijoje, Škotijoje genealoginis 
turizmas puikiai išplėtotas, galima sakyti, ge-
riausiai, nes iš šių šalių į JAV emigravo labai 
daug žmonių, ten jie sukūrė itin stiprias dias-

poras, kurios skatino palaikyti ryšį su tėvyne.

- Kokius dokumentus reikia pateikti, 
norint tokio maršruto?

- Genealoginis turizmas prasideda nuo ge-
nealoginio tyrimo. Pirmiausia žmogus turi ži-
noti, kur jo šeima gyveno. Istorikas genealogas, 
atlikdamas tyrimą, pirmiausiai surenka faktus, 
o tik tada sudaro maršrutą. Žinoma, su marš-
rutu rankose gali keliauti ir pats žmogus, tačiau, 
kaip minėjau, tai nebus taip turininga taip įdo-
mu kaip keliaujant su specialistu. Tiesa, jeigu 
žmogus užsako tik genealoginį maršrutą, bet 
niekuomet neturėjo sudaryto giminės medžio, 
tada reikia pateikti kuo daugiau istorinių faktų 
apie šeimos praeitį, vietovardžius, kur galbūt 
gyveno giminaičiai, vardus, pavardes. Nuo pa-
teiktų faktų skaičiaus priklausys maršruto tu-
riningumas ir tai, kiek istorinių dalykų galima 
atsekti. Jeigu žmogus neturi giminės medžio, 
jis aplankys tik tuos objektus, kuriuos pamena 
pats arba žino iš senelių pasakojimų. Tačiau 
reikia turėti mintyje, kad žodžiu perduoti faktai, 
be jokių istorinių dokumentų ar šaltinių, gali 
būti ir klaidingi. Visuomet genealoginiai marš-
rutai būna įdomesni, turiningesni ir informa-
tyvesni, kai klientas ateina jau turėdamas gi-
minės medį arba prieš tai užsako jį iš istorikų 
genealogų. Tuomet specialistas turi daugiau 
informacijos apie kiekvieno giminės atstovo 
gyvenimą. Ir kiekvieno gyvenime galima rasti 
informacijos apie bent keturis faktus: gimimą, 
santuoką, profesiją, mirtį. Galima rasti ir išskir-
tinių faktų.

- Esate tyrinėję ir Lietuvos didikų gi-
mines. Ar galima būtų pakeliauti jų isto-
riniais takais?

- Be abejonės, galima. Tik klausimas, kokia 
bus tikslinė tokios kelionės auditorija. Žmonės, 
ieškodami savo šeimos istorinio palikimo, šak-
nų, keliauja maršrutu, kuris yra artimas kon-
krečiai jiems. O keliaujant kokios nors didikų, 
bajorų giminės keliais, bus tiesiog praplečia-
mos turimos žinios, suvokimas apie tos gimi-
nės istoriją, faktus. Galima sužinoti tai, ko nė-
ra vadovėliuose. Tai bus tiesiog turistinis marš-
rutas, kupinas kultūrinių, istorinių faktų. Žino-
ma, žymios giminės istorija bus gerokai turtin-
gesnė faktų, tad ir kelionė bus įdomesnė. Lie-
tuvoje turime nemažai garsių žmonių, giminių, 
kurių istorinėmis pėdomis galime sekti: tai ir 
Vytautas Didysis, ir Radvilų giminė, ir panašiai. 
Žinios ir faktai apie šias gimines yra svarbūs 
ne tik jų palikuonims, bet ir visai Lietuvai. Šios 
istorinės asmenybės buvo itin iškilios, valdė 
šalį arba jos valdymui darė įtaką. Toks pažinti-
nis turas galbūt labiau tiktų didesnėms gru-
pėms, mokiniams, studentams.

Genealoginis 
turizmas -

Istorinių ir genealoginių tyrimų instituto 

darbuotojai sudaro ir paruošia:

n detalų kelionės maršrutą, į kurį įtraukia svarbiau

sius su jūsų giminės istorija susijusius objektus, 

vietoves; jei klientas pageidauja, numatomos ir 

kitos su kelione susijusios paslaugos (maitinimas, 

nakvynė), organizuojamas transportas;

n kelionės programą, kurią palydovas pristato 

visos kelionės metu.

naudinga

Genealoginis turizmas  tai alternatyvi ir nauja turiz

mo atšaka, jos esmė  praeities ir dabarties sujungi

mas, prisilietimas prie savųjų šaknų. Tai kelionė po 

vietoves, kuriose kadaise gyveno jūsų protėviai

Vienos šakos genealoginis tyrimas kainuoja nuo 

1000 Lt iki 3000 Lt. Priklausomai nuo gautos  

iš kliento apie jį dominančią giminę informacijos 

kiekio, ar sugaišto laiko bei tyrimo išsamumo,  

kaina gali keistis
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Joje pavaizduotos džiazo festivalio sceno-
je koncertavusios pasaulio ir šalies džiazo 
muzikos žvaigždės: Tutsas Felemansas (Toots 
Thielemans, Belgija), Meinardas Fergusonas 
(Maynard Ferguson, Kanada), Erikas Marien-
talis (Eric Marienthal, JAV), Džo Semplas (Joe 
Sample, JAV), Rendis Kraufordas (Randy 
Crawford, JAV), Saulius Šiaučiulis (Lietuva), 
Vytautas Grubliauskas-Kongas (Lietuva), 
Kendi Dalfer (Candy Dulfer, Olandija), Jojo 
Mejeris (Jojo Mayer, Šveicarija) ir Šeila Rei 
Čarles (Sheila Ray Charles, JAV).

Beje, Džiazo freskos atidaryme dalyvavo 
ir trys freskoje įamžinti atlikėjai: Š.R.Čarles, 
E.Marientalis ir V.Grubliauskas-Kongas. „Man 
tai buvo didžiulis siurprizas. Net apsiverkiau 

pamačiusi. Išties, tai didžiulė garbė būti įam-
žintai drauge su būriu žymiausių pasaulio džia-
zo muzikantų“, - sakė užburiančio balso savi-
ninkė Š.R.Čarles. „Tikiuosi, kad nuo šiol kie-
kviename mieste, kuriame koncertuosiu, bus 
nupiešta freska su mano atvaizdu“, - šmaikš-
tavo „Grammy“ laureatas, saksofono virtuo-
zas E.Marientalis.

Džiazo freskai, kurią tapė uostamiesčio 
menininkai, sunaudota daugiau nei 500 flako-
nėlių spalvotų purškiamųjų dažų.

Parengta pagal Eltos inf. 

KaleidosKopas

įspūdinga Džiazo freska
Dovanų Klaipėdai -

Jubiliejinio, 20-ojo Klaipėdos pilies džia-
zo festivalio, vykusio šį savaitgalį, proga 
vieną iš uostamiesčio pastatų papuošė 
unikali Džiazo freska. Įspūdingo dydžio, 
beveik 4 m aukščio ir 14 m ilgio Džiazo 
freska nutapyta ant Pilies g. 6-jo namo 
sienos. Ši freska - tai jubiliejinio festivalio 
organizatorių ir rėmėjų, bendrovės „Vaka-
rų laivų gamykla“, dovana uostamiesčiui, 
kasdien miestiečiams ir svečiams sklei-
sianti žinią, jog Klaipėdoje gyvuoja ne-
nuilstama bei ypatinga džiazo dvasia.

Unikali Džiazo freska 
atsirado ant Klaipėdos 

Pilies g. 6-ojo namo sienos
Egidijaus Jankausko nuotr. 
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Menų tiltas Paryžiuje 
neatlaikė „Meilės sPynų“ 

Dalis turistų ir menininkų pamėgto 
Menų tilto („Pont des Arts“) turėklų sek
madienį įgriuvo nuo pakabinamųjų spy
nų svorio. Teritorija buvo nedelsiant ap
tverta, tiltas  pirmadienį pradėtas re
montuoti. Pasak vieno iš policininkų, 
„tikras stebuklas, jog per incidentą nie
kas nenukentėjo“. Menų tiltas yra viena 
populiariausių vietų Paryžiuje, ypač tarp 
turistų, kurie savo amžiną meilę dekla
ruoja ant jo turėklų kabindami spynas 
ir išmesdami raktus į Seną. Šių metų 
kovo pradžioje šimtai žmonių pasirašė 
Paryžiaus merui ir miesto tarybai adre
suotą peticiją, raginančią nuimti spy
nas. Pasak jų, „meilės spynos“ gadina 
Senos tiltus. Teigiama, kad visame Par
yžiuje ant įvairių tiltų pakabinta apie 
700 tūkst. pakabinamųjų spynų.

saudo arabija įveikė 
draudiMus tirti Praeitį

Saudo Arabijos Vyriausybė pradeda 
vykdyti naują kultūros plėtros programą, 
pagal kurią numatoma pastatyti 230 
naujų muziejų. Vyriausybė taip pat pa
sirašė per 30 sutarčių su tarptautinėmis 
archeologų komandomis, kurios tyrinės 
šalies dykumas bei ieškos turtingą šalies 
istoriją liudijančių eksponatų.

Saudo Arabijos turizmo ir senienų 
komisijos vadovo, princo Sultano bin 
Salmano al Saudo teigimu, šalis įžengė 
į naują laikotarpį  paveldas ir archeolo
ginės iškasenos priartins valstybės gyve
nimą ir istoriją prie karalystės žmonių.

Iki šiol šalies paveldas iki Islamo 
priėmimo yra itin menkai tyrinėtas, ka
dangi tam priešinosi dvasininkai, kurių 
teigimu, tai yra bedieviška veikla, tačiau 
dabar valstybės politika keičiasi. „Isla
mas yra puiki religija, kuri savo atviru
mu ir tvarumu apšvietė likusį pasaulį. 
Tačiau jeigu mes tyrinėsime Saudo Ara
bijos istoriją tik po 610ųjų metų po 
Kristaus ir nekalbėsime apie savo toli
mesnę praeitį, mes sumenkinsime Isla
mą“,  teigia princas.

Tyrinėjimai rodo, jog šiandieninėje 
Saudo Arabijos teritorijoje seniau plytėjo 
savana su medžiais ir ežerais, čia gyveno 
drambliai, gepardai ir kiti gyvūnai. Ar
cheologinės iškasenos liudija, kad maž
daug 10 tūkst. m.pr.Kr. šalyje driekėsi 
prekybos kelias, kuriuo protėviai gabeno 
smilkalus ir kitas prabangos prekes.

ElTA

įdoMu

KaleidosKopas

Drambliai jau vaikštinėja jiems pastatytame parke Ciuricho zoologijos sode, Švei-
carijoje. Drambliams įrengti ir atviri, ir uždari plotai, ir baseinas - kai jie plaukioja, 
zoologijos sodo lankytojai gali gyvūnus stebėti iš kitos pusės.

Nauji namai drambliams

Turistus visada domina autentika, 
tad vietiniai pasistengia ir dėl savęs, ir 
dėl jų. Pavyzdžiui, Peru čiabuviai indėnai 
Kusko regione pradėjo tiesti tradicinį 
šiose vietose virvinį tiltą. Virvės tokiam 
tiltui gaminamos iš augalų stiebų.

Tradicinis tiltas

EPA-Eltos nuotr.
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vėl statomas  
Nojaus laivas

JAV, Didžiosios Britanijos, Italijos ir 
Nyderlandų mokslininkai šiuo metu ku-
ria kosminį laivą, kuriame galėtų gyven-
ti tūkstančiai žmonių, savotišką kosminę 
Nojaus arką, kuria po kokių šimto metų 
bus galima išskristi iš mirštančios Žemės. 
Projektas pavadintas senovės graikų vai-
singumo ir mirusiųjų karalystės deivės 
Persefonės vardu. Laivas turės ne tik iš-
skraidinti žmones už Saulės sistemos ri-
bų, bet ir ilgą laiką būti jų namai. Jis 
naudos Saulės energiją biokurui gauti, o 
maisto gamybai bus naudojamos įvairios 
organinės medžiagos. Tūkstančiai Žemės 
gyventojų išvyks juo ieškoti naujos gyve-
namosios vietos, o tos paieškos gali už-
trukti ne vieną dešimtį ar šimtą metų.

Projektui „Persefonė“ vadovauja 
Grinvičo universiteto architektūros ir di-
zaino profesorė Reičel Armstrong (Rachel 
Armstrong). Kosminį Nojaus laivą kuria 
13 specialistų iš keturių šalių ir kiekvie-
nas dirba tam tikroje srityje. Tarkime, 
pačios Reičel Armstrong specializacija - 
bioinžinerija. Ji bando sukurti dirbtinį 
dirvožemį ir vandenį, kuriuose bus svar-
biausi elementai. „Jei pasikeitus klima-
tui arba po branduolinio arba biologinio 
karo Žemė taps netinkama gyventi, mes 
privalome išsaugoti mūsų civilizaciją. 
Kad išgyventume, mums reikės gamtos. 
Todėl mums teks gamtą pasiimti kar-
tu“, - sako sociologas Stivas Fuleris (Ste-
ve Fuller) iš Vorviko universiteto.

ĮDomu

Nežemiškos gyvybės 
atradimas - grėsmė žmonijai?

Jau daugiau kaip 50 metų 
mokslininkai bando atsakyti 
į klausimą, kodėl iki šiol  
nerasta gyvybė kitose  
planetose, neužfiksuotas nė 
vienas nežemiškos gyvybės 
siunčiamas signalas.

Miunchene (Vokietija) vyko Automatikos par-
oda, kurioje per 730 dalyvių iš 42 šalių pristatė 
savo gaminius. Japonai, be jokios abejonės, yra 
robotų technologijų kūrimo ir tobulinimo lyderiai, 
konkuruojantys su Amerikos ir Europos kompa-
nijomis, gaminančiomis robotus namų reikmėms. 
30 procentų visų pasaulio robotų yra sukuriama 
Japonijoje. Europoje apie 50 milijonų eurų 
(172,5 mln. litų) kasmet išleidžiama projektams, 
susijusiems su robotų tobulinimu. Nepaisant to, 
Japonija yra inovatyvių robotų kūrimo lyderė.

Parodoje galima buvo pamatyti Europoje ir 
Japonijoje pagamintų robotų, kurie tapo gana 
populiarūs ir paskatino robotų technologijų plė-
trą. Pavyzdžiui, robotas Reem-B, gali dinamiškai 
judėti, atpažinti ir suvokti objektus, pakelti sun-
kius daiktus, galintis kalbėti su žmonėmis ir 
priimti nemažai balso komandų, atpažinti vei-
dus. Tai vienas įmantriausių, moderniausių pa-
saulio robotų.

 Robotų mugė
Vokietijos Karlsrūjės miesto Meno 

ir spaudos technologijų centre ekspo-
nuojama tiksli, iš dirbtinio gyvojo audi-
nio išauginta olandų menininko Vincen-
to Van Gogo kairioji ausis, kurią žymu-
sis postimpresionistas nusipjovė.

Išaugino ausį
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kinijoje  vis labiau 
ribojamas internetas

Kinijoje internetinėje erdvėje už-
draudus keletą populiarių JAV serialų, 
šalies Komunistų partijos laikraštis ne-
seniai pranešė, jog „interneto laisvė ne-
gali egzistuoti be tvarkos“.

Kinijos valdžios pradėtos kampani-
jos prieš „internetinę pornografiją“ me-
tu iš šalies vaizdų dalinimosi svetainių 
taip pat buvo išimti populiarūs JAV su-
kurti serialai „Big Bang Theory“, „The 
Practice“, „The Good Wife“ ir „NCIS“. 
Turinys buvo pašalintas Spaudos, publi-
kacijų, televizijos, filmų ir radijo valsty-
binės administracijos sprendimu, tačiau 
didžiausi Kinijos interneto tiekėjai kol 
kas nekomentuoja serialų cenzūros mo-
tyvų. „Nors paprasti piliečiai ir valstybės 
pareigūnai džiaugiasi interneto sutei-
kiamais patogumais, jie taip pat patiria 
nemažai pasaulinio tinklo atneštų nei-
giamų pasekmių ir saugumo grėsmių, - 
apie naujausią cenzūros etapą rašoma 
Komunistų partijos laikraštyje „People 
Daily“. - Jei internete nėra tvarkos, kaip 
gali egzistuoti interneto laisvė? Besinau-
dojantys visuotiniu tinklu neturi kenkti 
viešajam interesui ir negali pažeisti tei-
sės aktų bei etikos normų“. Nors porno-
grafija Kinijoje yra neteisėta, tačiau Vy-
riausybės kritikai tvirtina, jog šalies 
Vyriausybė prisidengdama kova prieš 
nešvankybes dažnai viršija savo įgalio-
jimus ir imasi cenzūruoti visą interne-
to turinį.

ĮDomu

Nežemiškos gyvybės 
atradimas - grėsmė žmonijai?

Fermi paradokso teorija

Paradoksalu: nors egzistuoja šimtai mili-
jardų žvaigždžių ir planetų sistemų, dar ne-
susisiekėme su nežemiško intelekto atsto-
vais. Šį paradoksą, pavadintą fiziko Enriko 
Fermi vardu, bandoma išspręsti Didžiojo filtro 
teorija. Pagal ją gyvenamos egzoplanetos at-
radimas Žemei reikštų katastrofą.

Fermi paradokso esmė yra tokia: kodėl 
negalime rasti nežemiškų civilizacijų, nors 
aplinkui mus yra šimtai milijardų žvaigždžių 
sistemų, kuriose gali išsivystyti gyvybė? Pa-
aiškinimas yra paprastas: protinga gyvybė 
kosmose sutinkama itin retai arba civilizaci-
jos yra linkusios išnykti. Tai, trumpai tariant, 
ir yra Didysis filtras - riba, tam tikras barje-
ras, kuris užkerta kelią protingos gyvybės 
pasirodymui. Jo priežasčių gali būti keletas: 
gyventi tinkamų planetų yra labai mažai, evo-
liucija nuo paprastų prokariotinių organizmų 
iki sudėtingesnių ekariotinių gyvybės formų 
yra mažai tikėtina (Žemėje tam prireikė dau-
giau kaip milijardo metų), be to, jai vykti 
būtina daugybė idealių sąlygų. Pavyzdžiui, 
tokia planeta kaip mūsų Žemė turi suktis 
tinkamu atstumu nuo savo žvaigždės ir kar-
tu gana toli nuo galaktikos centro, kad iš-
vengtų mirtinos radiacijos. Kitos planetos - 
dujiniai milžinai turi būti gana dideli, kad 

patrauktų asteroidus nuo planetos judėjimo 
trajektorijos. Būtinas ir didelis mėnulis, ku-
ris Žemėje lemia metų laikų kaitą. Duomenų 
apie nežemiškų civilizacijų nebuvimą galima 
paaiškinti ir tuo, kad jų signalai mūsų nepa-
siekia, nes tos civilizacijos greitai žūsta.

klaustukų iškėlė ir  
atrasta planeta kepler-186f

Kol neradome kitų civilizacijų, galime ma-
nyti, kad Didysis filtras jas atsijojo kažkuriame 
vystymosi etape tarp gyvybei tinkamų sąlygų 
ir aukšto technologinio išsivystymo. Jei rasi-
me protingų būtybių, tai reikš, kad Didysis 
filtras yra priešais mus ir kažkokia Visatos 
masto katastrofa laukia ir žmonijos, ir ateivių. 
Apie Didįjį filtrą buvo dar kartą prisiminta 
balandžio vidury, kai buvo atrasta planeta Ke-
pler-186f, esanti Gulbės žvaigždyne už 492 
šviesmečių nuo Žemės. Ji neįprasta tuo, kad 
yra pirmoji žinoma planeta, kuri dydžiu beveik 
nesiskiria nuo Žemės ir, svarbiausia, skrieja 
vadinamojoje gyvenamojoje zonoje, tai yra 
tokiu atstumu nuo savo žvaigždės, kad joje 
gali būti vandens ir galbūt gyvybė. Pagal Di-
džiojo filtro teoriją vis dėlto būtų geriau, kad 
Kepler-186f gyvybės nebūtų.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Miunchene (Vokietija) vyko Automatikos par-
oda, kurioje per 730 dalyvių iš 42 šalių pristatė 
savo gaminius. Japonai, be jokios abejonės, yra 
robotų technologijų kūrimo ir tobulinimo lyderiai, 
konkuruojantys su Amerikos ir Europos kompa-
nijomis, gaminančiomis robotus namų reikmėms. 
30 procentų visų pasaulio robotų yra sukuriama 
Japonijoje. Europoje apie 50 milijonų eurų 
(172,5 mln. litų) kasmet išleidžiama projektams, 
susijusiems su robotų tobulinimu. Nepaisant to, 
Japonija yra inovatyvių robotų kūrimo lyderė.

Parodoje galima buvo pamatyti Europoje ir 
Japonijoje pagamintų robotų, kurie tapo gana 
populiarūs ir paskatino robotų technologijų plė-
trą. Pavyzdžiui, robotas Reem-B, gali dinamiškai 
judėti, atpažinti ir suvokti objektus, pakelti sun-
kius daiktus, galintis kalbėti su žmonėmis ir 
priimti nemažai balso komandų, atpažinti vei-
dus. Tai vienas įmantriausių, moderniausių pa-
saulio robotų.

EPA-Eltos nuotr.
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Mes visi mėgstame komplimentus, bet 
dažnai netikime aplinkinių nuoširdumu, 
kai jie susižavėję atsiliepia apie mūsų iš-
vaizdą, kūrybinius laimėjimus arba įgy-
vendintus tikslus. Kaip įprasti prie pagyri-
mų ir priimti juos oriai, pasitikint savimi?

 
l komplimentas:  
„Jūs puikiai atrodote!“  
l Jūs atsakote: „Tai dėl „Dolce & 
Gabbana“ suknelės!“

Jūs puikiai suprantate šios suknelės vertę 
ir apsirengėte taip, kad gerai atrodytumėte. 
Tik štai kažkodėl niekaip negalite priimti fak-
to, kad kiti jumis žavisi. Čia nors nuo galvos 
iki kojų įsivyniokite į „Hermes“ skareles ir 
apsikabinėkite „Tiffany“ - viduje niekas nepa-
sikeis ir toliau įsivaizduosite esanti „apskre-
tėlė pelenė“, kurios nepapuoš jokia suknelė. 
Taip galima net pradėti galvoti, kad be reika-
lo taip išsipuošėte, geriau, kaip visada, apsi-
rengti kukliai ir neatkreipti aplinkinių dėme-
sio. Viena vertus, komplimentai malonūs, ki-
ta vertus - „o gal visi tie žmonės susitarė ir 
specialiai meluoja?“ Pamėginkite patikėti: bū-
tent šiandien jūs apsirengėte ir pasipuošėte 
taip, kad jums patinka savo atvaizdas veidro-
dyje, o todėl ir kiti tai pastebi. Svarbu juk ne 
tai, ką vilkite, o vien jūsų požiūris į save. Žmo-
nės, kurie sau patinka nepriklausomai nuo 
savaitės dienos, paros meto ir drabužių prekės 
ženklo, visada traukia aplinkinių dėmesį. Iš 
pradžių pasakykite vien sau: „Taip, aš išties 
gražuolė“. Laikui bėgant pradėsite nuoširdžiai 
pasitikėti savimi, užuot bandžiusi garsiomis 
frazėmis maskuoti savo kompleksus.

l komplimentas: „Jūsų darbas 
vertas susižavėjimo ir pagarbos!“ 
l Jūs atsakote: „Ačiū, bet man 
atrodo, kad nieko ypatingo - tiesiog 
dar vienas pristatymas“.

Čia akivaizdžiai bandote sumenkinti savo 
nuopelnus, nes greičiausiai jūsų jie visiškai 
nežavi, nors tam „dar vienam“ darbui, ko ge-
ra, išeikvojote nemažai jėgų ir laiko. Prieš 
renginį ar pristatymą nervinotės, mėgindami 
atsižvelgti į reikalavimus ir nuspėti, kaip bus 
įvertintas jūsų triūso rezultatas. Bet ar dėl 

nesąmoningo nenoro išsiskirti ir būti mato-
miems, ar iš baimės atrodyti nekukliai aplin-
kinių akyse dėl pelnytų pagyrimų jaučiatės 
nejaukiai. Jums kelia įtarimą tai, kad apskritai 
galėjo atsitikti kas nors gera. Ankstesnės ne-
sėkmės, nusivylimas savo gebėjimais, stereo-
tipiškas auklėjimas - kas tik nori gali būti 
keistų ir neįprastų pojūčių girdint kompli-
mentus priežastis. Jūs, aišku, galite ir pako-
ketuoti, tačiau reakcija į komplimentus „ma-
no nuopelnų čia nėra“ - jūsų antrasis aš. Pir-
ma, jūs nepaliekate sau galimybių pasidžiaug-
ti sėkme, antra, ir tai yra logiška, aplinkiniai 
išties manys, kad nieko ypatinga jūsų darbe 
nėra. Vargu ar jūs norite pasakyti: „Iš tiesų 
aš visai nesistengiau, manęs nėra už ką girti, 
aš - menkysta“. Tikrai taip negalvojate. Grei-
čiausiai jums norisi dar ir dar kartą išgirsti 

gražius žodžius, įsitikinti savo reikšmingumu. 
Bet vietoj to netikėtai sulaukiate visos armi-
jos norinčiųjų užsėsti jums ant sprando! Kad 
to neįvyktų, pabandykite trumpai papasakoti, 
kiek jums kainavo pasiekti tokį rezultatą. Ne-
reikia užvertus akis vartoti žodžių „siaubin-
ga“, „nepakeliama“ ir „niekad daugiau“. Dė-
mesį skirkite teigiamoms ir įdomioms deta-
lėms, atkreipiančioms dėmesį į jūsų unikalų 
darbą ir ypatingą požiūrį.

l komplimentas: „Jūs toks 
ryžtingas ir aktyvus žmogus!“  
l Jūs atsakote: „O man atrodo 
atvirkščiai. Štai jūs - išties šaunuolis,  
o aš - šiaip sau“.

Net jei jūs iš tikro žavitės kito darbu, ne-
reikėtų nustumti į antrąjį planą ir savo gyve-
nimo. Jūs ir patys puikiai suprantate, kaip tai 
atrodo iš šalies. Galima menkinti savo laimė-
jimus atsakomųjų reveransų sąskaita, bet vie-
nas kitą giriančių gegutės ir gaidžio pokalbis 
negali tęstis amžinai. Tai yra nesąmoninga 
provokacija, paslėptas prašymas „girkite ma-
ne toliau, man maža“, o iš tiesų jis galėtų 
skambėti taip: „Man reikia patvirtinimo iš 
šalies, nes pats/pati savimi nelabai pasitikiu“. 
Vertėtų susimąstyti, kam jums reikia papil-
domų įtikinėjimų. Galbūt į tas savybes, už 
kurias jus giria, jūs tiesiog niekada nekreipė-
te dėmesio. Tai, kaip save įsivaizduojame, yra 
susiję su ankstesne patirtimi - ką sakydavo 
mama, ką patardavo draugai. Bet gyvenimas 
nestovi vietoje, kiekvieną dieną sutinkame 

naujų žmonių, kurie gali pastebėti tai, į ką 
anksčiau neatkreipdavote dėmesio.

Kodėl mes taip elgiamės? Žmogus, jau-
čiantis diskomfortą, kai yra giriamas, papras-
tai pats nesupranta, ko yra vertas. Šaunuolis 
jis ar ne? Būtent todėl jam yra taip svarbu 
išgirsti kito nuomonę. Atsiliepia gerai - aš 
netikiu, blogai - nusimenu. Bet svarbiausia -  
kalba! Atsiranda galimybė bent kaip nors sa-
ve identifikuoti ir dar sykį pagalvoti: „Pasau-
lis sukasi aplink mane - valio!“ Yra sunkiau 
išmokti priimti komplimentus, kurie yra tar-
si malonus sėkmingo gyvenimo garso takelis, 
o ne įkyri melodija, be kurios hipnotizuojan-
čio poveikio visi mūsų nuopelnai atrodo ne 
tokie efektingi.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Ar mokame reaguoti į
komplimentus?

„Žmogus, 
jAučiAntis 
diskomfortą,  
kAi yrA giriAmAs, 
pAprAstAi pAts 
nesuprAntA,  
ko yrA  
vertAs“

dažniausiai daromos klaidos

EPA-Eltos nuotr.





Sukurti aprangą krepšinio rinktinės nariams - nelengva už-
duotis. Drabužiai turi būti gražūs, stilingi, atspindėti šalies sim-
boliką ir būti patogūs, nevaržantys sportininkų judesių. Žinoma, 
estetinis vaizdas kiek svarbesnis moterų rinktinės narėms, tačiau 
joms, kaip ir vyrams, pirmiausia rūpi patogumas, juk svarbiausia 
gerai pasirodyti aikštelėje renkant taškus ir dirbant gynyboje. 
Kaip jau esame įpratę matyti, mūsų sportininkai pasirodys baltos 
ir tamsiai žalios spalvos uniformomis, dekoruotomis vienu svar-
biausių Lietuvos simbolių - herbu. Vytis turėtų budinti kovotojų 
dvasią ir ryžtą. Be to, naujoji apranga kurta pasitelkiant naujau-
sias inovacijas - audinys plonas, lengvas, užtikrinantis oro pralai-
dumą bei vėsą. Tikimasi, kad šios technologijos padės krepši-
ninkams maksimaliai išnaudoti savo potencialą aikštelėje.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

PRISTATYMAS

Pasaulio čempionatui - naujas aprangos dizainas
Pristatyta Lietuvos nacionalinių vyrų ir moterų krepšinio rink-
tinių apranga. Pasipuošę naująja uniforma mūsų mėgstami 
sportininkai jau po poros mėnesių sieks pergalių Pasaulio krep-
šinio čempionate. Netradicinėje sportui erdvėje - Šiuolaikinio 
dizaino galerijoje - aprangą pademonstravo savotišku podiu-
mu žengę Mantė Kvedaravičiūtė, Kamilė Nacickaitė, Renaldas 
Seibutis ir Simas Jasaitis, vyrų rinktinės trenerio Jono Kazlausko 
juokais vadintas „mados ekspertu“.

Sportinės aprangos nugara 
dekoruota vienu svarbiausių 

šalies simbolių - herbu

Aprangą pristačiusį Simą Jasaitį 
treneris Jonas Kazlauskas 
pavadino „mados ekspertu“

PRISTATYMAS

Pasaulio čempionatui - naujas aprangos dizainas

Puikiai nusiteikęs šiuolaikinio 
dizaino galerijos podiumu 
žingsniavo Renaldas Seibutis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Uniformos dizainas 
svarbesnis rinktinės moterims: 

Kamilei Nacickaitei... … ir Mantei Kvederavičiūtei
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Pramogos

Neseniai sostinės prekybos 
ir laisvalaikio centre „Pa-
norama“ vyko jaunųjų ta-
lentų konkursas-festivalis 
„Tikėk manim“, kurio me-
tu savo muzikinius ir šokio 
sugebėjimus demonstra-
vo muzikos grupės, šokių 
grupės, solistai, daininin-
kai, šokėjai. Iš viso norą 
dalyvauti pareiškė per 
100 talentų nuo 3 iki  
16 metų. 

Vaikų pasirodymai komisijos buvo verti-
nami trijose amžiaus grupėse, pagal idėjos 
originalumą, atlikimo profesionalumą, artis-
tiškumą, estetinį vaizdą scenoje ir kitus kri-
terijus. Kiekvienoje amžiaus grupėje buvo 
išrinkta po kelis nugalėtojus, kuriuos Drus-
kininkų vandens parkas pakvietė pasimėgau-
ti vandens pramogomis. Įvertinti ir apdova-
noti buvo visi konkurso dalyviai. „Norėjome 
vaikams padovanoti šventę ir įvertinti jų kū-
rybiškumą. Į konkursą atvyko vaikai kartu su 
savo tėveliais bei vadovais ir turėjo puikią 
progą ne tik atskleisti savo talentus, bet ir 
susipažinti su tokiais pačiais kaip ir jie - jau-
naisiais menininkais“, - sakė viena projektų 
organizatorių mados ir estetinio lavinimo stu-
dijos „Mažoji mis“ vadovė ir steigėja Danutė 
Elzbergienė-Petrauskė.

Nugalėtojais tapo daugiausia žiūrovų plo-
jimų ir komisijos balų pelniusi Sofija Šestak 
iš Vilniaus „International Meridian School“, 
kuri visus sužavėjo daina „Šiaudų batai“. Taip 
pat aukštus komisijos ir publikos įvertinimus 
gavo Vilniaus Antakalnio gimnazijos muzikos 
studija „Kontrastas“, Rasos Kaušiūtės moki-
nė Ieva Pieškutė, Laisvalaikio centro šeimai 
„7 mūzos“ hiphopo šokių grupė, Nijolės Ma-
ceikaitės mokinė Gabriela Zdanavičiūtė. Pa-
sirodymus vertino ir komentavo kompeten-
tingi ir patyrę Lietuvos scenos virtuozai: Ju-
lius Vaicekauskas, sportinių šokių šokėjas 
profesionalas, šokantis jau daugiau kaip 20 
metų, Klaipėdos universiteto sportinių šokių 
komandos „Žuvėdra“ narys, daugkartinis pa-
saulio ir Europos prizininkas, Jonas Korenka - 
režisierius, Lietuvos radijo ir televizijos ko-
misijos pirmininko pavaduotojas. Komisijai 
pirmininkavo Gintaras Tubelis - aktorius, re-
žisierius, choreografas, vienas iš Laisvalaikio 
centro šeimai „7 mūzos“ steigėjų.

„Laisvalaikio“ inf.

Jaunieji talentai publiką žavėjo Vilniuje

Solistė Ieva Pieškutė 
gerai jautėsi 
atlikdama roko kūrinį

Studijos „Mažoji mis“ modeliai 
pristatė „Mini Mood“ kolekciją

Juliaus Adomavičiaus nuotr.
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Pramogos

Pianistas ir LKO, vadovaujamas dirigento 
Modesto Barkausko (LKO meno vadovas Ser-
gejus Krylovas), atliks romantinį R.Šumano 
(R.Schumann) koncertą fortepijonui ir orkestrui 
a-moll. Lietuvos publika šią programą išgirs 
pirmoji, vėliau I.Pogoreličius šį koncertą atliks 
prestižinėse pasaulio koncertų salėse.

skandalingas startas į šlovę

Svaiginančią karjerą pradėjęs skandalu, 
1980 metais Ivas sudrebino vieno žymiausių 
pasaulio F.Šopeno (F.Chopin) vardo pianistų 
konkurso užkulisius, ir jau tris dešimtmečius 

karaliauja klasikinės muzikos žvaigždžių gre-
tose. Tuometinė muzikinio pasaulio oligarchė 
bei žiuri narė pianistė Marta Argerič (vadinusi 
pianistą „genijumi“), prieštaraudama komisijos 
nuomonei nepraleisti Ivo į finalą, pasitraukė iš 
vertinimo komisijos darbo. Tarptautinis skan-
dalas tapo pianisto tramplinu į pasaulinę šlovę 
ir atvėrė garsiausių koncertų salių duris. Ivas 
tapo geidžiamiausiu artistu, grojo su žymiau-
siais orkestrais.

Brangiausiai apmokamas pianistas

Geros valios UNESCO ambasadorius, 
1994 m. Bosnijos karo Sarajevo miesto mece-
natas, Kroatijos jaunųjų talentų, siekiančių stu-
dijuoti užsienyje, globėjas yra pripažintas bran-
giausiai apmokamu pianistu pasaulyje. Kalba-
ma, kad I.Pogoreličių daugelį metų kvietė vie-
nos valstybės organizatoriai, o jis asmeniniais 
sumetimais nenorėjo koncertuoti toje šalyje, 
todėl organizatoriams pareiškė: „Jeigu jūs la-
bai norite, kad atvykčiau, mano koncertas jums 
kainuos 1 000 000 JAV dolerių“. Organizatoriai 
jam šią sumą sumokėjo. Nuo 1989 m. I.Pogo-
reličius rengė savo vardo festivalį, kurio metu 
jauni dar niekam nežinomi atlikėjai koncertuo-
davo su pasaulinėmis klasikos žvaigždėmis, ir 
konkursą, pastarojo pagrindinis prizas buvo 
net 100 000 JAV dolerių.

Ne kartą dėl įvairių priežasčių atšaukda-
vęs savo koncertus, viena prieštaringiausių 
muzikos pasaulio asmenybių vadinamas pia-
nistas, kaip teigiama, gali savo skambinimą 
nutraukti net dėl netinkamo fotografų darbo, 
fotoaparato blykstės, lėktuvo gaudesio ar mo-
biliojo telefono skambučio.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Vilniuje - fortepijono legenda 

Koncertai

n Rugpjūčio 2 d., šeštadienį, 18 val.  

Kauno valstybinėje filharmonijoje  

Bilietus platina filharmonijos kasos ir www.tiketa.lt

n Rugpjūčio 3 d., sekmadienį, 18 val.  

Chodkevičių rūmų kieme (Didžioji g. 4, Vilniaus 

paveikslų galerija)  

Bilietus platina www.bilietai.lt

Ivas Pogoreličius
Pianistas Ivas PogorelIčIus pripažįs-
tamas viena kontroversiškiausių klasikos 
pasaulio asmenybių, į jo koncertus, išpar-
davus bilietus, klausytojai veržiasi net per 
langus. 2011 m. spalį sudrebinęs lietuvos 
nacionalinės filharmonijos sceną, į lietu-
vą jis sugrįžta su pasauline premjera ir net 
dviem pasirodymais! Muzikos gurmanai 
turės puikią galimybę mėgautis legendi-
nio pianisto ir lietuvos kamerinio orkestro 
(lKo) koncertais.

„Šis menininkas leidžia atrasti muzikoje iki šiol 
negirdėtų dalykų, gali suteikti fortepijonui kitiems 
atlikėjams neprieinamą skambesį“

(Pianistas prof. Petras Geniušas)

„Vilniuje I.Pogoreličiaus temperamentingas ir medi-
tatyvus skambinimas dviejų dalių koncerte užvaldė visą 
klausytojų dėmesį ir privertė juos itin susikaupti“

(„Respublika“)

atsiliepimai apie koncertą vilniuje

su „Laisvalaikio” 
kortele

25%
nuolaida bilietams

(nuo birželio 13  
iki 20 dienos)

Organizatorių nuotr.
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Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Kaip mobiliuoju telefonu panaikinti jus 
kasryt erzinantį užrašą ant kaimynų namo 
sienos? Ar užtenka vos dešimties sekun-
džių reklamos, kad įtikintų paaukoti? Kaip 
priversti popierinius plakatus groti? Šian-
dienos tema - netradicinės reklamos.

El. reklama: netradicinė reklama

Grojantys plakatai 

Kas?
„Beck’s“.

Ką padarė?
Norėdami pasakyti, kad viskas, prie 

ko mes prisiliečiame, virsta menu (vadi-
nasi, ir produktas), gėrimų gamintojai 
mieste iškabino plakatus, imituojančius 
garso grotuvus. Po popieriumi įmontuo-
tos mikroschemos, tad tereikėjo prisilies-
ti, ir pasigirsdavo muzika.

Kodėl veikė?
Praeivis galėjo pasirinkti iš dešimties 

specialiai šiam projektui sukurtų kūrinių. 
Na, ir tiesiog juos klausyti. Arba imtis 
iniciatyvos ir pačiam mygtukais sukurti 
garsines improvizacijas. Vieni čia pat ėmė-
si šokti, kiti įsitaisė ilgesniam laikui ir 
nutarė perklausyti visas kompozicijas.

rezultatai
Telefonais fiksuoti vaizdo klipai ir 

nuotraukos užplūdo socialinius tinklus. 
Visuose juose labai aiškiai švietė ir gė-
rimo reklama. Taip plakato informaciją 
perskaitė ne tik jį matę gyvai, bet ir visa 
interneto bendruomenė.

http://goo.gl/nFtkD3

n Turite gerą kūrybinę idėją? Tuomet nesvarbu, 

kokia forma ji bus pateikta.

Vietoj 
IšVadų
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Per 10 sekundžių apie 
nykstančius gyvūnus 

Kas?
WWF.

Ką padarė?
Organizacija Pasaulio gamtos fondas 

siekia stabdyti aplinkos nykimą ir kurti 
ateitį, kurioje žmonės gyventų harmonijo-
je su gamta. Viena jų tikslinių auditorijų - 
jaunimas. Ją pasiekti nuspręsta „Snap-
Chat“. Tai lyg pokalbių programėlė, tačiau 
visas siųstas nuotraukas joje galima žiū-
rėti tik 10 sekundžių. Tokią formą savo 
asmenukėms pamėgo paaugliai.

Kodėl veikė?
Imituoja neva pačių gyvūnų darytas 

nuotraukas, sakančias, kad šis kadras 
galbūt paskutinis. Kai jis tikrai išnyksta 
ir nebegali jo atkurti, atrodo dar įtaigiau. 
Tie, kurių širdis suvirpino šis reklamos 
pateikimas, ėjo į oficialų puslapį paskai-
tyti apie tai detaliau (ir paaukoti).

Rezultatai
Akcija išlipo iš „SnapChat“ rėmų ir 

jau pirmą savaitę apie ją kalbėjo dau-
giau nei 40 tūkst. „Twitter“ žinučių. 

InteRnetas

El. reklama: netradicinė reklama Mobiliuoju telefonu prieš  
piktus gatvės piešinius 

Kas?
CIF.

Ką padarė?
Miestuose apstu grafičių, tačiau tik ma-

ža dalis šiek tiek panašūs į meno kūrinius. 
Rumunija ne išimtis, tad CIF pasiūlė pagal-
bą. Vos pastebėję agresyvų, įžeidžiantį ar ne-
santaiką kurstantį darbą, specialia progra-
mėle žmonės fotografavo ir žymėjo jų buvimo 
vietą.

Kodėl veikė?
Vos būdavo užfiksuojamas naujas egzemp-

liorius, komanda leisdavosi į darbą ir nuvaly-
davo nepageidaujamą piešinį. Akciją prista-
tančiuose vaizdo klipuose rodoma, kad nenau-
dota jokių kitų valiklių, tik CIF. Tad žinutė 
aiški: jei jau šis produktas nugramdo net sun-
kiai įveikiamus gatvės menininkų darbus, tai 
namų ruošoje padės be vargo.

Rezultatai
Skelbiama, kad nuvalytos 385 vietos. Nuo-

latos atnaujinamame interneto puslapyje kam-
panijos metu apsilankė per 250 tūkst. žmonių. 
Na, ir aišku, žiniai sklisti padėjo spaudos bei 
televizijos susidomėjimas.

http://goo.gl/C1n6v6

http://goo.gl/HJgFns



2014 m. birželio 13-19 d.

Birželio 12 - liepos 13 dienomis visas pasaulis 
kvėpuos futbolo ritmu. Brazilijoje vyksiančiame 
jubiliejiniame 20-ajame Pasaulio futbolo čem-
pionate čempionų titulą gins Ispanijos rinktinė, 
nugalėjusi 2010 metais.

Ką žiūrovai išvys pusfinaliuose, kol kas sporto 
komentatoriai prognozuoti nedrįsta, tačiau yra įsiti-
kinę, kad Europos komandoms teks gerokai papra-
kaituoti. „Statistika rodo, kad dar nė vienai Europos 
rinktinei nepavyko laimėti Pasaulio čempionato, kuris 
vyko Šiaurės ar Pietų Amerikos žemynuose. Europos 
komandoms bus nelengva susitvarkyti su brazilais ar 
argentiniečiais“, - įsitikinęs sporto žurnalistas Taut-
vydas Meškonis.

Jis išskyrė belgų komandą, iš kurios šiemet tiki-
masi aukštų rezultatų. „Jų rinktinėje yra labai daug 
jaunų, talentingų žaidėjų, tačiau ta jaunystė jiems ga-
li pakišti koją, todėl juos vertinu atsargiai. Po kokių 
ketverių metų jie gali tapti labai stipria komanda“, - 
sakė T.Meškonis. Anot jo, gerų rezultatų turėtų pa-
siekti ir praėjusio čempionato nugalėtojai ispanai, mat 
šiemet į rinktinę įtraukti visi geriausieji žaidėjai. „Ge-
riausių žaidėjų čempionate netrūks, todėl išskirti ke-
letą sudėtinga. Manau, kad toliau vyks ginčas tarp 
Krištiano Ronaldo (Cristiano Ronaldo) ir Lionelio Me-
sio (Lionel Messi). Pasirodys ir kylanti brazilų žvaigž-
dė Neimaras (Neymar da Silva Santos Junior)“, - pa-
sakojo čempionato komentatorius.

Paklaustas, kada lietuvių rinktinę galima tikėtis 
pamatyti Pasaulio čempionate, T.Meškonis optimiz-
mu netryško. „Optimistiškiausias variantas - po 
kokių dviejų pasaulio čempionatų, pesimistai sako, 
kad mažiausiai po 20 metų“, - prognozavo sporto 
žurnalistas. 

Birželio 12 - liepos 13 d. 

visas 64 čempionato rungtynes tiesiogiai 

transliuos LRT ir LRT „Kultūros“ kanalai

Futbolo 
ritmu



AŠTRUS ŽVILGSNIS

Kriminalinės laidos 
Jų kiekį reikėtų gerokai mažinti. 

Aš suprantu komercinių televizijų prodiuse-
rius ir jų norą turėti aukštus reitingus, su-
prantu ir tai, kad žmonėms visada smalsu 
tos kriminalinės naujienos, bet esu tikras, 
kad jos kaip užkratas skatina toliau plisti 
tokiems dalykams. Yra tokių laidų, kurių tik
rai nereikia. Man tenka dažnai lankytis pas 
draugus Londone, su jais kalbėjome ta tema. 
Pasirodo, kad Anglijoje pateikiamos tik pa-
čios svarbiausios ir aktualiausios kriminali-
nės naujienos, o viso kito stengiamasi nero-
dyti kaip negatyvaus užkrato. Manau, kad 
kriminalinės žinios turėtų būti pateikiamos 
profesionaliau.

muziKa 
Labai gera idėja buvo „MTV Bal-

tic“ kanalas, gaila, kad užgeso. Lietuviškuo-
se televizijos kanaluose labai trūksta gerų 
muzikinių laidų. Dabar kokias nors naujas 
grupes pristato Lietuvos televizija per „La-
bą rytą“, gal kokie nors nišiniai maži kana-
liukai, bet didžiosios televizijos normalių 
muzikinių laidų neturi, yra tik realybės ir 
talentų šou.

Kultūros laidos 
Be abejo, kad tokios laidos yra di-

delis privalumas, bet kultūra kultūrai nelygu. 
Mėgstu geros kokybės laidas. Tose pačiose ta-
lentų paieškų šou pasitaiko gerų atlikėjų, o bū-
na tokių, kurie tik šiaip sau bando savo jėgas.

Žinios 
Mano galva, jos yra profesionalios. 

Kiek žinau, televizijoms dabar labai didelę 
konkurenciją sudaro internetas. Didieji por-
talai labai staigiai adaptuoja ir pateikia varto-
tojams naujausias žinias.

naujosios technologijos 
Puiku. Gal kas nors turi savo 

mėgstamą laidą, bet dėl kokių nors priežasčių 
nespėja jos pažiūrėti, dabar daugeliu atvejų 
yra galimybė ją atsukti, įrašyti ar pan.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Televizijos pliusai ir minusai pagal
KitoKs futbolo 
čempionatas

Viena didžiausių vasaros aktualijų - pasaulio futbolo 
čempionatas. 3-iąjį gimtadienį švenčianti žinomiausia 
televizija internete TV3 Play ir vyrų bei jaunimo 
mėgstamas kanalas TV6 pasirūpins, kad futbolo 
aistruoliams nebūtų nuobodu viso čempionato metu. 
Futbolo gerbėjams bus rodoma išskirtinė laida 
„Kitoks futbolo čempionatas“.
Čia netrūks aistrų, nes futbolo aikštėje susirungs 
įvairių šalių merginų komandos, vilkinčios tik 
bikinius. Savo žiūrovams TV3 Play ir TV6 žada ne 
tik akį traukiantį reginį ir naują požiūrį į futbolą, 
bet ir šmaikščiausius ironiškus pastebėjimus, mat į 
komentatorių kėdes sės žiūrovų mylimi humoristai - 
Mantas stonkus ir Paulius Ambrazevičius.

Kvietimas į  
„aKlas vestuves“

TV3 eteryje pasirodė dar viena vasaros naujovė - 
socialinis eksperimentas „Aklos vestuvės“. 
„Pradedame socialinį eksperimentą, kurio tikslas - ne 
šokiruoti, o padėti vienišiems žmonėms žengti 
pirmą žingsnį“, - tikina prodiuserių kompanijos 
„TV Manija“ komanda. „Aklos vestuvės“ - pasako-
jimas apie 6 viengungius, kurie pasineria į mėnesį 
truksiantį eksperimentą. „Aklų vestuvių“ premjeroje 
TV3 žiūrovai jau išvydo dalyvių veidus ir sužinojo, 
ką apie juos mano laidos ekspertų komanda. Kaip 
tik ji atrinko dalyvius iš gausaus būrio vienišių. 
Asmenybių veido bruožus, charakterio savybes, 
pomėgius, požiūrius gretino profesionalai: šeimos 
psichologas ir psichoterapeutas Gediminas Navaitis, 
šeimos psichologė Ramunė Želionienė ir veidotyros 
specialistė Eglė Pelienė. Ekspertai rėmėsi testais, 
biografijos tyrimais, antropologijos medžiaga, atrinko 
ir suporavo 6 vienas kito nepažįstančius žmones. 
Trijų socialiniame eksperimente dalyvaujančių porų 
vaikinai su merginomis vieni kitus pirmą kartą išvys 
tik lemtingąją - savo vestuvių dieną.
„Aklos vestuvės“ - pirmadieniais 20 val. per TV3!

reitingai
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Nr. Laida   TV Reitingas

1 FARAI TV3 6,3
2 TV3 ŽINIOS TV3 6,0
3 POLICIJOS AKADEMIJA  LNK 5,9
4 18:30 LNK 5,9
5 PASKUTINIS UOŠVIŲ  
 IŠBANDYMAS  TV3 5,9
6 TELELOTO  LNK 5,7
7 TV PAGALBA TV3 5,5
8 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 5,4
9 LOBIŲ PLANETA TV3 5,0

10 21:30 LNK 5,0

Duomenys:
TNS LT, 2014 birželio 2-8 d.TV
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TV1  5,4  %
PBK  5,2  %
Lietuvos rytas TV  4,8  %
TV8  4,4  %
Info TV  2,4  %

REN Lietuva  2  %
LRT Kultūra  1,2  %
Video ir DVD  1,1  %
Liuks!  0,7  %
NTV Mir  0,5  %

LNK 15,5 %

BTV 5,8  %

LRT Televizija 
9,9 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 16,1  %

TV6  6,6  %

TV3 18,3 %

PBK  5 %
Lietuvos rytas TV  4,7 %
TV1  4,5 %
Info TV  3,7 %
TV8  3 %

REN Lietuva  2,8 %
Video ir DVD  1,4 %
LRT Kultūra  1,3 %
Liuks!  0,9 %
NTV Mir  0,5 %

TV6 5,1 %

BTV 7,2 %

LRT Televizija 
9,1 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

Kiti  
kanalai 19,1 %

LNK 15,6 %

TV3 16,2 %

Liną 
Adomaitį
Dainininkas LINAS ADOMAITIS daugiau-
sia kritikos pažėrė per televiziją rodo-
moms kriminalinėms naujienoms. Anot 
jo, tokios laidos ne tik neduoda nieko ge-
ro, bet ir toliau skatina jaunimą nusikalsti.

trumpai
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TELEVIZIJATEMA

Birželio pabaigoje po motinystės atostogų 
į LNK žinias grįš orų pranešėja KaroLiNa 
LiuKaitytė (25). Jaunajai mamai, išsku-
bėjusiai į studiją, bus ramu dėl dukrytės 
Lukrecijos priežiūros - ją paliks savo vyrui 
arnui Jurskiui.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Motinystės atostogos - kelionėms

Praėjusią vasarą K.Liukaitytė su vyru 
Arnu susilaukė dukros Lukrecijos. „Dar 
prieš gimstant dukrai, buvome sutarę, kad 
grįšiu į darbą. Todėl jokio paskatinimo ne-
reikėjo. Einu dirbti ne dėl to, kad namie man 
liūdna ar trūksta pinigų. Veiklos su vaiku 
visada užtenka“, - sakė jaunoji mama. Ji 
džiaugėsi, kad darbas atims vos kelias va-
landas per dieną, todėl jį puikiai bus galima 
suderinti su motinyste. Be to, tai bus puiki 
proga daugiau pasireikšti tėčiui - įsitikinusi 
Karolina. „Nors jis ir taip puikiai atlieka tė-
čio pareigas. Retas kuris tiek laiko praleidžia 
su savo vaikais. Dėl to esu visiškai rami“, - 
sakė orų pranešėja.

Iki šiol jauniesiems tėvams neteko sam-
dyti auklių, dažniausiai mažoji Lukrecija 
keliauja kartu arba skubiais atvejais palie-
kama su močiute. „Kartu su ja einame pas 
draugus, į kavines, keliaujame, stengiamės 
eiti ten, kur jai įdomu“, - pasakojo Karolina. 
Per motinystės atostogas jie su dukrele 
spėjo apkeliauti Europą, pabuvoti Jungti-
niuose Arabų Emyratuose, Turkijoje, o ne-
trukus leisis į kelionę į Jungtines Amerikos 
Valstijas. 

„Nors dažnai tėvai bijo keliauti su ma-
žais vaikais, keliauti su dar metų neturinčiu 
mažyliu yra labai patogu. Jis dar daug ne-
laksto, maitinamas dažniausiai mamos pie-
nu, tad šiltas maistas visada yra šalia“, - 
tvirtino jaunoji mama.

Ji įsitikinusi, kad nors vaiko auginimas 
reikalauja daug dėmesio, mamos veikla ne-
turi vien tuo apsiriboti. „Manau, kad nebū-
čiau laiminga sėdėdama namuose. Nenoriu 
būti iš tų mamų, kurios paskui savo neįgy-
vendintas svajones bando realizuoti per vai-
ką. Esu dar gana jauna, kad viską padaryčiau 
pati, o Lukrecija rinksis tai, kas jai patiks, o 
ne tai, ko mamytė nebus suspėjusi padary-
ti“, - sakė Karolina.

ir mama patenkinta,  
ir vaikas laimingas

Gimusi Lukrecija jaunos poros gyvenimą 
apvertė aukštyn kojomis. „Turi 24 valandas 
per parą visiškai nuo tavęs priklausančią ma-
žą būtybę, kuriai esi labai svarbus ir už kurią 
esi atsakingas. Dabar bet kokį išėjimą iš namų 
deriname pagal Lukreciją. O kompiuterį įsi-
jungiu tik po 22 val., kai dukrytė užmiega“, - 
apie pasikeitusį gyvenimo ritmą pasakojo 
LNK orų pranešėja.

Minčių keisti darbą ar profesijos kryptį 
Karolinai per motinystės atostogas net neki-
lo. „Šis darbas yra idealus auginant vaiką. Vos 
kelios valandos per dieną ir tu laisvas. Manau, 

kad ir vaikas bus patenkintas, ir mama lai-
minga“, - įsitikinusi Karolina. Tiesa, planas 
per atostogas gauti vairuotojo pažymėjimą 
kol kas liko neįgyvendintas. „Gal tos mamos, 
kurių dekretinės atostogos užsitęsia porą me-
tų, turi laiko pagalvoti ir apie mokslus, ir apie 
naują veiklą, bet man tam laiko nebuvo. Luk-
reciją vis dar maitinu savo pienu, todėl jos 
niekam nepalieku ilgiau negu valandai ar ke-
lioms, todėl visi planai dar palauks“, - sakė į 
TV eterį grįžtanti mergina.

Kol Karolina buvo namuose su dukrele, 
tobulino ir kitados įgytus dikcijos įgūdžius. 
„Lukrecijai prieš miegą skaitau pasakėles, 
todėl ji man labai padėjo treniruotis“, - šyp-
sojosi jauna mama.

ETErio žMonės

Orus vėl skelbs 
Karolina

Karolina Liukaitytė dukrelei 
skaitydama pasakas 

tobulino savo dikciją
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„NeNOriu būti iš 
tų mamų, kuriOs 
paskui savO 
NeįgyveNdiNtas 
svajONes baNdO 
realizuOti per 
vaiką“



54 laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  1 3

TV PROGRAMA penktadienis

 23.35 	 „Reikalai
	 Briugėje“

 13.00 	 Patriotai  15.30 	 Posūkiai	su
	 Viktoru	Gerulaičiu

 12.00 	 Nacionalinė	
	 paieškų	tarnyba

 7.00 	 „Mažieji	Tomas	ir
	 Džeris	III“

 8.00 	 „Brazilijos	
	 aveniu“

TV8
7.45,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.40	 „Detektyvė	
Fišer“.	9.50	 „Linksmieji	draugai“.	10.20	Senoji	
animacija.	10.55	„Svenaholmo	paslaptis“.	12.40,	
16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	mane“.	
14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	
23.45	 Mano	 vaikas.	 18.00,	 22.50	 „Meilė	 gy-
venti“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 21.05	 Drama	
„Svajonių	viešbutis.	Įsimylėję	Mauricijuje“.	

Info TV
9.00	 Žinios.	 9.40,	 12.15,	 15.55	 Dviračio	 šou.	
10.05	Pagalbos	skambutis	 (N-7).	10.55,	16.20	
24	 valandos	 (N-7).	 11.30	 Sekmadienio	 rytas.	
12.45	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	
13.15,	 15.00	 „Mus	 supantis	 pasaulis“.	 14.10	
„Pasaulio	uostai“.	17.00	Info	diena.	

PBK
5.50,	20.30	Lietuvos	„Laikas“.	6.00,	9.00,	11.00,	
17.00	Naujienos.	6.10	Dietologų	sąmokslas.	7.25	
Kubanės	kazokų	choro	koncertas.	9.20	Kol	 visi	
namie.	10.00	Valentinas	Smirnitskis.	11.45	1812.	
15.40	Romanovai.	17.55	Lauk	manęs.	18.50	„Dvi	
dienos“.	 20.50	 Stebuklų	 laukas.	 21.55	 Laikas.	
22.20	Grupės	„Liubė“	koncertas.	0.55	Informaci-
nė	laida.	1.25	„Trys	plius	du“.	2.50	1812.	

REn
7.00	 Animacinis	 f.	 7.15	 Žiūrėti	 visiems!	 8.05	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.05	 Šou.	 12.40	 „Džo-
keris“.	 20.30	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.30	 Tikra	
virtuvė.	 22.25	 M.Zadornovo	 koncertas.	 0.40	
Ekstrasensų	mūšis.	

TV PolonIa
7.10	 Festivalis	 A.Zauchos	 atminimui	 „Šir-
dies	 plakimas“.	 8.05	 „Vilnoteka“.	 8.25	 Ani-
macinis	 f.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	
12.00,	23.00,	4.40	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,	
21.10	Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	
„M,	kaip	meilė“.	14.50	„Komisaras	Aleksas“.	
15.35	Klajūno	užrašai.	15.50	Kaip	tai	veikia?	
Pasaulis	 be	 žmonių.	 16.25	 „Zlotopolskiai“.	
17.00	 Kofta,	 Krečmaras,	 Jančarskis.	 18.20,	
22.45,	 5.15	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	
ekspresas.	18.55	Festivalis	A.Zauchos	atmi-
nimui	„Širdies	plakimas“.	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	 „Tarnyba“.	 2.15	 Ani-
maciniai	f.	

DIVa UnIVERsal TV
10.00,	 14.10	 „Kortnė	 ir	 Kim	 užkariauja	 Niujor-
ką“.	 10.50	 „Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	
gyvenimas“.	11.40,	15.50,	20.00,	22.05	„Išskirti-
niai“.	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	 13.20	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 15.00,	
19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	17.30	„Tikroji	Ho-
livudo	istorija“.	18.20	„Džuliana	ir	Bilas“.	21.15	
„Mados	kontrolė“.	23.45„Gražuolės	iš	vilos“.	

TV1000
11.10	„Tiesa	apie	Čarlį“.	13.15	„Namas	monstras“.	
15.05	 „Spąstai	nuotakai“.	16.45	 „Meilės	vadovė-
lis“.	 19.00	 „Dorianas	 Grėjus“.	 21.00	 „Kvepalai.	
Vieno	žudiko	istorija“.	23.25	„Šalutinis	efektas“.	

DIscoVERy
7.25,	 18.40	 Sandėlių	 medžiotojai.	 7.50,	 19.05	
Relikvijų	medžiotojai.	8.15	Išgyventi.	9.10	Vyras,	
moteris,	 gamta.	 10.05	 Aukso	 karštligė.	 10.55	
Didelės	statybos.	11.50	Kaip	tai	pagaminta?	12.40	
Apgavikai.	13.35	Le	Mano	lenktynės.	14.30	Puo-
šyba.	15.25	Pasaulio	futbolo	čempionatas.	18.10	
Aukcionų	karaliai.	19.35	Karai	dėl	bagažo.	20.00	
Kaip	tai	veikia?	21.00		Kodėl?	23.00		Pražūtingos	
dilemos.	 23.30	 	 Išsigelbėjimo	 istorijos.	 24.00	  
Lenktynės	šiaurėje.	1.00	Pirmoji	savaitė	už	grotų.	

naTIonal GEoGRaPhIc
	9.00	Ryto	programa.	10.00	„Wargaming“	kom-
piuterinių	 žaidimų	 gamyklos.	 11.00	 Jukono	
auksas.	Didžiosios	viltys.	12.00	Proto	žaidimai.	
Įtikinėjimo	 galia.	 13.00	 Kosmosas:	 erdvė	 ir	
laikas.	Paukščių	takas.	14.00	Kosmosas:	erdvė	
ir	laikas.	Molekulės.	15.00	Kaip	prijaukinti	dra-
koną?	 16.00	 Pavojingiausi	 dykumų	 ir	 savanų	
gyvūnai.	17.00	Trečiojo	reicho	ginklai.	Sunkias-
voriai	 tankai.	 18.00	 Jukono	 auksas.	 Paskutinė	
riba.	19.00	Patrauklus	mokslas.	Ugnies	 lietus.	
20.00,	 24.00	 Neįmintos	 lainerio	 „Luizitanija“	
mįslės.	22.00	Ginklo	broliai.	Spąstai	ir	aguonų	
laukai.	23.00	Kalėjimo	sunkumai.	Streso	kame-
ra.	1.00	Nakties	programa.	

TRaVEl
	7.00	Pasaulio	keliautojas.	8.00,	14.00	Naujo	
būsto	paieška.	Australija.	9.00	Vestuvės	sve-
tur.	 Malaizija.	 9.30	 Praskleista	 prabanga.	
Rusija.	10.00,	13.30,	18.30,	22.00	Fiestos	Bra-
zilijoje.	Rio	de	Žaneiras.	 10.30,	 13.00,	 17.00,	
22.30	 Karai	 dėl	 bagažo.	 11.00,	 18.00,	 23.00	
Paminklų	 paslaptys.	 12.00,	 16.00	 Gelbėtojai.	
12.30,	 16.30,	 24.00	 Oro	 uostas	 24/7.	 Maja-
mis.	15.00	Viešbučių	verslas.	19.00	Amerikos	
maistas.	20.00	Kelionių	iššūkiai.	1.00	Naktinė	
programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 Animacinis	f.	

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

„Brazilijos	aveniu“.
9.05	 TV	serialas	

„Dievobaimingos	
kalės“	(N-7).

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

11.15	Kitoks	tyrimas.	
Ekstrasensų	tiesa.

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“.
14.20	Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
14.50	TV	serialas	

„Nuostabi	meilė“.
16.45	TV	serialas	„Moterys	

meluoja	geriau“.
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.30	Animacinis	nuotykių	f.		

„Simarono	žirgas“.
21.05	Veiksmo	f.	„Pavojai	

gelmėse“	(N-14).
23.25	Trileris	„Paskutinė	

riba“	(N-14).
1.15	 Siaubo	f.	„Pažintis	

su	šmėklomis“	(S).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 „Žuviukai	burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 24	valandos	(N-7).
10.10	 Tikras	gyvenimas.	

„Saldi	nuodėmė“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

11.10	TV	serialas	„K11.	
Komisarai	tiria.	
Šeima	mirtiname	
pavojuje“	(N-7).

11.45	 Mano	vyras	gali	(N-7).
12.55	 „Kempiniukas	

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

gyvenimas“	(N-7).
15.00	 „Meilė	ir	bausmė“.
17.00	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.50	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	Komedija	„Policijos	

akademija	2.	Pirmoji	
užduotis“	(N-7).

21.20	Komedija	„Sėkmės	
sala“	(N-14).

23.05	Veiksmo	f.	
„Gelbėjimo	misija“.

0.50	 „Soriukas“	(N-14).

5.50	 Programos	pradžia.
6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Hartlando	užuovėja“.
11.00	 „Didieji	lūkesčiai“.
12.00	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
12.50	Emigrantai.
13.40	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
13.55	Laba	diena,	Lietuva.	
14.00	Žinios.	Orai.
14.10	Laba	diena,	Lietuva.	
15.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.	
18.00	Šiandien.
18.30	 Pasaulio	futbolo	čem-

pionatas.	Meksika	-	
Kamerūnas.	

20.55	Loterija	„Perlas“.
21.00	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.30	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Ispanija	-	Olandija.	

22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Ispanija	-	Olandija.	

24.00	Blogiausi	pasaulio	
nuomininkai	(1).

0.30	 Klausimėlis.lt.
0.45	 Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	Čilė	-	
Australija.	

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

8.00	 Ekstrasensai		
detektyvai	(N-7).

9.00	 Juoko	kovos	(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		
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	

„Šeimynėlė“	(N-7).
19.30	Amerikietiškos		

imtynės	(N-7).
21.30	Veiksmo	f.		

„Mirtina	dvikova“	
(N-14).

23.35	Kriminalinė	komedija	
„Reikalai	Briugėje“	
(N-14).

1.40	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.40	 Bamba	TV	(S).

6.55	 Programa.
6.59	 TV	parduotuvė.
7.15	 Reporteris.
8.00	 „Kartą		

Odesoje“	(N-7).
10.10	 „Komisaras		

Megrė“	(N-7).
11.15	Reporteris.
12.00	 „Nuoga	tiesa.		

„XXI	amžiaus	meilė	-	
iškrypus	ir		
ištvirkusi?“	(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	Dokumentinis	f.	

„Laukinis		
pasaulis“.

17.20	Dokumentinis	f.	
„Pavojingiausi	
pasaulio	gyvūnai“.

18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Likvidacija“	(N-7).
19.50	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose		
Jazzu	(N-7).

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

„Džiunglių	įstaty-
mas“	(N-14).

24.00	Kriminalinis		
veiksmo	f.	„Taikinys“	
(N-14).

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

šventė.
13.30	Vilties	prezidentas.	
15.00	Prisiminkime.
15.15	 ...formatas.	Poetas	

Antanas	A.Jonynas.
15.30	Posūkiai	su	Viktoru	

Gerulaičiu.
16.20	Laba	diena,	Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	Krepšininko,	olim-

pinio	čempiono	
Šarūno	Marčiulionio	
jubiliejui.	Dalia	
Kutraitė	kalbina...	
Šarūną	Marčiulionį.	

18.30	Šarūnas	
Marčiulionis.	
Pirmieji	metai	NBA.

19.15	Š.Marčiulionis	apie	
sportą,	biznį	ir	sąži-
nę.	1995	m.

20.00	 Skambantys	pasauliai.	
21.00	Dokumentinis	f.	

„Apie	teisę“.
21.10	Linija,	spalva,	forma.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Lietuvių	kinas	trum-

pai.	Vasaros	MEDIA	
Studija.	Geriausi	
trumpametražiai	
filmai.	2003	m.

23.00	Džiazo	vakaras.	
24.00	Panorama.	
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„SVAJONIŲ VIEŠBUTIS. 
ĮSIMYLĖJĘ MAURICIJUJE“
Drama. Vokietija. 2004. 
Režisierė G.Bėrens. Vaidina 
Ch.Kolund, R.M.Kubiček.

Teta Dorotėja Markui Vinteriui pa-
skiria naują užduotį. Viešbutyje 
Mauricijaus salose ne viskas vyksta 
sklandžiai. Dorotėja įtaria, kad dėl 
to kalta vadovė Tina, todėl prašo 
sūnėno apžiūrėti situaciją iš šalies. 

„PASKUTINĖ RIBA“
Trileris. JAV. 2010. 
Režisierius G.Džordanas. 
Vaidina S.L.Džeksonas, K.A.Mos, 
M.Šynas.

Buvęs branduolinių ginklų eks-
pertas Jongeris išdavė savo šalį. 
Greitai po to, kai padeda bombas, 
jį sulaiko šalies antiteroristinis pa-
dalinys. Tačiau FTB agentei niekaip 
nepavyksta priversti jį atskleisti, kur 
padėtos bombos...

birželio 13 d.

 22.55 	 „Sėkmės	kvapas“ 19.00 	 „CSI
	 kriminalistai“

 17.00 	 Keksiukų	karai

ANIMAL
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25	 Mutantų	
planeta.	 8.15	 Nežinoma	 Indokinija.	 9.10	 Nau-
jagimiai	 gamtoje.	 10.05,	 14.40,	 21.05,	 2.25	
Žmogus	ir	liūtai.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20,	
6.35	Viskas	apie	šunis.	12.50,	5.45	Veterinarijos	
klinika.	 13.45,	 20.10	 Dideli	 ir	 baisūs.	 15.30,	
22.00,	3.15	Akvariumų	verslas.	16.30	Gamtoje.	
17.25	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 18.20	 Pragariška	
katė.	 19.15	 Aligatorių	 tramdytojai.	 22.55,	 4.05	
Namai	 medžiuose.	 23.50,	 4.55	 Gyvūnų	 poli-
cija.	 0.45	 Pabaisos	 manyje.	 1.35	 Laukiniai	 ir	
pavojingi.	

SPORT1
10.10	Rusijos	 „Premier	League“.	 „Krasnye	Kry-
lia“ -	„Rubin“.	12.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	
turo	 apžvalga.	 15.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	
Antonio	„Spurs“ -	Majamio	„Heat“.	Antras	susi-
tikimas.	Finalas.	17.10	VTB	Vieningoji	krepšinio	
lyga.	„Nizhny	Novgorod“ -	Maskvos	CSKA.	An-
tras	 susitikimas.	 Finalas.	 19.00	 VTB	 Vieningoji	
krepšinio	 lyga.	 Maskvos	 CSKA -	 „Nizhny	 Nov-
gorod“.	 Trečias	 susitikimas.	 Finalas.	 Finalas.	
Tiesioginė	transliacija.	21.00	NBA	krepšinio	lyga.	
Majamio	„Heat“ -	San	Antonio	„Spurs“.	Ketvirtas	
susitikimas.	 Finalas.	 23.15	NBA	krepšinio	 lyga.	
Los	Andželo	„Clippers“ -	Oklahomos	„Thunder“.		

VIASAT SPORT BALTIC
11.00	 Ledo	 ritulys.	Pasaulio	 čempionatas.	Šve-
dija -	 Prancūzija.	 13.00	 „Trans	 World	 Sport“	
žurnalas.	 14.00	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	 14.30	
Motosportas.	 Nascar	 400	 mylių	 lenktynių	 apž-
valga.	15.30	„Formulė-1“.	Kanados	GP	lenktynių	
apžvalga.	16.30	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	
finalas.	 „Real“ -	 „Atletico“.	 19.20	 Ledo	 ritulys.	
Pasaulio	čempionatas.	JAV -	Latvija.	21.20	Ledo	
ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	JAV -	Kazachsta-
nas.	 23.25	 Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	 čempionatas.	
Suomija -	Šveicarija.	1.35	Ledo	ritulys.	Pasaulio	
čempionatas.	 Švedija -	 Slovakija.	 3.35	 Futbo-
las.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 žvaigždės -	 Tony	
Adamsas.	

EUROSPORT
9.30,	 12.00	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žur-
nalas.	 9.45	 Dviračių	 sportas.	 „Criterium	 du	
Dauphine“.	 11.00	 Fechtavimas.	 Europos	 čem-
pionatas.	 12.15,	 16.00,	 18.40	 Tenisas.	 ATP	
„World	Tour	250“.	15.00,	1.00	Dviračių	sportas.	
„Criterium	du	Dauphine“.	15.50,	18.30	Futbolo	
apžvalga.	Brazilija.	21.30,	0.30	Futbolas.	Pasau-
lio	čempionato	studija.	22.00	Motosportas.	24	
valandų	 „Le	 Mans“	 lenktynės.	 22.30	 Tenisas.	
ATP	„World	Tour	250“.	23.30	Jojimo	žurnalas.	
23.45	Sporto	linksmybės.	

„PAVOJAI GELMĖSE“
Veiksmo filmas. JAV. 2005. Režisierius Dž.Stokvelas. 
Vaidina P.Volkeris, Dž.Alba, S.Kanas.

Keturi jauni nardytojai trokšta įgyvendinti savo svajonę - surasti tamsiose 
gelmėse nuskendusį senovinį laivą, gabenusį aukso krovinį. Vieną gra-
žią dieną herojams pasiseka - jie randa senovinio laivo likučius. Tačiau 
tai ne vienintelis nardytojų radinys. Netoliese auksą gabenusio laivo jie 
aptinka dar vieną lobį - paskendusį lėktuvą, pilną nelegalių prekių. Deja, 
skirtingai nei senovinis auksas, šis lobis turi šeimininką.

„GELBĖJIMO MISIJA“
Veiksmo filmas. JAV. 2006. 
Režisierius B.Klaidas. 
Vaidina M.Dakaskosas, T.Rendl.

Teroristai pavogė sudėtingą prie-
taisą, kuris leidžia kontroliuoti lėk-
tuvą per atstumą. Kariškiai sužino 
apie teroristų planus panaudoti šį 
prietaisą tam, kad keleivinis lėktu-
vas rėžtųsi į slaptą JAV karinės žval-
gybos bazę Pietryčių Azijoje.

rekomenduoja

 TV8
21.05

LNK
23.05

TV3
23.25

TV3
21.05

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	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Mano	draugė		

beždžionėlė“.
9.05	 „Zoro“.
9.35	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00, 16.30	 Linksmieji	
žvėreliai.

10.30	Būrėja	(N-7).
11.00, 20.00	 „Karadajus“	

(N-7).
12.00	 „Melo	pinklės“.
13.00	 „Apgavystės“		

(N-7).
14.00	 „Superauklė“		

(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
21.00	 „Detektyvas	

Kolambas.		
Netikras	pavojus“	
(N-7).

23.05	Veiksmo	f.		
„Azartiniai	žaidimai“	
(N-14).

1.10	 „Ties	riba“	(N-7).

9.10, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.25, 21.30	 Ugniagesiai	

gelbėtojai	(N-7).
9.55	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
10.50	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

11.55	 „Viskas	teisėta“		
(N-7).

12.55	 „Simpsonai“	(N-7).
13.25, 20.00	 „Univeras“	

(N-7).
15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Kingas	ir	Maksvel“	

(N-7).
17.00	 „112.	Ekstremali	

pagalba“	(N-7).
18.00	 „Viskas		

teisėta“	(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
21.00	 „6	kadrai“	(N-7).
22.00	Nepaprasti		

rusiški		
kadrai	(N-7).

22.45	Pertraukoje	-		
Kitoks	futbolo	
čempionatas.

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

(N-7).
1.05	 Aukščiausia	pavara.
2.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
2.50	 „Klyvlendo		

šou“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Geros	savijautos	
gidas.

9.45	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

10.45	Dokumentinis	f.	
„Cristiano		
Ronaldo:	futbolo	
genijus“.

11.45	Žymiausios	pasaulio	
vietos.

12.15	 „Įkalčiai“	(N-7).
13.15	 „Mano	mama	

dinozaurė“.
14.50	Rekordininkai.
15.20	 „Kupidonas“.
16.20	 „Operacija		

„Delta	farsas“		
(N-7).

18.00	Sveikatos		
užtaisas.

18.30	Reidas.
19.00	 „Rani:		

maištingoji		
princesė“	(N-7).

20.00	Balticum		
TV	žinios.

20.15	Mados	legendos.
20.45	 „Henrio	

nusikaltimas“		
(N-7).

22.40	Balticum		
TV	žinios.

22.55	Komedija		
„Sėkmės	kvapas“	
(N-14).	
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Beibleidai.	Metalo	

meistrai“	(N-7).
7.25	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Begalinė	istorija“	

(N-7).
9.00	 Tobula	moteris.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.30	 „Monstrų	vidu-
rinė	mokykla.	
Penktadienio	vakaro	
kovos“	(N-7).

11.30	Komedija	„Pingas“.
13.20	Komedija		

„Draugės	-	priešės“	
(N-7).

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

vai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Nuotykių	komedija	

„Guliverio	kelionės“	
(N-7).

19.30	Filmo	pertraukoje	-	
Eurojackpot.

20.50	Romantinė	kome-
dija	„Parduotuvių	
maniakės	išpažintis“	
(N-14).

23.00	Komedija	„Ji	man	-	
ne	pora“	(N-14).

1.05	 Komedija	„Dėl	visko	
kaltas	Styvas“	(N-7).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Pirmykštė	žemė“.
6.55	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
7.20	 „Antinas	Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
8.10	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 „Kulverstukas“.
10.00	Komedija	šeimai	

„Nenuoramų		
komanda“.

12.05	 Filmas	šeimai	
„Laimingasis	Semas“.

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	Veiksmo	komedija	

„Tėčio	dienos	rūpes-
tis“	(N-7).

20.55	Veiksmo	f.	„Piko	
valanda	2“	(N-7).

22.45	Nuotykių	komedija	
„Džo	Purvinis“	(N-7).

0.35	 Siaubo	trileris	
„Šikšnosparniai.	
Sunaikinimo	opera-
cija“	(N-7).

8.25	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Džeronimas“.
9.25	 „Mažasis	princas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	 Iškilmingas	minėji-

mas,	skirtas	Gedulo	ir	
vilties	bei	Okupacijos	
ir	genocido	atminti-
noms	dienoms.	

11.00	 „Misija	Sibiras’12.	
Chakasija“.

11.50	Gedulo	ir	vilties	
diena.	Valstybės	
vėliavos	pakėlimo	
ceremonija.	

12.30	Okupacijos,	geno-
cido	ir	sovietmečio	
represijų	aukų	pager-
bimo	ceremonija.

13.00	 „Misija	Sibiras’13.	
Tiumenė“.

14.00	Koncertuoja	grupė	
„Skylė“.

16.00	Žinios.
16.10	 Sveikinimų	koncertas.
18.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.	
18.45	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Kolumbija	-	Graikija.	

21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	Panorama.
21.35	 Pasaulio	futbolo	čem-

pionatas.	Urugvajus	-	
Kosta	Rika.	

0.10	 Blogiausi	pasaulio	
nuomininkai	(N-7).

 16.10 	 Sveikinimų	
	 koncertas

 15.15 	 „Kobra	11“  15.30 	 „Dalasas“

ŠeŠtadienis

„JI MAN - NE PORA“
Komedija. JAV. 2010. Režisierius Dž.F.Smitas. Vaidina Dž.Barušelis, 
E.Yv, T.J.Mileris.

Pagrindinis herojus visą laiką buvo laikomas nevykėliu, tačiau 
naujoji pažintis aukštyn kojomis apvertė visą vaikino gyvenimą. 
Greta aplinkinių „nurašyto“ vyruko atsirado... seksuali blondinė. Jie 
susipažino visai atsitiktinai, tačiau tai, kas atrodė neįmanoma, įvyko. 
Draugai šokiruoti - neišmanėlis Kirkas „pakabino“ labai karštą merginą. 
Bet ar ilgam?

rekomenduoja

tv3
23.00

„DŽO PURvINIS“
NuotyKių Komedija. JAV. 
2001. Režisierė D.Gordon. 
Vaidina D.Speidas, D.Mileris, 
K.Volkenas.

Džo dirba valytoju radijo stotyje ir 
vieną vakarą ryžtasi tiesioginiame 
eteryje papasakoti istoriją apie savo 
gyvenimą. Jo didžiausias tikslas yra 
surasti 1975 m. Didžiajame Kanjone 
dingusius tėvus. Jis jau apkeliavęs 
Ameriką skersai ir išilgai, sutikęs 
daug keistų žmonių. Su kiekvienu 
nauju pasakojimu Džo Purvinis su-
laukia vis daugiau gerbėjų...

„BAUBAS“
drama. JAV, Naujoji 
Zelandija, Vokietija. 2005. 
Režisierius S.T.Kėjus. Vaidina 
B.Votsonas, E.Dešanel, L.Loles.

Iš pažiūros Timas - eilinis jau-
nuolis. Tačiau apgaulinga idilė 
slepia vaikystės traumas. Timą 
persekioja paralyžiuojantis siau-
bas, atsėlinantis iš tamsiausių 
pakampių, vos tik ateina naktis. 
Klaidžiojimas po šiurpą keliančius 
vaikystės namus ir senos šeimos 
fotografijos sukelia Timui nepa-
aiškinamą isteriją. 

„PIKO vALANDA 2“
VeiKsmo filmas. JAV. 2001. 
Režisierius B.Ratneris. 
Vaidina K.Takeris, Dž.Čanas.

Kiečiausias Azijos detektyvas Li ir 
juokingiausias Amerikos policinin-
kas Džeimsas Karteris vėl susiburia 
į bendrą komandą. Po sėkmingos 
misijos Amerikoje jie nusprendžia 
kaip reikiant pailsėti ir papramo-
gauti. Džeimsas trokšta pasidomėti 
Honkongo kultūra, o jo kolega Li 
neprieštarauja pabūti gidu. 

LNK
22.45

LNK
20.55

tv8
10.00	Kultūra	+.	10.30	Laikas	keistis.	11.00	Tobula	
moteris.	11.30	Sportuok	su	mumis.	12.00	„Links-
mieji	draugai“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.		15.00	„Nano-
meilė“.	16.00,	23.30	 „Frosto	prisilietimas“.	18.05	
„Detektyvė	Fišer“.	19.15	Labanakt,	vaikučiai.	20.00	
Drama	 „Mano	 žavinga	 varžovė“.	 21.50	 Drama	
„Svajonių	viešbutis.	Įsimylėję	Mauricijuje“.	

INfO tv
5.00	 Info	 diena.	 13.00	 Teleparduotuvė.	 13.30,	
Nuo...	Iki.	14.15,	15.50,	17.00	KK2.	14.55,	16.30,	
17.45	Dviračio	šou.	15.25,	20.30	Padėkime	augti.	
18.15	Mano	kiemas.	18.45,	1.30	KK2	penktadienis.	
20.00	Pasivaikščiojimai	su	Marijonu	Mikutavičiu-
mi.	 VDU	 karta.	 21.00	 „Mus	 supantis	 pasaulis“.	
22.00	„Rojaus	sodai“.	23.00	Pagalbos	skambutis.		

PBK
7.00,	9.00,	11.00,	17.00	Naujienos.	7.25	Vaikų	
klubas.	7.55	Gudruolės	 ir	gudruoliai.	9.15	Ga-
nytojo	 žodis.	 9.35	 Skanėstas.	 10.20	 Metas	
pietauti.	 11.35	 „Tikra	 meilė“.	 13.40	 „Angelas	
širdyje“.	17.20	Filmo	tęsinys.	17.45	Linksmųjų	
ir	 išradingųjų	 klubas.	 20.00	 Laikas.	 20.25	 Dvi	
žvaigždės.	22.15	Šįvakar	su	A.Malachovu.	23.55	
Informacinė	laida.	0.25	Futbolo	gladiatoriai.	

REN
7.00	 Animacinis	 f.	 7.10-10.55	 Kviestinė	 va-
karienė.	 11.55-15.25	 Tikra	 virtuvė.	 16.15	
Pasaulio	paslaptys	su	A.Čapman.	17.15	Su-
klydimų	 teritorijos.	 20.05	 Žiūrėti	 visiems!	
21.05	 M.Zadornovo	 koncertas.	 24.00	 Pa-
saulio	 paslaptys	 su	 A.Čapman.	 0.55	 Dievų	
maistas.	

tv POLONIA
7.35	„Zlotopolskiai“.	9.55	Polonia	24.	10.40	
Ekologijos	 laida.	 11.05	 Neramūs	 protai.	
11.25	 Koncertas	 „Auksinės	 grupės	 „Dwa	
Plus	 Jeden“	 plokštelės“.	 12.15	 „Riteriai	 ir	
plėšikai“.	 13.00	 Polonija	 užsienyje.	 13.10,	
18.25,	 1.45	 Galvosūkis.	 13.20,	 22.35,	 4.25	
Sveikinimų	 koncertas.	 13.40	 „Ne	 šios	
žemės	bankas“.	14.30	Maklovičius	keliauja.	
15.00	 „Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 16.00	 „Ameri-
kietis	 LLR“.	 17.00	 Kultūringieji	 PL.	 18.00,	
1.15	 Lenkų@lenkų	 žodynas.	18.30	 TV	eks-
presas.	 17.55,	 1.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 19.50	
„Londoniečiai“.	 20.40	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.45,	3.35	
„Teisieji“.	 23.00,	 4.45	 Lenkai	 čia	 ir	 ten.	
23.40,	 5.20	 „Bardas“.	 2.40	 Animacinis	 f.	
3.00	Žinios.	

Btv
23.15

laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  1 3 57

7.00	 Yra	kaip		
yra	(N-7).

8.00	 Dokumentinis	f.	
„Galileo“	(N-7).

8.30	 Driftas	su		
D1	Sport.

9.00	 Brydės.
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Atsargiai	-		

moterys!	(N-7).
10.30	Kviečiu	vakarienės.
11.00	Runkelių		

sala	(1)	(N-7).
12.00	Dokumentinis	f.		

„Žmogus	
prieš	gamtą.	
Nuostabiausios		
akimirkos“	(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

14.00	 „Milijonieriai“	(N-7).
15.00	 „Šeimynėlė“	(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.
21.30	Veiksmo	f	„Tikras	

teisingumas.	Juodas	
kerštas“	(N-14).

23.15	Drama		
„Baubas“	(N-14).

1.00	 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.	

„Įspūdingiausi	gam-
tos	reiškiniai“	(N-7).

11.00	Viskas	bus		
gerai!	(N-7).

12.00	 „Nuoga	tiesa.	„XXI	
amžiaus	meilė	-	
iškrypus	ir		
ištvirkusi?“	(N-7).

13.00	Pasaulis	X	(N-7).
14.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose		
Jazzu	(N-7).

15.00	 „Kelionė	į	Rio	6.	
Rio“.

16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.10	Numatomos	LKL	

mažojo	finalo		
rungtynės.

ARBA:
16.20, 17.20	Dokumentinis	f.		

„Kaip	kyla	žemės	
drebėjimai“	(N-7).

18.00, 21.00	 Žinios.	Orai.
18.25	 „Vera“	(N-7).
20.40	Dokumentinis	f.	

„Gamtos	pasaulis“.
21.30	 „Paramedikai“	(N-14).
22.40	 „Merdoko		

paslaptys“	(N-7).
23.50	Siaubo	f.	„Nakties	

košmarai“	(S).

8.05	 „Hartlando	užuovėja“.
8.55	 Vilniaus	sąsiuvinis.
9.10	 Trembita.
9.30	 Vilniaus	albumas.
9.45	 Rusų	gatvė	(rusų	k.).
10.00	Menora.
10.15	Krikščionio	žodis.
10.30	 Kelias	(evangelikams).
10.45	 Rašytojo	Grigorijaus	

Kanovičiaus	85-mečiui.	
11.40	Naktinis	ekspresas.
12.15	Tremtinių	dainos.
12.55	Kine	kaip	kine.
13.25	 „Sodybų	tuštėjimo	

metas“	(1,	2).
15.55	Rankinis.	Pasaulio	

vyrų	čempionato	
atranka.	Lietuva	-	
Rusija.	

17.35	 Gedulo	ir	vilties	
diena.	Šv.Mišių	
transliacija	iš	Vilniaus	
Arkikatedros.

18.30	Žinios.
18.45	 Gedulo	ir	vilties	diena.	

Lagerių	moterys.	
19.40	Muzika	gyvai.	
20.30	Muzikos	pedagogės	

Birutės	Karosienės	
jubiliejui.	„Nešanti	
šviesą“.

21.10	Teatro	spektaklis.	
A.Strinbergo	
„Kreditoriai“.	

23.00	Panorama.	
23.25	Aplink	kamuolį	per	

80	metų.	2002	m.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Sodo		

paslaptys“.
7.45	 Išgelbėti		

dizainerį.
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
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	 „Griežčiausi		
tėvai“.

15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 23.55	 Paslaptingos	

istorijos.	Po	mirties	
(N-7).

16.30	Būrėja	(N-7).
17.00	 „Vila	prie		

ežero“	(N-7).
18.55	Žodis	-	ne	žvirblis.
19.00	Nuotykių	komedija	

„Bethovenas	2“.
21.00	Nuotykių	f.		

„Vinetu.	Naftos		
karalius“	(N-7).

22.50	Dešimčia	metų		
jaunesni	(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	rezer-
vacijos“	(N-7).

12.00	Adrenalinas.
12.30	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

13.00	Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per	15	
minučių.

14.00, 17.00	 Jokių		
kliūčių!	(N-7).

15.00	Aukščiausia	pavara.
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

18.00	 „Rezidentai“	(N-7).
19.10	Fantastinis	f.	

„Žvaigždžių		
karai	V.	Imperija	
puola“	(N-7).

22.00	 „Krintantis	dangus“	
(N-14).

22.45	Pertraukoje	-	Kitoks	
futbolo	čempionatas.

23.05	 „Naujokė“	(N-7).
0.05	 „Žmogžudystė“		

(N-7).
1.05	 „Lyga“	(N-7).
1.55	 „Naša	Raša“	(N-14).
2.20	 „Klyvlendo		

šou“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „Cristiano		
Ronaldo:	futbolo	
genijus“.

10.15	 „Kupidonas“.
11.15	Geros	savijautos	

gidas.
11.45	Mados		

legendos.
12.15	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
13.15	 „Rani:		

maištingoji		
princesė“	(N-7).

14.15	 „Tėtis	grįžta!“		
(N-7).

16.05	 „Legendinis		
kovotojas“.

18.00	 „Protėvių		
šauksmas“.

19.00	 „Gražuoliukas“	(1).
20.00	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės	įvykių	apž-
valga.

20.30	Sveikatos		
užtaisas.

21.00	 „Džentelmenas“		
(N-14).

22.00	Kriminalinė		
drama	„Kova	už	
garbę“	(N-14).

23.40	Reidas.
0.10	 „Titnagas	2.	

Išlaisvinimas“		
(N-14).

 12.55 	 Kine	kaip	kine 22.40 	 „Merdoko	
	 paslaptys“

 17.00 	 „Mentai“  19.00 	 „Gražuoliukas“ 13.00 	 Džeimio	Oliverio
	 patiekalai

 19.00 	 „Bethovenas	2“

TV PROGRAMAbirželio 14 d

Diva Universal Tv
10.00	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 11.40,	 16.40,	
19.35„Mados	kontrolė“.	12.05,	22.30	 „Išskirti-
niai“.	 12.30	 „Meilės	 įrodymas“.	 14.10	 „Liežu-
vautoja“.	 15.00	 „Gyvenimas	 kaip	 šou“.	 15.50,	
18.45,	 0.30	 „Ištekėjusi	 už	 Džonaso“.	 17.05	
„Žvaigždė	kadre“.	17.30„Erikas	ir	Džesė“.	17.55	
„Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyveni-
mas“.	20.00	„Laimingasis	Gilmoras“.	

Tv1000
11.20	„Spąstai	nuotakai“.	13.10	„Broliai	Grimai“.	
15.20	 „Protingi	 žmonės“.	 17.10	 „Vaikinams	 tai	
patinka“.	19.00	„Panikos	kambarys“.	21.05	„Ko-
votojas“.	 23.10	 „Nacionalinis	 saugumas“.	 0.50	
„Kvepalai.	Vieno	žudiko	istorija“.	

Discovery
7.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Greiti	 ir	 triukšmingi.	
8.15,	 20.00	 Penktoji	 pavara.	 9.10	 Didelės	 sta-
tybos.	 10.05	 Tikri	 aferistai.	 11.50	 Iliuzionistas.	
15.25	Kaip	tai	pagaminta?	16.20	Miestas.	17.15	
Dangoraižis.	 18.10	 Sunkiosios	 mašinos.	 19.05	
Didysis	 apgavikas.	 21.00	 Automobilių	 medžio-
tojai.	22.00	Kova	dėl	konteinerių.	22.30		Aukci-
onų	karaliai.	23.00		Nekilnojamojo	turto	agentai.	
23.30		Sandėliai.	24.00	Senienų	ieškotojai.	

naTional GeoGraphic
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Proto	 žaidimai.	
11.00	Kosmosas:	erdvė	ir	laikas.	12.00	Trečiojo	
reicho	 statiniai.	 14.00	 Beždžionių	 gebėjimai.	
15.00	 Laukinė	 Amerikos	 gamta.	 Kalnai.	 16.00	
Kelionė	 į	 Visatos	 pakraštį.	 17.00	 Kosmosas:	
erdvė	 ir	 laikas.	 18.00	 Patrauklus	 mokslas.	
19.00	Mano	pirmasis	automobilis.	20.00	Tunų	
žvejyba.	22.00	Draudimai.	24.00	Tunų	žvejyba.	

Travel
10.00	Kruizų	nuotykių	dvasia,	1	d.	11.00,	14.00	
Fiestos	 Brazilijoje.	 12.00	 Keliautojų	 ekspedi-
cijos.	 16.00	 Čia	 Brazilija.	 17.00	 Pavojingos	
žemės.	 Himalajai.	 18.00	 Ekspedicijos.	 20.00	
Miestų	 paslaptys.	 Liverpulis.	 21.00,	 24.00	
Tamsiausios	 Amerikos	 paslaptys.	 22.00	 Karai	
dėl	bagažo.	23.00	Paminklų	paslaptys.		

animal
10.05	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 10.30	 Liūno	
broliai.	 11.00,	 18.20	 Akvariumų	 verslas.	
11.55Namai	 medžiuose.	 12.50	 Vabalai.	 19.15	
Laukinės	gamtos	gangsteriai.	20.10	Gyvenimas	
laisvėje.	 21.05,	 0.45,	 Rykliai.	 22.00Egzotiški	
augintiniai.	22.55	Gyvūnų	jaunikliai.	23.50	Lau-
kiniai	ir	pavojingi.	

sporT1
6.30	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	 apž-
valga.	 7.30	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	 8.45	NBA	krepšinio	 lyga.	Majamio	
„Heat“ -	Toronto	„Raptors“.	11.00	NBA	Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	12.00	Rusijos	„Pre-
mier	League“.	CSKA -	„Rubin“.	14.00	Rusijos	
„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	15.00	VTB	
Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 „Nizhny	 Novgo-
rod“ -	 Maskvos	 CSKA.	 Pirmas	 susitikimas.	
Finalas.	16.45	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	
„Nizhny	 Novgorod“ -	 Maskvos	 CSKA.	 An-
tras	 susitikimas.	 Finalas.	 18.30	 NBA	 Action.	
Krepšinio	 lygos	apžvalga.	19.00	VTB	Vienin-
goji	krepšinio	lyga.	Maskvos	CSKA -	„Nizhny	
Novgorod“.	 Ketvirtas	 susitikimas.	 Finalas.	
Tiesioginė	 transliacija	 (jeigu	 prireiks).	 21.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“ -	 San	
Antonio	„Spurs“.	Trečias	susitikimas.	Finalas.	
23.30	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	„Nizhny	
Novgorod“ -	Vilniaus	„Lietuvos	rytas“.	Antras	
susitikimas.	 1.15	 ATP	 250.	 „Open	 De	 Nice“	
Prancūzija.	 Vyrų	 tenisas.	 Pirmas	 pusfinalis.	
2.45	 ATP	 250.	 „Open	 De	 Nice“	 Prancūzija.	
Vyrų	 tenisas.	Antras	pusfinalis.	 4.30	Čempi-
onai	 LT.	 Lietuvos	 kultūrizmo,	 fitneso	 ir	 biki-
nio	pirmenybės.	 5.30	NBA	Action.	Krepšinio	
lygos	apžvalga.	

viasaT sporT BalTic
12.30	„Formulė-1“.	Kanados	GP	lenktynių	apž-
valga.	13.30	Motosportas.	Katalonijos	MotoGP	
Moto3	 kvalifikacija.	 Tiesioginė	 transliacija.	
14.20	 Motosportas.	 Katalonijos	 MotoGP	 tre-
niruotė	 4.	 Tiesioginė	 transliacija.	 15.05	 Mo-
tosportas.	 Katalonijos	 MotoGP	 kvalifikacija.	
Tiesioginė	transliacija.	16.00	Motosportas.	Ka-
talonijos	 MotoGP	 Moto2	 kvalifikacija.	 Tiesio-
ginė	 transliacija.	 17.00	 Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	
čempionatas.	 Latvija -	 Rusija.	 19.00	 Futbolas.	
Anglijos	Premier	lygos	legendos.	Alanas	She-
areris.	19.30	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	
legendos.	Michaelas	Owenas.	20.00	Motospor-
tas.	Spidvėjus.	Švedijos	GP	lenktynės.	Tiesio-
ginė	 transliacija.	 23.10	 Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	
čempionatas.	 Rusija -	 Vokietija.	 1.10	 Premier	
lygos	apžvalga.	

eUrosporT
	9.30	Pasaulio	futbolo	čempionato	žurnalas.	9.45	
Motosportas.	24	valandų	„Le	Mans“	lenktynės.	
11.45	 Motosportas.	 „Shell	 Eco“	 maratonas.	
12.15	 Fechtavimas	 Europos	 čempionatas.	
13.15,	17.30	Tenisas.	ATP	„World	Tour	250“.	
14.15,	 19.30,	 1.00	 Motosportas.	 24	 valandų	
„Le	Mans“	 lenktynės.	0.30	Futbolas.	Pasaulio	
čempionato	studija.	
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 13.00 	 Prajuokink	mane  9.50 	 Namų	daktaras  9.00 	 Septynios	Kauno
	 dienos

 10.00 	 Gustavo	
	 enciklopedija

 21.35 	 Katastrofų	f.
	 „Armagedonas“

 11.30 	 „Purvini	šokiai	2“

TV8
10.10	 „Inspektorius	 Mažylis“	 (N-7).	 11.00	
„Obelis	 nuo	 obels“	 (N-7).	 12.00	 „Linksmieji	
draugai“.	 13.00	 „Ana	 ir	 meilė“	 (N-7).	 15.00	
„Nanomeilė“	 (N-7).	 16.00,	 0.10	 „Frosto	 pri-
silietimas“	 (N-7).	 18.05	 „Detektyvė	 Fišer“	 (N-
7).	 19.15	 Labanakt,	 vaikučiai.	 20.00	 Komedija	
„Bolivudas	Alpėse“	(N-7).	21.50	Drama	„Mano	
žavinga	varžovė“	(N-7).	23.40	Kultūra	+.	

Info TV
5.15,	 12.30	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Ma-
čiuliu.	 5.45,	 13.30,	 19.40	 KTV -	 kino	 ir	 tele	
virtuvė.	6.15,	10.45,	19.05	Pasivaikščiojimai	su	
Marijonu	Mikutavičiumi.	VDU	karta.	6.45,	14.00	
Valanda	su	Rūta.	8.20,	9.35,	11.15,	0.50,	3.05	
KK2	 (N-7).	 9.05	 Mano	 kiemas.	 10.15,	 12.00	
Dviračio	šou.	13.00	Teleparduotuvė.	15.35	KK2	
penktadienis	(N-7).	16.45	Retrospektyva.	Auto-
riai	Juozas	Matonis	 ir	Vytautas	Damaševičius.	
Ciklas	 „Menininkų	 portretas“.	 2001	 m.	 17.20,	
23.00	 Padėkime	 augti.	 17.45	 Šefas	 rekomen-
duoja.	 18.15,	 1.30	 Nuo...	 Iki.	 20.10	 Pagalbos	
skambutis	 (N-7).	21.00	Dokumentinis	 f.	 „Mus	
supantis	pasaulis“.	22.00	Dokumentinis	f.	„Ro-
jaus	 sodai“.	 23.30	 Savaitės	 kriminalai	 (N-7).	
24.00	Sveikatos	ABC.	2.15	Yra	kaip	yra	(N-7).	
3.45	Autopilotas	4.15	Farai	(N-14).	

PBK
6.40,	9.00,	11.00,	17.00	Naujienos.	7.05	Laida	
kariams.	 7.30	 Vaikų	 klubas.	 8.00	 Sveikata.	
9.20	Kol	visi	namie.	10.00	Jurijus	Andropovas.	
11.20	„Metro“.	13.50	„Briliantinė	ranka“.	15.35	
Pašaukimas.	18.05	L.Agutino	koncertas.	20.00	
Laikas.	 20.30	 Antrininkai.	 23.30	 Informacinė	
laida.	0.05	Respublikos	turtas.		

REn
7.00-23.30	 „Viengungiai“.	 7.10	 Įsivaizduokite.	
7.35	Švarus	darbas.	8.25	Žiūrėti	visiems!	9.25	
Šou.	11.10-22.00	„NEXT	2“.	

TV PolonIa
12.15,	22.40	Sveikinimų	koncertas.	12.30	Gimi-
nės	 saga.	 12.55	 Tarp	 žemės	 ir	 dangaus.	 13.00	
Viešpaties	 Angelas.	 13.10	 Tarp	 žemės	 ir	 dan-
gaus.	 13.45	 Prie	 Tatrų.	 14.00	 Šv.Mišių	 trans-
liacija.	 15.20	 Festivalio	 „Du	 teatrai“	 atidarymo	
iškilmės.	 16.30	 Okrasa	 laužo	 taisykles.	 17.00	
Sveikatos	 ir	grožio	alchemija.	17.25	 „Stambaus	
žvėries	 medžioklė“.	 17.55	 „Made	 in	 Poland“.	
18.30	TV	ekspresas.	18.50	„M,	kaip	meilė“.	19.45	
Už	 nuopelnus	 Lenkijai	 ir	 lenkams	 užsienyje.		
20.40	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	 21.45	 	 „Pas	
poną	Dievą	sodelyje“.	23.00	Savaitraštis.pl.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	17.30	„Žvaigždė	kadre“.	5.25,	18.20,	0.10,	
2.40	 „Išskirtiniai“.	 7.05	 „Kortnė	 ir	 Kim	 užka-
riauja	Niujorką“.	10.00	„Nuotaka	milijonieriui“.	
12.30,	 17.55	 „Erikas	 ir	 Džesė“.	 13.20,	 1.50	
„Ištekėjusi	 už	 Džonaso“.	 14.10,	 17.05,	 1.00	
„Mados	 kontrolė“.	 14.35	 „Laimingasis	 Gilmo-
ras“.	16.15,	4.15	„Kardašianų	šeimos	aukštuo-
menės	gyvenimas“.	20.00	„Liežuvautoja“.	20.50	
„Gyvenimas	 kaip	 šou“.	 21.40	 „Kaip	 Garsijos	
merginos	praleido	vasarą“.	

TV1000
11.05	 „Skrebutis“.	 12.50	 „Panikos	 kambarys“.	
14.55	„Dorianas	Grėjus“.	16.55	„Draugai	su	vai-
kais“.	 19.00	 „Riterio	 žvaigždė“.	 21.20	 „Namas	
prie	ežero“.	23.05	„Meilės	vadovėlis“.	

DIscoVERy
11.50	 Likviduotojas.	 12.40	 Sandėlių	 medžio-
tojai.	 13.35	 Aukcionų	 karaliai.	 14.30	 Relikvijų	
medžiotojai.	15.25	Kova	dėl	konteinerių.	16.20	
Didelės	statybos.	18.10	Kaip	 tai	veikia?	19.05,	
1.55	Automobilių	varžytinės.	20.00	Automobilių	
kolekcininkai.	 21.00	 Apgavikai.	 22.00	 	 Nuogi	
ir	 išsigandę.	 23.00	 	 Upių	 monstrai.	 24.00	 Aš,	
Briusas	Li.	1.00	Aukso	karštligė.	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Audi“	 automo-
bilių	 gamyklos.	 11.00	 Jukono	 auksas.	 12.00	
Proto	 žaidimai.	 13.00	 Neįmintos	 lainerio	
„Luizitanija“	 mįslės.	 14.00	 Priešistorinės	
A.	 15.00	 Paskutinis	 Sumatros	 tigras.	 16.00	
Pavojingiausi	 miškų	 gyvūnai.	 17.00	 Trečio-
jo	 reicho	 statiniai.	 18.00	 Jukono	 auksas.	
19.00	Kosmosas:	erdvė	ir	laikas.	20.00	Kortų	
iliuzionistas.	 21.00	 Skaičių	 žaidimai.	 22.00	
S.Hawkinso	ateities	mokslas.	23.00	Kalėjimo	
sunkumai.	 24.00	 Kortų	 iliuzionistas.	 1.00	
Nakties	programa.

TRaVEl
	7.00	Pasaulio	keliautojas.	8.00,	14.00,	17.30	
Fiestos	 Brazilijoje.	 9.00	 Kelionių	 ekspedi-
cijos.	 11.00	 Brangenybių	 ieškant:	 topazas	
ir	 akvamarinas -	 Brazilija.	 12.00	 Pavojingos	
žemės.	 Meksika.	 13.00,	 18.00	 Karai	 dėl	 ba-
gažo.	14.30,	16.30	Čia	Brazilija.	19.00,	24.00	
Kelionė	į	Naująją	Zelandiją.	21.00	Pavojingos	
žemės.	 Majų	 tvirtovė.	 22.00	 Viešbučių	 vers-
las.	 23.00	 Paminklų	 paslaptys.	 1.00	 Naktinė	
programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Beibleidai.		

Metalo	meistrai“	
(N-7).

7.25	 „Mažieji		
išdykėliai“.

8.00	 „Begalinė	istorija“	
(N-7).

9.00	 Juokingiausi	
Amerikos	namų		
vaizdeliai.

9.30	 Statybų	TV.
10.00	Sportuok		

su	mumis.
10.30	 „Sofija	I.		

Kartą	gyveno	&		
princesė!“

11.30	Romantinė	drama	
„Purvini	šokiai	2“	
(N-7).

13.20	Komedija	„Pakeisti	
Pytą“	(N-7).

15.15	 „Kobra	11“		
(N-7).

17.20	Ekstrasensai		
detektyvai	(N-7).

18.30	TV3	žinios.		
TV3	sportas.		
TV3	orai.

19.00	Savaitės		
komentarai.		
Politinių	įvykių		
apžvalga.

19.30	Komedija	„Mažieji	
Fokeriai“	(N-7).

21.25	Drama	„Titanikas“	
(N-7).

6.25	 Dienos		
programa.

6.30	 „Pirmykštė		
žemė“.

6.55	 „Beprotiškos		
linksmybės“.

7.20	 „Antinas		
Gudruolis“.

7.45	 „Teisingumo		
lyga.		
Įsiveržimas“.

8.10	 „Benas	Tenas.	
Supervisata“.

8.35	 „Tomo	ir	Džerio	
pasakos“.

9.00	 Sveikatos	ABC.
10.00	Filmas	šeimai	

„Šailas“.
11.45	Komedija	„Žmogus,		

kuris	žinojo	per	
mažai“.

13.30	 „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“	(N-7).
21.35	Katastrofų	f.	

„Armagedonas“		
(N-7).

0.35	 Kriminalinė	drama	
„Filadelfijos	vaikis“	
(N-7).

6.00	 Emigrantai.
7.00	 Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
7.55	 Girių	horizontai.
8.25	 Kaimo	akademija.
9.00	 „Džeronimas“.
9.25	 „Mažasis	princas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	 Gustavo	enciklopedija.
11.00	 „Brolių	Grimų		

pasakos“.	
12.15	Mokslo	ekspresas.
12.30	 „Šiaurietiškas	būdas“.
13.00	Dokumentinis	f.	
14.00	 Drama	„Faktas“	(N-7).
15.45	Smegenų	paslaptys.	

Apie	rašytoją	Marselį	
Prustą.

16.00	Žinios.
16.10	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
16.45	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
17.15	Lašas	po	lašo.
17.30	Visi	namie.
18.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.
18.45	 Pasaulio	futbolo	čem-

pionatas.	Šveicarija	-	
Ekvadoras.	

21.00	Panorama.	
21.10	Savaitė.
21.35	 Pasaulio	futbolo	čem-

pionatas.	Prancūzija	-	
Hondūras.	

0.10	 Blogiausi	pasaulio	
nuomininkai	(N-7).

7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
7.55	 Nacionalinė	loterija.
8.00	 Dokumentinis	f.	

„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	Dokumentinis	f.	„	

Nacionalinė	
Geografija.	
Eksperimentai	su	
rykliais“	(N-7).

13.00	Prajuokink	mane		
(N-7).

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

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

(N-7).
19.00	Romantinė	drama	

„Inga	Lindstrom.	
Vidurvasario	tango“	
(N-7).

21.00	Romantinė	komedija	
„Meilė	Niujorke	2“.

22.50	Veiksmo	f.	„Tikras	
teisingumas.	Juodas	
kerštas“	(N-14).

0.35	 Bamba	TV	(S).

6.55	 Programa.
6.59	 TV	parduotuvė.
7.15	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose		
Jazzu	(N-7).

8.15	 Dokumentinis	f.	
„Sumaniausi	gyvū-
nai“	(1)	(N-7).

9.20	 Šiandien	kimba.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Teritorija.
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Mūsų	miškai.
12.00	 „Albanas“	(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20, 17.20	Dokumentinis	f.		

„Kaip	išsiveržia	
ugnikalniai“	(N-7).

18.00	Žinios.	Orai.
18.25	Dokumentinis	f.	

„Generolas		
išdavikas“	(N-7).

19.30	Dokumentinis	f.	
„Pirmasis	pasaulinis	
karas.	Kitoks	požiū-
ris“	(N-7).

20.40	Dokumentinis	f.	
„Gamtos	pasaulis“.

21.00	Žinios.	Orai.
21.30	24/7.
22.30	Nusikaltimas	

ir	bausmė.	
Kriminalinės		
paslaptys	su	
K.Krivicku	(N-7).

23.30	 „Šerifas“	(1,	2)		
(N-7).

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

dienos.
9.30	 Moksleivių	dainų	

šventė.	Mūsų	vardas	
LIETUVA.	2012	m.	

11.40	Muzikos	pedagogės	
Birutės	Karosienės	
jubiliejui.	„Nešanti	
šviesą“.

12.30	Vilniaus	mažojo	
teatro	spektaklis.	
G.Kanovičiaus	
„Nusišypsok	mums,	
Viešpatie“.	

15.00	Europos	regbio	sep-
tynetų	čempionatas.	

18.00	Šventadienio	mintys.
18.30	Žinios.
18.40	Okupacijos	ir	geno-

cido	diena.	Vilnius	
prieš	aušrą.	1989	m.

19.40	Muzika	gyvai.	
20.50	Mokslo	komunikaci-

jų	konkursas	„Šlovės	
laboratorija“.	

22.25	Operos	solistas	
Ianas	Storey.

23.20	Panorama.
23.35	 Krepšininko,	olimpi-

nio	čempiono	Šarūno	
Marčiulionio	jubilie-
jui.	Š.Marčiulionis	
apie	sportą,	biznį	ir	
sąžinę.	1995	m.

0.20	 Džiazo	vakaras.

laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  1 3 59

birželio 15 d.

 14.00 	 „Žvėrelių	būrys:
	 Marko	Polo	kodas“

 13.00 	 Topmodeliai 17.00 	 „Viešbutis	
	 „Grand	Hotel“

AnimAl
9.10	Aligatorių	tramdytojai.	10.05	Iškviečiamas	
tramdytojas.	 10.30	 Liūno	 broliai.	 11.00	 Akva-
riumų	verslas.	11.55	Namai	medžiuose.	12.50	
Liūto	 riaumojimas.	 18.20	 Namai	 medžiuose.	
19.15	Egzotiški	augintiniai.	20.10	Gyvūnų	jau-
nikliai.	 21.05,	 0.45	 Rykliai.	 22.00	 Laukinės	
gamtos	 gangsteriai.	 22.55	 Gyvenimas	 laisvė-
je.	 23.50	 Laukiniai	 ir	 pavojingi.	 1.35	 Gyvūnų	
policija.	

Sport1
11.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 CSKA -	 „Lo-
komotiv“.	 13.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	
„Heat“ -	Šarlotės	„Bobcats“.	15.20	NBA	Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	17.15	VTB	Vieningoji	
krepšinio	lyga.	Maskvos	CSKA -	„Nizhny	Nov-
gorod“.	 Ketvirtas	 susitikimas.	 Finalas.	 19.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“ -	 San	
Antonio	„Spurs“.	Ketvirtas	susitikimas.	Finalas.	
21.15	NBA	krepšinio	lyga.	Hjustono	„Rockets“ -	
Majamio	 „Heat“.	 23.30	 ATP	 250.	 „Open	 De	
Nice“	 Prancūzija.	 Vyrų	 tenisas.	 Finalas.	 1.30	
NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 3.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	 „Spurs“ -	
Majamio	 „Heat“.	 Penktas	 susitikimas.	 Finalas.	
Tiesioginė	transliacija	(jeigu	prireiks).	5.30	NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	

ViASAt Sport BAltic
11.45	 Motosportas.	 Katalonijos	 MotoGP	
Moto3	 lenktynės.	Tiesioginė	 transliacija.	13.05	
Motosportas.	 Katalonijos	 MotoGP	 Moto2	
kvalifikacija.	 Tiesioginė	 transliacija.	 14.30	
Motosportas.	 Katalonijos	 MotoGP	 lenktynės.	
Tiesioginė	 transliacija.	 16.30	 Motosportas.	
Žiedinės	 lenktynės.	 Norvegija.	 Tiesioginė	
transliacija.	 18.30	 Rankinis.	 Danija -	 Lietuva.	
20.00	Kalnų	dviračiai.	Pasaulio	 taurė.	Austrija.	
22.15	 Motosportas.	 Žiedinės	 lenktynės.	
Norvegija.	 0.15	 Motosportas.	 Katalonijos	
MotoGP	 Moto3	 lenktynės.	 1.35	 Motosportas.	
Katalonijos	 MotoGP	 Moto2	 kvalifikacija.	 3.00	
Motosportas.	 Katalonijos	 MotoGP	 lenktynės.	
5.00	Rankinis.	Danija -	Lietuva.	

EuroSport
9.30	Pasaulio	futbolo	čempionato	žurnalas.		9.45	
Motosportas.	24	valandų	„Le	Mans“	lenktynės.	
16.30	Dviračių	sportas.	„Criterium	du	Dauphine“.	
18.00	 Futbolo	 apžvalga.	Brazilija.	 18.10	 Sporto	
linksmybės.	 18.30,	 22.00	 Tenisas.	 ATP	 „World	
Tour	250“.	19.45	Jojimo	žurnalas.	20.00	Jojimas	
su	 kliūtimis.	 „Global	 Champions	 Tour“.	 21.30,	
0.30	 Futbolas.	 Pasaulio	 čempionato	 studija.	
23.30	Fechtavimas.	Europos	čempionatas.	1.00	
Motosportas.	24	valandų	„Le	Mans“	lenktynės.		

6.50	 Dokumentinis	f.	
„Sodo	paslaptys“.

7.45	 Išgelbėti	dizainerį.
8.40	 „Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	Dokumentinis	f.	
„Duok	leteną!“

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	Dokumentinis	f.	

„Mylėk	savo	sodą“.
14.00	Griežčiausi	tėvai.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Paslaptingos	istori-

jos.	Raganos	pabu-
čiavimas.

16.30	Būrėja	(N-7).
17.00	 „Viešbutis	„Grand	

Hotel“	(N-7).
18.55	Žodis	-	ne	žvirblis.
19.00	Dokumentinis	f.	

„Dingusi	Rokfelerio	
ekspedicija“.

20.00	Nematomas	žmogus.
21.00	 „Niro	Vulfo	mįslės.	

Tik	per	mano	lavoną“.
22.50	Siaubo	trileris	

„Juodojo	ežero	
paslaptis“	(N-14).

0.35	 Dešimčia	metų	jau-
nesni	(N-7).

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

patiekalai	per		
15	minučių.

11.00	Dokumentinis	f.		
„Su	Anthony	
Bourdainu	be	rezer-
vacijos“	(N-7).

12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	Juokingiausi	

Amerikos	namų	vaiz-
deliai.

13.00	Topmodeliai	(N-7).
14.00, 17.00	 Jokių		

kliūčių!	(N-7)
15.00	 „Krovinių	karai“	(N-7).
16.00	Crisso	Angelo	iliuzi-

jų	pasaulis	(N-7).
18.00	 „Rezidentai“	(N-7).
19.05	Fantastinis	f.	

„Žvaigždžių	karai	VI.	
Džedajaus		
sugrįžimas“	(N-7).

22.00	 „Krintantis	dangus“	
(N-14).

22.45	Pertraukoje	-	Kitoks	
futbolo	čempionatas.

23.05	 „Naujokė“	(N-7).
23.35	Komedija	„Daugiau	

nei	draugai“	(N-7).
0.05	 „Žmogžudystė“	(N-14).
1.05	 „Lyga“	(N-7).
1.55	 „Klyvlendo	šou“		

(N-7).
2.20	 „Lujis“	(N-7).

9.00	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 Sveikatos		
užtaisas.

10.00	 „Protėvių		
šauksmas“.

11.00	Reidas.
11.30	 „Gražuoliukas“.
12.30	Žymiausios	pasaulio	

vietos.
13.00	Rekordininkai.
13.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.00	 „Žvėrelių	būrys:	
Marko	Polo	kodas“.

15.45	Mados	legendos.
16.15	 „Paskutinis	legionas“	

(N-7).
18.00	 „Rani:	maištingoji	

princesė“	(N-7).
19.00	Dokumentinis	f.	

„Kenedžių	paliki-
mas“.

20.00	 „Įkalčiai“	(N-7).
21.00	 „Kolumbo	žiedas“	

(N-14).
22.35	Klaipėdos		

savaitė.	Savaitės	
įvykių		
apžvalga.

23.05	 „Džentelmenas“		
(N-14).

0.05	 Geros	savijautos	
gidas.

0.35	 Rekordininkai.

„titAniKAS“
Drama. JAV. 1997. Režisierius Dž.Kameronas. Vaidina L.Dikaprijus, 
K.Vinslet, B.Zeinas.

1912 metais laivo, plaukiančio į svajonių žemę Ameriką, denyje susitiko 
du jauni žmonės - Rouzė ir Džekas. Ji - turtuolė, plaukianti pirma klase. 
Jis - vagišius. Tačiau meilei nelemta tęstis amžinai. Naktį laivas susiduria su 
ledkalniu ir nuskęsta. Rouzė išlieka gyva, o Džekas, ją išgelbėjęs, žūva.

tV3
21.25

rekomenduoja

„mAŽiEJi FoKEriAi“
KomeDija. JAV. 2010. Režisierius 
P.Veicas. Vaidina R.De Niras, 
B.Stileris, O.Vilsonas.

Gregas ir Pem Fokeriai po bendro 
gyvenimo dešimtmečio ruošiasi 
atšvęsti penktąjį savo dvynukų 
gimtadienį. Nusprendžiama šven-
tę surengti ištaigingą, pakviečiami 
ne tik tėvai ir draugai, bet net ir 
buvusi Pem meilė Kevinas. 

„mEilĖ niuJorKE 2“
romantinė KomeDija. Rusija. 2010. 
Režisierius M.Balčiūnas. 
Vaidina  A.Čadovas, 
V.Hapasalas, M.Jefremovas.

Lėktuve jaunuolių kompanija su-
sipažįsta su amerikiečių pora, ši 
jiems papasakoja apie vienuolyną 
miesto pakraštyje. Anot legendos, 
vienuolynas garsėja tuo, kad pade-
da susigrąžinti vaisingumą viltiems 
netekusioms poroms. 

„FilADElFiJoS VAiKiS“
Kriminalinė Drama. JAV. 2012. 
Režisierius Dž.Koneris. Vaidina 
V.Čethemas, D.Sava, S.Batler.

Dilonas Makeibas yra gimęs kovoto-
jas. Tačiau kai tampa NCAA imtynių 
čempionu, įsivelia į incidentą ir jo me-
tu žūva policininkas. Atlikęs 10 metų 
bausmę kalėjime, Dilonas grįžta na-
mo ir sužino, kad vienas jo draugų 
turi didelių problemų dėl skolų. 

tV3
19.30

lnK
0.35

BtV
21.00
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6.00	 Sveikatos	ABC.
6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Ekstrasensai	prieš	

nusikaltėlius	(N-7).
9.00	 Romantinė	drama	

„Inga	Lindstrom.	
Vidurvasario	tango“.

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

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

puse	vyro“	(N-7).
20.00	 TV	serialas	„Didžiojo	

sprogimo	teorija“	(1).
20.30	Jokių	kliūčių!
21.30	Trileris	„Astronauto	

žmona“	(N-14).
23.40	TV	serialas	„Tikras	

kraujas“	(N-14).
0.45	 TV	serialas	

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

„Laukinis“	(N-7).
2.40	 Bamba	TV	(S).

7.10	 Programa.
7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 Teritorija.
8.00	 Mūsų	miškai.
8.30	 Šiandien	kimba.
9.00	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Jazzu	(N-7).
10.00	Nuoga	tiesa.	„Ar	

žinios	apie	mas-
turbaciją	ir	prezer-
vatyvus	ištvirkins	
lietuvius?“	(N-7).

11.00	Pasaulis	X	(N-7).
12.00	Patriotai	(N-7).
13.00	Viskas	bus	gerai!	
14.00	Dokumentinis	f.	

„Pavojingiausi	
pasaulio	gyvūnai“.

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.38	Grilio	skanėstai.
18.50	 „Likvidacija“	(N-7).
19.50	 „Kartą	Odesoje...“	
21.00	Nuoga	tiesa.	

„Šiandien	privalomi	
skiepai	-	o	kas	
rytoj?“	(N-7).

22.00	Reporteris.	Orai.
22.38	Grilio	skanėstai.
22.50	Pasaulis	X	(N-7).
23.50	 „Kartą	Odesoje...“	
0.50	 Reporteris.	Orai.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 „Brolių	Grimų	pasa-

kos“.	3	s.	„Broliukas	
ir	sesutė“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Kine	kaip	kine.
12.00	 Istorinė	drama	

„Sodybų	tuštėjimo	
metas“	(1,	2).

14.35	Šventadienio	mintys.
15.00	Septynios	Kauno	

dienos.
15.30	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
16.20	Laba	diena,	Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	Dž.Verdžio	opera	

„Ernanis“.	
20.20	Teatras.
21.10	 „Procesas“.	Filmas	

pagal	Franco	Kafkos	
romaną.	1994	m.	
Rež.	A.Puipa.

23.30	Kūrybos	metas.	
Jautresnis	negu	rei-
kia...	Viešnagė	Juozo	
Grušo	namuose.

24.00	Panorama.	
0.25	 Penki	pianistai	-		

penki	koncertai.		
L.	van	Bethovenas.	
Koncertas	fortepi-
jonui	ir	orkestrui	
op.15,	Nr.1,	C-
dur.	Solistė	Gryta	
Tatorytė.

1.05	 Linija,	spalva,	forma.

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Mano	draugė		

beždžionėlė“.
9.05	 „Zoro“.
9.35	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00	 „Linksmieji		
žvėreliai“.

10.30	 „Sodininkų	pasaulis“.
11.00	 „Karadajus“	(N-7).
12.00	 „Kaimo	daktarė.	

Tęsinys“	(1)	(N-7).
13.00	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Draugai	VII“	(N-7).
16.00	 „Jaunavedžiai“		

(N-7).
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
16.55	Žodis	-	ne	žvirblis.
17.00	Linksmieji	žvėreliai.
17.30	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
20.00	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Komedija	šeimai	

„Apgautasis“	(N-7).
22.40	 „Gyvenimas	pagal	

Harietą“	(N-7).
23.40	 „Dūmas“	(1)	(N-14).
0.35	 Sveikatos	ABC.

9.10, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.25	 Universitetai.lt.
9.55	 „Beverli		

Hilsas	90210“	(N-7).
10.50	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

11.55	 „Viskas		
teisėta“	(N-7).

12.55	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.25, 20.00	 „Univeras“	
(N-7).

15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Kingas	ir		

Maksvel“	(N-7).
17.00	 „112.	Ekstremali	

pagalba“	(N-7).
18.00	 „Viskas		

teisėta“	(N-7).
19.00, 1.00	 „CSI	krimina-

listai“	(N-7).
21.00	 „Naša	Raša“		

(N-14).
22.05	 „Amerikietiška		

siaubo	istorija“	
(N-14).

22.45	Pertraukoje	-		
Kitoks	futbolo		
čempionatas	(N-14).

23.10	Siaubo	trileris	
„Kukurūzų		
vaikai.		
Aizeko		
sugrįžimas“	(S).

1.50	 „Lujis“	(N-7).

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	 „Skrebutis“		
(N-7).

15.15	 „Kenedžių		
palikimas“.

18.30	Klaipėdos		
savaitė.

16.15	 „Minties		
greitis“	(N-7).

18.00	Rekordininkai.
18.30	Klaipėdos		

savaitė.
19.00	 „Įkalčiai“		

(N-7).
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.15	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

20.45	 „Če	Gevara.		
Antroji	dalis“	(N-7).

23.05	Balticum		
TV	žinios.

23.20	Fantastinis		
nuotykių	f.		
„Odisėjas	ir	Rūkų	
sala“	(N-14).

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Legenda	apie	Korą“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“	.
9.05	 „Meilės	sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

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

Fokeriai“	(N-7).
13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Legenda	apie		

Korą“.
14.20	Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
14.50	TV	serialas	

„Nuostabi	meilė“.
16.45	TV	serialas	„Moterys	

meluoja	geriau“.
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.30	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	Aklos	vestuvės	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	
orai.

22.00	TV	serialas	
„Raudonoji	našlė“	.

23.00	Romantinė	komedija	
„Paskutinis	bučinys.

1.10	 TV	serialas	„CSI	
kriminalistai“	(N-14).

2.00	 TV	serialas	„24	
valandos“	(N-14).

2.50	 TV	serialas	
„Anarchijos	vaikai“.

6.35	 „Žuviukai	burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Filmas	šeimai	

„Šailas“.
10.40	Veiksmo	f.	„Piko	

valanda	2“	(N-7).
12.30	 „Kulverstukas“.
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas	gyvenimas“.
15.00	 „Be	kaltės	kalta“	(1).
17.00	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.50	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Motina	ir	sūnūs“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

20.25	K11.	Komisarai	tiria.	
Įtariamas	komisaras.

21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	
22.10	TV	serialas	

„Juodasis	sąrašas“.
23.10	 „Judantis	objektas“.
0.10	 „Specialioji	Los	

Andželo	policija“.
1.05	 „Nikita“	(1)	(N-7).
2.00	 TV	serialas	„Čakas“.

6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Hartlando	užuovėja“.
11.00	LRT	Vasaros	studija.	

Referendumas	dėl	
žemės	pardavimo	
užsieniečiams.

12.00	Ryto	suktinis	su	Zita	
Kelmickaite.

12.55	Keliai.	Mašinos.	
Žmonės.

13.25	Savaitė.
13.50	Lašas	po	lašo.
13.55	Laba	diena,	Lietuva.	
14.00	Žinios.	Orai.
14.10	Laba	diena,	Lietuva.	

Tiesioginė	aktualijų	
laida.

15.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato		
apžvalga.	

18.00	Šiandien.
18.30	 Pasaulio	futbolo	čem-

pionatas.	Vokietija	-		
Portugalija.	

21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	Panorama.	
21.30	Loterija	„Perlas“.
21.35	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	Iranas	-		
Nigerija.	

0.10	 Vakaro	žinios.	
0.40	 Pasaulio	futbolo	

čempionatas.		
Gana	-	JAV.	

 14.35 	 Šventadienio	
	 mintys

 8.30 	 Šiandien	kimba 18.25 	 „Mentalistas“ 15.55 	 „Komisaras	
	 Reksas“

 16.45 	 „Moterys	meluoja	
	 geriau“

 19.30 	 Tikras	gyvenimas  16.15 	 „Minties	greitis“ 18.00 	 „Viskas	teisėta“ 22.40 	 „Gyvenimas	pagal
	 Harietą“

TV PROGRAMAbirželio 16 d.Pirmadienis

„MEILĖ GYVENTI“
SerialaS. Vokietija. 2011. Režisierė P.Vymers. Vaidina K.Bail, 
I.Burbach, K.Dyzing.

Tarp nuostabaus grožio Bavarijos kalnų įsikūrusi ligoninė, kuriai va-
dovauja profesorė Joana Lindner, jos vyras Tomas - teisėjas, o sūnus 
Markas - irgi gydytojas. Šioje klinikoje, be Lindnerių, dirba daug pro-
fesionalių gydytojų ir slaugytojų, pacientai prižiūrimi itin rūpestingai. 
Tačiau darbas dar ne viskas - ligoninėje ūžia intrigos, kyla asmeninių 
santykių dramos.

rekomenduoja

TV8
22.50

„MEILĖS TINKLUOSE“
Drama. Vokietija. 2006. 
Režisierius Dž.Delbridžas. 
Vaidina K.Dekert, P.Fichtė, 
K.Vaicenbiok.

Seserys Paula ir Agneta Rondal 
gyvena jaukiame žvejų miestelyje 
Švedijoje. Mirus tėvams Agneta 
valdo šeimos viešbutį, o Paula 
verčiasi iš žvejybos. Seserims sun-
ku sudurti galą su galu. Netikėtai 
moterys sulaukia pelningo pasiū-
lymo parduoti šeimos viešbutį. 
Agnetą visai sužavi ši galimybė, 
o Paula delsia...

„PASKUTINIS BUČINYS“
romantinė komeDija. JAV. 2006. 
Režisierius T.Goldvinas. Vaidina 
Z.Brafas, Dž.Baret, K.Aflekas.

Maiklas - 29-erių architektas, vis 
dar nežinantis, ko nori šiame gy-
venime, tačiau jaučiantis, kad nėra 
pasiruošęs sukurti šeimą. Tačiau 
kai jo mergina Džena praneša 
esanti nėščia, vyrukas nuspren-
džia vesti ją prie altoriaus ir pri-
siimti atsakomybę už netrukus 
pasaulį išvysiantį kūdikį. Vestuvių 
vakarėlio metu Maiklas susižavi 
miela juodaplauke Kim.

„KUKURŪZŲ VAIKAI.  
AIZEKO SUGRĮŽIMAS“
Siaubo trileriS. JAV. 1999. 
Režisierė K.Skogland. Vaidina 
N.Ramzi, G.Bulokas, E.Koromzai.

Mistinėje sektoje gimusi Hana po 
daugelio metų grįžta į Gatviką 
išsiaiškinti, kas jos tikroji mama. 
Pakeliui ji paveža keistą dvasinin-
ką. Šis užuolankomis kalba apie 
ateitį, apie jos vardo lemtį ir ją 
pačią. Paslaptingas vyras staiga 
dingsta. 

TV8
21.05

TV3
23.00

TV6
23.10

TV8
7.45,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.40	 Meilės	 kon-
vejeris.	 9.40	 „Linksmieji	 draugai“.	 10.10	 „Senoji	
animacija“.	10.50	„Bolivudas	Alpėse“.	12.40,	16.00	
Gydytojai.	 13.35,	 19.00	 „Apkabink	 mane“.	 14.30,	
20.35	„Moterys	meluoja	geriau“.	17.00,	23.45	Mano	
vaikas.	 18.00,	 22.50	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Laba-
nakt,	vaikučiai.	21.05	Drama	„Meilės	tinkluose“.	

INfO TV
5.00	 Sveikatos	 kodas.	 5.50,	 13.45	 Padėkime	
augti.	6.15,	16.20	Ne	vienas	kelyje.	6.50	Pagal-
bos	skambutis	(N-7).	7.35,	9.30,	15.50	Savaitės	
kriminalai	 (N-7).	 8.05	 Apie	 žūklę.	 8.30	 Šefas	
rekomenduoja.	 9.00	 Žinios.	 9.55,	 11.50	 „Mus	
supantis	pasaulis“.	10.50,	12.45	„Rojaus	sodai“.	
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	pirkimas.	9.55	Gyventi	
sveikai.	11.35	Mūsų	laikais.	12.25	Metas	pietauti.	
13.05	 Jie	 ir	 mes.	 14.20	 „Mėsėdžiai	 prieš	 žalia-
valgius“.	 15.50	 J.Menšovos	 laida.	 16.40	 Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	 20.00	 Laikas.	 20.40,	 22.50	 Lietuvos	 „Lai-
kas“.	21.00	„Saulė.	Jūra.	Keramzitas“	premjera.	

REN
7.00	Animacinis	f.	7.10	„Kuoktelėjęs“.	10.55	Šei-
mos	 dramos.	 11.50	 Kviestinė	 vakarienė.	 12.50	
Ekstrasensų	mūšis.	 15.00	 Žiūrėti	 visiems!	 16.30	
Šeimos	 dramos.	 17.20	 Nemeluok	 man!	 19.15	
Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.25	Kviesti-
nė	vakarienė.	21.25	Tikra	virtuvė.	22.20	Dokumen-
tinis	spec.	projektas.	0.10	„Afromaskvietis	2“.	

TV POLONIA
7.05	 „Stalo	 kalnų	 parkas“.	 7.55	 Polonija	 už-
sienyje.	 8.05	 Peiliu	 ir	 šakute.	 8.25	 „Detektyvai	
atostogauja“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	
11.50	Savaitraštis.pl.	12.40,	17.55,	1.45	„Galeri-
ja“.	13.05	„Sultinio	kubelis“.	13.25,	18.45,	21.40,	
2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„Pas	
poną	Dievą	sodelyje“.	14.40	 „Laukinė	Lenkija“.	
15.10	 Made	 in	 Poland.	 15.45	 Kultūringieji	 PL.	
16.45	Lenkų	valgiai.	17.05	„Zlotopolskiai“.	17.35	
Klimatas	 ir	 skonis.	 18.20,	 22.45,	 5.10	 Polonija	
užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	5.20	„Sul-
tinio	 kubelis“.	 19.25	 „Antrojo	 pasaulinio	 karo	
enciklopedija“.	19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	La-
banaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	progno-
zė.	21.50,	3.45	„Pagalbos	signalas“.	23.00,	4.35	
Polonia	 24.	 23.45	 „Komisaras	 Aleksas“.	 1.30	
Klajūno	 užrašai.	 2.15	 „Detektyvai	 atostogauja“.	
2.45	Animacinis	f.		

DIVA UNIVERSAL TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	„Kortnė	
ir	Kim	užkariauja	Niujorką“.	7.30,	10.50	„Karda-
šianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	8.20,	
11.40,	 15.50	 „Išskirtiniai“.	 9.10,	 13.20,	 18.20	
„Džuliana	ir	Bilas“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	mili-
jonieriui“.	20.00,	0.35	„Svajonių	namai“.	21.15	
„Kortnė	 ir	 Chloja	 užkariauja	 Majamį“.	 22.05	
„Liežuvautoja“.	 22.55	 „Gyvenimas	 kaip	 šou“.	
23.45,	1.50	„Projektas	„Vestuvės“.		

TV1000
10.55	„Įsimintinas	kelias“.	12.50	„Riterio	žvaigž-
dė“.	15.10	„Keleiviai“.	16.55	„Kovotojas“.	19.00	
„Kada	atvyksime?“	20.50	„Tarp	jaunų	ir	karštų“.	
22.45	„Įsimintinas	kelias“.	0.55	„Meilės	riba“.		

DIScOVERY
7.00,	 11.50	 Kaip	 tai	 pagaminta?	 7.25	 Sandėlių	
medžiotojai.	 7.50,	 19.05	 Relikvijų	 medžiotojai.	
8.15,	15.25	Išgyventi.	9.10,	23.00Vyras,	moteris,	
gamta.	10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	sta-
tybos.	12.40	Apgavikai.	13.35	Važiavimas.	14.30	
Vairuotojai.	18.10	Aukcionų	karaliai.	18.40	San-
dėlių	medžiotojai.	19.35,	2.25	Karai	dėl	bagažo.	
20.00	Kaip	tai	veikia?	21.00	Upių	monstrai.	

NATIONAL GEOGRAPhIc
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Audi“	 auto-
mobilių	 gamyklos.	 11.00	 Jukono	 auksas.	
12.00	Proto	žaidimai.	13.00	Neįmintos	laine-
rio	 „Luizitanija“	mįslės.	 14.00	 Priešistorinės	
A.	 15.00	 Paskutinis	 Sumatros	 tigras.	 16.00	
Pavojingiausi	 miškų	 gyvūnai.	 17.00	 Tre-
čiojo	 reicho	 statiniai.	 18.00	 Jukono	 auksas.	
19.00	Kosmosas:	erdvė	ir	laikas.	20.00	Kortų	
iliuzionistas.	 21.00	 Skaičių	 žaidimai.	 22.00	
S.Hawkinso	ateities	mokslas.	23.00	Kalėjimo	
sunkumai.	 24.00	 Kortų	 iliuzionistas.	 1.00	
Nakties	programa.	

TRAVEL
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00,	 20.00	
Naujo	 būsto	 paieška.	 9.00	 Vestuvės	 svetur.	
Singapūras.	9.30	Praskleista	prabanga.	Pietų	
Afrika.	10.00	Fiestos	Brazilijos	gatvėse.	10.30,	
13.00,	 17.00,	 22.30	 Karai	 dėl	 bagažo.	 11.00,	
17.30,	 23.00	 Paminklų	 paslaptys.	 12.00	 Gel-
bėtojai.	 12.30,	 16.30,	 24.00	 Sandoriai	 pasie-
nyje.	13.30,	22.00	 Fiestos	Brazilijos	gatvėse.	
15.00	 Viešbučių	 verslas.	 16.00	 Gelbėtojai.	
18.00	 Fiestos	Brazilijos	gatvėse.	19.00	Ame-
rikos	maistas.	Hiustonas.	21.00	Čia	Brazilija.	
1.00	Naktinė	programa.	

ANIMAL
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Pragariška	
katė.	8.15	Gamtoje.	9.10,	22.00	Kačiukai	ir	šuny-
čiai.	10.05,	14.40,	21.05	Žmogus	ir	liūtai.	11.00	
Gyvūnų	teritorija.	12.20	Viskas	apie	šunis.	12.50,	
5.45	 Veterinaras.	 13.45	 Dideli	 ir	 baisūs.	 15.30	
Akvariumų	verslas.	16.30	Gamtoje.	17.25	Katės.	
18.20	Kačių	neįmanoma	nemylėti.	19.15	Akva-
riumų	 verslas.	 20.10	 Namai	 medžiuose.	 22.55	
Egzotiški	augintiniai.	23.50	Gyvūnų	policija.	

SPORT1
7.00,	19.00	Pasaulio	galiūnų	čempionatas	8.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“	 -	 San	
Antonio	 „Spurs“.	 Ketvirtas	 susitikimas.	 Fina-
las.	 10.10	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	
apžvalga	 11.10	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	12.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	
Vilniaus	 „Lietuvos	 Rytas“	 -	 „Triumph“.	 13.50	
VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	„Astana“	-	Klai-
pėdos	 „Neptūnas“.	15.40	NBA	krepšinio	 lyga.	
Dalaso	 „Mavericks“	 -	 San	 Antonio	 „Spurs“.	
18.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	
apžvalga	20.00	NBA	krepšinio	lyga.	Maja-
mio	 „Heat“	 -	 San	Antonio	 „Spurs“.	Ketvirtas	
susitikimas.	Finalas.	22.15	NBA	krepšinio	lyga.	
Čikagos	„Bulls“	-	Indianos	„Pacers“.	0.30	NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.		

VIASAT SPORT BALTIc
8.45	Motosportas.	Spidvėjus.	Švedijos	GP	lenk-
tynės.	11.45	Boksas.	Ruslanas	Provodnikovas	-	
Chrisas	Algieri.	14.45	Rankinis.	Danija	-	Lietuva.	
16.15	 Kalnų	 dviračiai.	 Pasaulio	 taurė.	 Austrija.	
18.30	 Motosportas.	 Žiedinės	 lenktynės.	 Norve-
gija.	 20.30	 Motosportas.	 Katalonijos	 MotoGP	
Moto3	lenktynės.	21.50	Motosportas.	Katalonijos	
MotoGP	Moto2	kvalifikacija.	23.15	Motosportas.	
Katalonijos	MotoGP	lenktynės.	0.55	Motospor-
tas.	Nascar	400	mylių	lenktynių	apžvalga.	1.55	
„Formulė-1“.	 Kanados	 GP	 lenktynių	 apžvalga.	
2.55	 Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Ka-
nada	-	Švedija.	5.30	Ledo	ritulys.	Pasaulio	čem-
pionatas.	 Čekija	 -	 Norvegija.	 7.30	 Ledo	 ritulys.	
Pasaulio	čempionatas.	Kazachstanas	-	Suomija.	

EUROSPORT
9.30,	12.45	Pasaulio	 futbolo	čempionato	žurna-
las.	9.45,	13.00,	21.00	Dviračių	sportas.	 „Crite-
rium	du	Dauphine“.	10.30	Motosporto	žurnalas.	
10.45	Motosportas.	24	valandų	Le	Mano	lenkty-
nės.	11.45	Stalo	tenisas.	14.00,	15.40,	18.40,	1.00	
Tenisas.	 ATP	 „World	 Tour	 250“.	 15.30,	 18.30	
Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 apžvalga.	 21.30,	
0.30	„Copacabana“.	Pasaulio	futbolo	čempionato	
studija.	22.00	Rankų	lenkimas.	23.30,	0.05	Spor-
to	linksmybės.	23.45	Jojimo	žurnalas.	
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6.00	 Sveikatos	ABC.
6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Ekstrasensai	prieš	

nusikaltėlius	(N-7).
9.00	 Romantinė	drama	

„Inga	Lindstrom.	
Vidurvasario	tango“.

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

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

puse	vyro“	(N-7).
20.00	 TV	serialas	„Didžiojo	

sprogimo	teorija“	(1).
20.30	Jokių	kliūčių!
21.30	Trileris	„Astronauto	

žmona“	(N-14).
23.40	TV	serialas	„Tikras	

kraujas“	(N-14).
0.45	 TV	serialas	

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

„Laukinis“	(N-7).
2.40	 Bamba	TV	(S).

7.10	 Programa.
7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 Teritorija.
8.00	 Mūsų	miškai.
8.30	 Šiandien	kimba.
9.00	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Jazzu	(N-7).
10.00	Nuoga	tiesa.	„Ar	

žinios	apie	mas-
turbaciją	ir	prezer-
vatyvus	ištvirkins	
lietuvius?“	(N-7).

11.00	Pasaulis	X	(N-7).
12.00	Patriotai	(N-7).
13.00	Viskas	bus	gerai!	
14.00	Dokumentinis	f.	

„Pavojingiausi	
pasaulio	gyvūnai“.

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.38	Grilio	skanėstai.
18.50	 „Likvidacija“	(N-7).
19.50	 „Kartą	Odesoje...“	
21.00	Nuoga	tiesa.	

„Šiandien	privalomi	
skiepai	-	o	kas	
rytoj?“	(N-7).

22.00	Reporteris.	Orai.
22.38	Grilio	skanėstai.
22.50	Pasaulis	X	(N-7).
23.50	 „Kartą	Odesoje...“	
0.50	 Reporteris.	Orai.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 „Brolių	Grimų	pasa-

kos“.	3	s.	„Broliukas	
ir	sesutė“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Kine	kaip	kine.
12.00	 Istorinė	drama	

„Sodybų	tuštėjimo	
metas“	(1,	2).

14.35	Šventadienio	mintys.
15.00	Septynios	Kauno	

dienos.
15.30	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
16.20	Laba	diena,	Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	Dž.Verdžio	opera	

„Ernanis“.	
20.20	Teatras.
21.10	 „Procesas“.	Filmas	

pagal	Franco	Kafkos	
romaną.	1994	m.	
Rež.	A.Puipa.

23.30	Kūrybos	metas.	
Jautresnis	negu	rei-
kia...	Viešnagė	Juozo	
Grušo	namuose.

24.00	Panorama.	
0.25	 Penki	pianistai	-		

penki	koncertai.		
L.	van	Bethovenas.	
Koncertas	fortepi-
jonui	ir	orkestrui	
op.15,	Nr.1,	C-
dur.	Solistė	Gryta	
Tatorytė.

1.05	 Linija,	spalva,	forma.

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Mano	draugė		

beždžionėlė“.
9.05	 „Zoro“.
9.35	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00	 „Linksmieji		
žvėreliai“.

10.30	 „Sodininkų	pasaulis“.
11.00	 „Karadajus“	(N-7).
12.00	 „Kaimo	daktarė.	

Tęsinys“	(1)	(N-7).
13.00	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Draugai	VII“	(N-7).
16.00	 „Jaunavedžiai“		

(N-7).
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
16.55	Žodis	-	ne	žvirblis.
17.00	Linksmieji	žvėreliai.
17.30	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
20.00	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Komedija	šeimai	

„Apgautasis“	(N-7).
22.40	 „Gyvenimas	pagal	

Harietą“	(N-7).
23.40	 „Dūmas“	(1)	(N-14).
0.35	 Sveikatos	ABC.

9.10, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.25	 Universitetai.lt.
9.55	 „Beverli		

Hilsas	90210“	(N-7).
10.50	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

11.55	 „Viskas		
teisėta“	(N-7).

12.55	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.25, 20.00	 „Univeras“	
(N-7).

15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Kingas	ir		

Maksvel“	(N-7).
17.00	 „112.	Ekstremali	

pagalba“	(N-7).
18.00	 „Viskas		

teisėta“	(N-7).
19.00, 1.00	 „CSI	krimina-

listai“	(N-7).
21.00	 „Naša	Raša“		

(N-14).
22.05	 „Amerikietiška		

siaubo	istorija“	
(N-14).

22.45	Pertraukoje	-		
Kitoks	futbolo		
čempionatas	(N-14).

23.10	Siaubo	trileris	
„Kukurūzų		
vaikai.		
Aizeko		
sugrįžimas“	(S).

1.50	 „Lujis“	(N-7).

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	 „Skrebutis“		
(N-7).

15.15	 „Kenedžių		
palikimas“.

18.30	Klaipėdos		
savaitė.

16.15	 „Minties		
greitis“	(N-7).

18.00	Rekordininkai.
18.30	Klaipėdos		

savaitė.
19.00	 „Įkalčiai“		

(N-7).
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.15	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

20.45	 „Če	Gevara.		
Antroji	dalis“	(N-7).

23.05	Balticum		
TV	žinios.

23.20	Fantastinis		
nuotykių	f.		
„Odisėjas	ir	Rūkų	
sala“	(N-14).

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Legenda	apie	Korą“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“	.
9.05	 „Meilės	sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

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

Fokeriai“	(N-7).
13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Legenda	apie		

Korą“.
14.20	Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
14.50	TV	serialas	

„Nuostabi	meilė“.
16.45	TV	serialas	„Moterys	

meluoja	geriau“.
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.30	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	Aklos	vestuvės	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	
orai.

22.00	TV	serialas	
„Raudonoji	našlė“	.

23.00	Romantinė	komedija	
„Paskutinis	bučinys.

1.10	 TV	serialas	„CSI	
kriminalistai“	(N-14).

2.00	 TV	serialas	„24	
valandos“	(N-14).

2.50	 TV	serialas	
„Anarchijos	vaikai“.

6.35	 „Žuviukai	burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Filmas	šeimai	

„Šailas“.
10.40	Veiksmo	f.	„Piko	

valanda	2“	(N-7).
12.30	 „Kulverstukas“.
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas	gyvenimas“.
15.00	 „Be	kaltės	kalta“	(1).
17.00	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.50	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Motina	ir	sūnūs“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

20.25	K11.	Komisarai	tiria.	
Įtariamas	komisaras.

21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	
22.10	TV	serialas	

„Juodasis	sąrašas“.
23.10	 „Judantis	objektas“.
0.10	 „Specialioji	Los	

Andželo	policija“.
1.05	 „Nikita“	(1)	(N-7).
2.00	 TV	serialas	„Čakas“.

6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Hartlando	užuovėja“.
11.00	LRT	Vasaros	studija.	

Referendumas	dėl	
žemės	pardavimo	
užsieniečiams.

12.00	Ryto	suktinis	su	Zita	
Kelmickaite.

12.55	Keliai.	Mašinos.	
Žmonės.

13.25	Savaitė.
13.50	Lašas	po	lašo.
13.55	Laba	diena,	Lietuva.	
14.00	Žinios.	Orai.
14.10	Laba	diena,	Lietuva.	

Tiesioginė	aktualijų	
laida.

15.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato		
apžvalga.	

18.00	Šiandien.
18.30	 Pasaulio	futbolo	čem-

pionatas.	Vokietija	-		
Portugalija.	

21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	Panorama.	
21.30	Loterija	„Perlas“.
21.35	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	Iranas	-		
Nigerija.	

0.10	 Vakaro	žinios.	
0.40	 Pasaulio	futbolo	

čempionatas.		
Gana	-	JAV.	

 14.35 	 Šventadienio	
	 mintys

 8.30 	 Šiandien	kimba 18.25 	 „Mentalistas“ 15.55 	 „Komisaras	
	 Reksas“

 16.45 	 „Moterys	meluoja	
	 geriau“

 19.30 	 Tikras	gyvenimas  16.15 	 „Minties	greitis“ 18.00 	 „Viskas	teisėta“ 22.40 	 „Gyvenimas	pagal
	 Harietą“
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„MEILĖ GYVENTI“
SerialaS. Vokietija. 2011. Režisierė P.Vymers. Vaidina K.Bail, 
I.Burbach, K.Dyzing.

Tarp nuostabaus grožio Bavarijos kalnų įsikūrusi ligoninė, kuriai va-
dovauja profesorė Joana Lindner, jos vyras Tomas - teisėjas, o sūnus 
Markas - irgi gydytojas. Šioje klinikoje, be Lindnerių, dirba daug pro-
fesionalių gydytojų ir slaugytojų, pacientai prižiūrimi itin rūpestingai. 
Tačiau darbas dar ne viskas - ligoninėje ūžia intrigos, kyla asmeninių 
santykių dramos.

rekomenduoja

TV8
22.50

„MEILĖS TINKLUOSE“
Drama. Vokietija. 2006. 
Režisierius Dž.Delbridžas. 
Vaidina K.Dekert, P.Fichtė, 
K.Vaicenbiok.

Seserys Paula ir Agneta Rondal 
gyvena jaukiame žvejų miestelyje 
Švedijoje. Mirus tėvams Agneta 
valdo šeimos viešbutį, o Paula 
verčiasi iš žvejybos. Seserims sun-
ku sudurti galą su galu. Netikėtai 
moterys sulaukia pelningo pasiū-
lymo parduoti šeimos viešbutį. 
Agnetą visai sužavi ši galimybė, 
o Paula delsia...

„PASKUTINIS BUČINYS“
romantinė komeDija. JAV. 2006. 
Režisierius T.Goldvinas. Vaidina 
Z.Brafas, Dž.Baret, K.Aflekas.

Maiklas - 29-erių architektas, vis 
dar nežinantis, ko nori šiame gy-
venime, tačiau jaučiantis, kad nėra 
pasiruošęs sukurti šeimą. Tačiau 
kai jo mergina Džena praneša 
esanti nėščia, vyrukas nuspren-
džia vesti ją prie altoriaus ir pri-
siimti atsakomybę už netrukus 
pasaulį išvysiantį kūdikį. Vestuvių 
vakarėlio metu Maiklas susižavi 
miela juodaplauke Kim.

„KUKURŪZŲ VAIKAI.  
AIZEKO SUGRĮŽIMAS“
Siaubo trileriS. JAV. 1999. 
Režisierė K.Skogland. Vaidina 
N.Ramzi, G.Bulokas, E.Koromzai.

Mistinėje sektoje gimusi Hana po 
daugelio metų grįžta į Gatviką 
išsiaiškinti, kas jos tikroji mama. 
Pakeliui ji paveža keistą dvasinin-
ką. Šis užuolankomis kalba apie 
ateitį, apie jos vardo lemtį ir ją 
pačią. Paslaptingas vyras staiga 
dingsta. 

TV8
21.05

TV3
23.00

TV6
23.10

TV8
7.45,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.40	 Meilės	 kon-
vejeris.	 9.40	 „Linksmieji	 draugai“.	 10.10	 „Senoji	
animacija“.	10.50	„Bolivudas	Alpėse“.	12.40,	16.00	
Gydytojai.	 13.35,	 19.00	 „Apkabink	 mane“.	 14.30,	
20.35	„Moterys	meluoja	geriau“.	17.00,	23.45	Mano	
vaikas.	 18.00,	 22.50	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Laba-
nakt,	vaikučiai.	21.05	Drama	„Meilės	tinkluose“.	

INfO TV
5.00	 Sveikatos	 kodas.	 5.50,	 13.45	 Padėkime	
augti.	6.15,	16.20	Ne	vienas	kelyje.	6.50	Pagal-
bos	skambutis	(N-7).	7.35,	9.30,	15.50	Savaitės	
kriminalai	 (N-7).	 8.05	 Apie	 žūklę.	 8.30	 Šefas	
rekomenduoja.	 9.00	 Žinios.	 9.55,	 11.50	 „Mus	
supantis	pasaulis“.	10.50,	12.45	„Rojaus	sodai“.	
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	pirkimas.	9.55	Gyventi	
sveikai.	11.35	Mūsų	laikais.	12.25	Metas	pietauti.	
13.05	 Jie	 ir	 mes.	 14.20	 „Mėsėdžiai	 prieš	 žalia-
valgius“.	 15.50	 J.Menšovos	 laida.	 16.40	 Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	 20.00	 Laikas.	 20.40,	 22.50	 Lietuvos	 „Lai-
kas“.	21.00	„Saulė.	Jūra.	Keramzitas“	premjera.	

REN
7.00	Animacinis	f.	7.10	„Kuoktelėjęs“.	10.55	Šei-
mos	 dramos.	 11.50	 Kviestinė	 vakarienė.	 12.50	
Ekstrasensų	mūšis.	 15.00	 Žiūrėti	 visiems!	 16.30	
Šeimos	 dramos.	 17.20	 Nemeluok	 man!	 19.15	
Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.25	Kviesti-
nė	vakarienė.	21.25	Tikra	virtuvė.	22.20	Dokumen-
tinis	spec.	projektas.	0.10	„Afromaskvietis	2“.	

TV POLONIA
7.05	 „Stalo	 kalnų	 parkas“.	 7.55	 Polonija	 už-
sienyje.	 8.05	 Peiliu	 ir	 šakute.	 8.25	 „Detektyvai	
atostogauja“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	
11.50	Savaitraštis.pl.	12.40,	17.55,	1.45	„Galeri-
ja“.	13.05	„Sultinio	kubelis“.	13.25,	18.45,	21.40,	
2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„Pas	
poną	Dievą	sodelyje“.	14.40	 „Laukinė	Lenkija“.	
15.10	 Made	 in	 Poland.	 15.45	 Kultūringieji	 PL.	
16.45	Lenkų	valgiai.	17.05	„Zlotopolskiai“.	17.35	
Klimatas	 ir	 skonis.	 18.20,	 22.45,	 5.10	 Polonija	
užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	5.20	„Sul-
tinio	 kubelis“.	 19.25	 „Antrojo	 pasaulinio	 karo	
enciklopedija“.	19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	La-
banaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	progno-
zė.	21.50,	3.45	„Pagalbos	signalas“.	23.00,	4.35	
Polonia	 24.	 23.45	 „Komisaras	 Aleksas“.	 1.30	
Klajūno	 užrašai.	 2.15	 „Detektyvai	 atostogauja“.	
2.45	Animacinis	f.		

DIVA UNIVERSAL TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	„Kortnė	
ir	Kim	užkariauja	Niujorką“.	7.30,	10.50	„Karda-
šianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	8.20,	
11.40,	 15.50	 „Išskirtiniai“.	 9.10,	 13.20,	 18.20	
„Džuliana	ir	Bilas“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	mili-
jonieriui“.	20.00,	0.35	„Svajonių	namai“.	21.15	
„Kortnė	 ir	 Chloja	 užkariauja	 Majamį“.	 22.05	
„Liežuvautoja“.	 22.55	 „Gyvenimas	 kaip	 šou“.	
23.45,	1.50	„Projektas	„Vestuvės“.		

TV1000
10.55	„Įsimintinas	kelias“.	12.50	„Riterio	žvaigž-
dė“.	15.10	„Keleiviai“.	16.55	„Kovotojas“.	19.00	
„Kada	atvyksime?“	20.50	„Tarp	jaunų	ir	karštų“.	
22.45	„Įsimintinas	kelias“.	0.55	„Meilės	riba“.		

DIScOVERY
7.00,	 11.50	 Kaip	 tai	 pagaminta?	 7.25	 Sandėlių	
medžiotojai.	 7.50,	 19.05	 Relikvijų	 medžiotojai.	
8.15,	15.25	Išgyventi.	9.10,	23.00Vyras,	moteris,	
gamta.	10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	sta-
tybos.	12.40	Apgavikai.	13.35	Važiavimas.	14.30	
Vairuotojai.	18.10	Aukcionų	karaliai.	18.40	San-
dėlių	medžiotojai.	19.35,	2.25	Karai	dėl	bagažo.	
20.00	Kaip	tai	veikia?	21.00	Upių	monstrai.	

NATIONAL GEOGRAPhIc
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Audi“	 auto-
mobilių	 gamyklos.	 11.00	 Jukono	 auksas.	
12.00	Proto	žaidimai.	13.00	Neįmintos	laine-
rio	 „Luizitanija“	mįslės.	 14.00	 Priešistorinės	
A.	 15.00	 Paskutinis	 Sumatros	 tigras.	 16.00	
Pavojingiausi	 miškų	 gyvūnai.	 17.00	 Tre-
čiojo	 reicho	 statiniai.	 18.00	 Jukono	 auksas.	
19.00	Kosmosas:	erdvė	ir	laikas.	20.00	Kortų	
iliuzionistas.	 21.00	 Skaičių	 žaidimai.	 22.00	
S.Hawkinso	ateities	mokslas.	23.00	Kalėjimo	
sunkumai.	 24.00	 Kortų	 iliuzionistas.	 1.00	
Nakties	programa.	

TRAVEL
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00,	 20.00	
Naujo	 būsto	 paieška.	 9.00	 Vestuvės	 svetur.	
Singapūras.	9.30	Praskleista	prabanga.	Pietų	
Afrika.	10.00	Fiestos	Brazilijos	gatvėse.	10.30,	
13.00,	 17.00,	 22.30	 Karai	 dėl	 bagažo.	 11.00,	
17.30,	 23.00	 Paminklų	 paslaptys.	 12.00	 Gel-
bėtojai.	 12.30,	 16.30,	 24.00	 Sandoriai	 pasie-
nyje.	13.30,	22.00	 Fiestos	Brazilijos	gatvėse.	
15.00	 Viešbučių	 verslas.	 16.00	 Gelbėtojai.	
18.00	 Fiestos	Brazilijos	gatvėse.	19.00	Ame-
rikos	maistas.	Hiustonas.	21.00	Čia	Brazilija.	
1.00	Naktinė	programa.	

ANIMAL
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Pragariška	
katė.	8.15	Gamtoje.	9.10,	22.00	Kačiukai	ir	šuny-
čiai.	10.05,	14.40,	21.05	Žmogus	ir	liūtai.	11.00	
Gyvūnų	teritorija.	12.20	Viskas	apie	šunis.	12.50,	
5.45	 Veterinaras.	 13.45	 Dideli	 ir	 baisūs.	 15.30	
Akvariumų	verslas.	16.30	Gamtoje.	17.25	Katės.	
18.20	Kačių	neįmanoma	nemylėti.	19.15	Akva-
riumų	 verslas.	 20.10	 Namai	 medžiuose.	 22.55	
Egzotiški	augintiniai.	23.50	Gyvūnų	policija.	

SPORT1
7.00,	19.00	Pasaulio	galiūnų	čempionatas	8.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“	 -	 San	
Antonio	 „Spurs“.	 Ketvirtas	 susitikimas.	 Fina-
las.	 10.10	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	
apžvalga	 11.10	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	12.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	
Vilniaus	 „Lietuvos	 Rytas“	 -	 „Triumph“.	 13.50	
VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	„Astana“	-	Klai-
pėdos	 „Neptūnas“.	15.40	NBA	krepšinio	 lyga.	
Dalaso	 „Mavericks“	 -	 San	 Antonio	 „Spurs“.	
18.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	
apžvalga	20.00	NBA	krepšinio	lyga.	Maja-
mio	 „Heat“	 -	 San	Antonio	 „Spurs“.	Ketvirtas	
susitikimas.	Finalas.	22.15	NBA	krepšinio	lyga.	
Čikagos	„Bulls“	-	Indianos	„Pacers“.	0.30	NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.		

VIASAT SPORT BALTIc
8.45	Motosportas.	Spidvėjus.	Švedijos	GP	lenk-
tynės.	11.45	Boksas.	Ruslanas	Provodnikovas	-	
Chrisas	Algieri.	14.45	Rankinis.	Danija	-	Lietuva.	
16.15	 Kalnų	 dviračiai.	 Pasaulio	 taurė.	 Austrija.	
18.30	 Motosportas.	 Žiedinės	 lenktynės.	 Norve-
gija.	 20.30	 Motosportas.	 Katalonijos	 MotoGP	
Moto3	lenktynės.	21.50	Motosportas.	Katalonijos	
MotoGP	Moto2	kvalifikacija.	23.15	Motosportas.	
Katalonijos	MotoGP	lenktynės.	0.55	Motospor-
tas.	Nascar	400	mylių	lenktynių	apžvalga.	1.55	
„Formulė-1“.	 Kanados	 GP	 lenktynių	 apžvalga.	
2.55	 Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Ka-
nada	-	Švedija.	5.30	Ledo	ritulys.	Pasaulio	čem-
pionatas.	 Čekija	 -	 Norvegija.	 7.30	 Ledo	 ritulys.	
Pasaulio	čempionatas.	Kazachstanas	-	Suomija.	

EUROSPORT
9.30,	12.45	Pasaulio	 futbolo	čempionato	žurna-
las.	9.45,	13.00,	21.00	Dviračių	sportas.	 „Crite-
rium	du	Dauphine“.	10.30	Motosporto	žurnalas.	
10.45	Motosportas.	24	valandų	Le	Mano	lenkty-
nės.	11.45	Stalo	tenisas.	14.00,	15.40,	18.40,	1.00	
Tenisas.	 ATP	 „World	 Tour	 250“.	 15.30,	 18.30	
Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 apžvalga.	 21.30,	
0.30	„Copacabana“.	Pasaulio	futbolo	čempionato	
studija.	22.00	Rankų	lenkimas.	23.30,	0.05	Spor-
to	linksmybės.	23.45	Jojimo	žurnalas.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 16.00 	 „Liežuvautoja“  16.20 	 „Laukinis	
	 pasaulis“

 0.55 	 Alinos	Orlovos
	 koncertas

 10.00 	 „Hartlando	
	 užuovėja“

 21.00 	 Soriukas 13.20 	 „Meškiukai	
	 Gamiai

TV8
7.55,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 8.50	 Meilės	
konvejeris.	9.50	„Linksmieji	draugai“.	10.20	„Senoji	
animacija“.	10.55	„Meilės	tinkluose“.	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	 Laba-
nakt,	vaikučiai.	21.05	Drama	„Meilės	beieškant“.	

Info TV
9.40,	 12.15,	 15.55	 Dviračio	 šou.	 10.05,	 14.15	
Yra	 kaip	 yra.	10.55,	16.20	 24	 valandos.	11.30,	
15.10	KK2.	12.45	Retrospektyva.	Autoriai	Juozas	
Matonis	ir	Vytautas	Damaševičius.	Ciklas	„Me-
nininkų	portretai“.	2001	m.	13.15	KTV -	kino	ir	
televirtuvė.	13.45	Pasivaikščiojimai	su	Marijonu	
Mikutavičiumi.	VDU	karta.	17.00	Info	diena.	

PBK
9.00,	 11.00,	 14.00	 Naujienos.	 9.25	 Kontrolinis	
pirkimas.	9.55	Gyventi	 sveikai.	11.35	Mūsų	 lai-
kais.	12.30	Metas	pietauti.	13.05	Jie	ir	mes.	14.20	
„Viskas	susitvarkys,	mieloji“.	15.50	J.Menšovos	
laida.	 16.45,	 4.00	 Mados	 nuosprendis.	 17.50	
Susituokime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	
20.35,	 22.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	 21.00	 „Saulė.	
Jūra.	Keramzitas“.	22.55	Vakarinis	Urgantas.	

REn
7.00	Animacinis	f.	7.10	Tinkamas	vaistas.	8.05	
Nemeluok	 man!	 9.50	 Šeimos	 dramos.	 10.40	
Kviestinė	vakarienė.	11.35	Dokumentinis	spec.	
projektas.	 13.30	 Žiūrėti	 visiems!	 15.25	 Mano	
nuostabūs...	16.20	Šeimos	dramos.	17.20	Ne-
meluok	man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	
vaistas.	20.25	Kviestinė	vakarienė.	21.35	Tikra	
virtuvė.	 22.35	 Dokumentinis	 spec.	 projektas.	
0.25	„Afromaskvietis	2“.	

TV PolonIa
7.55	Lenkų@lenkų	žodynas.	8.25	„Šeši	milijo-
nai	 sekundžių“.	9.00	Klausimai	per	pusryčius.	
12.10,	 23.00	 Polonia	 24.	 12.40,	 17.55,	 1.45	
„Dvi	 medalio	 pusės“.	 13.05,	 18.55	 „Sultinio	
kubelis“.	13.30,	18.45,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„Londoniečiai“.	14.50	
„Teisieji“.	 15.50	 XIV	 festivalio	 „Du	 teatrai“	
Sopote	 2014	 gala.	 16.40	 Lenkų	 valgiai.	 17.00	
„Zlotopolskiai“.	17.30	Istorijos	aktualijos.	18.20,	
22.45	Polonija	užsienyje.	18.30	 TV	ekspresas.	
19.25	 „Antrojo	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija“.	
19.55	 „Garbės	 laikas“.	 20.45	 Labanaktukas.	
21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	
3.45	 „Naujokė“.	23.45	 „Saitai“.	2.15	 „Šeši	mi-
lijonai	 sekundžių“.	 2.45	 Animacinis	 f.	 5.20	
„Sultinio	kubelis“.		

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	6.40,	10.00,	14.10	„Kortnė	ir	Kim	
užkariauja	 Niujorką“.	 7.30,	 10.50„Kardašianų	
šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	8.20,	11.40,	
15.50,	 0.10,	 2.40	 „Išskirtiniai“.	 9.10,	 13.20,	
18.20„Džuliana	ir	Bilas“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	
milijonieriui“.	16.40	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	
17.30	„Beverli	Hilso	auksinis	jaunimas“.	20.00,	
22.30	 „Ištekėjusi	 už	 Džonaso“.	 21.40	 „Mados	
kontrolė“.	23.20„Projektas	„Vestuvės“.	

TV1000
11.10	 „Kada	 atvyksime?“	 13.05	 „Tarp	 jaunų	
ir	 karštų“.	 15.05	 „Draugai	 su	 vaikais“.	 17.10	
„Niekados	 šalies	 beieškant“.	 19.00	 „Ateini	 čia	
arba	gausi	į	dūdą!“	20.55	„Supermenas:	sugrį-
žimas“.	23.35	„Paskutinė	uždanga“.	

DIscoVERy
10.05	 Aukso	 karštligė.	 10.55	 Didelės	 statybos.	
11.50	 Kaip	 tai	 pagaminta?	 12.40	 Apgavikai.	
13.35	Automobilių	dirbtuvė.	 14.30	Penktoji	 pa-
vara.	15.25	Iliuzionistas.	18.10	Aukcionų	karaliai.	
18.40	 Sandėlių	 medžiotojai.	 19.35	 Karai	 dėl	
bagažo.	20.00	Kaip	tai	veikia?	21.00	Degtindariai.	
22.00,	24.00	Mafija.	23.00	Prekybos	meistrai.	

naTIonal GEoGRaPhIc
	 8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Lamborghini“	
automobilių	 gamyklos.	 11.00	 Jukono	 auksas.	
12.00	Proto	žaidimai.	13.00	Kortų	iliuzionistas.	
14.00	 Skaičių	 žaidimai.	 15.00	 Nilo	 krokodilo	
ataka.	 16.00	 Pavojingiausi	 miesto	 džiunglių	
gyvūnai.	 17.00	 Trečiojo	 reicho	 statiniai.	 18.00	
Jukono	 auksas.	 19.00	 Patrauklus	 mokslas.	
20.00	 Padėk	 nelaimėje.	 21.00	 Nenugalimųjų	
dvikova.	 22.00	 Patrauklus	 mokslas.	 23.00	 Ka-
lėjimo	sunkumai.	24.00	Padėk	nelaimėje.	1.00	
Nakties	programa.	

TRaVEl
	 7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 Karibų	 8.00	
Būsto	 paieška.	 Londonas,	 Didžioji	 Britanija;	
Ekvadoras.	 9.00	 Vestuvės	 svetur.	 Filipinai.	
9.30	 Praskleista	 prabanga.	 Kruizas	 Grai-
kijoje.	 10.00,	 13.30,	 18.30,	 22.00	 Fiestos	
Brazilijoje.	 10.30,	 13.00,	 17.00,	 22.30	 Karai	
dėl	 bagažo.	 11.00,	 18.00,	 23.00	 Paminklų	
paslaptys.	 12.00,	 16.00	 Gelbėtojai.	 12.30,	
16.30,	 24.00	 Sandoriai	 pasienyje.	 14.00,	
20.00	Naujo	būsto	paieška.	15.00	Viešbučių	
verslas.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 Nepažinti	
Havajai.	21.00	Ekspedicija.	Pietų	Afrika.	1.00	
Naktinė	programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 Žalioji	enciklopedija.
7.00	 „Legenda	apie	Korą“.
7.30	 „Simpsonai“	(N	-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“.
9.05	 „Meilės	sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(1).
11.15	Aklos	vestuvės.
12.20	 „Juodoji	skylė“.
12.50	Animacinis	f.	„Ragai	

ir	kanopos	sugrįžta“.
13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Legenda	apie	Korą“.
14.20	 „Simpsonai“	(N	-7).
14.50	 TV	serialas	„Nuostabi	

meilė	(N	-7).
15.50	 „Nuostabi	meilė“.
16.45	 TV	serialas	„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	Veiksmo	drama	

„Agentūra	
S.K.Y.D.A.S.“	(1)	.

23.00	Komedija	„Gabalėlis	
dangaus	(N	-7).

1.10	 „CSI	kriminalistai“.
2.05	 „24	valandos“.
2.55	 TV	serialas	

„Anarchijos	vaikai“.

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 „Žuviukai	burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N	-7).
8.45	 TV	serialas	„Velvet“.
10.15	Katastrofų	f.	

„Armagedonas“.
13.00	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N	-7).
15.00	 „Be	kaltės	kalta“.
17.00	Labas	vakaras,	

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

Sportas.	Orai.
19.30	Tikras	gyvenimas.	

„Gegutė“.	Šeimų	
dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

20.25	K11.	Komisarai	tiria.	
Rusiška	ruletė.

21.00	Soriukas	(N	-14).
21.30	Žinios.
22.10	Veiksmo	trileris	

„Pasmerktieji“.
0.25	 TV	serialas	

„Specialioji	Los	
Andželo	policija“.

1.20	 TV	serialas	„Nikita“.
2.15	 TV	serialas	„Čakas“.

6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Hartlando		

užuovėja“.
11.00	Mūsų	miesteliai.	

Šeštokai.	1	d.
12.00	Dokumentinis	f.	

„Dviračiais	per	
Himalajus“.

13.00	Emigrantai.
13.55	Laba	diena,	Lietuva.	

Tiesioginė	aktualijų	
laida.

14.00	Žinios.	Orai.
14.10	Laba	diena,	Lietuva.	
15.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.	
18.00	Šiandien
18.30	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Belgija		-	Alžyras.	

21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.30	Loterija	„Perlas“.
21.35	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Brazilija		-	Meksika.	

0.10	 Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

0.40	 Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	
Rusija		-	Pietų	
Korėja.	

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

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N	-7).

9.00	 Amerikietiškos	imty-
nės	(N	-7).

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	sugrįži-
mas“	(N	-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

sprogimo	teorija“	
(N	-7).

20.30	Jokių	kliūčių!
21.30	Komedija	„Nevykėlis	

Frenkas“	(N	-7).
23.15	TV	serialas	„Tikras	

kraujas“	(N	-14).
0.20	 TV	serialas	

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

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

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.45	 Grilio	skanėstai.
8.00	 „Kartą	Odesoje...“	
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	24/7.
13.00	Pasaulis	X	(N	-7).
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.38	Grilio	skanėstai.
18.50	 „Gamtos	pasaulis“.
19.00	Numatomos	LKL	

mažojo	finalo	
rungtynės.	Vilniaus	
„Lietuvos	rytas“		-	
Prienų	„TonyBet“.

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

Lietuva.	Orai.
22.38	Grilio	skanėstai.
22.50	 Nuoga	tiesa.	

„Šiandien	privalomi	
skiepai		-	o	kas	rytoj?“	

23.50	 „Kartą	Odesoje...“
0.50	 Reporteris.	Pažangi	

Lietuva.	Orai.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.

8.05	 „Hartlando	užuovėja“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	 Pasaulio	lietuvių	jauni-

mo	susitikimas	2012.	
13.00	Krepšininko,	olim-

pinio	čempiono	
Šarūno	Marčiulionio	
jubiliejui.	

13.45	 „Džeronimas“.
14.05	 „Mažasis	princas“.
14.30	Pagalbos	ranka.
15.00	Tremtinių	dainos.
15.35	Linija,	spalva,	forma.
16.20	Laba	diena,	Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	V	tarptautinės	šiuo-

laikinio	meno	mugės	
„ARTVILNIUS’14“	
atidarymo	iškilmės.	

18.50	 Lietuvių	dokumentika.	
19.45	Kompozitoriaus,	diri-

gento	Balio	Dvariono	
110	-osioms	gimimo	
metinėms.	

20.00, 20.30		Pasaulio	
dokumentika.	

21.00	Septynios	Kauno	
dienos.

21.30	Savaitė.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos		-	kaip	

šventė.	
24.00	Panorama.	
0.25	 Penki	pianistai		-	

penki	koncertai.	
0.55	 Alinos	Orlovos	kon-

certas.
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birželio 17 d.

 20.45 	 „Objektas	11“ 15.00 	 Išlikimas	 18.00 	 „Didingasis	
	 amžius“

AnimAl
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Kačių	neįma-
noma	nemylėti.	8.15,	16.30	Gamtoje.	9.10	Katės.	
10.05,	14.40,	21.05,	2.25	Žmogus	ir	liūtai.	11.00	
Gyvūnų	 teritorija.	12.20,	6.35	Viskas	apie	šunis.	
12.50,	 5.45	 Gyvūnų	 jaunikliai.	 13.45	 Dideli	 ir	
baisūs.	15.30	Akvariumų	verslas.	17.25	Krokodilų	
medžiotojas.	 18.20	 Gyvūnų	 mūšių	 laukai.	 19.15	
Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 20.10	 Egzotiški	 augintiniai.	
22.00,	3.15	Veterinarijos	klinika.	22.55,	4.05	Šunų	
gelbėjimas.	 23.50,	 4.55	 Gyvūnų	 policija.	 0.45	
Laukinis	kriminalas.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

Sport1
8.00	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“ -	
Majamio	 „Heat“.	 Penktas	 susitikimas.	 Finalas.	
12.15	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 Vilniaus	
„Lietuvos	 Rytas“ -	 „Triumph“.	 14.10	 Olandijos	
„Eredivisie“	 lyga.	 „GA	 Eagles“ -	 „AFC	 Ajax“.	
16.00	Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „AFC	Ajax“ -	
„NAC	Breda“.	18.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	
turo	 apžvalga.	 19.00	 VTB	 Vieningoji	 krepši-
nio	lyga.	„Nizhny	Novgorod“ -	Maskvos	CSKA.	
Penktas	 susitikimas.	 Finalas.	 Tiesioginė	 trans-
liacija	(jeigu	prireiks).	21.00	NBA	krepšinio	lyga.	
San	Antonio	„Spurs“ -	Majamio	„Heat“.	Penktas	
susitikimas.	Finalas.	23.15	NBA	krepšinio	lyga.	
Majamio	„Heat“ -	Toronto	„Raptors“.	

ViASAt Sport BAltic
11.35	 Motosportas.	 Žiedinės	 lenktynės.	 Nor-
vegija.	 13.35	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Manchester	 City“ -	 „West	 Ham“.	 15.35	 Fut-
bolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	 finalas.	 „Real“ -	
„Atletico“.	18.25	Ledo	ritulys.	Pasaulio	čempi-
onatas.	Latvija -	Baltarusija.	20.30	Ledo	ritulys.	
Pasaulio	 čempionatas.	 Latvija -	 Šveicarija.	
22.35	 Krepšinis.	 Eurolygos	 finalinio	 ketverto	
varžybos.	 1.05	 Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	 čempi-
onatas.	 Vokietija -	 JAV.	 3.05	 Futbol	 Mundial	
žurnalas.	3.35	Motosportas.	Nascar	400	mylių	
lenktynių	apžvalga.	5.30	Ledo	ritulys.	Pasaulio	
čempionatas.	Norvegija -	Kanada.	7.30	Ledo	ri-
tulys.	Pasaulio	čempionatas.	Danija -	Slovakija.	

EuroSport
9.35	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žurnalas.	
9.45,	22.30	Motosportas.	24	valandų	Le	Mano	
lenktynės.	10.45,	13.00,	15.40,	18.40,	1.00	Te-
nisas.	ATP	„World	Tour	250“.	12.15	Jojimo	žur-
nalas.	 12.30	 Sporto	 linksmybės.	 13.45,	 15.30,	
18.30	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 apžvalga.	
20.00,	 23.25	 Motosporto	 apžvalga.	 20.05	 Spi-
dvėjus.	Švedijos	 lyga.	21.30,	0.30	 „Copacaba-
na“.	Pasaulio	futbolo	čempionato	studija.	22.00	
Spidvėjus.	Švedijos	lyga.	23.00	Pasaulio	moto-
kroso	čempionatas.	23.30	Galiūnų	sportas.	

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Mano	draugė		

beždžionėlė“.
9.05	 „Zoro“.
9.35	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00	Linksmieji	žvėreliai.
10.30	 „Sodininkų		

pasaulis“.
11.00	 „Karadajus“	(N	-7).
12.00	 „Kaimo	daktarė.	

Tęsinys“	(N	-7).
13.00	 „Apgavystės“	(N	-7).
14.00	 „Superauklė“	(N	-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Draugai	VII“	(N	-7).
16.00	 „Jaunavedžiai“		

(N	-7).
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N	-7).
20.00	 „Karadajus“	(N	-7).
21.00	Nuotykių	drama	

„Planketas	ir	
Makleinas“	(N	-14).

23.05	 „Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N	-7).

24.00	 „Dūmas“	(N	-14).
0.55	 „Ties	riba“	(N	-14).

9.10, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.25	 Tavo		

augintinis.
9.55	 „Beverli		

Hilsas	90210“	
(N	-7).

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

18.00	 „Viskas		
teisėta“	(N	-7).

12.55	 „Simpsonai“		
(N	-7).

13.25	 „Univeras“		
(N	-7).

16.00	 „Kingas	ir		
Maksvel“	(N	-7).

15.00	 Išlikimas	(N	-7).
17.00	 „112.	Ekstremali	

pagalba“	(N	-7).
18.00	 „Viskas		

teisėta“	(N	-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N	-7).
20.00	 „Univeras“	(N	-7).
21.00	 „Naša		

Raša“	(N	-14).
21.30	Veiksmo	f.		

„Delta“	būrys“		
(N	-14).

22.45	 „CSI		
kriminalistai“	(N	-7).

0.30	 „Naša		
Raša“	(N	-14).

1.30	 „CSI		
kriminalistai“	(N	-7).

2.20	 „Lujis“	(N	-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

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

kovotojas“.
12.40	Rekordininkai.
13.10	 „Protėvių		

šauksmas“.
14.10	Mados		

legendos.
14.40	 „Fortjė	faktorius“	

(N	-7).
15.40	 „Rani:		

maištingoji	princesė“	
(N	-7).

16.40	 „Kitame	laido		
gale“.

18.30	Geros	savijautos	
gidas.

19.00	 „Gražuoliukas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.15	Reidas.
20.45	 „Objektas	11“		

(N	-7).
21.45	Balticum		

TV	žinios.
22.00	 „Fortjė	faktorius“	

(N	-7).
23.00	 „Kenedžių	

palikimas“.
24.00	 „Rani:		

maištingoji	princesė“	
(N	-7).

„GABAlĖliS DAnGAuS“
Komedija. JAV. 2011. Režisierė N.Kasel. Vaidina K.Hadson, 
G.G.Bernalis, K.Beits.

Nerūpestinga, neromantiška, laisvai į gyvenimą žiūrinti Marli sužino ser-
ganti vėžiu. Nieko keisto, kad net ir tokią liūdną žinią ji priima ramiai ir 
su šypsena. Ją gydantį daktarą Džulianą sužavi toks pacientės požiūris 
į rimtą ligą, bet jis yra visiška Marli priešingybė - uždaras, rimtas ir atsar-
gus vyras. Tačiau galbūt jis yra tai, ko seniai reikėjo Marli?

tV3
23.00

rekomenduoja

„mEilĖS BEiEŠKAnt“
drama. Vokietija. 2006. 
Režisierė H.Kranc. Vaidina 
R.Polak, T.Šarfas, A.Elsholcas.

Skyrybas išgyvenusi jauna turizmo 
ekspertė Kerolain nori pradėti gy-
venimą iš naujo. Jos studijų laikų 
draugas Andreasas pasiūlo naują 
darbą Švedijos turizmo agentūro-
je. Kerolain, sutikusi su pasiūlymu, 
iš karto pajus iššūkius.

„pASmErKtiEJi“
VeiKsmo trileris. JAV. 2007. 
Režisierius S.Vaiperis. 
Vaidina S.Ostinas, V.Džounsas.

Kalinys Džonas Konradas laukia 
mirties bausmės viename Cent-
rinės Amerikos kalėjimų. Tačiau 
vyrukui nelemta taip paprastai pa-
sitraukti iš gyvenimo - jis patenka 
į rankas įtakingam televizijos pro-
diuseriui, renkančiam savo naujojo 
realybės šou dalyvius. 

„DEltA“ BŪrYS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1986. 
Režisierius M.Golanas. 
Vaidina Ž.Norisas, L.Marvinas, 
M.Balzamas.

Libano teroristai okupuoja lėktuvą 
ir laiko įkaitais amerikiečių turistus. 
Užgrobėjai nenutuokia, kad įkai-
tams išlaisvinti Amerikos preziden-
tas išsiunčia patį pajėgiausią kovo-
je su terorizmu būrį „Delta“. 

tV8
21.05

tV6
21.30

lnK
22.10
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Legenda	apie	Korą“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“	.
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	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Legenda	apie	Korą“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	 „Nuostabi	meilė“.
15.50	 „Nuostabi	meilė“.
16.45	 „Moterys	meluoja	

geriau“	(N-7).
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	
19.30	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	TV	serialas	

„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	Biografinė	drama	

„Maištingoji	Džeinė“.
1.30	 TV	serialas	„CSI	

kriminalistai“	(N-14).
2.20	 „24	valandos“	(N-14).
3.10	 TV	serialas	

„Anarchijos	vaikai“.

6.00	 Labas	vakaras,	Lietuva.
6.35	 „Žuviukai	burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 24	valandos	(N-7).
9.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Motina	ir	sūnūs“.	
10.30	Tikras	gyvenimas.	

„Gegutė“.	
11.30, 12.10	 K11.	

Komisarai	tiria.	
Įtariamas	komisaras.

12.55	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

Lietuva.
17.50	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Aplinkybių	auka“.	
20.25	K11.	Komisarai	tiria.	
21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	
22.10	 „Per	plauką	nuo	pra-

žūties“	(N-14).
0.15 	 	„Specialioji	Los	

Andželo	policija“.
1.10  			„Nikita“	(N-7).
2.05  	TV	serialas	„Čakas“	

6.00	 Labas	rytas,		
Lietuva.

9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Hartlando	užuovėja“.
11.00	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.		
Rusija	-	Pietų	Korėja.	

13.00	Emigrantai.
13.55	Laba	diena,	Lietuva.	
14.00	Žinios.	Orai.
14.10	Laba	diena,	Lietuva.	
15.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
15.55	 „Komisaras	Reksas“	
17.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato		
apžvalga.	Tiesioginė	
laida.

18.00	Šiandien	(su	verti-
mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.30	 Pasaulio	futbolo	čem-
pionatas.	Australija	-		
Nyderlandai.	

21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.30	Loterija	„Perlas“.
21.35	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Ispanija	-	Čilė.	

0.10	 Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

0.40	 Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	
Kamerūnas	-	
Kroatija.	

 21.05 	 Panorama 19.30 	 TV	Pagalba  2.05  	 „Čakas“	

Trečiadienis

„PER PLAUKĄ NUO PRAŽŪTIES“
Veiksmo trileris. JAV. 1993. Režisierius R.Heringtonas. Vaidina 
B.Vilisas, S.Dž.Parker, D.Farina.

Policijos detektyvo Tomo Hardžio tėvas nužudytas. Nusikaltėlio niekaip 
nepavyksta aptikti. Tomas, besistengdamas perprasti žudiko maniako 
veiksmus, pradeda įtarti, kad nusikaltėlis - taip pat policininkas. Savo 
įsitikinimus vyriškis paviešina televizijoje ir tai jam kainuoja detektyvo 
ženklelį bei kolegų palaikymą.

rekomenduoja

LNK
22.10

„MOTERIS PRIE ŠVYTURIO“
Drama. Vokietija. 2006. 
Režisierius E.Nisneris. 
Vaidina L.Forestjeri, 
T.Rifenštainas, M.L.Bach.

Viktorija nėra patenkinta savo gyve-
nimu. Nors ji dirba garsaus rašytojo 
Nilso Šalino padėjėja, dalijasi su juo 
ne tik darbais, bet ir lova, moteriai 
kažko trūksta. Netikėtai ji sužino 
paveldėjusi romantišką švyturį. 
Kartu su drauge Eba ir paveldėjimą 
administruojančiu advokatu Kristo-
feriu Viktorija keliauja apžiūrėti savo 
naujojo nekilnojamojo turto.

„DELTA“ BŪRYS 2. 
KOLUMBIETIŠKOJI 
GRANDIS“
Veiksmo filmas. JAV. 1990. 
Režisierius A.Norisas. 
Vaidina Č.Norisas, B.Drago, 
Dž.P.Rajanas.

Kokaino karalius ir sadistas Ramo-
nas mažą Lotynų Amerikos vals-
tybėlę paverčia siaubo šalimi. JAV 
Vyriausybė pasikviečia bebaimį pul-
kininką Skotą Makojų kartu su drą-
siais profesionaliais kariais iš „Deltos“ 
būrio. Jis turi užgrobti neįveikiamą 
Ramono tvirtovę kalnuose.

„MAIŠTINGOJI DŽEINĖ“
Biografinė Drama. Jungtinė 
Karalystė. 2007. Režisierius 
Dž.Džaroldas. Vaidina E.Hadavėj, 
Dž.Makavojus, Dž.Volters.

1795-ieji. 20-metė rašytoja Džeinė 
Ostin svajoja ištekėti už mylimo 
žmogaus. Tėvai Džeinei surado 
puikų jaunikį, kuris garantuos tur-
tingą gyvenimą. Tačiau Džeinė 
susipažįsta su jaunu airiu Tomu 
Lefrojumi, šis ją patraukia savo 
protu bei įžūlumu...

TV8
21.05

TV6
21.30

TV3
23.05

TV8
7.50,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.45,	10.15	Senoji	
animacija.	9.45	„Linksmieji	draugai“.	10.55	„Mei-
lės	 beieškant“.	 12.40,	 16.00	 Gydytojai.	 13.35,	
19.00	 „Apkabink	 mane“.	 14.30,	 20.35	 „Moterys	
meluoja	 geriau“.	 17.00,	 23.45	 Mano	 vaikas.	
18.00,	 22.50	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	
vaikučiai.	21.05	Drama	„Moteris	prie	švyturio“.	

INfO TV
5.00	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	 Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	
13.35	Ne	vienas	kelyje.	17.00	Info	diena.	

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.	12.25	
Metas	pietauti.	13.15	 Jie	 ir	mes.	14.20	 „Indijos	
jogai	tarp	mūsų“.	16.00	J.Menšovos	laida.	16.55	
Mados	 nuosprendis.	 17.55	 Susituokime.	 19.00	
Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.40,	22.55	Lietuvos	
„Laikas“.	21.05	„Saulė.	Jūra.	Keramzitas“.	23.05	
Vakarinis	Urgantas.	23.35	Informacinė	laida.	0.10	
Naktinės	naujienos.	0.25	„Kovos	be	taisyklių“.	

REN
7.00	Animacinis	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.05	Ne-
meluok	man!	9.50	Šeimos	dramos.	10.40	Kviestinė	
vakarienė.	 11.40	 Dokumentinis	 spec.	 projektas.	
13.30	 Žiūrėti	 visiems!	 15.30	 Mano	 nuostabūs...	
16.25	Šeimos	dramos.	17.20	Nemeluok	man!	19.15	
Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.25	Kviestinė	
vakarienė.	21.25	Tikra	virtuvė.	22.25	Dokumentinis	
spec.	projektas.	0.10	„Afromaskvietis	2“.	

TV POLONIA
7.00	 R.Lipko	 benefisas	 (1).	 7.55	 Polonija	 už-
sienyje.	 8.05	 „Ex	 Libris“.	 8.25	 „Tik	 Kasia“.	
9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	 12.00,	 23.00,	
4.35	 Polonia	 24.	 12.40	 „Dvi	 medalio	 pusės“.	
13.05,	 18.55	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.25,	 18.45,	
21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	
13.50	 „Pagalbos	signalas“.	14.50	Rytų	studija.	
15.25	 Okrasa	 laužo	 taisykles.	 15.55	 R.Lipko	
benefisas	(1).	17.00	„Zlotopolskiai“.	17.30,	6.45	
„Vilnoteka“.	 17.55,	 1.45	 „Dvi	 medalio	 pusės“.	
18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	19.25	„Antrojo	pasaulinio	karo	enci-
klopedija“.	19.55	 „Garbės	 laikas“.	20.45	 Laba-
naktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	
21.50,	 3.45	 „Prieplauka“.	 23.45	 „Karininkas“.	
2.15	„Tik	Kasia“.	2.45	Animacinis	f.	5.20	„Sulti-
nio	kubelis“.	5.50	Kas	čia	grojama?	
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7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Ekstrasensai	detekty-
vai	(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane.
10.00	Jokių	kliūčių!
11.00	TV	serialas	

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

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

sprogimo	teorija“	
(N-7).

20.30	Jokių	kliūčių!
21.30	Romantinė	komedija	

„Meilė	trunka	trejus	
metus“	(N-14).

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

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

1.35	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.35	 Bamba	TV	(S).

6.45	 Programa.
6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.45	 Grilio	skanėstai.
8.00	 „Kartą	Odesoje...“	

(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.15	Reporteris.
12.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose		
Jazzu	(N-7).

13.00	 „Kelionė	į	Rio	5.	San	
Paulas“.

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.
18.38	Grilio	skanėstai.
18.50	 „Likvidacija“	(N-7).
19.50	 „Kartą	Odesoje...“	

(N-7).
21.00	Sąmokslo	teorija.	

Tiesioginė	debatų	
laida	(N-7).

22.00	Reporteris.	Orai.
22.38	Grilio	skanėstai.
22.50	Patriotai	(N-7).
23.50	 „Kartą	Odesoje...“	

(N-7).
0.50	 Reporteris.	Orai.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.

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

šventė.	
13.30	Mokslo	komunikaci-

jų	konkursas	„Šlovės	
laboratorija“.	

15.05	Spaudos	kelias
15.30	Legendos.
16.20	Laba	diena,	Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	Pasaulio	lietuvių	

jaunimo	susitikimas	
2012.	Koncertuoja	
„Bix“	ir	„Freaks“.

19.45	Rašytojo	Grigorijaus	
Kanovičiaus		
85-mečiui.	

20.35	LRT	studija	Vilniaus	
knygų	mugėje	2014.	

21.10	Kultūros	savanoriai.
21.40	 ...formatas.	Poetas	

Albinas	Galinis.
22.00	Naktinis	ekspresas.	

Pokalbis	su	rašy-
toju	Grigorijumi	
Kanovičiumi.

22.45	 Grupė	„Arstidir“	
(Islandija).	Islandų	
indie-folk	sensacija.	
Šiaurės	dainų	mistika.

24.00	Panorama.	
0.25	 Penki	pianistai	-		

penki	koncertai.		
L.	van	Bethovenas.

1.05	 Savaitė.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Jaunavedžiai“		

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Mano	draugė		

beždžionėlė“.
9.05	 „Zoro“.
9.35	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00	Linksmieji	žvėreliai.
10.30	 „Mylėk	savo	sodą“.
11.00	 „Karadajus“	(N-7).
12.00	 „Kaimo	daktarė.	

Tęsinys“	(N-7).
13.00	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Draugai	VII“	(N-7).
16.00	 „Senosios	Kristinos	

nutikimai“	(1)	(N-7).
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
20.00	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Veiksmo	trileris	

„Dienos	šviesa“		
(N-7).

23.15	 „Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

0.10	 „Dūmas“	(N-14).
1.05	 „Ties	riba“	(N-14).

9.10, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.25	 Adrenalinas	(N-7).
9.55	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
10.50	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

11.55, 18.00	 „Viskas	teisė-
ta“	(N-7).

12.55	 „Simpsonai“	(N-7).
13.25, 20.00	 „Univeras“	

(N-7).
15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Kingas	ir	Maksvel“	

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir	Staleris“	

(N-7).
19.00	 	„CSI		

kriminalistai“	(N-7).
21.00	 „Naša		

Raša“	(N-14).
21.30	Veiksmo	f.		

„Delta“	būrys	2.	
Kolumbietiškoji	
grandis“	(N-14).

22.45	Pertraukoje	-		
Kitoks	futbolo	čem-
pionatas	(N-7).

24.00	Europos	pokerio	
turas	(S).

1.00	 „Naša	Raša“	(N-14).
1.25	 „CSI		

kriminalistai“	(N-7).
2.15	 Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Reidas.
9.45	 „Gražuoliukas“.
10.45	Sveikatos		

užtaisas.
11.15	 „Kenedžių		

palikimas“.
12.15	 „Paskutinis		

legionas“		
(N-7).

14.00	Geros	savijautos	
gidas.

14.30	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

15.00	 „Laukinių	vakarų	
Pelenė“.

16.30	 „Keturios		
paskutinės	dainos“	
(N-7).

18.30	Mados		
legendos.

19.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

20.00	Balticum		
TV	žinios

20.15	Rekordininkai.
20.45	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
21.45	Balticum		

TV	žinios
22.00	Drama		

„Albertas	Nobsas“	
(N-14).

24.00	Sveikatos		
užtaisas.

 9.00 	 Labas	rytas,	
	 Lietuva

 17.20 	 Lietuva	tiesiogiai 23.35 	 „Tikras	kraujas“  22.00 	 „Albertas	Nobsas“ 19.00 	 „CSI	
	 kriminalistai“

 1.05 	 „Ties	riba“

TV PROGRAMAbirželio 18 d

Diva Universal Tv
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.05	„Beverli	
Hilso	auksinis	 jaunimas“.	7.30,	10.50,	„Karda-
šianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	8.20,	
21.40„Išskirtiniai“.	 9.10,	 13.20,	 18.20„Džulia-
na	 ir	 Bilas“.	 11.40	 „Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	
15.00,	 19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 15.50,	
20.50	 „Ištekėjusi	 už	 Džonaso“.	 16.40,	 20.25,	
22.55	„Mados	kontrolė“.	20.00,	22.30	„Erikas	ir	
Džesė“.	23.20„Projektas	„Vestuvės“.	

Tv1000
11.50	 „Juodasis	 auksas“.	 14.10	 „Dorianas	 Grė-
jus“.	 16.15	 „Supermenas:	 sugrįžimas“.	 19.00	
„Žalvarinis	 arbatinukas“.	 20.50	 „Meilės	 riba“.	
22.50	„Roko	žvaigždė“.		

Discovery
10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	statybos.	
11.50,	6.35	Kaip	tai	pagaminta?	12.40	Apgavi-
kai.	13.35	Greiti	 ir	 triukšmingi.	14.30	Spausk.	
15.25	Nekilnojamojo	turto	agentai.	18.10	Auk-
cionų	 karaliai.	 19.35	 Karai	 dėl	 bagažo.	 20.00	
Kaip	 tai	 veikia?	 21.00	 Aukščiausios	 klasės	
mašinos.	22.00	Ledų	auksas.	23.00,	3.50	Vai-
ruotojai.	24.00	Vaikinai	nuo	Jukono.		

naTional GeoGraphic
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Porsche“	 au-
tomobilių	 gamyklos.	 11.00	 Jukono	 auksas.	
12.00	Proto	žaidimai.	13.00	Padėk	nelaimėje.	
14.00	 Nenugalimųjų	 dvikova.	 15.00	 Kuba,	
atsitiktinis	 rojus.	 16.00	 Pavojinga	 kelionė	
į	 Arktiką.	 17.00	 Antrasis	 pasaulinis	 karas.	
18.00	 Jukono	 auksas.	 19.00	 Patrauklus	
mokslas.	20.00	Lobių	ieškotojai.	21.00	Savo	
rankomis.	22.00	Padėk	nelaimėje.	23.00	Ka-
lėjimo	 sunkumai.	 24.00	 Lobių	 ieškotojai.	
1.00	Nakties	programa.	

Travel
	7.00,	21.00	Pasaulio	keliautojas.	8.00	Būsto	
paieška.	Čilė;	Australija.	9.00	Vestuvės	sve-
tur.	 Taivanas.	 9.30	 Praskleista	 prabanga.	
Škotija.	 10.00,	 13.30,	 18.30,	 22.00	 Fiestos	
Brazilijoje.	 10.30,	 13.00,	 17.00,	 22.30	Karai	
dėl	 bagažo.	 11.00,	 17.30,	 23.00	 Paminklų	
paslaptys.	 12.00,	 16.00	 Gelbėtojai.	 12.30,	
16.30,	 24.00	 Sandoriai	 pasienyje.	 14.00,	
20.00	Naujo	būsto	paieška.	15.00	Viešbučių	
verslas.	19.00	Amerikos	maistas.	1.00	Nak-
tinė	programa.	

animal
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Gyvūnų	
mūšių	 laukai.	 8.15	 Gamtoje.	 9.10	 Krokodilų	
medžiotojas.	 10.05,	 14.40	 Žmogus	 ir	 liūtai.	
11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	 Viskas	
apie	šunis.	12.50,	5.45	Šunų	gelbėjimas.	13.45	
Didysis	 nuotykis.	 15.30	 Akvariumų	 verslas.	
16.30	 Laukinė	 Prancūzija.	 17.25	 Ginant	 lau-
kinę	gamtą.	18.20	Egzotiški	augintiniai.	19.15	
Veterinarijos	 klinika.	 20.10	 Šunų	 gelbėjimas.	
21.05,	 2.25	 Gyvenimas	 laisvėje.	 22.00,	 3.15	
Nežinomi	miestai.	22.55,	4.05	Nežinoma	Indo-
kinija.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	0.45	Laimi-
kis	-	žmogus.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sporT1
10.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „Academica“	
-	 „Nacional“.	 12.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	13.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Kras-
nodar“	 -	 CSKA.	 14.50	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	
Antonio	 „Spurs“	 -	 Majamio	 „Heat“.	 Antras	 susi-
tikimas.	 Finalas.	 17.10	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	
lyga.	Maskvos	CSKA	-	„Nizhny	Novgorod“.	19.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	 20.00	
NBA	krepšinio	lyga.	Majamio	„Heat“	-	San	Antonio	
„Spurs“.	 Šeštas	 susitikimas.	 Finalas.	 22.00	 WTA	
Shenzen	 Open.	 Moterų	 tenisas.	 Pusfinalis.	 23.20	
WTA	Shenzen	Open.	Moterų	tenisas.	Finalas.	

viasaT sporT BalTic
	9.30	Futbolas.	Vokietijos	 taurės	 finalas.	 „Bo-
russia“	 -	 „Bayern“.	 12.15	 Boksas.	 Ruslanas	
Provodnikovas	 -	 Chrisas	 Algieri.	 15.15	 Mo-
tosportas.	 Spidvėjus.	 Švedijos	 GP	 lenktynės.	
18.15	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	 18.45	 Ledo	
ritulys.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Rusija	 -	 Balta-
rusija.	 20.50	 Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	 čempio-
natas.	Čekija	-	Prancūzija.	22.50	Ledo	ritulys.	
Pasaulio	čempionatas.	Kazachstanas	-	Latvija.	
0.50	Ledo	ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	JAV	-	
Latvija.	2.50	Motosportas.	Katalonijos	MotoGP	
lenktynės.	 5.15	 Futbolas.	 Anglijos	 FA	 taurės	
finalas.	 „Arsenal“	 -	 „Hull“.	 8.00	 Ledo	 ritulys.	
Pasaulio	čempionatas.	Ketvirtfinalis.	

eUrosporT
	 9.30,	 12.45,	 15.30,	 18.30	 Pasaulio	 futbolo	
čempionato	žurnalas.	9.45,	13.00,	15.40,	18.40,	
20.00,	 1.00	 Tenisas.	 ATP	 „World	 Tour	 250“.	
11.15	 Lengvoji	 atletika.	 21.00	 Sporto	 links-
mybės.	 21.30,	 0.30	 „Copacabana“.	 Pasaulio	
futbolo	čempionato	studija.	22.00,	23.10	Spor-
to	įvykių	apžvalga.	22.05	Jojimas	su	kliūtimis.	
Nacijų	 taurė.	 22.20	 Jojimo	 žurnalas.	 22.25	
Golfas.	 „European	 Tour“.	 22.55	 Golfo	 klubas.	
23.00	 Jachtklubas.	 23.05	 Mėnesio	 apžvalga.	
23.25	Lengvoji	atletika.	
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 23.15 	 „Vampyro	
	 dienoraščiai“

 18.50 	 „Likvidacija“  22.00 	 Naktinis	
	 ekspresas

 11.00 	 Stilius 23.55 	 „Specialioji	Los	
	 Andželo	policija“

 13.50 	 „Madagaskaro	
	 pingvinai“

TV8
7.45,	15.00	„Žavūs	 ir	drąsūs“.	8.40	„Detektyvė	
Fišer“.	9.45	„Linksmieji	draugai“.	10.15	„Senoji	
animacija“.	10.55,	20.35	„Moteris	prie	švyturio“.	
12.40,	16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	
mane“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	geriau“.	
17.00,	23.45	Mano	vaikas.	18.00,	22.50	„Meilė	
gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 21.05	
Drama	„Debesys	virš	Zomerholmo“	(N-7).	

Info TV
9.00	 Žinios.	 9.40,	 12.15,	 15.55	 Dviračio	 šou.	
10.05,	14.15	Yra	kaip	yra).	10.55,	16.20	24	valan-
dos.	11.30,	15.10	KK2.	12.45	Autopilotas.	13.15	
Tauro	ragas.	13.45	Apie	žūklę.	17.00	Info	diena.	

PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00	 TV	 kanalas	 „Labas	
rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	9.25	Kontro-
linis	pirkimas.	9.55	Gyventi	sveikai.	11.30	Mūsų	
laikais.	 12.20	 Metas	 pietauti.	 13.10	 Jie	 ir	 mes.	
14.20	 Sergejus	 Makoveckis.	 16.00	 J.Menšovos	
laida.	16.55	Mados	nuosprendis.	17.55	Susituoki-
me.	19.00	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.40,	22.50	
Lietuvos	„Laikas“.	21.00	„Saulė.	Jūra.	Keramzitas“.	
23.00	Vakarinis	Urgantas.	23.30	Informacinė	laida.	
0.10	Naktinės	naujienos.	0.20	Prieš	miegą.	

REn
7.05	Animacinis	f.	7.10	Tinkamas	vaistas.	8.05	
Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	 10.50	
Kviestinė	vakarienė.	11.40	Dokumentinis	spec.	
projektas.	 13.35	 Žiūrėti	 visiems!	 15.30	 Mano	
nuostabūs...	16.25	Šeimos	dramos.	17.20	Ne-
meluok	man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	
vaistas.	20.25	Kviestinė	vakarienė.	21.25	Tikra	
virtuvė.	22.25	Dokumentinis	spec.	projektas.	

TV PolonIa
8.00	 „Amangarij“.	 8.25	 „Maikos	 Skovron	 išdai-
gos“.	9.00	Tradicijų	skonis.	9.25,	23.00,	4.35	Po-
lonia	24.	10.05,	17.55,	1.45	„Dvi	medalio	pusės“.	
10.25,	18.45,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	10.30,	18.55	
„Sultinio	 kubelis“.	 11.00	 Šv.Mišių	 transliacija.	
Devintinės.	 14.10	 „M,	 kaip	 meilė“.	 15.10	 „Prie-
plauka“.	16.05	Koncertas	„Už	nuopelnus	lenkams	
ir	Lenkijai	už	šalies	 ribų“.	17.00	 „Zlotopolskiai“.	
17.30,	 6.50	 Kultūros	 informacija.	 18.20,	 22.45,	
5.10	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	
19.25	 „Antrojo	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija“.	
19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	
Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.55,	 3.45	
„Komisaras	Aleksas“.	23.45	 „Policininkas“.	0.35	
Koncertas	„Te	Deum	Laudamus“ -	pasaulio	po-
lonija	 Jonui	 Pauliui	 II“.	 2.15	 „Maikos	 Skovron	
išdaigos“.	2.45	Animacinis	f.	3.00	Žinios.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	šeimi-
ninkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.55	„Beverli	Hilso	
auksinis	 jaunimas“.	 7.05,	 10.25,	 14.35,	 16.15,	
1.00	 „Mados	 kontrolė“.	 7.30,	 10.50„Kardašianų	
šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	8.20	„Tikroji	
Holivudo	 istorija“.	 9.10,	 13.20,	 18.20	 „Džuliana	
ir	Bilas“.	11.40,	16.40	„Išskirtiniai“.	15.00,	19.10	
„Nuotaka	 milijonieriui“.	 15.50,	 21.15	 „Erikas	 ir	
Džesė“.	 20.00	 „Mano	 tiesa“.	 21.40	 „Garsenybių	
nesėkmės“.	23.20	„Projektas	„Vestuvės“.	

TV1000
11.30	 „Gyvenimas“.	 13.35	 „Gnomeo	 ir	 Džiulje-
ta“.	15.15	„Žalvarinis	arbatinukas“.	17.05	„Roko	
žvaigždė“.	19.00	„Muzika	ir	žodžiai“.	20.55	„Ne-
vykėlio	prisiminimai“.	22.55	„Sugrįžimas	į	rojų“.	

DIscoVERy
9.10	Vyras,	moteris,	gamta.	10.05	Aukso	karš-
tligė.	10.55	Didelės	statybos.	11.50	Kaip	tai	pa-
gaminta?	 12.40	 Apgavikai.	 13.35	 Automobilių	
varžytinės.	 14.30	 Automobilių	 dirbtuvė.	 15.25	
Vaikinai	nuo	Jukono.	18.10	Aukcionų	karaliai.	
18.40,	4.20	Sandėlių	medžiotojai.	19.35,	21.00,	
Karai	 dėl	 bagažo.	 22.00	 Kova	 dėl	 konteinerių.	
22.30	Likviduotojas.	23.00	Garažų	auksas.	

naTIonal GEoGRaPhIc
	 9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Roll-Royce“	
automobilių	gamyklos.	11.00	Jukono	auksas.	
12.00	Proto	žaidimai.	13.00	Lobių	ieškotojai.	
14.00	Savo	rankomis.	15.00	Kaip	jūrų	gyvatė.	
16.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	 17.00	
Antrasis	 pasaulinis	 karas.	 18.00	 Aliaskos	
auksas.	 19.00	 Patrauklus	 mokslas.	 20.00	
Kosmosas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 22.00	 Skaičių	
žaidimai.	 23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	 24.00	
Kosmosas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 1.00	 Nakties	
programa.	

TRaVEl
	 7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00	 Naujo	 būsto	
paieška.	9.00	Vestuvės	svetur.	Tailandas.	9.30	
Praskleista	prabanga.	„Ritz	Carlton	Hotel“,	Ru-
sija.	 10.00,	 13.30,	 18.30,	 22.00	 Fiestos	 Brazi-
lijoje.	10.30,	13.00,	17.00,	22.30	Karai	dėl	ba-
gažo.	11.00,	17.30,	23.00	Paminklų	paslaptys.	
12.00,	 16.00	 Gelbėtojai.	 12.30,	 16.30,	 24.00	
Sandoriai	pasienyje.	14.00,	20.00	Naujo	būsto	
paieška.	15.00	Viešbučių	verslas.	19.00	Ameri-
kos	maistas.	Luisvilis.	21.00	Miestų	paslaptys.	
Londonas	 -	 iš	 turgaus	 į	 turgų.	 1.00	 Naktinė	
programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Legenda	apie	Korą“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“.
9.05	 „Meilės	sūkuryje“.
10.10	 „Visada	sakyk	visada“.
11.15	 „Inspektorius	

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

ir	kanopos	sugrįžta“.
13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Madagaskaro		

pingvinai“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	 „Nuostabi	meilė“.
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	Mano	geriausia	

draugė	(1)	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
21.55	Žalioji	enciklopedija.
22.00	TV	serialas	

„Gelbėtojų	būrys“.
23.00	Romantinė	drama	

„Mes	tikime	meile“.
1.25	 TV	serialas	„CSI	

kriminalistai“	(N-14).
2.15	 TV	serialas	„24	

valandos“	(N-14).
3.10	 TV	serialas	

„Anarchijos	vaikai“.

6.35	 „Žuviukai	burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 24	valandos	(N-7).
10.10	 Tikras	gyvenimas.	

„Aplinkybių	auka“.	
11.10	K11.	Komisarai	tiria.	

Lavonas	smėlyje.
11.50	Pagalbos	skambutis.
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
15.00	 „Be	kaltės	kalta“.
17.00	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.50	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	Tikras	gyvenimas.	

„Meilės	trikampis“.	
20.25	K11.	Komisarai	tiria.	

Mirtinas	ištikimybės	
išbandymas	(N-7).

21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	
22.10	 „57	keleivis“	(N-7).
23.55	 „Specialioji	Los	

Andželo	policija“.
0.50	 TV	serialas	„Ties	

riba“	(N-14).
1.45	 Sveikatos	ABC.

6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Hartlando	užuovėja“.
11.00	Stilius.
12.00	Bėdų	turgus.
13.00	Emigrantai.
13.55	Laba	diena,	Lietuva.	
14.00	Žinios.	Orai.
14.10	Laba	diena,	Lietuva.	
15.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.	
18.00	Šiandien.
18.30	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Kolumbija	-	
Dramblio	Kaulo	
Krantas.	Tiesioginė	
transliacija	iš	
Brazilijos.

21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	Panorama.	
21.30	Loterija	„Perlas“.
21.35	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Urugvajus	-	Anglija.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	San	Paulo.

0.10	 Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

0.40	 Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	
Japonija	-	Graikija.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Natalio.

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Ekstrasensai	detekty-
vai	(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane.
10.00	Jokių	kliūčių!
11.00	TV	serialas	

„Laukinis“	(N-7).
12.00	Kalbame	ir	rodome.
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Pragaro	virtuvė.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

sprogimo	teorija“	
(N-7).

20.30	Juoko	kovos	(N-7).
21.30	Kriminalinė	drama	

„Blogio	pinklės“		
(N-14).

23.15	Mistinė	melodrama	
„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(1)	(N-14).

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

1.05	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.05	 Bamba	TV	(S).

6.45	 Programa.
6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.45	 Grilio	skanėstai.
8.00	 „Kartą	Odesoje...“	

(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.15	Reporteris.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Kelionė	į	Rio	6.	

Rio“.
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.
18.38	Grilio	skanėstai.
18.50	 „Likvidacija“	(N-7).
19.50	 „Kartą	Odesoje...“	

(N-7).
21.00	Viskas	bus	gerai!	.
22.00	Reporteris.	Orai.
22.38	Grilio	skanėstai.
22.50	Nusikaltimas	

ir	bausmė.	
Kriminalinės	paslap-
tys	su	K.	Krivicku	
(N-14).

23.50	 „Kartą	Odesoje...“	
(N-7).

0.50	 Reporteris.	Orai.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.

8.05	 „Hartlando	užuovėja“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Naktinis	ekspresas.	

Pokalbis	su	rašy-
toju	Grigorijumi	
Kanovičiumi.

12.15	Muzika	gyvai.	
14.15	Dalia	Kutraitė	

kalbina...	Šarūną	
Marčiulionį.		
1997	m.

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

16.20	Laba	diena,	Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00, 19.40	

Kompozitoriaus,	diri-
gento	Balio	Dvariono	
110-osioms	gimimo	
metinėms.	

20.05	Laiko	ženklai.	
20.40	Spaudos	kelias.	.
21.10	 Legendos.	Rašytojas	

Grigorijus	Kanovičius.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
24.00	Panorama.
0.25	 Penki	pianistai	-	

penki	koncertai.	
1.05	 V	tarptautinės	šiuo-

laikinio	meno	mugės	
„ARTVILNIUS’14“	
atidarymo	iškilmės.	
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 14.20 	 Reidas 21.00 	 „Naša	Raša“ 16.00 	 „Senosios	Kristinos	
	 nutikimai“

AnimAl
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Egzotiški	
augintiniai.	8.15	Laukinė	Prancūzija.	9.10	Ginant	
laukinę	gamtą.	10.05,	14.40	Gyvenimas	laisvėje.	
11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20Viskas	apie	šunis.	
12.50	Veterinaro	pagalba.	13.45,	22.55	Didysis	
nuotykis.	15.30	Akvariumų	verslas.	16.30	Lau-
kinė	 Prancūzija.	 17.25	 Naujagimiai	 gamtoje.	
18.20	Mutantų	planeta.	19.15	Nežinomi	miestai.	
20.10	 Nežinoma	 Indokinija.	 21.05	 Gyvenimas	
laisvėje.	 22.00,	 Aligatorių	 tramdytojai.	 22.55	
Dideli	 ir	 baisūs.	 23.50	 Gyvūnų	 policija.	 0.45	
Banginių	karai.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

Sport1
8.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 Maskvos	
CSKA^S-	„Nizhny	Novgorod“.	Finalas.	9.45	NBA	
krepšinio	 lyga.	San	Antonio	„Spurs“ - Majamio	
„Heat“.	Pirmas	susitikimas.	Finalas.	12.00,	19.00,	
0.45	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	13.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Zenit“ - „Dinamo“.	
15.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „Maritimo“ -	
„FC	 Porto“.	 17.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„PSV	Eindhoven“ -	„Feyenoord“.	20.00	VTB	Vie-
ningoji	krepšinio	lyga.	Maskvos	CSKA	-	„Nizhny	
Novgorod“.	 Finalas.	 21.45	 ATP	 250.	 „Open	 De	
Nice“	 Prancūzija.	 Vyrų	 tenisas.	 Finalas.	 23.45	
Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	

ViASAt Sport BAltic
10.15	 Golfas.	 Inside	 the	 PGA	 Tour	 žurnalas.	
10.45	 Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	 apžvalga.	
11.15	„Trans	World	Sport“	žurnalas.	12.15	Fut-
bolas.	Anglijos	Premier	lygos	žvaigždės	-	Tony	
Adamsas.	 12.45	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lygos	žvaigždės^S-	Peteris	Schmeichelis.	13.15	
Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	legendos.	Ala-
nas	Sheareris.	13.45	Futbolas.	Anglijos	Premier	
lygos	legendos.	Michaelas	Owenas.	14.15	Fut-
bolas.	Anglijos	Premier	lygos	legendos.	Gianf-
ranco	 Zola.	 14.45	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lygos	apžvalga.	15.15	Futbolas.	UEFA	Čempio-
nų	lygos	sezono	apžvalga.	15.45,	1.00	Premier	
lygos	apžvalga.	16.45,	19.00,	21.00,	23.00	Ledo	
ritulys.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Ketvirtfinalis	
2.00	 Krepšinis.	 Eurolygos	 finalinio	 ketverto	
varžybos.	5.10	Rankinis.	Danija	-	Lietuva.	7.40	
Kalnų	dviračiai.	Pasaulio	taurė.	Austrija.	

EuroSport
9.30,	12.45,	15.30,	18.30	Pasaulio	futbolo	čem-
pionato	 žurnalas.	 9.45,	 20.30,	 23.30	 Lengvoji	
atletika.	 11.45,	 13.00,	 15.40,	 18.40,	 1.00	 Teni-
sas.	ATP	„World	Tour	250“.	20.00,	2.00	Teniso	
žvaigždės.	21.30,	0.30	„Copacabana“.	Pasaulio	
futbolo	 čempionato	 studija.	 22.00	 	 Kovinis	
sportas.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios		

Kristinos	nutikimai“	
(1)	(N-7).

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos		

linksmybės“.
8.40	 „Mano	draugė		

beždžionėlė“.
9.05	 „Zoro“.
9.35	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00	Linksmieji	žvėreliai.
10.30	 „Mylėk	savo	sodą“.
11.00	 „Karadajus“	(N-7).
12.00	 „Kaimo	daktarė.	

Tęsinys“	(N-7).
13.00	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Draugai	VII“	(N-7).
16.00	 „Senosios	Kristinos	

nutikimai“	(N-7).
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
20.00	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	 „Midsomerio	žmog-

žudystės	V.	Kirminas	
pumpure“	(N-7).

23.10	 „Begėdis“	(N-14).
0.05	 „Farų	šeima“	(N-7).
1.00	 „Dūmas“	(N-14).

9.10, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.25	 Vienam	gale		

kablys.
9.55	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
10.50	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

11.55, 18.00	 „Viskas		
teisėta“	(N-7).

12.55	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.25, 20.00	 „Univeras“	
(N-7).

15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Kingas	ir	Maksvel“	

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“		
(N-7).

19.00, 0.30	 „CSI	krimina-
listai“	(N-7).

21.00	 „Naša		
Raša“	(N-14).

21.30	Fantastinis		
veiksmo	f.		
„Iksmenai.	Žūtbūtinis	
mūšis“	(N-7).

22.45	Pertraukoje	-		
Kitoks	futbolo	čem-
pionatas	(N-14).

24.00	 „Naša		
Raša“	(N-14).

1.25	 Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

2.20	 „Lujis“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Objektas	11“		

(N-7).
10.45	 „Vanduo“		

(N-7).
12.50	 „Gražuoliukas“.
13.50	Sveikatos		

užtaisas.
14.20	Reidas.
14.50	 „Įkalčiai“	(N-7).
15.50	 „Tai	bent		

mamytė!“		
(N-7).

17.30	 „Kenedžių		
palikimas“.

18.30	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

19.00	 „Fortjė	f	
aktorius“	(N-7).

20.00	Balticum		
TV	žinios.

20.15	Geros	savijautos	
gidas.

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

20.00 	Balticum		
TV	žinios.

22.00	 „Džentelmenas“		
(N-14).

23.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

24.00	 „Įkalčiai“	(N-7).

„iKSmEnAi. ŽŪtBŪtiniS mŪŠiS“
Fantastinis veiksmo Filmas. JAV, Jungtinė Karalystė. 2006. Režisierius 
B.Ratneris. Vaidina H.Džekmenas, H.Beri, F.Jansen.

Atsiradus vaistams, galintiems sustabdyti genetines mutacijas, mu-
tantai pirmą kartą gali rinktis: išsaugoti ypatingąsias galias arba tapti 
paprastais žmonėmis. Išsiskyrus dviejų mutantų lyderių nuomonėms, 
ypatingųjų galių savininkams tenka ruoštis karui.

tV6
21.30

rekomenduoja

„DEBESYS VirŠ 
ZomErHolmo“
Drama. Vokietija. 2006. Režisierė 
K.Mėder. Vaidina S.Kelner, 
H.Durinas, M.Servacijus.

Vaikų slaugytoja Brita Kating ketina 
mesti savo darbą Stokholmo ligo-
ninėje, kad galėtų skirti visą laiką 
medicinos studijoms. Šie ketinimai 
nepatinka Britos vaikinui, chirurgui 
Martinui Vinteriui.

„mES tiKimE mEilE“
romantinė Drama. Jungtinė 
Karalystė.2011. Režisierė 
Madonna. Vaidina E.Korniš, 
Dž.Darsis, A.Raizborou.

1998 m. kyla didelis sujudimas -  
aukcione parduodamas Vindzo-
ro kunigaikščio ir kunigaikštienės 
dvaras. Vienai moteriai, Volei Vin-
trop, tai turi gerokai didesnę reikš-
mę. Volė tarsi apsėsta jų garsios 
meilės istorijos. 

„57 KElEiViS“
veiksmo Filmas. JAV. 1992. 
Režisierius K.Huksas. 
Vaidina T.Saizmoras, B.Peinas, 
V.Snaipsas.

Teroristas, pelnęs žiauraus nusikal-
tėlio reputaciją, užgrobia lėktuvą. 
Džonas Kateris, daugybę kartų 
rengęs antiteroristinius planus, šį 
kartą pats tampa užgrobto lėktu-
vo keleiviu. 

tV8
21.05

lnK
22.10

tV3
23.00
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Tendencijos

Televizijos ir interneto tiekėjai įsitikinę: 
ateityje jie tiksliai žinos, ką norite žiūrėti, dar 
prieš tai, kai įsijungsite televizorių. Jums ne-
bereikės spaudžioti nuotolinio valdymo pulto 
ir ieškoti patinkančios laidos, rinktis iš kelių 
dešimties TV kanalų. Ir tai tik vienas iš dau-
gelio ateities televizijos pranašumų. Ir nors 
kitados buvo spėjama, kad internetas išstums 
televiziją, dabar jau aišku, kad taip nenutiks. 
Internetas tik pakeis televiziją: ji nebebus 
tokia, kokią suvokiame dabar.

Tv kanalas specialiai jums

Greičiausiai jau po 10 metų vartotojas galės 
rinktis iš maždaug 48 mln. TV kanalų. Yra nu-
statyta, kad naujos laidos dažniausiai atranda-
mos netyčia įsijungus vieną ar kitą kanalą. Ta-
čiau nėra tokio TV kanalo, kuris 100 proc. ati-
tiktų visus žiūrovo poreikius. Tai pasikeis, kai 
į rinką įžengs internetinė televizija. Jau dabar 
bandomos programos, kurias naudojant, varto-
tojas nebeturi galimybės rinktis mėgstamos 
programos iš šimto pasiūlytų. Rekomendacijų 
programa bus tokia tiksli, kad pasiūlys varto-

tojui dvi ar tris laidas, kurios puikiai atitiks jo 
pomėgius.

Pagalba specifinei auditorijai

Viena iš šiandienės televizijos problemų -  
orientavimasis į masinį žiūrovą. O ką daryti ne-
didelei, specifinių interesų turinčiai auditorijai? 
Jau artimiausioje ateityje, nesvarbu ar tu -  
retų monetų kolekcininkas, ar Franco Kafkos 
(Franz Kafka) gerbėjas, yra didelė tikimybė, 
kad rasi savo tegu ir labai nepopuliarių po-
mėgį atitinkantį TV kanalą. Speciali kompiu-
terinė paieška padės rasti tas laidas, kurios 
kitu atveju pasimestų tarp populiariausių šou. 
Be to, tai suteiks laidų bei filmų kūrėjams 
daug didesnę laisvę. Jie pagaliau turės savo 
žiūrovus ir nebeturės derintis prie tam tikrų 
televizijos standartų, pavyzdžiui, kad viena 
serialo serija turi trukti apie pusvalandį, o 
filmas - pusantros valandos. Jis galės būti to-
kio ilgio, kokio reikia kūrėjams.

Mažiau reklamos

Matyt, tai, kas labiausiai mus šiandien 
nervina, - reklama 2025 m. išnyks. Kai ku-
rios kompanijos jau įrodė, kad įmanoma su-
kurti televiziją be reklamos. Mėnesinio mo-

kesčio užtenka, kad tokia televizija ne tik 
išsilaikytų, bet ir klestėtų. Be abejo, per at-
einančius dešimt metų tai pakeis visą rekla-
mos ekonomiką. Tačiau dėl to reklamos kū-
rėjai neturėtų išsigąsti. Visa tai gali būti tik 
į gera. Ta pati technologija, kuri vartotojui 
pasiūlys tik tas laidas, kurias jis tikrai žiūrės, 
padės ir reklamos gamintojams. Ši techno-
logija vartotojams galės pasiūlyti tik jiems 
aktualias reklamas. Pavyzdžiui, jei jūs pla-
nuojate pirkti automobilį, jums bus rodomos 
tik automobilių reklamos. Tai reiškia, kad 
žiūrovai reklamų matys mažiau, bet jos pa-
sieks išskirtinai tikslinę auditoriją.

išmanusis televizorius

Kaip atrodys ateities televizorius, spėlio-
jimų yra įvairių. Manoma, kad 2025 m. kiek-
vienuose namuose bus išmanusis televizo-
rius. Technologijos sparčiai žengs į priekį. 
Televizoriaus ekranai galės atsirasti bet ku-
rioje jūsų buto erdvėje jums tik panorėjus, jie 
bus tokio dydžio, kokio nori, išlenkti ir per-
matomi. Vis dėlto, kaip bus iš tiesų, pamaty-
sime po 10 metų.

Pagal užsienio spaudą parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Ateities televizija: 
Nusikelkime į 2024 m. ir įsivaizduokime: grįžtate namo, užeinate į svetainę, liepiate įsijungti televizoriaus ekranui. Jis maloniu balsu 
pasiteirauja, ką šį vakarą norėtumėte žiūrėti. Esate per daug pavargęs rimtoms naujienoms, todėl paprašote savo išmanaus televizo-
riaus parinkti lengvą komediją. Ištiesiate kojas ant sofos ir be jokių reklamos intarpų atsipalaiduojate prie televizoriaus.

48 mln. TV kanalų ir nė vienos reklamos

n 1928 m. liepos 2 d. pirmą kartą 

reguliariai pradėta transliuoti TV 

programa (JAV).
n 1929 m. Londone atidaryta pirmoji 

televizijos studija.
n 1936 m. pirmą kartą pasaulyje 

tiesiogiai transliuojamos olimpinės 

žaidynės (iš Berlyno; transliacijas 

stebėjo 150 tūkst. žiūrovų).

n 1950 m. pradėtos spalvotos  

televizijos transliacijos.

n 1957 m. balandžio 30 d. televizi

ja pradėta transliuoti Lietuvoje.

n 1975 m. vasario 26 d. Lietuvoje 

pradėtos spalvotos televizijos 

transliacijos.

iš televizijos  
isTorijos

Pateikiame keletą pokyčių, kurie, kaip 
spėjama, ateityje laukia televizoriaus mėgėjų

EPA-Eltos nuotr.
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Veidai

TELEVIZIJAUž kadro

Ar Liepos  6-oji 
taps tautinio kostiumo diena?
Lietuvių tautinis kostiumas iškilmingas ir universalus, jį vilkėti gali-
ma įvairiomis aplinkybėmis, o giedant Lietuvos himną - jis tobulas! 
Tuo įsitikins LRT televizijos žiūrovai, kuriems šią žinią savo pavyz-
džiu skleis laidų vedėjai Ugnė Galadauskaitė ir MaRijUs Žiedas.

Tautiniu kostiumu pasipuošęs M.Žiedas intriguos žengdamas į „Pano-
ramos“ studiją, o Ugnė tautiniu kostiumu taip pat puošiasi.

LRT laidų vedėjai prisijungė prie netrukus įvyksiančios jubiliejinės, 
šiemet 90-metį mininčios Dainų šventės organizatorių kvietimo Liepos 
6-ąją skelbti tautinio kostiumo diena. Kas ketverius metus į Vilnių grįž-
tanti Dainų šventė šiemet ne tik sieks nudžiuginti dainomis ir įvairias-
palviais pasirodymais, įtraukti visus į dainą ir vėl atgaivinti tautinės ta-
patybės jausmą, bet ir primins dar vieną pasididžiavimo vertą simbolį - 
tautinį kostiumą. Minint Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, šventės 
organizatoriai Liepos 6-ąją skelbia ir tautinio kostiumo diena. Pasipuošę 
juo ar jo detale, lietuviai visame pasaulyje bus kviečiami kartu giedoti 
šalies himną.

Lietuvos dainų šventė - ypatingas kultūros įvykis, jungiantis visas 
kartas ir visus žmones, stiprinantis šalies tapatybę ir garsinantis jos vardą 
pasaulyje. Lietuvos tautines dainas, šokius, ansamblių, pučiamųjų orkes-
trų, kanklių muzikos ir teatro programas, amatus pristatys gausus būrys 
dalyvių.

„Šį baidarių sezoną pradėjome plaukdami 
pusketvirtos valandos nuo Druskininkų iki 
mūsų sodybos Dzūkijoje. Net sunku patikėti, 
kokia įspūdinga gamta: vietomis Nemunas 
išplatėja iki ežero dydžio, matėme stirnų, kiš-
kių. Plaukimas baidare - tai tokia veikla, kuri 
labai gražiai subendrina šeimą. Su žmona nu-
sprendėme, kad reikia šiuo džiaugsmu dalytis 
su kitais. Taip gimė pirmas mudviejų verslas. 
Aišku, sumanymą lėmė ir tai, kad tėvai turi 
puikią sodybą ant Nemuno kranto“, - pasa-
kojo žinomas vyras.

Pasak LNK laidų vedėjo, be baidarių nuo-
mos, jųdviejų su Indre įmonė „Baidarės GO“ 
siūlo sudaryti naujus maršrutus arba plaukti 
jau esamais populiariausiais tiek Vilniuje - Ne-
rimi, Vilnele, - tiek Dzūkijoje - Varėne, Mer-
kiu, Ūla ar upių tėvu Nemunu. Baidarininkams 
pageidaujant, sugalvojamos specialios užduo-
tys, kad plaukdami patirtų kuo daugiau įspū-
džių ir adrenalino. Pasak žinomos poros, įvai-
rias progas sostinėje švenčiantys žmonės ypač 
mėgsta naktinį plaukimą, kai galima leisti spe-
cialius vandens žibintus ir pamatyti visai ki-
tokį, apšviestą Vilnių bei jo apylinkes. Pasirin-
kusius Dzūkijoje plaukti Nemunu ar kita upe 
Paulius ir Indrė pasitinka sodyboje šalia Ne-
muno. Čia galima atsipūsti, pietus ar vakarie-
nę išsivirti ant laužo ir linksmai leisti laiką 
gamtoje.

jau įprasta, kad 5 kartus per savaitę PaULiUs skUčas sveikinasi su žiūrovais iš te-
levizijos ekrano, todėl daugelis labai nustemba, savaitgalį jį pamatę visiškai kitokį -  
su šortais ir berankoviais marškinėliais, automobiliu su priekaba miško takeliais 
atvairavusį išnuomotas baidares. „Buvo klientų, kurie niekaip negalėjo patikėti, 
kad jiems baidares pristato kažkur matytas veidas“, - juokėsi Paulius, itin pamėgęs 
plaukioti baidarėmis su šeima po dzūkijos upes ir nusprendęs imtis baidarių verslo. 

Paulius Skučas sako, kad labai mėgsta darbą 
televizijoje, tačiau plaukimas baidarėmis ne 

mažiau vilioja ir kaitina emocijas
Pauliaus Skučo asmeninio albumo nuotr.

Paulius Skučas nėrė į verslą

LRT vedėjai, tarp jų ir Marijus Žiedas, kviečia 
švęsti Liepos 6-ąją vilkint tautinį kostiumą

LRT nuotr.

Parengė Eimantė Juršėnaitė ir ringailė StulPinaitė
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Datos

Metė universitetą dėl modelio karjeros

K.Koks gimė 1964 m. birželio 15 d. Ala-
bamos valstijos Birmingamo mieste (JAV) ir 
augo konservatyvioje, pasiturinčioje šeimo-
je. Pagal JAV pietinių valstijų tradiciją jos 
antrasis vardas yra motinos mergautinė pa-
vardė - Bas. Po tėvų skyrybų Kortni gyveno 
su mama ir patėviu. Baigusi mokyklą mergi-
na įstojo į Vašingtono Vernono universitetą 
studijuoti architektūros ir interjero dizaino, 
tačiau po metų metė studijas dėl modelio 
karjeros ir pradėjo dirbti „Ford“ modelių 
agentūroje, kartu lankė aktoriaus meistriš-
kumo kursus. Pirmąjį žingsnį į rampos švie-
sas ji žengė 1985-aisiais, kai režisierius Bra-
janas De Palma (Brian De Palma) pasirinko 
ją dalyvauti Briuso Springstino (Bruce 
Springsteen) muzikiniame klipe „Dancing in 
the Dark“. 

1994 m. Kortni buvo pasiūlyta dalyvauti 
atrankoje Reičel Grin vaidmeniui naujame 
NBC seriale „Draugai“. Vaidmenį seriale ji 
gavo, bet ne Reičel, o Monikos Geler ir ją 
vaidino 10 metų visose populiaraus serialo 
serijose. Naująjį serialą publika pamėgo, o 
šeši pagrindinių vaidmenų atlikėjai iškart ta-
po žvaigždėmis.

Filmuodamasi „Drauguose“ Kortni spėjo 
sėkmingai padirbėti ir didžiajame ekrane. Gar-
siausias jos tų metų vaidmuo - žurnalistės 
Geilės Vezers filme „Klyksmas“ ir jo tęsiniuo-
se. Vos baigus filmuoti televizijos serialą 
„Draugai“, Kortni buvo pasiūlytas vaidmuo 
naujojoje ABC televizijos dramoje „Nusivy-
lusios namų šeimininkės“, bet aktorė laukėsi 

kūdikio ir buvo priversta atsisakyti vaidmens. 
Už vaidmenį seriale „Pumų miestas“ K.Koks 
buvo nominuota „Auksiniam gaubliui“ kaip 
geriausia komedinio serialo aktorė.

ideali santuoka baigėsi skyrybomis

1999 m. Kortni ištekėjo už aktoriaus Dei-
vido Arketo (David Arquette), su kuriuo susi-
pažino filmuojant trilerį „Klyksmas“. 2010 m. 
spalį pora paskelbė apie išsiskyrimą, o 2013 m. 
gegužę jų santuoka buvo oficialiai nutraukta. 
Pora turi 9 metų dukterį Koko. Tiesa, po 
skyrybų Kortni neliko viena, ji susitikinėja 
su 37 metų roko atlikėju Džoniu Makdeidu 
(Johnny McDaid).

Parengė Milda KUNSKAITĖ

 žvaigždė švęs jubiliejų„Draugų“

n 2005 m. Kortni drauge su kolegėmis Dženifer 

Eniston (Jennifer Aniston) ir Liza Kudrou (Lisa 

Kudrow) pateko į Gineso rekordų knygą kaip dau-

giausiai uždirbanti televizijos aktorė, gaunanti 1,5 

mln. dolerių honorarą už kiekvieną dviejų paskutinių 

serialo sezonų seriją.

n Ji buvo vienintelė iš pagrindinių serialo 

„Draugai“ aktorių, nė karto nenominuota „Emmy“.

n 2010 m. K.Koks kartu su Dž.Eniston, Benu 

Stileriu (Ben Stiller), Vudžiu Harelsonu (Woody 

Harrelson) ir kitomis Holivudo žvaigždėmis rėmė 

delfinų išsaugojimo kampaniją „My Friend is...“

n K.Koks turi rudąjį karatė diržą, taip pat skambina 

fortepijonu ir groja mušamaisiais.

įDomu

Birželio 15 dieną 50-ąjį gimtadienį šven-
čia amerikietė aktorė Kortni Bas KoKs 
(Courteney Bass Cox), labiausiai išgarsėju-
si Monikos vaidmeniu populiariame seria-
le „Draugai“.

EPA-Eltos nuotr.

„Paauglys - būtybė, Puikiai informuota 
aPie visa tai, ko jo nemokė mokykloje.“

„vaikystės iliuzijos - būtina gyvenimo 
Patirtis. mes Perkame vaikui balioną, 
nors ir žinome, kad anksčiau ar vėliau 
jis susProgs.“

„gyvenimas Prasideda tada, kai Pirmą 
kartą suvokiame, kaiP arti jo Pabaiga.“

„kiekviena šeimininkė žino, kad namuose 
svečias Pastebi ne tai, ką ji daro, o tai, ko 
ji nedaro.“

„kai ką nors mylite, linkite žmogui 
laimės, net jei jis ne su jumis. žinoma, Po 
ilgos santuokos neįmanoma išsiskirti be 
aPgailestavimo.“

kortni koks Mintys
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS

- Geriausia filmo scena?
- Vienos neišskirčiau. Šio filmo veiksmo 

vieta - Monakas užburia. 

- Kas padarė didžiausią įspūdį?
- Net lėtoki pokalbiai ir ne itin lengvai 

perkandamas scenarijus (ypač tiems, kurie 
apie šią istoriją mažai girdėję) neužgožia 
puikaus Nikolės Kidman talento perprasti 
savo personažą, įsikūnyti į jį. Nors filmas 
sulaukė daugybės kritikų strėlių, jos tikrai 
negalėtų smigti kostiumų autoriams. Jie ne-
pakartojami.

- Geriausiai vaidinęs aktorius (akto-
riai)? 

- Be jokios abejonės, Nikolė Kidman.

- Jūsų rekomendacija, kam ir kodėl 
verta pažiūrėti šį filmą.

- Šis filmas patiks toms ir tiems, kuriuos 
žavi karališkųjų šeimų gyvenimas. Gal Grei-
sės Keli (Grace Kelly) istorija čia atskleista 
kiek painiai, bet tikrai galima suprasti, ką ten-

ka paaukoti toms moterims, kurios pamilsta 
princą, atvyksta į kitą šalį ir gyvena dėl šei-
mos, nebe dėl savęs. Tiks ir tiems, kurie bent 
kelioms valandoms nori nusikelti į rivjerą ir 
nuostabųjį Monaką.

- Kokie Jūsų mėgstamiausi filmai 
(žanras)?

- Mėgstu istorinius, biografinius filmus, 
truputį grotesko turinčias komedijas, kaip an-
tai Veso Andersono (Wes Anderson) kūrybos 
perliukai. Nespjaunu į mistinius bei fantasti-
nius filmus. Ypač patinka gera animacija.

- Ar dažnai einate į kiną? 
- Dažniau į kino teatrą keliauju šaltuoju 

metų laiku, vykstant kino festivaliams. Vasa-
rą kino seansai gelbsti, kai lyja lietus. 

Kinas su žvaigžde

Nusikelti į karališkąjį Monaką

kostiumai, veiksmo vieta, vaidyba, operatoriaus darbas;

Filmo „monako princesė“ pliusai minusai

n Žanras: Drama 
n Režisierius: Olivier Dahan 

n Vaidina: Nicole Kidman, Tim Roth, Milo 

Ventimiglia, Paz Vega, Frank Langella

„Monako princesė“ 

Parengė Ringailė StulPinaitė

vietom per lėtas tempas, painiai sudėliotas vyksmas, neatskleisti 
personažai, narpliojamas labai siauras laikotarpis.

Į kiną su „Laisvalaikiu“ ėjo televizijos  
laidų vedėja Eglė Daugėlaitė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 

LRT informacinės laidos „Labas rytas, Lie-
tuva“ vedėja EgLė DaugėLaiTė (26) sako 
labiausiai mėgstanti istorinius ir biografi-
nius filmus, tačiau nesakanti griežto „ne“ 
ir mistinio ar fantastinio žanro filmams. 
Eglė akcentuoja, kad ją visuomet žavi ir 
gera animacija. Taigi Eglė mielai sėdo į 
„Laisvalaikio“ kino kritiko kėdę. 
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KINAS

Premjera

„Nevykėliai  
po priedanga 2“

„22 Jump Street“

Prieš pora metų Holivudas sumanė atgai-
vinti 1987-ųjų metų serialą „21 Jump Street“, 
kuriame sužibo ne kieno nors kito, o Džonio 
Depo (Johnny Depp) žvaigždė. 2012 m. pil-
nametražis filmas „Nevykėliai po priedanga“ 
pasakojo dviejų nevykėlių istoriją apie jų ne-
palaužiamą norą tapti tikrais policijos parei-
gūnais. Komedija, kurioje pagrindinius hero-
jus suvaidino Čeningas Teitumas (Channing 
Tatum) ir Džonas Hilas (Jonah Hill), sulaukė 
nemažo populiarumo, o dabar - ir tęsinio.

Pirmoje filmo dalyje pareigūnai Dženko 
ir Šmitas apsimetė vidurinės mokyklos 
moksleiviais, kad išsiaiškintų lengvųjų nar-
kotikų platintojų tinklą ir sulaikytų jų va-
deivą. Po daugybės nesusipratimų ir absur-
diškų nesėkmių jiems galiausiai pavyksta 
atlikti užduotį ir į policijos skyrių vaikinai 
sugrįžta kaip didvyriai.

Praėjo pora metų ir Šmito bei Dženko 
laukia nauja užduotis: infiltruotis į vietinį 
koledžą, kuriame taip pat klesti narkotikai, 
bet jau didesniu mastu. Tad ir pareigūnų 
laukia didesnė atsakomybė. 

„Laisvalaikio“ inf.

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 13-19 d. 11.30, 14.15, 16.40, 
19.05, 21.15, 21.30 val. (21.15 val. seansas vyks 13-15 d.; 
21.30 val. seansas vyks 16-19 d.).
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija,  
N-16) - 13-19 d. 13.40, 15.55, 19.15, 21.40 val. (13.40, 
15.55 val. seansai vyks 13-15 d.).
„Keršto aitvaras“� (veiksmo f., JAV, N-16) - 13-19 d. 
19.45, 21.50 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D) - 13-19 d. 
13.15, 15.45, 18.30, 21 val.
„Piktadarės istorija“� (fantastinis f., JAV, 3D, N-7) -  
13-19 d. 13.30, 18.45, 21.15, 21.30 val. (21.30 val. seansas 
vyks 13-15 d.; 21.15 val. seansas vyks 16-19 d.).
„Piktadarės istorija“� (fantastinis f., JAV, N-7) -  
13-19 d. 11, 16.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 13-19 d. 11.10, 12.50, 17.15 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) -  
13-19 d. 10.45 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 13-19 d. 10.15, 12.15, 15.25 val. (12.15 val. 
seansas vyks 16-19 d.).
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 13-15 d. 12.15 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV,  
N-16) - 13-19 d. 13.55, 18.10, 21.45 val. (18.10 val. sean-
sas vyks 13-15 d.; 21.45 val. seansas vyks 16-19 d.).
„Monako princesė“� (biografinė drama, Prancūzija, JAV, 
Belgija, Italija, N-13) - 13-15 d. 19.25 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
13-19 d. 10.30, 13, 14.50, 17.25 val. (10.30 val. seansas 
vyks 13-15 d.).
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 13-19 d. 16.35 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 13-19 d. 14.40, 20.30 val.

„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 13-19 d. 12, 17.45 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 13-19 d. 
19.25, 20.50 val. (20.50 val. seansas vyks 13-15 d.;  
19.25 val. seansas vyks 16-19 d.).
„Kaimynai“� (komedija, JAV, N-16) - 13-15 d. 21.45 val.
„Sniego karalienė“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 13-19 d. 10.30, 11.20 val. (11.20 val. seansas 
vyks 13-15 d.; 10.30 val. seansas vyks 16-19 d.; vasaros 
seansai vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo kome-
dija, JAV, N-16) - 13-19 d. 11.30, 14.15, 16.45, 19, 21.40 val.
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija,  
N-16) - 13-19 d. 12, 14.30, 17, 19.15, 21.30 val.
„Keršto aitvaras“� (veiksmo f., JAV, N-16) - 13-19 d. 
14.05, 16.15, 18.30, 20.45 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 13-19 d. 
13.30, 16.15, 19.30, 21.45 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 13-19 d. 11 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 13-19 d. 11.15, 15.50, 21 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D) - 13-19 d. 
11.15, 18.45, 21.15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 13-19 d. 11.45, 13.20, 15.30 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 13-19 d. 11.30, 16.25 val.
„Monako princesė“� (biografinė drama, Prancūzija, JAV, 
Belgija, Italija, N-13) - 13-19 d. 14.15, 19.30 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV,  
N-16) - 13-19 d. 16.45, 21.50 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 13-19 d. 17.45, 
20.30 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
13-19 d. 13.55 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 13-19 d. 13.45 val.

„Nojaus laivas“� (fantastinis nuotykių ir veiksmo f., JAV, 
3D, N-13) - 13-19 d. 18.15 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 13-
19 d. 16.05 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, V) - 13-19 d. 14 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 13-19 d.  
11.45 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 13-19 d. 
18.30 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 13-19 d. 21.30 val.
„Sparnai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
13-19 d. 11 val. (vasaros seansai vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Mano mylimiausias priešas“� (dokumentika, 
Vokietija) - 19 d. 19 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 13 d. 18.40 val. 
15 d. 21 val. 19 d. 16.40 val.
„Serafina“� (biografinė drama, Prancūzija, Belgija) - 13 d. 
16.20 val.
„Nimfomanė: II dalis“� (drama, Danija, Vokietija, Prancūzija, 
Belgija, D.Britanija) - 13 d. 21 val. 19 d. 20.50 val.
„Aš tuoj grįšiu“� (drama, Prancūzija) - 14 d. 16 val. 17 d. 
15.40 val.
„Nimfomanė: I dalis“� (drama, Danija, Vokietija, 
Prancūzija, Belgija, D.Britanija) - 14 d. 18.10 val.  
16 d. 21 val. 20 d. 23 val.
„Didis grožis“� (komiška drama, Italija, Prancūzija) - 14 d. 
20.30 val. 20 d. 17 val.
„Meilė kaip nuodai“� (drama, Prancūzija) - 15 d. 16.10 val.
„Fickaraldas“� (drama, Vokietija, Peru) - 15 d. 18 val.
„Violeta“� (drama, Prancūzija) - 16 d. 16.20 val. 20 d. 
20.30 val.
„Jurgis Baltrušaitis: sidabro amžiaus riteris pasku-
tinysis“� (dokumentika, Rusija) - 16 d. 19 val.
„Pokalbiai rimtomis temomis“� (dokumentika, 
Lietuva) - 17 d. 18 val.
„Adelės gyvenimas. I ir II skyrius“� (drama, 
Prancūzija, Ispanija, Belgija) - 17 d. 19.50 val.

Kino teatruose - nuo birželio 13 d.

n Nuotykių komedija, JAV

n Režisierius: Phil Lord, Christopher Miller

n Vaidina: Channing Tatum, Jonah Hill,  

Dave Franco, Nick Offerman, Peter Stormare, Ice 

Cube ir kiti.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Programa „Kinas be vizos“� (įvairūs, Baltarusija, 
Lietuva, Lenkija) - 18 d. 13 val.
„Antena“� (fantastinė drama, Argentina) - 18 d. 16.30 val.
„Festivalio uždarymo ceremonija“� - 18 d. 18.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo kome-
dija, JAV, N-16) - 13-14, 16, 19 d. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.15, 
21.45 val. 15 d. 10.30, 12.45, 14.30, 17, 19.15, 21.45 val.
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija, N-
13) - 13-16, 19 d. 14, 16.30, 19, 21.30 val. 17-18 d. 15, 
17.15, 19.45, 22 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 19 d. 19.15 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) -  
13-14 d. 11.30, 14, 16.15, 18.30, 20.45 val. 15-16 d. 
11.30, 14, 16.15, 18.30 val. 19 d. 11.30, 14, 17, 20.45 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 13-16 d. 
10.15, 12.30, 14.45, 17 val. 19 d. 10.15, 12.30, 14.45, 
16.15, 18.30 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 13-16, 19 d. 10, 12 val. 17-18 d. 10, 12, 14 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 13, 15-16, 19 d. 11, 13, 15 val. 14 d. 13,  
15 val. 17 d. 11, 13 val. 18 d. 10.30 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 13 d. 19.10 val. 
14-15 d. 16.30 val. 16, 19 d. 21.45 val. 17-18 d. 16.30, 19, 
21.45 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
13-16 d. 19.30, 22 val. 17-18 d. 12.15, 14.40, 17, 19.30, 
22 val. 19 d. 19.15, 22 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 17-18 d. 
20.30 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV,  
N-16) - 13-16, 19 d. 17, 19.30, 22 val.
„Monako princesė“� (biografinė drama, Prancūzija, JAV, 
Belgija, Italija, N-13) - 16 d. 19.15 val. 17-18 d. 16.30, 
18.45, 21.15 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 13-14 d. 21.40 val. 15 d. 19, 

21.30 val. 16, 19 d. 16, 18.45, 21.30 val. 17-18 d. 10.30, 
13.15, 16, 18.45, 21.45 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 13, 19 d. 16.30 val. 14 d. 19 val. 15 d. 20.45 val. 
16 d. 16.30, 20.45 val. 17-18 d. 16, 18.45, 21.30 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 13, 15-16, 19 d. 14.15 val. 14 d.  
11.45 val. 17-18 d. 11.30, 13.45, 15.45, 18 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 13 d. 10.45, 15.30 val. 14 d. 12.45 val. 15 d.  
10 val. 16, 19 d. 10.45 val. 17-18 d. 10.30, 12.30, 14.30 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 
13, 15-16, 19 d. 11.45 val. 14 d. 14 val. 17 d. 10 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
13 d. 13 val. 14 d. 10.30 val. 15 d. 12 val. 16, 19 d.  
13.15 val. 17-18 d. 11.45, 14.15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 14 d. 11 val. (Multikinuko seansai 
mažiukams).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 18 d. 12 val. 
(specialūs seansai mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Vardas tamsoje“� (drama, Lietuva) - 13 d. 16.30 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 13 d. 
18.10 val. 17 d. 16.30 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, V) - 14 d.  
15 val. 19 d. 16.30 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 14 d. 17 val. 17, 
19 d. 18.10 val.
„Greičiau nei triušiai“� (komedija, Rusija) - 18 d. 16.30 val.
„Miegančių drugelių tvirtovė“� (drama, Lietuva) -  
18 d. 18.10 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 13-19 d. 11.45, 14.10, 16.35, 
18.30, 20.30, 23 val. (23 val. seansas vyks 13-14 d.).

„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija, 
N-16) - 13-19 d. 11.15, 17, 19.15, 23.45 val. (23.45 val. 
seansas vyks 13-14 d.).
„Keršto aitvaras“� (veiksmo f., JAV, N-16) - 13-19 d. 19, 
21.15, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 13-14 d.).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D) - 13-19 d. 13.10, 
15.45, 18.15, 21, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 13-14 d.).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 13-19 d. 
12.50, 18, 20.50 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 13-19 d. 
10.30, 15.15, 23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 13-14 d.).
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV, N-16) - 13-
19 d. 18.45, 21.40, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 13-14 d.).
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 13-19 d. 10.40, 12.40, 14.50 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 13-19 d. 10.15, 14.15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 13-19 d. 12.15 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) -  
13-19 d. 11 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, V) -  
13-19 d. 13.20 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 13-19 d. 16.15 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
13-19 d. 15.30 val.
„Monako princesė“� (biografinė drama, Prancūzija, JAV, 
Belgija, Italija, N-13) - 13-19 d. 13.30 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 13-19 d. 16 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 13-19 d. 17.50 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV,  
N-13) - 13-19 d. 20.40 val.
„Kaimynai“� (komedija, JAV, N-16) - 13-19 d. 21.30 val.
„Pasivaikščiojimas su dinozaurais“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 13-19 d. 10.30, 10.50 val. 
(13 d. 10.50 val. seansas nevyks; 10.30 val. seansas vyks 
13 d.; vasaros seansai vaikams).

 

Filmas sukurtas pagal to paties pava-
dinimo 1988-ųjų metų Japonijos anime 
žanro juostą, iš karto po išleidimo tapusią 
žanro klasika. Minėtos juostos gerbėjus 
papirko filmo dvilypumas: jaunos mergai-
tės naivumas ir nesuvokiamas žiaurumas, 
pasąmoninė tėvų meilės paieška ir bruta-
lios prievartos scenos, vaikiškos svajonės 
ir ciniškas susidorojimas su aukomis. 
Amerikiečių perdirbinys yra žymiai švel-
nesnis, tačiau ir jame netrūksta šokiruo-
jančių scenų.

Paauglė Sava atrodo kaip ir daugelis jos 
amžiaus merginų: šiek tiek drovi, ne visuo-
met surandanti bendrą kalbą tiek su suau-
gusiais, tiek su savo bendraamžiais. Tačiau 
kaip žinoma, išvaizda dažnai būna apgaulin-
ga. Šis atvejis - kaip tik toks. Sava yra mer-
gina su tamsia praeitimi ir dar tamsesne 
dabartimi.

Kai jos tėvai buvo nužudyti mergaitės 
akivaizdoje, našlaitę apsiėmė globoti jos 

tėvo - policininko - partneris Karlas Ei-
keris (jį vaidina Samuelis L.Džeksonas 
(Samuel L.Jackson). Finansinės krizės 
nukamuotoje ir korupcinėje visuomenėje 
vyriškis stengiasi, kad mergina bent iš 
dalies pajustų normalų gyvenimą, tačiau 
jos širdelėje rusena neapykanta. Niekaip 

negalėdama susitaikyti su tėvų žūtimi, 
Sava pasuka keršto keliu. Jos tikslas - su-
rasti ir nubausti savo tėvų žudikus. 

„Laisvalaikio“ inf.

Kino teatruose - nuo birželio 13 d.

n Veiksmo fantastinis, JAV

n Režisierius: Ralph Ziman

n Vaidina: Samuel L.Jackson, India Eisley, 

Callan McAuliffe ir kiti.

Premjera

„Keršto aitvaras“
„Kite“

Filmo „Keršto aitvaras“ žvaigždė -  
Indija Eišlė (India Eisley)

„Forum Cinemas" nuotr.
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Kinas/teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek 
„Mūsų klasė“. Rež. Y.Ross.
14 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - „Drąsi šalis (Lietuvos 
diena)“ („cezario grupės“ spektaklis). Rež. C.Graužinis.
15 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas +“.  
Rež. K.Dehlholm.
15 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - „Dar viena meilės 
staigmena“ („cezario grupės“ spektaklis). Rež. C.Graužinis.
17 d. 19 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken Heart 
Story“ („Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
18, 19 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“�  
Mažoji salė

14, 15 d. 12 val. - Premjera! J.Marcinkevičiaus „Voro 
vestuvės“. Rež. A.Mikutis.

„DOMINO“� TEATRAS
16 d. 19 val. - Premjera! P.Leliušo „Diena be melo“. 
 Rež. K.Smoriginas.

OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
16 d. 19 val. - A.Čechovo „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.

KAUNAS

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
13, 15 d. 18 val. - Dž.Bokačo „Dekameronas“ (N-16). 
Rež. A.Rubinovas.
18, 19 d. 18 val. - Atsisveikinimas su spektakliu. 
F.Rablė „Gargantiua ir Pantagriuelis“ (N-18). Rež. 
S.Rubinovas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

 „Ilgas kelias 
žemyn“

„A Long Way Down“

Linksmomis spalvomis gyvenimą nu-
spalvinantis filmas sukurtas pagal britų ra-
šytojo Niko Hornbio (Nick Hornby) to pa-
ties pavadinimo novelę.

Tai juodojo humoro komedija, kurioje 
apie savižudybę, baimes ir gyvenimo cha-
osą kalbama tarsi šaipantis iš šių gyveni-
mo išbandymų. Naujųjų metų naktį ant 
dangoraižio stogo susitinka keturi nepa-
žįstamieji. Visi jie čia atsidūrė ne norė-
dami pamatyti, kaip atrodo fejerverkais 
švytintis miestas... Ant stogo kiekvienas 
užkopė tikėdamas čia išspręsti savo pro-
blemas - tiesiog nusižudyti... Tačiau kai 

ant to paties stogo susitinka net keturi 
savižudžiai, situacija tampa tragikomiš-
ka... Ir šis susitikimas visiškai sujaukia 
jų planus.

Galiausiai keturi nepažįstamieji sudaro 
sutartį: nuo stogo jie visi nulips gyvi ir pa-
dės vienas kitam nenusižudyti dar du mė-

nesius - iki Valentino dienos. Nuo šiol jų 
pilką kasdienybę praskaidrina pati sunkiau-
sia užduotis - savo bičiulį išlaikyti gyvą. O 
kur dar savos problemos... Žodžiu, situaci-
ja darosi tikrai juokinga.

„Laisvalaikio“ inf.

Premjera

Kino teatruose - nuo birželio 13 d.

n Juodojo humoro komedija, JAV

n Režisierius: Pascal Chaumeil

n Vaidina: Pierce Brosnan, Imogen Poots, Aaron 

Paul, Rosamund Pike, Toni Collette, Tuppence 

Middleton ir kiti.

CINAMON
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV) - 19 d. 21 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 13-19 d. 14.30, 17.15, 19.35, 22 
val. (14.30 val. seansas vyks 14, 16, 18 d.).
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija,  
N-16) - 13-19 d. 16.10, 21.30 val. (14, 16, 18 d. 21.30 val. 
seansas nevyks).
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 13-19 d. 11 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 13-19 d. 12, 14 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 14, 16, 18 d. 
21.30 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 13-19 d. 
12.15, 14.30, 16.45 val. (14, 16, 18 d. 14.30 val. seansas 
nevyks).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 13-19 d. 
11.15, 13.30, 15.45, 18.15, 20.30 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV, 
 N-16) - 13-19 d. 18.30, 21 val. (21 val. seansas vyks 13, 
15, 17 d.).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
13-19 d. 19 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 13-19 d. 
17.45, 20, 22.15 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 14, 16, 18 d. 21 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 13-19 d. 13, 15.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 13-19 d. 11.45, 16 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 13-19 d.  
13.45 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 13-19 d. 14, 16.45, 18.30, 21, 
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 13-14 d.).
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija,  
N-16) - 13-19 d. 11.45, 17.20, 21.50 val.
„Keršto aitvaras“� (veiksmo f., JAV, N-16) - 13-19 d. 
13.30, 19.35, 23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 13-14 d.).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
13-19 d. 13.45, 16.30, 19, 21.30, 23.50 val. (23.50 val. 
seansas vyks 13-14 d.).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 13-19 d. 13.15, 
18.45, 21.15, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 13-14 d.).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 13-19 d. 
10.45, 16 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 13-19 d. 10.15, 12.15, 14.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 13-19 d. 10.30, 15.45 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV, N-16) - 
13-19 d. 18, 20.45, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 13-14 d.).
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 
13-19 d. 16.15 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
13-19 d. 12.35 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) -  
13-19 d. 11.15 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 13-19 d. 14.55 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 13-19 d. 19.15 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 13-19 d. 21.45 val.
„Narsusis riteris Jutinas“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 13-19 d. 11 val. (vasaros seansai vaikams).
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ  
FILHARMONIJA

VILNIAUS FESTIVALIS 2014
17 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Festivalio rečitalis. Lukas 
Geniušas (fortepijonas).
19 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Roby Lakatos sveikina 
Vilnių. R.Lakatos (smuikas) ir jo grupė: J.Lisztes 
(cimbolai), L.Boni (smuikas), L.Balogh (gitara), L.Lisztes 
(kontrabosas), K.Cseki (fortepijonas).

KONGRESŲ RŪMAI
14 d. 20 val. Vilniaus paveikslų galerijos kieme - 
Vasaros koncertas „W.A.Mozart. „Requiem“. 
Joana Gedmintaitė (sopranas), Ieva Prudnikovaitė 
(mecosopranas), Tomas Povilionis (tenoras), Liudas 
Mikalauskas (bosas). Kauno valstybinis choras, Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras. Dir. G.Rinkevičius.

ŠV.KOTRYNOS  
BAŽNYČIA

13 d. 18.30 val. - „Valio! Atostogos prasideda“. Choro 
„Kivi“ baigiamasis mokslo metų koncertas  
(vad.: D.Aukselienė ir V.Kriščiokaitytė). Dalyvauja vaikų ir 
jaunimo grupės.
14 d. 18 val. - „Nemirtingas Čaikovskis“. Romantizmo 
genijų prisimenant! Akordeonistų ansamblis AXOS: 
M.Levickis, R.Kardušaitė, A.Goris, T.Motiečius, 
R.Morkūnas, S.Šukytė, G.Bernotaitė, R.Ungurs.
17 d. 19 val. - „Una palabra“. Atlikėjai: Ona Kolobovaitė 
(vokalas), Aurelijus Globys (gitara).

ŠV.KAZIMIERO  
BAŽNYČIA

17 d. 18.30 val. - Sakralinės muzikos ir susikaupimo 
valanda. Dalyvauja Vilniaus kultūros centro LRT Jaunimo ir 
vaikų chorai (vadovė ir dir. R.Maleckaitė).

VU BOTANIKOS SODAS
15 d. 19 val. - Kairėnų vasaros festivalis. Andrius 
Kaniava ir orkestras „Musė“. „Istorija tęsiasi“.

MOKYTOJŲ NAMAI
14 d. 18 val. Kiemelyje - „Flamenco akademijos“ sezono 
uždarymo koncertas.
15 d. 15 val. Svetainėje - Poezijos ir muzikos popietė „Ir 
viltis sugrįžta...“ Dalyvauja operos solistė N.Vilkanauskaitė, 
akomponiatorė B.Andriuškevičienė, aktorė G.Urbonaitė, 
poetė Z.Kirsnauskaitė-Hutchinson (JAV), poetė 
R.Adomaitytė-Chabarina.

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARO SODYBA
15 d. 16 val. - „Jūra miške“. Improvizaciniai 
„susitikimai“ M.K.Čiurlionio muzikos erdvėse. L.Mockūnas 
(saksofonas), P.Geniušas (fortepijonas).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
13 d. 18 val. - Norvegijos nepriklausomybės 200-
osioms metinėms paminėti. Pažaislio muzikos festivalis. 
Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian, 
vad. A.Treikauskas (JAV-Armėnija). Solistai: A.Nilsson 
(smuikas, Norvegija), P.Syrrist-Gelgota (altas, Norvegija).
15 d. 17 val. - Fortepijoninės muzikos vakaras. Lukas 
Geniušas (fortepijonas).

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
13 d. 18 val. - Čaikovskio genijų prisimenant. 
Akordeonistų ansamblis AXOS: A.Levickis (meno vadovas), 
T.Motiečius, A.Goris, G.Bernotaitė, R.Kardušaitė, S.Šukytė, 
R.Ungurs, R.Morkūnas.

18 d. 19 val. - X koncertinio sezono pabaigai. „Porgis 
ir Besė“. George Gershwin opera (koncertinė versija). 
Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus). 
Liepojos simfoninis gintarinio garso orkestras (Latvija). 
Klaipėdos choras „Aukuras“ (meno vadovas A.Vildžiūnas). 
Solistai: M.Moore (sopranas, JAV), I.Spaulding (baritonas, 
JAV). Dir. Joao Mauricio Galindo (Brazilija).

ŽVEJŲ RŪMAI
14 d. 17 val. - Gedulo ir Vilties dienai - Šv.Mišios ir 
Žvejų rūmų mišraus choro „Cantare“ koncertas (meno vad. 
A.Dambrauskas). Solistės: L.Dambrauskaitė (sopranas), 
M.Baronaitė (sopranas).

KITI MIESTAI

14 d. 20 val. Kretingos miesto estradoje - „Meilės 
dainų įkvėpti“. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistė 
I.Zelenkauskaitė (sopranas). Dir. M.Barkauskas.
14 d. 19 val. Eišiškių Kristaus žengimo į dangų 
bažnyčioje, Šalčininkų r. - Sakralinės muzikos valanda. 
Valstybinis Vilniaus kvartetas ir J.Leitaitė (mecosopranas).
15 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre - 
Simfoninės muzikos koncertas.
15 d. 17 val. Trakų Švč.Mergelės Marijos Apsilankymo 
bažnyčioje - Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir 
paramos fondo stipendininkų koncertas. Lietuvos kamerinis 
orkestras. Dir. M.Barkauskas. Solistai - M.Rostropovičiaus 
labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ 
stipendininkai.
15 d. 18.30 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje - 
Sakralinės muzikos festivalis „Dangūs skelbia Dievo šlovę“. 
Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. Solistai: 
V.Gerasimovas (sopraninas), M.Bačkus (violončelė). 
Vadovas ir dir. T.Ambrozaitis.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Sero Tomo Džonso (Tom Jones) skiltį socialinia-
me tinkle „Facebook“ neseniai užplūdo gerbėjų 
sveikinimai. Mat birželio 7 dieną įžymus britų 
dainininkas šventė gimtadienį - jam sukako 
74-eri. Birželio 25-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje 
koncertuosiantis atlikėjas tikina, kad jaučiasi 
kur kas jaunesnis.

Penkis dešimtmečius scenoje esančiam 
atlikėjui dabar vienas geriausių karjeros lai-
kotarpių. Neseniai jis baigė filmuotis jau tre-
čiame iš eilės populiariojo britų TV šou 
„Balsas“ sezone, ši laida Didžiojoje Brita-
nijoje pasiekė geriausią per visą istoriją 
reitingą.

Dėl darbų televizijoje dainininkas nuo 
metų pradžios negalėjo rengti koncertų, 
tačiau dabar ketina atsigriebti iš visos šir-
dies. Bilietai į jo pasirodymus graibstomi 
ir Europoje, ir Jungtinėse Valstijose, kur 
T.Džonsas gyvena jau beveik 40 metų.

„Mano karjeroje vis įvyksta kas nors, dėl 
ko mano muziką atranda nauja karta. Daina, 

albumas ar pasirodymas, po kurio jaunimas 
sužino apie tokį Tomą Džonsą, o tada nori iš-
girsti ir tai, ką esu sukūręs anksčiau. Balsas 
prie to irgi prisidėjo. Dabar einu į restoraną 
Londone, o paaugliai gatvėje šaukia mane var-
du. Net tada, kai apsivelku džemperį su gob-
tuvu ir užsidedu tamsius akinius. Abu mano 

paskutiniai albumai pateko į britų topų dešim-
tuką, o diskas „Praise & Blame“ apskritai 
pasiekė antrąją vietą, nusileido tik Eminemui. 
Tai rodo, kad ir šiandien galiu rungtyniauti su 
jaunais artistais“, - sako T.Džonsas.

„Laisvalaikio“ inf.

Tomas Džonsas: „Stebinu save patį“
n Karjeros penkiasdešimtmetį dainininkas 
paminės daugiau nei keturiasdešimčia koncertų. 
Tarp jų numatytas ir pasirodymas Lietuvoje.
n „Jau surengiau dešimt koncertų Jungtinėse 
Valstijose. Išbandėme naujas mano hitų „Delilah“, 
„Kiss“, „It’s Not Unusual“ aranžuotes. Skamba 
puikiai. Nekantrauju savo dainas atlikti Europos 
žiūrovams. Prisipažinsiu, šiuose koncertuose 
nustebinau save patį“, - sako Tomas Džonsas.
n Dainininkas turi dvi skirtingas grupes - su 
viena koncertuoja Šiaurės Amerikoje, su kita 
Europoje. Su pastarąja dainininkas artimiausius 
mėnesius dainuos ne tik arenose, bet ir dideliuose 
roko festivaliuose.
n Garbaus amžiaus artistas yra kupinas planų - 
šiuo metu rengia naują albumą su „Kings Of 
Leon“ ir kitų žinomų atlikėjų prodiuseriu Etanu 
Džonsu (Ethan Johns).
n Scenos veteranas, Didžiosios Britanijos 
karalienės apdovanotas riterio titulu, yra laikomas 
vienu svarbiausių šios šalies muzikos simbolių. 
Tačiau nuo 1976-ųjų su žmona gyvena Los 
Andžele.
n Parduota daugiau nei šimtas milijonų įrašų.

trumpai

Bilietai į Tomo Džonso koncertą platinami visose 

„Ticketpro“ kasose ir internetu - www.ticketpro.lt

Tomas Džonsas (Tom Jones) Kaune 
koncertuos birželio 25 dieną

Organizatorių nuotr.
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

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

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums  
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!
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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

    
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     
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

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  1 3 79

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      
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

     
„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

     
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„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

„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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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) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.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 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

   
  

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
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
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   

sporto pramogos
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Astrologinė prognozė

Penktadienis - meilės reikaluose gali kilti nesusipratimų. Netinkamas metas ir pirkiniams, finansiniams sandoriams.
Šeštadienis - pasisaugokite traumų, atsargiau vairuokite. Gerai dirbti žemę, sodinti augalus, užsiimti konkrečiais darbais.
Sekmadienis - nebloga diena, dalykiška, konkreti, tinkama planams kurti. Būkite gamtoje, susitikite su svarbiais žmonėmis.
Pirmadienis - prasta diena, netinkama svarbiems darbams, nes galite susipainioti. Užsiimkite įprastais darbais.
Antradienis - puiki diena dalykiniams ir draugiškiems susitikimams. Bendraukite, juokaukite, būkite lengvi, draugiški.
Trečiadienis - gera diena meilei, romantikai, menams, kūrybai, pereiti į naują darbą ar persikraustyti, pirkiniams.
Ketvirtadienis - nebloga diena, ypač menams, dvasinėms praktikoms. Nueikite į koncertą, užsiimkite joga, meditacija.

Astrologė
Daiva kristina Markauskienė

www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt,  
tel. (8-612) 96-007

Birželio 13-19 diena

Skirkite laiko sau, vidi-
niams poreikiams. Penktadienį 
ir šeštadienį gresia įtampa 
šeimoje, su mylimu žmogumi. 
Nepasiduokite baimei, drama-
tizmui. Trečiadienis bei ketvir-
tadienis jums - visais atžvilgiais 
puikios dienos.

VĖŽIUI

Neblogas metas, tik 
penktadienį reikėtų pasisaugoti 
išlaidavimo, o šeštadienį - 
konfliktų šeimoje. Pasistenkite 
nedramatizuoti padėties. 
Sekmadienis geras pailsėti su 
šeima, antradienis - meilei, 
kūrybai.

Rūpinkitės sveikata, 
susidarykite darbų grafiką. 
Penktadienį gali nuvilti myli-
mieji, draugai, šeštadienį - 
aštriai iškilti darbo problemos. 
Nurimkite, duokite sau laiko. 
Trečiadienį viskas puikiausiai 
išsispręs.

OŽIARAGIUI

SVARSTYKLĖMS

Metas kaupti jėgą, o 
jėga - slaptumas. Penktadienį 
bei šeštadienį toks „įlindimas 
į save“ gali gadinti santy-
kius, taigi nepersistenkite. 
Patausokite ir sveikatą, tada 
trečiadienį bei ketvirtadienį 
galėsite švęsti meilės šventę.

Meilės ir kūrybos 
metas, norisi poilsiauti - ne 
dirbti. Vis dėlto savaitgalis ne 
per labiausiai tinkamas kelio-
nėms, reikės pastangų sude-
rinti šeimos ir darbo interesus, 
išvengti slaptų provokacijų. Jei 
pavyks, antradienis nudžiugins 
susitikimais.

VANDENIUI

SKORPIONUI

Daug kas priklauso nuo 
partnerio, pasitelkite diplomati-
ją. Penktadienį gali sušlubuoti 
sveikata, šeštadienį finansai, 
taigi nesiimkite avantiūrų, neiš-
laidaukite. Antradienis - puiki 
diena susitikimams, sando-
riams.

Rūpi šeimos, nekilnoja-
mojo turto reikalai, norisi skirti 
dėmesio vidiniam tobulėjimui. 
Penktadienį gali žeisti aplin-
kinių nejautrumas, šeštadienį 
pasisaugokite traumų, tada 
savaitgalis bus neblogas. 
Trečiadienis - nuostabi diena 
meilei ir kūrybai.

ŽUVIMS

ŠAULIUI

Dabar jums svarbiausia 
tinkamai bendrauti, palaikyti 
kontaktus. Šeštadienį ypač 
pasisaugokite ūmumo, atsar-
giau vairuokite. Geriausia 
diena - antradienis, palanki 
kelionėms, susitikimams su 
draugais.

AVINUI

Supraskite ir įvertin-
kite kolektyvo jėgą, leiskite 
sau svajoti drauge su kitais. 
Penktadienį bei šeštadienį gali 
trukdyti ambicijos ir kategoriš-
kumas, tačiau antradienį rasite 
raktus, kaip prabilti į partnerį. 
Trečiadienį galite sukurti ką 
nors gražaus.

LIŪTUI

Reikia pasirūpinti 
materija, uždarbiu. Sunkiausias 
penktadienis, gresia santykių 
komplikacijos. Geriausia diena - 
trečiadienis, puiki meilės 
pasimatymui, svarbiems susiti-
kimams, sutartims.

JAUČIUI

Puikus metas studijoms, 
kelionėms, tiesa, ne penktadie-
nį. O šeštadienį pasaugokite 
kišenę - gresia nenumatytos 
išlaidos. Sekmadienis visai 
neblogas, geriausios dienos - 
trečiadienis bei ketvirtadienis.

MERGELEI

Penktadienį patausokite 
sveikatą, šeštadienį - santy-
kius su mylimu žmogumi. 
Antradienis puiki diena kelio-
nėms, studijoms, pristatymams; 
trečiadienis - darbo, finansi-
niams reikalams.

DVYNIAMS

Birželio 13 d. - SAULĖ DVYNIUOSE Birželio 13 d. - MĖNULIO PILNATIS

GERIAUSIOS DIENOS: 17, 18.

SVEIKINA

Atlikėjas Deividas Norvilas
1980 06 13

BLOGIAUSIOS DIENOS: 14, 16.

Krepšininkas 
Šarūnas 

Marčiulionis
1964 06 13

Televizijos laidų vedėja 
Palmira Galkontaitė

1960 06 14

Televizijos laidų vedėjas  
Egidijus Knispelis
1966 06 18
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Edema. Krivickas. 
Tolimatis. Pabaltint. Imanas. Kingas. 
Ordinatė. Kantas. Sn. Oras. Gangas. 
To. Orvelas. Andai. Da. Gidas. Tarp. 
Ibis. Gaidys. Lenta. Jungos. Bintas. 
Edinburgas. Mantisė. Terbis. Lančas. 
Altingas. Žvalgas. Ša. Estas. Ipritas. Niu.
Horizontaliai: Metropolitenas. 
Palydovai. Te. Santis. Seminolų. 
Bent. Damara. Jurga. Etatas. Gurbas. 
Minės. Angis. Asa. Gigas. Gaidos. 
ŽP. KP. Kandys. VR. Rakandas. Lai. 
Tibingas. Malt. Vantai. Banga. Ilgas. 
Linčas. Actas. Tentas. Kis. Dantis. AN. 
Starta s. Ši. Stano. Pasėjau.
Pažymėtuose langeliuose: 
Porcelianas.

sENTENCiJa

 „Gyvenimas 
trumpas, bet 
panuobodžiauti 
visada suspėji“

Ž.RenaRas

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų studijos 
„equador“ abonementą

Atsakymą į 
kryžiažodį iki 
birželio 17 d. 
siųskite SMS 
žinute numeriu 
1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės kaina - 1 Lt. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja simona 
VilKaiTyTė iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas „Equador“ abonementas.
Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai 
laikomi tik dvi savaites.

SU
DO

KU
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Mokslus ką tik baigęs inžinierius bando 
įsidarbinti prestižinėje kompanijoje. Darb-
davys pokalbio pabaigoje klausia, kokio at-
lyginimo šis pageidautų.

Inžinierius:
- 375 tūkstančių litų per metus ir visų 

man priklausančių priedų.
Darbdavys susimąstė, paskui tarė:
- Na, mūsų priedų paketas toks: 5 savai-

čių apmokamos atostogos, 14 dienų apmo-
kamų laisvadienių, 50 procentų įmoka nuo 
algos į pensijų fondą ir nemokamas automo-
bilis, tarkim, raudonas mersedesas.

Inžinieriui iš nuostabos išsprogsta akys:
- Oho. Turbūt juokaujate?
Darbdavys:
- Na, taip, bet jūs pirmas pradėjote.

l

Kariuomenės dalinio vadas gavo laišką, 
kad eilinio Džono žmona jį palieka. Vadas 

vis suko galvą, kaip taktiškai tai pranešti 
nelaimėliui, galiausiai pasikvietė Džono bū-
rio seržantą ir liepė šiam tai padaryti.

- Tik kaip nors taktiškai, kad nebūtų 
didelio šoko, - prašo vadas. Seržantas išri-
kiavo savo kuopą ir suriko:

- Visi, kas turi žmonas, du žingsnius į 
priekį. O tu, Džonai, kur veržiesi?

l

Žmogus užeina į gyvūnėlių parduotuvę 
nusipirkti papūgos. Beda pirštu į geltoną ir 
klausia, kiek ji kainuoja.

- 2000 litų, - atsako pardavėjas.
- Kodėl tiek daug? - nustemba žmogus.
- Tai ypatinga papūga, ji moka labai grei-

tai spausdinti mašinėle.
Tada žmogus rodo į raudoną papūgą.
- Ši kainuoja 5000 litų. Ji moka spaus-

dinti, atsiliepia į telefono skambučius ir mo-
ka rašyti“, - aiškina pardavėjas.

- O ta juoda? Ką ji daro?.
- Ji kainuoja 10 000 litų. Nežinau, ką ji 

moka, bet kitos dvi ją vadina viršininke, - 
atsako prekeivis.

l

Pakilimo taku riedantis lėktuvas staiga 
ėmė stabdyti, apsisuko, grįžo prie įlaipinimo 
vartų ir pakilo tik po pusvalandžio. Visi ke-
leiviai sėdi išsigandę, kol vienas galiausiai 
neiškenčia ir paklausia stiuardesės, kas at-
sitiko.

- Pilotas buvo susirūpinęs iš variklio 
sklindančiais garsais. Teko pakeisti lakūną.

l

Verslininkas atskuba pas sekretorę ir 
klausia, kiek nulių turi milijonas.

- Šešis, - atsako ši.
Verslininkas murma:
- Vadinasi, du milijonai su dvylika 

nulių....

GRAŽUOLĖ. Naująja „Mis Amerika“ tapo 
24-erių gražuolė iš Nevados valstijos Nija 
Sančes (Nia Sanchez).

BEPROTIŠKAS PASAULIS

aNEkDOTai

NUOTAIKA. Brazilijoje prasidėjusio Pasaulio 
futbolo čempionato nuotaikos persimetė į Rio de 
Žaneiro, kitų miestų gatves, paplūdimius.




