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ŠIaMe	nuMeryje

Orintos Charčenkaitės vadovaujamame restorane galėsite paskanauti įspūdingų deser-
tų, kuriuose, pavyzdžiui, rabarbarų drebučius paįvairins deginti pušų spyglių pelenai, 
dilgėlių ikrai 35 p.

■

rekomenduoja
sostinės	restoraną	„lauro	lapas“

Pirmoji 2013 m. vicemis Simona Burbai-
tė dalijasi įspūdžiais apie pasiruošimą 
bėgimo maratonui ir iššūkiu tapusią TV 
vedėjos kėdę 68 p.

■

Grupės „Pinup Girls“ narė Simona Nainė 
ne tik dainuoja, bet ir ėmėsi verslo - siu-
va stilingus drabužius, kuriuos vienija 
prekės ženklas „Nunu“ 12 p.
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pažintį	su	tituluota	
gražuole	simona	burbaite

verslo	užkulisius	su	
atlikėja	simona	naine



Veidai

Nors Karina daugeliui pažįstama tik iš 
TV ir kino ekranų, mergina neatmeta 

galimybės pasirodyti ir teatro scenoje
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Tamsūs plaukai, išraiškingos akys, raudo-
nos lūpos ir daili figūra - tai, kas priverčia 
praeivius atsisukti į jaunąją aktorę  
Kariną STUnGYTĘ (26), Vilniaus gatvėmis 
minančią dviratį. Sėkmingai karjeros laip-
tais tiek kine, tiek televizijoje kopianti mer-
gina įsitikinusi - išvaizda be talento pasiekti 
aukštumų nepadėtų. Kas jai padėjo užkopti 
į populiarumo viršūnę, Karina spėlioti ne-
drįsta - gal spontaniškumas, gal drąsa. O 
jos juk reikėjo ne tik debiutuojant kaip lai-
dų vedėjai tiesioginiame „Chorų karų“ ete-
ryje, bet ir filmuojantis erotinėje scenoje 
filme „Valentinas už 2rų“.

Agnė VAitAsiūtė-KeiziKienė

- Šiemet TV3 projekte „Chorų karai“ 
debiutavai kaip televizijos laidų vedėja. Ar 
tai buvo didžiausias iššūkis šiais metais?

- Negalėčiau pasakyti, kad didžiausias, bet 
iššūkis buvo. Prieš imdamasi šio darbo nieko 
nesitikėjau, gavusi pasiūlymą net neturėjau 
laiko jo apsvarstyti, nėriau stačia galva ir viską 
patyriau čia ir dabar. Nežinojau nei kas manęs 
laukia, nei kaip viskas bus. Įspūdžių buvo labai 
daug - juk pirmą kartą ragavau tokios duonos, 
be to, iškart pakliuvau į tiesioginį eterį. Buvo 
milžiniškas stresas, jaučiausi lyg sapne.

- Kokių patarimų sulaukei iš kolegų?
- Didžiausi ir vertingiausi buvo Mindaugo 

(Mindaugo Stasiulio - „Chorų karų“ vedėjo - 
aut. past.) patarimai. Jis apskritai, mano ma-
nymu, yra talentų talentas. Labai puikus žmo-
gus ir kolega, visada padės, patars ir niekada 
nesmerks už klaidas. Ne mažiau pagelbėjo ir 
prodiuseriai, jie davė naudingų patarimų, juos 
pritaikau iki šiol.

- Aktoriaus darbas yra nuolat viešai 
aptarinėjamas, giriamas ar peikiamas. 
Kaip priimi kritiką?

- Dar studijuodama Lietuvos teatro ir mu-
zikos akademijoje užsiauginau storą odą, tad 
kritiką išmokau priimti ramiai ir racionaliai. 
Jei matau, kad ji profesionali ir adekvati, re-
aguoju, jei pasakyta ne iš profesinės pusės - 
nereaguoju. Lygiai taip pat reaguoju ir į komp-

limentus. Į juos žiūriu kaip į racionalų mano 
darbo pastebėjimą.

- Kol kas geriausiai esi pažįstama iš 
televizijos ir kino ekranų. Kodėl tavęs 
nematyti teatro scenoje?

- Kol studijavau, teatre vaidinau, paskui sa-
vaime viskas taip susiklostė, kad nustojau. Bai-
gusi akademiją iškart pradėjau dirbti televizijo-
je, teatrui laiko nebeliko, bet niekada nesakau 
„ne“. Jei atsirastų pasiūlymas, pasvarstyčiau.

- Nebijai, kad serialų uždėtas ants-
paudas tau kiš koją siekiant rimtų vaid-
menų teatre?

- Ne, nes tiek darbas televizijoje, tiek tea-
tre man yra vienodos svarbos. Vaidmenys 
visur yra profesionaliai kuriami. Nemanau, 
kad lietuviški serialai yra labai prastos koky-
bės, kad turėčiau gėdytis juose vaidindama.

- Esi kilusi iš Šiaulių. Studijuoti atvy-
kai į Vilnių. Ar nesunku buvo pritapti 
dideliame mieste?

- Ne, nes prieš tai studijavau Klaipėdoje, 

todėl su miesto kultūra buvau jau šiek tiek 
susipažinusi. Didelio šoko nebuvo, gal tik ats-
tumai čia didesni negu Šiauliuose, bet įsigijau 
dviratį ir problema dingo. Žiemą pasikliauju 
kitomis transporto priemonėmis.

- Dažnai grįžti į Šiaulius?
- Ne, tiesą pasakius, nelabai tam turiu 

laiko. Bet dažnai čia pasikviečiu mamą, čia 
smagiau leisti laisvalaikį.

- Kaip mama reagavo į tavo pasirin-
kimą būti aktore?

- Ji mane palaikė, bet giliai širdyje neri-
mavo. Nors man to neparodė, jaučiau. Ji vi-
sada norėjo, kad pasekčiau jos pėdomis - tap-
čiau mokytoja, bet pasirinkau aktorinį. Mama 
dėl to iš pradžių šiek tiek nusivylė, bet dabar 
džiaugiasi. Niekada nekalbame su ja apie ma-
no vaidmenis, bet jei ją kas nors sudomina, 
pasako, kad matė vieną ar kitą seriją.

„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimė 1987 gruodžio 11 d. Šiauliuose

n Vilniuje baigė Lietuvos Muzikos ir teatro 

akademiją, įgijo aktorinį išsilavinimą

n Vaidino televizijos serialuose „Be namų“, 

„Nemylimi“, „Moterys meluoja geriau“

n Kaip kino aktorė dirbo filmuose „Valentinas už 

2rų“ ir „Redirected/Už Lietuvą!“

n Šiemet TV3 projekte „Chorų karai“ debiutavo 

kaip TV laidų vedėja

n Gyvenimo kredo: Gyvenk šia diena!

DOsJĖ

TV3 „Chorų karuose“ debiutavusi 
kaip TV laidų vedėja Karina 
mielai tęstų karjerą televizijoje

tV3 nuotr.

Karina Stungytė - 
gera mergaitė su polinkiu į spontaniškumą

MaMa visada 
norėjo, kad 
pasekčiau jos 
pėdoMis - tapčiau 
Mokytoja, bet 
pasirinkau 
aktorinį
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- Nuo pat vaikystės svajojai būti ak-
torė, tiesa?

- Taip, bet vaikystėje niekur nevaidinau, 
nelankiau jokių dramos būrelių ir nieko ben-
dro su aktoriniu neturėjau. Tiesiog atvažiavau 
į Vilnių ir įstojau. Drąsos tam gal ir reikėjo, 
bet daug daugiau reikėjo tikėjimo ir noro.

- Ar dažnai tenka priimti tokius drą-
sius sprendimus savo gyvenime?

- Visada. Negaliu pavadinti jų drąsiais, bet 
nuo pat vaikystės buvau gana spontaniškas 
žmogus, turintis gerą nuojautą. Neriu visur 
stačia galva ir maksimaliai atiduodu save. Vai-
kystėje buvau iškrėtusi daugybę beprotiškų 
dalykų. Buvau tikra nutrūktgalvė. Būdavo ir 
namų arešto bandymų, bet nepavykdavo - pa-
bėgdavau per langą.

- Tai gal tokia prigimtis tau padeda 
įsijausti į blogų mergaičių vaidmenis?

- Turėčiau patikslinti, kad nebuvau blogo-
ji nutrūktgalvė, buvau gera mergaitė, turinti 
polinkį į spontaniškumą. O dėl vaidmenų - 
nėra lengva kurti nei gerų, nei blogų merginų 
vaidmenis, visi man jie yra įdomūs, visur įde-
du dalelę savęs.

- Neturi scenos baimės?
- Į sceną einu pakankamai drąsiai, bet turė-

jau kino baimę. Akademijoje nesimokėme, kaip 
reikia elgtis prieš kino kamerą, o tai yra visai 
skirtingas menas, nei stovėti scenoje ir garsiai 
kalbėti tekstą. Teko to mokytis praktiškai, iki 
šiol ir mokinuosi. Žiūriu kokį holivudinį filmą ir 
stebiuosi, kaip jiems pavyksta viską taip orga-
niškai atlikti. Skaitau labai daug knygų apie ki-
no vaidybą ir bandau įminti tą paslaptį.

- Kuris vaidmuo tau labiausiai įstrigo?
- Galbūt prostitutės vaidmuo Emilio Vė-

lyvio filme „Redirected/Už Lietuvą!“. Nors 
jis ir buvo nedidelis, bet man įspūdingiausias. 
Jį buvo labai įdomu kurti, galbūt dėl to, kad 
pats E.Vėlyvis kaip režisierius yra labai įdo-
mus žmogus. Jis sugebėjo taip nupasakoti 
vaidmenį, kad mane net užbūrė.

- Ilgą laiką buvo aptarinėjamos tavo 
su Vaidu Baumila intymios scenos filme 
„Valentinas už 2rų“. Kaip manai, kodėl 
tai vis dar yra tabu Lietuvoje?

- Nežinau. Pati apie tai daug galvojau, bet 
atsakymo neradau. Galbūt dėl to, kad mūsų 
lietuviškame kine nėra daug tokių atvirų sce-
nų. Arba jos yra labai uždaros ir konservaty-
vios, žmonės nėra pratę prie atviresnio nuo-
gumo. Bet tie patys mūsų žiūrovai mielai žiū-
ri Holivudo filmus, kur tokių ir dar atviresnių 

scenų yra apstu. Kai mato nuogą Nikolę Ki-
dman (Nicole Kidman), visi sako, kad gražu, 
bet jei pamato nuogą lietuvę aktorę, stebisi, 
kaip ji taip galėjo. Keistas paradoksas, ir aš 
pati nesuprantu kodėl.

- Kokių nuomonių išgirdai po šito  
filmo?

- Man pasisekė, kad jos buvo tik teigiamos. 
Galbūt dėl to, kad jas sakė pažįstami žmonės, 
o galbūt todėl, kad ten iš tiesų nebuvo nieko 
blogo. Bet kuriuo atveju, kad ir kaip būtų keis-
ta, filmuotis šiose scenose nebuvo taip sunku, 
kaip įsivaizdavau. Viskas buvo apgalvota, kal-
bėta su režisieriumi, aptarta su pačiu Vaidu. 
Filmavimas vyko labai sklandžiai, nufilmavome 
greičiau, nei tikėjomės.

- Gal tam įtakos turėjo ir tai, kad tavo 
partneris šiose scenose buvo žavus, jau-
nas ir charizmatiškas vaikinas Vaidas?

- Didžiausią įtaką turėjo mūsų abiejų vie-
nodas požiūris į tai, ką darome. Vaido prieš 
tai nepažinojau. Susipažinome tik filmavimo 
aikštelėje, greitai susidraugavome, atradome 
daug bendrų dalykų, daug kalbėjomės, juokė-
mės, todėl ir filmuotis buvo smagu, nejautė-
me jokios įtampos.

- Kas tau būtų tabu kino aikštelėje?
- Nedaryčiau to, dėl ko paskui būtų gėda.

- O gyvenime ar turi tabu?
- Ne, gyvenu šia diena, ką jaučiu, tą ir 

darau.

„LaisvaLaikio“ interviu

SvarbiauSia 
talentaS, o tai, 
kaip tu atrodai, 
tėra prieSkoniS

Vienintelis Karinos 
reikalavimas savo antrajai 

pusei būtų supratimas ir 
pagarba jos profesijai
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- Esi jauna ir žavi. Kaip atsigini nuo 
įkyrių gerbėjų?

- Visada stengiuosi būti mandagi ir neme-
luoti, sakyti viską taip, kaip yra.

- Kokių reikalavimų keltum savo šir-
dies draugui?

- Kadangi esu spontaniška, manau, jam rei-
kalavimų jokių nebūtų. Turi būti chemija ir tiek. 
Tikiu meile iš pirmo žvilgsnio, tokią patyriau. 
Esu jausminga, bet dažnai neįsimyliu. Apskri-
tai būnant aktore sudėtinga rasti antrąją pusę, 
kuri suprastų tavo gyvenimo būdą, nepriešta-
rautų, kad esu užsiėmusi nuo ryto iki nakties, 
o kartais nuo nakties iki ryto. Tad, matyt, vie-
nintelis reikalavimas ir būtų - supratimas ir 
mano atsidavimo profesijai gerbimas.

- O ar pačiai būtų lengva žiūrėti į sa-
vo širdies draugą intymiose scenose su 
kita aktore?

- Būtų lengva, nes žiūrėčiau iš profesio-
nalios pusės. Negalvočiau, kad štai mano vai-
kinas kine guli lovoje su kita aktore. Galvo-
čiau, kad mano vaikinas aktorius atlieka vaid-
menį su aktore kine. Bet jei būtų kas nors 
daugiau ir mano žvitri akis tai pamatytų, tada 
jau būtų blogai.

- Esi pavydi?
- Visiškai ne.

- Kokios savybės tau padeda, o kurios 
kiša koją?

- Man sunku apie save kalbėti, nes kas-
dien esu labai skirtinga. Dabar esu vienokia, 
po poros valandų būsiu kitokia, o po trijų va-
landų eisiu į atranką ir būsiu dar kitokia. Ma-
no savybės priklauso nuo nuotaikos. Dažnai 
keičiuosi.

- O kaip dėl išvaizdos? Ne paslaptis, 
kad ji aktoriui yra svarbus akcentas. 
Kiek tau išorinis grožis padėjo pasiekti 
tai, ką šiandien turi?

- Išvaizda yra labai įdomus dalykas - ma-
nau, kad tiek kine, tiek teatre aktoriui reikia 
ja rūpintis, bet yra tokių paradoksų, kai visiš-
kai netaisyklingų bruožų žmogus kine pasiekia 
didžiausių aukštumų. Taigi kyla klausimas, ar 
reikia investuoti į savo išvaizdą, kad kine at-
rodytum tobulai, ar gali sau leisti atrodyti ne-
taisyklingai, net nekinematografiškai, bet savo 
talentu įrodyti, kad esi geras aktorius. Mano 
reziumė būtų toks - svarbiausia talentas, o tai, 
kaip tu atrodai, tėra prieskonis.

- Kiek dėmesio skiri savo išvaizdai?
- Viskam po labai nedaug. Mėgstu spor-

tuoti. Nors kartais ir pritingiu, bet prisiverčiu. 
Kasdien daug nesidažau, nebent reikia eiti į 
susitikimą ar į atranką. Mėgstu geros koky-
bės kosmetiką. Kadangi esu jautrios odos 
žmogus, stengiuosi ją rinktis itin kruopščiai. 
Mėgstu įdomius drabužius ir netikėtas vietas, 
kur jų galima įsigyti. Man svarbu drabužio 
kokybė.

- Turi mėgstamą sporto šaką?
- Praėjusiais metais daug šokau lindihopą, 

šiemet tam neradau laiko. Paprasčiau nueiti 
į sporto klubą.

- Dabar vyksta futbolo čempionatas, 
ar stebi?

- Ne ir, tiesą pasakius, niekada nesupratau 
futbolo, galbūt neturiu kantrybės jo žiūrėti. 
Krepšinio irgi neseku. Žiūrėti sportą per te-
levizorių man yra savotiška kankynė, nes ne-
gali pats tame vyksme dalyvauti.

- Kaip leidi laisvalaikį?
- Mėgstu skaityti. Dažniausiai skaitau ke-

lias knygas vienu metu. Dabar susidomėjau 
kūno kalba, todėl „graužiu“ jau trečią knygą 
apie tai.

- Turi kitų hobių?
- Jų yra tiek daug, kad nežinau, ar verta 

visus vardyti. Daugelis - labai moteriški. Pa-
vyzdžiui, kartais mėgstu pasisiūti kokį nors 
drabužį. Dar paauglystėje tuo susidomėjau, 
kai nusipirkdavau per didelį drabužį ir tekda-
vo jį pačiai taisytis.

- Kokias atostogas mėgsti?
- Pasyvias. Man visuomet geriausios atos-

togos yra Paryžiuje. Aš ten grįžtu ir grįžtu ir 
visada jaučiuosi kaip pirmą kartą. Tai yra ma-
no miestas tiek kultūra, tiek maistu, tiek 
žmonėmis. Paryžių galima pasyviai tyrinėti. 
Galima valandą sėdėti kavinukėje, gerti kavą, 
stebėti žmones, o kitą valandą leisti parke. 
Tiesa, prancūzų kalbos dar nemoku, bet ją 
išmokti - mano artimiausias planas. Labai 
patinka ir prancūzų aktorės. Mano dievaitė 
šiandien yra Marijon Kotijar (Marion Cotil-
lard). Labai patinka ir Odri Totu (Audrey Tau-
tou), Katrina Denev (Catherine Deneuve).

„LaisvaLaikio“ interviu

Kino aiKštelėje 
nedaryčiau to, 
už Ką man pasKui 
būtų gėda

Karina su Vaidu Baumila filme 
„Valentinas už 2rų“ 

Kadras iš filmo, „LiTl Baz Pictures“ nuotr.

Kai mato nuogą 
niKolę Kidman, visi 
saKo, Kad gražu, 
bet jei pamato 
nuogą lietuvę 
aKtorę, stebisi, 
Kaip ji taip galėjo

Seriale „Moterys meluoja geriau“ Karina 
vaidina kartu su Vitalija Mockevičiūte, 

Inga Norkute ir Gintare Latvėnaite
TV3 nuotr.
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Veidai

Evelina Jocytė-Joyce savo karjeros 
dešimtmetį scenoje juokais vadina 
centrifuga
Stilius : „Sniegė Naku“
Interjeras : Linas Cica, galerija „Bowling plumes“
Stasio Žumbio nuotr.
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Veidai

Šią vasarą aukso žiedus bažnyčioje su-
mainysiantys dainininkai Katažina 
nemycKo (34) ir Deivydas Zvonkus 
(36) šiuo metu gyvena vestuvių pasi-
ruošimo rūpesčiais. atlikėja prisipažino 
jau pradedanti nerimauti dėl to, kad 
dar neturi vestuvinės suknelės, tačiau 
patikino, kad gražiausios šventės jos 
gyvenime niekas nesugadins.

K.Nemycko pasakojo, kad idealių ves-
tuvių vizija laikui bėgant jos mintyse kei-
tėsi kelis kartus. „Paauglystėje svajojau, 
kad tai bus labai didelė šventė, paskui 
paaugau, ėmiau realiau žiūrėti į gyvenimą 
ir tokia idėja nebeatrodė patraukli. Svars-
čiau, kad tai yra dviejų žmonių šventė, 
todėl nereikia nei prabangos, nei pompas-
tikos. Galiausiai, kai ėmėme realiai pla-
nuoti, supratome, kad norime, jog daly-
vautų visi artimi žmonės, todėl, patikėki-
te, tai bus ne tik didelės, bet labai didelės 
vestuvės. Juk tai svarbiausia šventė ma-
no gyvenime“, - pasakojo atlikėja.

Daug vestuvių kaip dainininkė aplan-
kiusi K.Nemycko puikiai žino, kokių pra-
mogų per vestuves nori, o kokių - ne. „Mū-
sų vestuvėse tikrai niekas kas dešimt mi-
nučių nedainuos „Ilgiausių metų“, nede-
ginsime rūtų vainikėlio“, - sakė atlikėja.

Didžiausias Katažinos galvos skaus-
mas dabar - vestuvinė suknelė. „Galiu iš-
duoti paslaptį, kad jos dar neturiu ir dėl to 
jau imu nerimauti. Ketinu ją pasisiūti, bet 
kokia konkrečiai ji bus - nežinau“, - teigė 
būsima nuotaka.

Nors ir ne iškart po vestuvių poros lau-
kia saldus medaus mėnuo. „Matyt, jį nu-
kelsime vėlesniam laikui - kai Lietuvoje jau 
bus šalta, bus daug maloniau išvykti į šiltus 
kraštus. Be to, jau yra suplanuoti koncertai, 
renginiai, todėl negalėsime visko mesti ir 
išmauti ilsėtis“, - sakė K.Nemycko.

Paklausta apie šeimos pagausėjimą, 
dainininkė neatmetė galimybės artimiau-
siu metu susilaukti atžalos. „Jei planuoja-
me tuoktis, planuojame ir šeimos pagau-
sėjimą, bet, kaip aš juokauju, bus taip, kaip 
Dievas ir Deivydas duos“, - šypsojosi bū-
sima nuotaka.

Džiazo atlikėjai ir Lietuvos operos legendos 
Jono Jocio dukrai  eveLinai Jocytei- 
Joyce (30) ši vasara ypatinga. Unikalaus 
sodraus balso - kontralto savininkė šven-
čia net du jubiliejus: savo trisdešimtmetį 
ir dešimtmetį scenoje. Kaip pati sako, tai 
puikus laikas peržvelgti nuveiktus darbus ir 
pasiekimus, o svarbias progas mini kaip pri-
dera tikrai atlikėjai - dainuodama publikai.

 „Kai buvau 18 metų, supratau, kad tu-
riu gabumų ir galiu dainuoti, būdama dvi-
dešimties atėjau pas tėvą ir paprašiau pa-
mokyti. Taip prasidėjo muzikinių ieškojimų 
dešimtmetis. Jei reikėtų vienu žodžiu api-
būdinti savo, kaip dainininkės, kelią, pava-
dinčiau jį centrifuga.  Buvo visko, patys 
pirmieji klausimai, pirmosios klaidos, svar-
bios pamokos, tenka pripažinti, kad ir žmo-
nių esu įskaudinusi. Vis dėlto jei manęs 
paklaustų, ką daryčiau kitaip, sukandusi 
dantis atsakyčiau, kad nieko nekeisčiau. 
Kiekvienas mano žingsnis davė vaisių - ta-
pau tokia, kokia esu šiandien. Mano galva, 
būti dainininke nereiškia vien išmanyti at-
likimo techniką, vokalinį aparatą ir panašiai. 
Atlikėjas turi būti iškentėjęs ir pažinęs gy-
venimo“, - įsitikinusi E.Jocytė. 

Nors unikalaus balso savininkė 30-ąjį 
gimtadienį minėjo prieš kelias dienas, visų 
norinčių ją pasveikinti ir apkabinti laukia 
Šv.Kotrynos bažnyčioje liepos 3 dieną, kur 
surengs koncertą su grupe „Evelyn Joyce 
Band“, „Aksominis džiazas“. „ Kol kas savo 
gimtadienio nešvenčiau. Man kiekvienas 
pasirodymas - įsimintinas įvykis, šventė. 
Kiekvienam koncertui ruošiuosi kaip pa-
čiam svarbiausiam ir po kiekvieno jaučiuo-
si tarsi nuveikusi reikšmingą darbą. Pasta-
ruoju metu mano pagrindinis tikslas - šis 
pasirodymas, atidaviau jam labai daug laiko 
ir jėgų. Todėl džiaugiuosi, kad manęs nepa-
miršo ir pasveikino, tačiau dar labiau džiaug-
siuosi visus matydama koncerte, kuriame 
ir paminėsiu savo jubiliejų“, - sakė atlikėja 
ir žadėjo stengtis su grupe priminti, kaip 
nuo dainų kūnu bėgioja šiurpuliukai. 

„Visos dainos seniai parašytos, tačiau 
įvilktos į mano ir grupės suvokimą. Koncer-
to programa labai įdomi, bus daug baladžių 
ir kūrinių, kurių kiekvienas atspindi tam tikrą 
mano gyvenimo etapą ar dabartinį būvį. Kie-
kviena daina skirta kokiam nors žmogui ar 
įvykiui. Su „Evelyn Joyce Band“ pasisteng-
sime atiduoti žmonėms savo kūrybos grožį 
ir tikimės, kad iš koncerto kiekvienas išeis 
gražesnis ir pasisėmęs gerų emocijų“, - šyp-
sojosi E.Jocytė, žadanti šiltą vasaros vakarą 
pripildyti džiazo laisvės.

Dešimtmetis pagal Joyce

K.Nemycko nerimauja dėl vestuvinės suknelės

Parengė  Eimantė JURŠĖNAITĖ, Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dainininkė Katažina Nemycko apie savo ir Deivydo 
Zvonkaus vestuves juokauja, kad tai bus didelės ir 
storos lietuviškai lenkiškos vestuvės

Redakcijos archyvo nuotr.
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Veidai

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

 
Storpirščiai: 
Latėnai: „Norėjome netradicinių sceninių kos-

tiumų, kuriuos galėtume dėvėti priklau-
somai nuo nuotaikos, koncertinės pro-
gramos, oro. Pasitikėjome Kristina ir jos 
idėjomis, o ji puikiai perprato mūsų lū-
kesčius. Ir štai turime net du skirtingus 
įvaizdžius“, - pagyrų dizainerei negailėjo 
grupės merginos, fotosesijai pasirinku-
sios ganėtinai netradicinę vietą - smėlio 
karjerus. „Šį kartą fotosesija vyko itin 
staigiai ir neplanuotai. Dėl vietos sutarė-
me likus kelioms valandoms iki saulei 
nusileidžiant, taigi teko gaudyti paskuti-
nius jos spindulius. Kadangi pasirinkta 
vieta buvo tikrai netradicinė, avėti aukš-
takulnius buvo nemažas iššūkis, - vien-
balsiai guodėsi grupės „4 Roses“ narės, 
po fotosesijos joms teko atsisveikinti su 
aukštakulniais, kuriais pasipuošusios lip-
davo ant scenos. - Turim pripažinti, kad 
rezultatas pranoko lūkesčius - iš roman-
tiškųjų rožių tapome laukinėmis kojotė-
mis, o dėl tokių permainų negaila ir pa-
aukotų batelių.“

Smėlynuose „4 Roses“ pražydo nauju įvaizdžiu
Pristatydama naujausią energingą kūrinį „Vasara mano“ merginų grupė „4 Roses“ 
pristatė ir savo naują sceninį įvaizdį. Jį atlikėjoms kūrė viena perspektyviausių jau-
nų dizainerių Kristina Valančiūtė. Dizainerei pavyko sukurti nepaprastus, transfor-
muojamus kostiumus, kuriuos galima panaudoti skirtingiems įvaizdžiams. 

Trumpomis suknelėmis pasipuošusios 
grupės merginos priminė amazones

Nerijaus Kuzmicko nuotr.
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VERSLO ŽMONĖS

Atlikėja ir merginų grupės „Pinup Girls“ 
narė SimonA nAinė (25) garsėja ne tik 
savo muzikiniu talentu, bet ir puikiu sti-
liaus pajautimu. Laisvalaikį mielai lei-
džianti prie siuvimo mašinos, ji sau pa-
sisiuvo nevieną originalų drabužį, o visai 
neseniai siūti pradėjo ir kitiems. Dabar jos 
hobis, malonumas ir aistra - prekės  
ženklas linksmu pavadinimu „nunu“.

Eimantė Juršėnaitė

- Studijavai lietuvių filologiją, išgar-
sėjai kaip dainininkė. Kas paskatino im-
tis drabužių dizaino?

- Iš tiesų drabužių dizainere savęs nelai-
kau. Mano galva, dizaineriai kuria vientisas 
kolekcijas, kuriose vyrauja panaši spalvų gama, 
kirpimai ir konstrukcijos, aš siuvu tai, kas man 
patinka. Žinoma, spalvas ir modelius sukuriu 
pati, bet mieliau save vadinu siuvėja, nes ma-
no pomėgis ir didžiausias malonumas - būtent 
siuvimas. Seniai norėjau išmokti šio amato ir 
daugiau nei prieš 2 metus viena draugė, stu-
dijavusi kostiumo dizainą, suteikė man labai 
naudingų pamokų. Išmokau pagrindinių siuvi-
mo ir drabužių konstravimo principų. Pamatęs, 
kaip man patinka siuvimas, mano vyras Jonas 
padovanojo siuvimo mašiną. Gavus tokią do-
vaną, atsirado didesnis poreikis siūti. Iš pra-
džių siuvau sau, mamai, sesei ir jos vaikui, 
kitiems siūti nesiryžau. Tiesa, esu pasiuvusi 

scenines sukneles grupės „Pinup Girls“ mer-
ginoms. Mes juokaujame, kad jos pačios mie-
liausios ir gražiausios. Aš, be abejo, žinau,  
kiek darbo įdėjau ir pastangų, todėl man jie 
tokie brangūs. Į kiekvieną drabužį įdedu visą 
širdį, nesvarbu kam siuvu.

- Kaip tavo pomėgis virto prekės žen-
klu „Nunu“?

- Viskas prasidėjo nuo suknelės. (Juokiasi.) 
Pasiuvau juodą suknelę, kurią pamatęs vyras 
paskatino drabužius siūti ir kitiems. Seniai no-
rėjau užsiimti veikla, nesusijusia nei su daina-
vimu, nei su darbu biure. Taip kilo idėja apie 
man beprotišką malonumą teikiantį prekės žen-

klą „Nunu“. Idėjos koncepcija gimė dar pernai 
liepą, tačiau labai kruopščiai galvojau, koks tu-
ri būti tas prekės ženklas, ką juo noriu pasaky-
ti, todėl tik kovo mėnesį „Nunu“ pasirodė vie-
šumoje. Pati savo „Nunu“ nevadinu nei mados 
namais, nei panašiai - atėjau „iš kitos operos“, 
tad nesakau, kad esu nuostabi kūrėja ir kad vi-
si turi pirkti mano darbus. Siuvu savo malonu-
mui, bet kartu ir norintiems turėti mano rankų 
darbo drabužius suteikiu galimybę juos įsigyti 
ir dėvėti. Žinoma, sustoti neketinu, noriu augti, 
tobulėti ir išmokti siūti sudėtingesnius drabu-
žius, kuriuos galėsiu pasiūlyti ir pamėgusiems 
„Nunu“ drabužius. Gyveni ir mokaisi - banali, 
bet labai teisinga frazė. 

- Koks tavo žodžiais prekės ženklas 
„Nunu“?

- Kol kas siuvu tai, ką tikrai moku - kelnes, 
sukneles, marškinėlius ir kepures, skirtus lais-
valaikiui. Kartais klientės man padeda pama-
tyti, kaip mano kurti drabužiai gali atrodyti 
kitaip. Pavyzdžiui, viena mergina, įsigijusi ma-
no siūtą juodą suknelę, derino ją su aukštakul-
niais. Pati niekada nesusimąsčiau, kad ji taip 
puikiai atrodo su bateliais. (Šypsosi.) Vadinasi, 
nors kuriu drabužius laisvalaikiui, jais drąsiai 
galima puoštis! Rudenį, tikiuosi, atsiras ir vė-
siems orams tinkančių suknelių, mielų megz-
tinių. Mano mama puikiai mezga, aš pati taip 
pat moku, todėl tikiuosi, kad į šią veiklą įtrauk-

Simona Nainė nėrė į verslą 

KartaiS KlieNtėS 
maN padeda 
pamatyti, Kaip 
maNo Kurti 
drabužiai gali 
atrodyti Kitaip

„Nunu“ įkūrėja Simona 
Nainė mielai puošiasi 
savo siūtais drabužiais

Luko Griciaus nuotr.
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siu ir šeimą, o klientėms galėsiu pasiūlyti 
megztų drabužių. Kol kas viską darau pati - 
kuriu, siuvu, lyginu, lankstau, dėlioju į dėžutes, 
rašau raštelius su detalia instrukcija, kaip dra-
bužius nešioti.  Tūkstančio klienčių dar netu-
riu, bet džiaugiuosi, kad yra pamėgusių mano 
drabužius. Pati esu paprastas žmogus ir viskas, 
ką turiu, įgyta sunkiu darbu. Niekada nenorė-
čiau mokėti daugiau, nei daiktas yra vertas. 
Todėl ir savo klientėms stengiuosi pasiūlyti 
atitinkamą kokybės ir kainos santykį.

- Ar tikrai vienas iš jūsų augintinių -  
Nunu?

- Taip, yra tokia graži istorija. Pernai nu-
sipirkome šuniuką, kurio vardas buvo toks 
sudėtingas, kad pirmą dieną net negalėjome 
jo prisiminti. Tada vyrui pasakiau, kad šunį 
reikėtų pavadinti kaip ir mano drabužius - 
Nunu. (Juokiasi.) 

- Ar jau yra „Nunu“ internetinė par-
duotuvė?

- Jau turiu įsigijusi domeną, kuris netru-
kus, tikiuosi,  taps internetine „Nunu“ par-
duotuve. Žinoma, labiausiai norėčiau turėti 
savo dirbtuves, mielas, kur kasdien galėčiau 
užsiimti mėgstama veikla. Kol kas darbuo-
juosi namuose, tad butas neretai atrodo kaip 
po karo. Internetinė parduotuvė reikalinga, 
tačiau man labai patinka akis į akį susitikti su 
klientėmis, su jomis pabendrauti. Noriu ži-
noti, kokios merginos renkasi „Nunu“, be to, 
man ramiau, kai žinau, kad žmogui drabužis 
tiko, kitu atveju galiu juos pataisyti ir pana-
šiai. Noriu, kad mano klientės turėtų patikimą 
ir kokybišką daiktą, kurį su malonumu dėvi, 

tad visuomet stengiuosi susipažinti su klien-
tėmis. Noriu, kad kiekviena jų žinotų, jog 
drabužius siuvu individualiai, nuoširdžiai. 
Niekada nesiekiau kiekybės, nes man svar-
biau kokybė.

- Ar „Nunu“ drabužiai jau atrado sa-
vo pirkėjus ir užsienyje?

- Pati neretai stebiuosi, nes mano drabužiai 
dažniausiai iškeliauja į užsienį - Norvegiją, 

Vokietiją,Olandiją, Airiją ir vieną mados sosti-
nių - Londoną. Neretai užsienyje gyvenančios 
lietuvaitės atvykusios į Lietuvą skuba pas ma-
ne, pasimatuoti, pasižiūrėti ir ką nors įsigyti.

- Ar pavadintum save verslininke, o 
„Nunu“ verslu?

- Norėčiau ateityje „Nunu“ pavadinti vers-
lu. Kai yra prekyba, norisi ir atgalinio ryšio. Kad 
ir kaip pagyrimai glosto širdį, siūdama drabužius 
įdedu daug darbo ir investicijų. Pavyzdžiui, be-
veik visos medžiagos „Nunu“ drabužiams at-
keliauja iš Vokietijos. Stengiuosi atrasti tai, ko 
nėra mūsų audinių parduotuvėse, o tai taip pat 
kainuoja. Tad tikiuosi, kad „Nunu“ bus verslas, 
o ar aš būsiu verslininkė ar siuvėja, dar nežinau. 
Juk siuvėjos taip pat gauna pinigus. (Juokiasi.)

VERSLO ŽMONĖS

n Gimimo data: 1988 08 13 

n Studijos: lietuvių filologija

n Laisvalaikio pomėgiai: skaityti knygas

n Gyvenimo kredo: jei kažkas tavęs  

nesupranta, dar nereiškia, kad esi menininkas

Dosjė

Prieš porą metų išmokusi 
siūti, savo hobį Simona Nainė 
pavertė prekės ženklu „Nunu“

Luko Griciaus nuotr.

„Nunu“ drabužiai dažniausiai  
iškeliauja į užsienį: Norvegiją,  

Vokietiją, Olandiją ir kitur
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Nauja Ilmos CIkaNaItės pavasario-vasaros kolekci-
ja „Flamingo woman” skirta ryškioms ir elegantiškoms 
asmenybėms - flamingams. Jos, kaip ir flamingai, labai 
grakščios, trokšta būti išskirtinėmis ir tuo pačiu yra labai so-
cialios, jaunatviškos ir kosmopolitiškos merginos bei moterys. 
kolekcijos koloritas šviesus, vasariškas, lengvas, vyrauja pastelinės spalvos. I.Cikanaitės 
prekės ženklo „kūtvėla“ kolekcijoje, skirtoje šiltajam metų laikui, vientisumas išlaikytas 
būtent per spalvinę gamą, medžiagiškumą, dekorą (flamingą) ir pagrindinį akcentą - 
nugarą.  Jai skiriamas ypatingas dėmesys - įvairaus gilumo iškirptės, dekoras. konstruo-
jant rūbus, siekta išlaikyti lengvumo pojūtį.

vasaros stilius

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Ilma Cikanaitė

Ilma Cikanaitė vasarai siūlo 
šviesius, pastelinius atspalvius

„FFakers“ nuotr.

Drabužiuose išlaikytas 
lengvumo pojūtis



16 laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  2 7

 Vasaros stilius

Į Didžiojoje Britanijoje vykstančias Askoto karališkąsias žirgų lenktynes atvykusios 
viešnios tradiciškai dabinasi originaliais galvos apdangalais. Pasidairius į žymių damų 
galvas galima numatyti ir sezono skrybėlaičių naujausias tendencijas - juk britės nuo 
seno garsėja tradicija puoštis skrybėlaite. Žinoma, Askoto žirgų lenktynėse galima pa-
matyti ir gana ekscentriškų galvos apdangalų, tinkančių tik žirgų lenktynėms.

Nepamirškite skrybėlaitės

Didžiosios Britanijos princesės 
Ana (Anne) ir Beatričė (Beatrice)

EPA-Eltos nuotr.

Didžiosios Britanijos 
princesė Eugenija 
(Eugenie)
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 Vasaros stilius

Skrybėlaitėse - vasaros 
spalvų ir gėlių žaismas

EPA-Eltos nuotr.



Šiais metais 1000 km Palangos lenktynė-
se startuosianti merginų „Sostena -  
Renault Sport“ komanda nustebins ne 
vieną vyrą. Komandos narės ERnESta 
Globytė, aGnė VičKačKaitė-lauciu-
ViEnė ir indRė SEnKutė patirties ralio 
trasoje turi daugiau nei reikia. Svarbiausia 
merginos turi daug ryžto, valios, noro ir 
drąsos parodyti, ką moka.

Ringailė Stulpinaitė

- Nuo ko prasidėjo karjera automobi-
lių sporte?

Ernesta: Pirmi žingsniai buvo netikėti ir 
neplanuoti. Tiesiog žiūrint ralio varžybas tė-
tis paklausė, gal norėčiau pati pabandyti va-
žiuoti. Aš, aišku, norėjau. Nuo to laiko nebe-
galiu sustoti. Noriu padėkoti tėvams už su-
pratimą ir palaikymą, žmogui, kuris suteikė 
pagrindus įžengus į automobilių sportą, - Al-
vydui Albrechtui, taip pat Daliui Steponavi-
čiui, kuris padėjo susikrauti didelį bagažą ži-
nių ir patirties, ir, be abejo, rėmėjams bei 
komandai. Visi šie žmonės yra ta nematoma 
dalis, be kurios nebūtų nė vienos pergalės.

Agnė: Nuo noro įrodyti, kad sugebu dau-
giau nei kiti. 

Indrė: Nuo mažens važinėjau motorole-
riais, motociklais, visi ekstremalūs sportai 
buvo įdomūs. 

Pirmą kartą automobilių varžybose star-
tavau būdama 16 metų slalomo varžybose. Tą 
kartą su klasės draugo automobiliu nulėkėme 
tiesiai į lenktynes. Niekur nesitreniravau, sa-
vo mašinos neturėjau, pasiūlė - ir sutikau 
pamėginti. Paskui buvo pertrauka iki 18 me-
tų, kai išlaikiau automobilio teises ir pradėjau 
su savo standartiniu automobiliu dalyvauti 
slalomo varžybose. 

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

Ernesta: Negaliu išskirti ko nors itin eks-
tremalaus, ko gero, esu pratusi prie netikėtu-
mų, priimti greitus sprendimus, ekstremalių 
situacijų per varžybas. Todėl tiesiog nefiksuo-
ju tokių momentų, nes tai tapo visiškai įpras-
ta tiek gatvėje, tiek trasoje. (Šypsosi.)

Agnė: Niekaip negaliu prisiminti... Arba 
tokių nebuvo, arba pavojingas situacijas per 
varžybas tiesiog priimu kaip savaime supran-
tamus dalykus. Stengiuosi neigiamų emocijų 
iš kasdienio vairavimo neprisiminti.

Indrė: Sunku pasakyti, nes dabar vairuo-
dama jau galiu tikėtis visko. Buvo atsisukę 
ratai, sprogusios padangos, išbėgusi stirna 
važiuojant trasoje, sunku įvardyti ekstrema-
liausią situaciją.

- Kur ir kada važiuoti smagiausia?
Ernesta: Man visada ir visur smagu 

važiuoti. Jei kalbame apie trasą, tai Belgi-
joje esančios „SPA-Francorchamps“ trasos 
ir joje esančio legendinio „Eau Rouge“ po-
sūkio negaliu pamiršti iki šiol, nors nuo 
ten vykusių varžybų praėjo, regis, dveji 
metai. Šią trasą įvardyčiau kaip pačią su-
dėtingiausią ir smagiausią dėl jos ilgumo, 
posūkių gausos, reljefo ir nuolat kintančių 
oro sąlygų.

Agnė: Kol kas smagiausia būti šturmane 
žvyro trasose. O ne varžybose nesvarbu, kur 
ir kada, svarbu - gera kompanija.

Indrė: Visur ir visada. O dar jei spėji per-
prasti trasą arba būna pakankamai laiko tre-
niruotėms, smagiau nei smagu.

- Kas jums automobilyje yra svar-
biausia?

Ernesta: Kasdieniniam automobiliui ne-
turiu jokių reikalavimų, reikia, kad jis važiuo-
tų ir nuvežtų iš taško A į tašką B. Lenktyni-
niam automobiliui, priešingai, atsiranda ne-

ratai

Moterų 
aistra raliui ir ratams

Merginos taip myli kelią, trasas ir ratus, kad ryžtasi 
išmėginti ir neįprastas transporto priemones. 

Agnė Vičkačkaitė-Lauciuvienė prie šarvuočio vairo
audriaus laucio nuotr.
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mažai reikalavimų - tinkamas ratų suvedimas, 
tinkamai sureguliuota pakaba, tinkamas stab-
džių balansas, patogi sėdėsena.

Agnė: Saugos diržai, saugumas.
Indrė: Žinoti, kad ratai nenukris, stabdžiai 

nedings ir vairas atliks savo darbą. (Šypsosi.)

- Ko vairuodamos niekuomet nesiryž-
tumėte daryti? 

Ernesta: Dauguma daromų ar nedaromų 
veiksmų vyksta automatiškai, viskas yra taip 
susigulėję ir įprasta, kad neįmanoma ko nors 
išskirti.

Agnė: Niekada apie tai nesusimąsčiau. 
Turbūt per daug dalykų esu dariusi vairuoda-
ma, kurių iš tikrųjų daryti negalima. Tačiau 
vienas iš variantų - nesiryžčiau vairuoti nuo-
ga. (Juokiasi.)

Indrė: Lakuoti nagų, ypač „Nemuno žie-
do“ trasoje.

- Rodikliai, pagal kuriuos nuspren-
džiate, kad prieš jus važiuoja prastas vai-
ruotojas?

Palangos 1000 km lenktynėse startuosianti 
moterų komanda (iš kairės): Indrė Senkutė, 
Ernesta Globytė, Agnė Vičkačkaitė-Lauciuvienė 
ir komandos vadovė Inga Juškevičiūtė

 Stasio Žumbio nuotr.

Komandos mechanikės 
ir puošmenos Raminta 

Aleksandravičiūtė ir 
Justina Andriukaitytė
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Ratai

n Indrė Senkutė

n Šiuo metu vairuoja:  „VW Golf V“ 

n Svajonių automobilis: greitas ir 

manevringas
n Greičio rekordas trasoje/kelyje: 

trasoje į spidometrą nėra kada žiūrėti, 

o  mieste daugiau 50 km/h juk negalima 

(šypsosi)
n eismo įvykių skaičius: 0

n Vairavimo stažas: 6 m. 

n Gimimo data: 1990 08 22

n Gyvenimo kredo: nieko nėra 

neįmanomo
n Prietaras: nedėti šalmo ant žemės

Dosjė

Ernesta: Visi vairuotojai yra savaip geri, 
tik vieniems trūksta susikaupimo ir atidumo, 
kiti per daug pasitiki savo jėgomis. Mano, kaip 
vairuotojos, pareiga stebėti, kas vyksta aplin-
kui, matyti kelio ženklus, pėsčiuosius, sutri-
kusius ir neapsisprendžiančius vairuotojus, o 
ne ieškoti blogo vairuotojo kriterijų.

Agnė: Važiuodamas tiesiai rodo posūkį į 
kurią nors pusę, nors pusę kilometro į priekį 
jokio posūkio nėra. Stabdo be priežasties. 
Juda lėtai antra juosta, net jei pirma visiškai 
laisva.

Indrė: Jei važiuoja antra juosta ir 40 km/h 
greičiu, nors pirma juosta yra visiškai laisva, 
ir iš paskos seka eilė mašinų - tai nekoks vai-
ruotojas.

- Smagiausias epizodas jūsų vairavi-
mo istorijoje?
Ernesta: Įvykių daug ir įvairių. Kiekvie-

nas momentas sėdint prie vairo man yra 
smagus. Buvo smagu dalyvauti varžybose ir 
jas sėkmingai baigti labai smarkiai lyjant, kai 
neveikė valytuvai ir langai buvo visiškai ap-
rasoję, kai posūkių teko ieškoti bandant žiū-
rėti pro šoninį automobilio stiklą ir orien-
tuojantis pagal trasos ribas žyminčią baltą 
liniją. Taip pat smagus epizodas buvo praei-
tas šeštadienis, kai pirmą kartą teko išban-
dyti mūsų mažąjį monstriuką „Renault Clio 
RS Cup“.

Agnė: Visi smagiausi įvykiai vyksta ne-
planuotai. Vieni tokių - ekspromtu sugalvotos 
kelionės su draugais į Palangą viduryje nakties 
arba suteikta pagalba pusseserei, kai teko ją 
nuvežti iš vieno koncerto į kitą, o kelionės 
metu ji turėjo persirengti kitam koncertui.

- Kaip apibūdintumėte vairavimo kul-
tūrą Lietuvoje?
Ernesta: Mano manymu, situacija Lietu-

voje gerėja. Daugėja kultūringų vairuotojų, 
kurie užleidžia rikiuojantis, rodo posūkių sig-
nalus, įleidžia išsukant iš šalutinio kelio.

Agnė: Daug vairuotojų tapo mandagesni 
ir pakantesni vieni kitiems. Tačiau tobulėti 
yra kur.

Indrė: Visi visur ir visada skuba. 

- Kas vairuoja geriau - vyrai ar mo-
terys?

Ernesta: Nemanau, kad vairavimui įta-
kos turi lytis. Viskas priklauso nuo asmeninių 
savybių. Abiejų lyčių atstovai sukuria gana 
kvailų situacijų vairuodami. Vyrai dėl perdė-
to pasitikėjimo savimi sukelia skaudesnių 
avarijų. Moterys dėl savo išsiblaškymo (pa-
sidažysiu, pakalbėsiu telefonu, pasišukuosiu) 
sukelia smulkių avarijų.

Indrė: Negalima išskirti nei vyrų, nei 
damų. Ypač automobilių sporte visi gali vai-
ruoti gerai. Tai sportas, kuris nereikalauja 
daug fizinės jėgos, daugiausia lemia psicho-
logija ir įgūdžiai, o tai gali išsiugdyti visi, ne-
priklausomai, ar tai moteris, ar vyras.

n erneSta Globytė
n Šiuo metu vairuoja: „Volvo S60“
n Svajonių automobilis: nėra
n Greičio rekordas trasoje/kelyje:  
kelias - ne vieta greičio rekordams,  
trasoje - 248 km/h
n eismo įvykių skaičius: 0
n Vairavimo stažas: 9 metai
n Gimimo data: 1987 02 19
n Gyvenimo kredo: nėra to blogo, kas 
neišeitų į gera
n Prietaras: netikiu prietarais, vadovau-
juosi požiūriu - gyvenime nieko nevyksta 
be priežasties

Dosjė

n aGnė VIčkačkaItė-laucIuVIenė
n Šiuo metu vairuoja: „Renault Clio“ 

(1993 m.)  ir „Nissan Cube“ (2009 m.)

n Svajonių automobilis: „Peugeot 
205 T16“
n Greičio rekordas trasoje/kelyje: 

net neįsivaizduoju, varžybų metu į 
spidometrą nežiūriu, vidutinis greitis ralio 

varžybose siekia daugiau kaip 90 km/h, 

o  tai reiškia, kad kartais važiuoji tiek, kiek 

gali automobilis, o kartais stabdai tiek, 

kad tenka įjungti pirmą pavarą
n eismo įvykių skaičius: 4  
(2 dėl mano kaltės)
n Vairavimo stažas: 12 m.
n Gimimo data: 1983 07 25
n Gyvenimo kredo: gyventi maksima-

liai, džiaugtis ir vertinti tai, ką turiu dabar

n Prietaras: jei juoda katė perbėgo 
kelią, vadinasi, ji kažkur bėga, be to, 
niekada nededu rankinės ant žemės, kad 

pinigai nepradingtų

Dosjė

Viktoro Purio nuotr.
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Ratai

Parodose -  
naujausių  

modelių paradas
Neseniai Pekine bei Niujorke vykusiose tarptautinėse auto-
mobilių parodose naujausius modelius pristatė gamintojai 
iš viso pasaulio. Svarbiausią dėmesį skirdami technologi-
joms gamintojai atskleidė naują požiūrį į automobilius, ku-
rių valdymas vis labiau kompiuterizuojamas. Galima buvo 
pamatyti ir išskirtinių riboto tiražo automobilių. Tarp jų - 
„Bugatti Veyron Black Bess“ bei „Veyron Grand Sport Vitesse 
Black Bess“. Automobilis yra pagamintas modelio „Type 18 
Black Bess“ garbei, kuris buvo gaminamas 1912-1914 me-
tais ir suvaidino svarbų vaidmenį Prancūzijos prekinio žen-
klo plėtrai. Skiriamasis automobilio bruožas yra ištaigingai 
dekoruoti interjeras (vidus) ir eksterjeras (išorė).

2014-ųjų „Bugatti Veyron 
Black Bess“ modelis

EPA-Eltos nuotr.

Bendras vokiečių 
„Daimler Benz“ ir Kinijos 
BYD projektas - „Denza“ 
elektromobilis

„Rolls-Royce Ghost II“

„BMW X4“ kabrioletas Parengta pagal užsienio spaudą
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Kilmingieji

Mergina „iš liaudies“

Princo ir nekilmingos merginos meilė Eu-
ropos monarchijoms nėra naujiena. Būtent tokia 
yra Viljamo (William) ir Ketrinos (Catherine) 
sąjunga, aristokratė nebuvo ir puikioji Greisė 
Keli (Grace Kellly), ištekėjusi už Monako ku-
nigaikščio. Bet kitaip nei Keitė Midlton (Kate 
Middleton), už kurios pečių buvo šeimos vers-
las ir nepriekaištinga reputacija, ir „Oskaru“ 
įvertinta G.Keli, su Ispanijos karūnos princu 
susipažinusi Letisija buvo tik išsiskyrusi žur-
nalistė. Jauna moteris nesimokė elitinėse mo-
kyklose, važinėjo nenauju automobiliu ir puikiai 
žinojo paprastų žmonių problemas. 1972 m. rug-
sėjo 15-ąją gimusios Letisijos Ortis Rokasolano 

(Letizia Ortiz Rocasolano) gyslo-
mis neteka mėlynas kraujas. Jos 

tėvas ir močiutė buvo žurnalistai, o mama - me-
dicinos sesuo. Jie nuo vaikystės pratino mer-
gaitę prie darbo. Sekdama tėvo ir močiutės pė-
domis, Letisija pasirinko studijuoti žurnalistiką 
Madrido universitete. Prieš sutikdama būsimą-
jį vyrą monarchą, Letisija spėjo ištekėti už kito 
vyro, literatūros dėstytojo Alonso Gerero Pe-
reso (Alonso Guerrero Perez). Jie draugavo 10 
metų, bet, 1998-aisiais susituokę, vos po metų 
išsiskyrė.

Tėvai piršo kilmingas

Princas Felipė, karaliaus Jono Karolio ir ka-
ralienės Sofijos sūnus, buvo idealus kandidatas 
į vyro vaidmenį - apie jį svajojo beveik visos 

šalies merginos, bet tai visiškai nedomino kar-
jeristės Letisijos. Gražuolis, sportininkas prin-
cas Felipė buvo šalies buriuotojų rinktinės na-
rys ir net nešė Ispanijos vėliavą per 1992 m. 
olimpiados Barselonoje atidarymą. Regis, visa 
Felipės aplinka nieko daugiau neveikė, tik ban-
dė jį apvesdinti su įvairiomis Europos prince-
sėmis. Ypač dideles viltis jo tėvai siejo su Šve-
dijos sosto įpėdine princese Viktorija (Victoria) 
ir stengėsi, kad jų keliai kuo dažniau susikry-
žiuotų. Bet jiedu, nors ir jautė simpatiją vienas 
kitam, visai neketino įgyvendinti tėvų planų.

Princui teko pavargti dėl pirmojo 
pasimatymo

Su būsimąja žmona princas susipažino Ga-
lisijoje, kur Letisija filmavo reportažą apie 

Ir karaliai  
tuokiasi iš meilės
Galbūt būtent Letisijai Ortis (Letizia Ortis, 41) būtų tekę pranešti apie 
ispanijos karaliaus jono Karolio (juan Carlos, 76) atsistatydinimą ir sosto 
perleidimą sūnui, jeigu ji... nebūtų įsimylėjusi. Prieš 11 metų, kai  
susipažino su ispanijos sosto įpėdiniu FeLiPe (Felipe, 46), ji buvo  
televizijos žurnalistė, kurią pažinojo visa šalis. jos karjera baigėsi  
vestuvėmis su būsimuoju karaliumi.

Ispanijos karalius Pilypas VI 
(Felipe) su žmona Letisija 

(Letizia) ir dukromis Leonora 
(Leonor) bei Sofija (Sofia) 
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tanklaivį, nuskendusį prie Ispanijos krantų. 
Tuo metu Letisija jau buvo padariusi sėkmin-
gą žurnalistės karjerą, dirbo CNN ir „Bloom-
berg TV“ skyriuje Ispanijoje. Princas Felipė 
įsimylėjo ją iš pirmo žvilgsnio. Atrodytų, bet 
kurios merginos širdis turėjo ištirpti nuo tikro 
princo, vienintelio valdančiojo karaliaus sū-
naus meilinimosi, tačiau Felipei teko pasi-
telkti visą žavesį ir mokėjimą įtikinėti, kad 
sugundytų užsispyrusią merginą ateiti į pa-
simatymą: jis keturis kartus siūlė jai susitik-
ti, bet kiekvieną kartą Letisija jam atsakyda-
vo. Kartu princas elgėsi atsargiai, stengda-
masis vėl nesukelti pavaldinių nepasitenki-
nimo: karaliaus rūmai dar nebuvo pamiršę 
ispanų reakcijos į Felipės romaną su modeliu 
iš Norvegijos Eva Sanum (Eva Sannum). Is-
panai nenorėjo, kad jų princese taptų mergi-

na „iš liaudies“, tačiau jų nuomonė pasikeitė, 
princo gyvenime atsiradus Letisijai. Felipė 
nenusileido ir tėvui, kuris prieštaravo sūnaus 
santykiams su išsiskyrusia moterimi.

viso pasaulio susidomėjimą kėlusios 
jungtuvės

Apie sosto įpėdinio ir žurnalistės romaną 
pasaulis sužinojo prieš pat paskelbiant jų suža-
dėtuves. Tai įvyko 2003 m. lapkričio 6 d. Įdėmiai 
stebima 300 žurnalistų ir fotografų, pora kelias 
valandas vaikštinėjo karališkųjų rūmų parke ir 
paleido vienas kito ranką tik tam, kad parodytų 
dovanas, kurias įteikė vienas kitam sužadėtuvių 
proga. Letisija iš princo gavo baltojo aukso žie-
dą su smulkiais briliantais, o Felipė  - sąsagas 
iš safyrų. Tada jie nepranešė tikslios vestuvių 

datos, tačiau pakomentavo savo santykius. Fe-
lipė pagyrė mylimosios aštrų protą, iškalbingu-
mą ir drąsą, o Letisija princą pavadino „išskir-
tiniu žmogumi“. Taip pat pora pasidalijo planais 
susilaukti ne mažiau kaip dviejų, bet ir ne dau-
giau kaip penkių vaikų, o Letisija papasakojo, 
kaip pamažu atsisakys televizijos laidų vedėjos 
ir žurnalistės pareigų ir po truputį imsis kara-
liškųjų. Kaip pasakoja artimi draugai, Letisijai 
iš pradžių buvo nelengva: jai teko išmokti gy-
venti nuolatos stebimai, kelnių kostiumus iš-
keisti į sukneles ir kostiumėlius, o savo butą -  
į karaliaus rezidencijos svečių kambarį, kur ji 
iki vestuvių kalė Burbonų istoriją ir etiketo 
taisykles.

Felipės ir Letisijos vestuvių ceremonija 
įvyko 2004 m. gegužės 22 d. Madrido 
Šv.Marijos la Real de la Almudena katedroje. 
1400 svečių akivaizdoje Letisija pasirodė su 
neįprasto modelio kreminės spalvos suknia 
ir su baltų lelijų puokšte rankose. Ant mar-
čios galvos karalienė Sofija, pritarusi jųdvie-
jų sąjungai, uždėjo savo tiarą iš platinos su 
deimantais. Medaus mėnesį pora praleido 
Akabos uoste ant Raudonosios jūros kranto. 
Ši vieta buvo pasirinkta neatsitiktinai, nes 
gegužės 27 d. ten vyko jų draugų, Jordanijos 
karališkosios šeimos narių vestuvės.

Ėmėsi visuomeninės veiklos

Iškart po vestuvių Letisijai buvo suteik-
tas Asturijos princesės titulas. Ji su vyru per-
sikėlė į rezidenciją netoli Sarsuelos rūmų. 
Nors jai teko oficialiai pareikšti apie pasitrau-
kimą iš žurnalistikos, tapti namų šeimininke 
ji nesirengė. Būdama veikli ir nemėgstanti 
sėdėti vietoje moteris, Letisija pradėjo lydė-
ti vyrą į oficialius renginius, daug keliauti ir 
atstovauti Ispanijai įvairiose šalyse. 2005 m. 
spalio 31 d. gimė pirmoji poros dukra, infan-
tė Leonora, o po pusantrų metų, 2007 m. 
balandžio 29 d., - antroji, infantė Sofija. „Nie-
kada gyvenime negalvojau apie nieką, išsky-
rus žurnalistiką. Bet neįmanoma apibūdinti 
tų emocijų, kurias kelia motinystė. Tai reikia 
patirti“, - vėliau sakė Letisija.

karališkoji šeima ispanijoje - labai 
populiari

Ispanijos karalius Jonas Karolis po 39 me-
tų šalies valdymo praėjusią savaitę sostą per-
davė sūnui karūnos princui Felipei ir jo žmonai 
Letisijai. Kronprincas Felipė tapo Ispanijos 
karaliumi Pilypu VI.

Karališkoji šeima Ispanijoje yra labai po-
puliari, ir pirmiausia tai yra dabar jau buvusio 
karaliaus Jono Karolio nuopelnas. Bet ir nau-
joji Ispanijos valdovų pora Pilypas VI ir ka-
ralienė Letisija yra gyvas įrodymas, kad ne 
tradicijomis ir įsipareigojimais, o tikrais jaus-
mais grindžiama sąjunga yra galima ir karalių 
rūmuose.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Kilmingieji

Ispanijos karalius  
Pilypas VI (Felipe) ir  

karalienė Letisija (Letizia)
EPA-Eltos nuotr.
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Vestuvių planuotoja Laura Vagonė
- Pagrindinė mergvakarių ir bernvakarių 

problema yra ta, kad susirenka labai skirtingi 
žmonės, kurių skirtingas požiūris į pagrindi-
nį asmenį, todėl sunku suderinti šventės kon-
cepcijas. Vieni nori vaikščioti mieste, kiti - 
ramiai pabūti drauge. Būtų protinga pirmiau-
sia paskirti tarpininką, kuris galėtų pasiderin-
ti su jaunąja ar jaunuoju. Antras dalykas, ma-
no manymu, šventę reikia organizuoti taip, 
kad visas dėmesys būtų skiriamas kokybiš-
kam laiko praleidimui. Jei tai yra draugės, 
pasirinkti tokią veiklą, kuri jas visas suvieny-
tų. Esu už išvykas į sodybas, keramikos pa-

tradicijos

Kokį mergvakarį ar bernvakarį surengti 
būsimai nuotakai ar jaunikiui, daugelio 
pamergių ar pabrolių galvos skausmas, 
ypač kai pramogų pasiūla yra  
milžiniška - nuo duonos kepimo  
etnografinėje sodyboje iki šuolio  
parašiutu ar netikėtos kelionės į užsienį. 
Pasak vestuvių organizatorių, svarbiau-
si yra du dalykai - gerai žinoti, ko nori 
mergvakario ar bernvakario kaltininkas, 
ir investuoti ne į superypatingas  
pramogas, o į gerai drauge  
praleistą laiką.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Paskutinis jaunųjų   pasispardymas

n Įvairūs šaltiniai teigia, kad tradi-
cija švęsti jaunųjų paskutines „laisvas“ 
dienas kilo iš Senovės Spartos. Dar V a. 
prieš mūsų erą Spartos kariai rinkda-
vosi iškilmingai vakarienei savo drau-
go, kuris ruošdavosi vesti, garbei. Sa-
kydavo jam tostus, įvairius palinkėji-
mus. Spėjama, kad tai būdavo rimta ir 
itin padori šventė be jokių lėbavimų ir 
didelių pramogų.

n Mergvakaris išsivysčiusiose Va-
karų šalyse atsirado palyginti neseniai - 
tik prieš kelis šimtus metų. Mergvaka-
rių pradininkai - damų arbatos vakarė-
liai vienos iš moterų, kuri ruošiasi te-
kėti, garbei. Juose dalyvaudavo tik jau-
nosios giminaitės. Tuomet tai būdavo 
labai prašmatnūs, snobiški ir net kiek 
nuobodūs vakarėliai, į kuriuos moterys 
atvykdavo gražiai pasipuošusios ir leis-
davo laiką kartu gerdamos arbatą bei 
valgydamos įvairias užkandėles. Tai 
truko iki XX a. antros pusės, kai mote-
rys tapo labiau nepriklausomos, visuo-
meniškos, pradėjo dirbti ne namie, 
siekti lygybės su vyrais. Mergvakariai 
tapo aktyvesni ir linksmesni.

n Kada mergvakarių ir bernvakarių 
šventimas prasidėjo Lietuvoje, pasaky-
ti sunku. Žinoma, kad XIX a. pabaigoje-
XX a. pradžioje prieš vestuves jau buvo 
rengiami draugių atsisveikinimai su 
jaunąja. Tradiciškai mergvakaris būda-
vo apipintas daugybės simbolinių pras-
mių turinčiais ritualais ir žaidimais. 
Merginos pindavo rūtų vainikėlį, bur-
davo, kepdavo, pindavo kasas. Tiesa, 
dabar šios tradicijos pradeda atgimti ir 
merginos, užuot bėgiojusios gatvėmis 
su zuikio ausytėmis, renkasi ramią iš-
vyką į etnografinę sodybą.

Žvilgsnis į praeitį
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mokas, tapybą. Dabar ant bangos ekstrema-
li veikla: jėgos aitvarai, riedlentės ir pan. Dar 
viena idėja - maisto ruošimas, ji tinka ir vy-
rukams, ir merginoms.

Seselių valkiojimasis po miestą, striptizo 
šokėjos ir limuzinai jau yra atgyvenos. Da-
ryti tai, kas buvo madinga prieš penkiolika 
metų, man neatrodo puikus sprendimas. Tu-
riu pasakyti, kad su vyrukais suderinti šven-
tės akcentus paprasčiau, jie yra konkretesni, 
greičiau priima sprendimus ir nesiblaško.

Mano manymu, geram mergvakariui ar 
bernvakariui nereikia superšuolių nuo tele-
vizijos bokšto, reikia kokybiško bendravimo, 
to, kas turi išliekamąją vertę. Kainos skir-
tingos: jei šventėje dalyvauja kokie 10 žmo-
nių, kiekvienam gali kainuoti po 300 litų. Bet 
jei pasirenki, pavyzdžiui, savaitgalio išvyką į 
užsienį, biudžetas bus visiškai kitoks.

tradicijos

Paskutinis jaunųjų   pasispardymas

Vestuvių planuotoja  
Kristina KaiKarienė

- Kai kelis kartus organizavome 
mergvakarius, labai detaliai konsulta-
vomės su etnografais. Ruošėme šventę 
pagal senas, lietuviškas tradicijas: py-
ragų kepimas, plaukų šukavimas, vaini-
kų pynimas. Kitados darėme mergva-
karį remdamiesi pasakų motyvais - jau-
noji miške sutiko burtininkę, ši išbūrė 
jai ilgą ir laimingą gyvenimą. Dar vienas 
populiarus šventimo būdas - įvairios 
grožio procedūros, masažai. Neorgani-
zuoju tik tų mergvakarių, kur reikia iš-
sinuoginus lakstyti po miestų centrus 
ir rinkti paskutinius bučinius. Tie, kurie 
kreipiasi į mane, nori ko nors origina-
laus ir nenuvalkioto. Man svarbu, kad 
tai būtų įsimintina ir reikšminga šven-
tė, o ne nusigėrimo vakarėlis.

Bernvakarių temos kiek kitokios. 
Etnografiniai motyvai ten reti, bet esu 
organizavusi su šuoliais parašiutu, skrai-
dymais, laukų arimu. Po tokių išbandy-
mų buvo šventė prie baltų stalų, puošnių 
puokščių ir žvakių šviesos. Pamenu, kar-
tą organizavau daržų kasimą. Vienai mo-
čiutei iš tiesų reikėjo vyriškos pagalbos, 
todėl ėmėme ir sukasėme jai lysves - ir 
darbas geras atliktas, ir vyrai buvo pa-
tenkinti. Mano klientai niekada nereika-
lauja striptizo šokėjų ar panų, iššokančių 
iš torto. Kiekvienas atranda savo.

O kainos labai įvairios. Nuo kelių 
šimtų iki tūkstančio litų. Viskas priklau-
so nuo programos.

Vienai močiutei iš 
tiesų reikėjo Vyriškos 
Pagalbos, todėl 
ėmėme ir sukasėme 
jai lysVes - ir darbas 
geras atliktas, ir 
bernVakario dalyViai 
buVo Patenkinti

seselių Valkiojimasis 
Po miestą, striPtizo 
šokėjos ir limuzinai 
jau yra atgyVenos. 
daryti tai, kas buVo 
madinga Prieš 
Penkiolika metų, 
man neatrodo Puikus 
sPrendimas

Mergvakarių ir bernvakarių tradicijos pagal profesionalus
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n  Tradicinis eTnografinis
Tokią šventę dažniausiai renkasi jauno-

sios draugės mergvakariams. Ji tradiciškai 
vyksta etnografinėje sodyboje, kur būsimos 
nuotakos laukia įvairūs išbandymai: duonos 
kepimas, audimas, grūdų malimas. Šventės 
organizatorės etnografės merginas supažin-
dina su senoviniais vestuvių papročiais, lau-
kiančiais ūkio darbais.

n Grožio
Grožio paslaugų spektras labai įvairus: 

masažai, vandens pramogos, kurios tinka tiek 
mergvakariui, tiek bernvakariui, arba apsi-
lankymas grožio salone, makiažo pamokos, 
šukuosena jaunajai, paskui gali būti ir fotose-
sija. Kai kurie salonai siūlo išpuošti ne tik 
jaunąją, bet ir kitas šventės dalyves ar bent 
jau pamokyti pagrindinių grožio principų.

n eksTremalus
Tai gali būti nuo dažasvydžio iki šuolio su 

parašiutu. Tokią šventės rūšį dažniau renka-
si vaikinai, bet pasitaiko ir drąsių merginų. 
Būtent čia galima jaunąją ar jaunąjį išmokyti 
jodinėti, valdyti jėgos aitvarus, skraidyti pa-
rasparniu, šokinėti su guma ir t.t. Tik prieš 
tai reikėtų įsitikinti, kad šventės kaltininkas 
nebijo iššūkių.

n kulinarinis
Tinka tiek vaikinams, tiek merginoms. 

Tai vienas populiariausių mergvakarių ar bern
vakarių šventimo būdų. Kulinarinė studija, 
profesionalus virtuvės šefas ir keletas gardu-
mynų  ne tik puikus laisvalaikio leidimo būdas, 
bet ir nauda povestuviniam gyvenimui: kam 
nepatinka skanūs pusryčiai į lovą ar mylimojo 
pagaminta vakarienė prie žvakių šviesos?

n PramoGos Gatvėje
Nors daugelis renginių organizatorių to-

kius mergvakarius ir bernvakarius vadina at-

gyvenomis, gatvėse vis dar galima pamatyti 
kiškio ausytėmis pasipuošusių merginų, ku-
rios kalbina nepažįstamus gatvėse ir bando 
surinkti kuo daugiau bučinių. Tiesa, ne tik 
merginos, netrūksta ir vaikinų, kurie važinė-
ja limuzinais ir bando kabinti dailias praeives. 
Jei nebijai apsijuokti  kodėl ne.

tradicijos

Holivudo žvaigždžių 
mergvakariai ir 
bernvakariai, pranokę 
visų lūkesčius
Kur kas prašmatniau savo paskutinį „laisvą“ 
vakarą švenčia žvaigždės už Atlanto. Holivudo 
aktoriai ir populiariausios dainininkės bernva-
kariams ir mergvakariams negaili nei pinigų, 
nei laiko. Tiesa, ne visi jie baigiasi taip, kaip no-
rėtųsi. Kai kurie dėl iškrėstų kvailysčių liko be 
santuokos.

Aktorė ElizAbET  
HErli (Elizabeth  
Hurley, 49)
Jos mergvakarį galima vadinti 
vienu keisčiausių pramogų pasau-
lyje. Aktorė paprašė dizainerės 
Donatelos Versači (Donatella 
Versace) suorganizuoti privatų mados 
šou. Pagrindinė idėja buvo ta, kad vakaro svečiai galėjo 
ne tik sėdėti ir žiūrėti kolekcijos pristatymą, bet ir išsirinkti 
drabužius, kuriais pasipuoš per E.Herli ir jos išrinktojo - indų 
verslininko Aruno Najaro (Arun Nayar) - vestuves. Tiesa, toks 
mergvakaris aktorei atsiėjo apvalią sumą: kiekvienam svečiui 
ji išleido maždaug po 3 tūkst. svarų (13 tūkst. litų). Deja, visa 
tai gražuolei negarantavo ilgo ir laimingo vedybinio gyvenimo, 
mat po ketverių metų pora išsiskyrė.

Aktorė EvA longorijA  
(Eva longoria, 39)
„Nusivylusių namų 
šeimininkių“ aktorės 
E.Longorijos mergvakaris 
vyko privačiuose jos draugės 
Felisitės Hafman (Felicity 
Huffman) namuose Holivude. 
Kiekvienas svečias iš tualetinio 
popieriaus turėjo sukurti 
vestuvinę suknelę. Jaunamartė 
buvo teisėja. Nugalėtoja tapo 
aktorė Teri Hačer (Teri Hatcher). 
E.Longorijos ir krepšininko 
Tonio Parkerio (Tony Parker) 
santuoka truko ketverius metus.

Mantas Stonkus: „Bernvakaris - 
tai atsisveikinimas su kvailyste“

Prieš kelerius metus žiedus su aktore  
indre Augustyte sumainęs MAnTAS 
STonKUS (27) su šypsena prisimena savo 
bernvakarį. nors patikino, kad žmona žino 
visas šventės smulkmenas, pats apie striptizą 
ir vakarėlio pabaigą kalba puse lūpų.

 Į mano bernvakarį susirinko 
artimiausių draugų būrys. Jie man 
suorganizavo ekskursiją po  įvairias man 
svarbias Vilniaus miesto vietas. 
Aplankėme Trijų kryžių kalną, kur 
pasipiršau Indrei ir prasidėjo mūsų 
ikivestuvinė kelionė, bendrabučio 
koridorius ir kambarius, naktines 
parduotuves, kuriose tekdavo stu
dentavimo laikais lankytis. Galiausiai 
apsistojome vieno iš draugų namuose. 
Striptizo šokėjos man yra keista tradicija, 
bet jos nepeikiu ir neneigiu. Svarbu, kad 
nei Indrė, nei aš striptizo nešokome. O 
jei jį šoka mums  viskas gerai. Žiūrime 
dabar vienas į kitą, šypsomės ir nieko 
jau nebepamename.

Bernvakaris man yra pasisveikinimas 
su gyvenimu, o ne atsisveikinimas su 
kuo nors. Nebent su kvailyste. Nėra 
nieko šlykščiau, kaip per bernvakarius 
vyrukai neša kryžių ar pasipuošia 
marškinėliais su užrašu „Goodbye life, 
hello wife“ („Sudie, gyvenime, labas, 
žmona“). Nesituok, jei nenori.

Mano bernvakaris Idėjos mergvakariui   ir bernvakariui

Pamergės per mergvakarį dažnai 
jaunąją bando sugėdinti jai 
pateikdamos įvairių užduočių gatvėje

EPA-Eltos nuotr.
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tradicijos

n Jaunikio ar Jaunosios 
išbandymas
Striptizas ir laisvo elgesio merginos - dar 

viena atgyvenusi tradicija, kuri tebevyrauja kai 
kuriuose mergvakariuose ar bernvakariuose. 
Tik svarbu, kad po tokios šventės tavo antroji 
pusė nenuspręstų atšaukti vestuvių.

n Išvyka į užsIenį
Viliojantis pasiūlymas, bet, matyt, vienas 

brangiausių. Savaitgalis su geriausiomis 
draugėmis ar draugais Paryžiuje, Londone ar 
Berlyne tikrai liks atmintyje ilgam, tad jei tik 
banko sąskaitoje turi atliekamų pinigų, 
kraukis lagaminą.

Dainininkė Keitė  
Peri (Katy Perry, 29)
Geriausia K.Peri draugė 
dainininkė Rijana (Rihanna) 
suorganizavo mergvakarį 
Las Vegase. Dainininkė savo 
draugei pasamdė „Saulės 
cirko“ artistus, šie atliko 
specialią programą, susijusią 
su jos vestuvių tematika -  
Indija. Atrodo, K.Peri liko 
patenkinta savo mergvakariu, 
nes kitą rytą „Twitter” paskyroje 
parašė: „Užsirašau į kepenų transplantaciją...“ Po dvejų 
metų dainininkė ir aktorius Raselas Brendas (Russell Brand) 
padavė prašymą skyryboms.

Aktorius MArijAs LoPesAs  
(Mario Lopez, 40)
Jei aktorius M.Lopesas 
bernvakarį būtų nutaręs švęsti 
kartu su išrinktąja, galbūt jų 
santuoka būtų trukusi ilgiau 
nei dvi savaites. Per bernvakarį 
Meksikoje jis buvo neištikimas 
širdies damai. Praėjus porai 
savaičių po vestuvių, jo žmona 
Eli Landri (Ali Landry) pamatė 
kompromituojančias nuotrau-
kas, jose buvo užfiksuotos 
intymios M.Lopeso scenos su 
kita mergina. Santuoką ji iškart 
anuliavo.

Aktorius rAseLAs 
BrenDAs (russell 
Brand, 39)
Kad ir kaip keista, skandalisto 
R.Brendo bernvakaris buvo  
labai santūrus. Kadangi aktorius 
tuo metu dėl priklausomybės 
nuo alkoholio ir narkotikų 
nevartojo jokių svaigalų,  
su draugais žiūrėjo  
futbolo varžybas. Paskui nuėjo 
prašmatniai pavakarieniauti,  
galiausiai užsuko į naktinį klubą. Bet net ir ten neįvyko jokių 
incidentų. Kaip pasakojo baro savininkas, tai buvo pats 
civilizuočiausias bernvakaris, kokį jis tik matė.

Laima Tamulytė-Stončė: „Kitą 
rytą gėdos nejutau“

Aktorė ir dainininkė LAiMA tAMULYtė-
stonČė (34) apie savo mergaitišką šventę 
kalba visiškai atvirai. jos draugių surengtas 
vakaras pranoko visus aktorės lūkesčius.

- Mano mergvakaris buvo prieš trejus 
metus, tikriausiai vienas iš ramiausių 
įmanomų. Man buvo prigalvota daug 
užduočių: Vilniuje, ant Baltojo tilto, 
pardavinėjau morkas, specialiu tušinuku 
turėjau prisirinkti vyrų parašų ant 
marškinėlių. Paskui pasirodė, kad 
tušinukas nepaprastas - toks, dėl kurio 
turi iš gėdos raudonuoti: paduodi jį 
žmogui, šis nuima kamštelį, o ten išlenda 
smagiausias daiktas, kuris gali suteikti 
moteriai malonumą. Pirmą kartą jį 
paduodama to nežinojau, tad buvo labai 
gėda, paskui įjungiau naują programą ir 
su užduotimi sėkmingai susitvarkiau. Dar 
nuėjome palošti į kazino, išgėrėme 
šampano, grįžome namo, vyrai irgi jau 
buvo grįžę. Gerai, kad kitą dieną nebuvo 
vienam prieš kitą nei gėda, nei atsiprašinėti 
reikėjo, nei galvos skaudėjo. Dovanų per 
mergvakarį sulaukiau tikrai originalių, 
sesuo įteikė kokių 2 kg akmenį su 
mintimi, jei bus labai blogai, kad pasiimčiau 
jį ir šokčiau į vandenį. Turėjau pačių 
įmantriausių formų tortą ir marškinėlius 
su užrašu „Dieviškai gundanti“.

Mano MergvakarisIdėjos mergvakariui   ir bernvakariui
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grožio paletė

Tegyvuoja moteriškumas

n Totorių g. 19, Vilnius

n Tel. 8 5 261 8364

n www.groziopaslaugos.lt

Plaukai - viena gražiausių moters puošmenų, tad visos dažnai pasvajoja kiekvieną dieną atrodyti 
taip, kaip po apsilankymo pas plaukų stilistą. Deja, iš ryto net ir pačius gražiausius kirpimus ar pa-
šėlusias garbanas suvaldyti nelengva. Grožio salonas „Gatineau“ ir moterims skirtas projektas „Ne-
realioms.lt“ per „Kultūros naktį“ Vilniuje surengė jaukų susibūrimą-pamoką, kurios metu salono 
meistrai pademonstravo, kaip pačioms susišukuoti taip, kad visuomet atrodytume kaip išėjusios iš 
salono. 9 moterys grožio salone jautėsi jaukiai: bendravo su meistrais, stebėjo jų darbą, vaišinosi 
braškėmis ir dalijosi įspūdžiais. 

Pirmoji į salono „Gatineau“ plaukų stilis-
tės Linos Tamošiūnienės kėdę atsisėdo 
Rasuolė. Jos plaukai yra linkę banguotis, o po 
plovimo išsipučia ir pasišiaušia. Linos užduo-
tis buvo parodyti Rasuolei, kaip greitai ir pa-
prastomis priemonėmis galima suformuoti 
lengvas garbanas namie: „Geriausias pagalbi-
ninkas tokių plaukų savininkei - džiovintuvas 
su difuzoriumi.“ Uždėkite ant dar drėgnų plau-
kų priemonę, skirtą formuoti garbanoms, pa-
lenkite galvą ir džiovinkite plaukus be šepe-
čio, gniaužydamos juos rankomis iš apačios į 
viršų. Džiovinant nereikia pūsti labai karšto 
oro, nes tai kenkia plaukams, taip pat nerei-
kėtų rinktis stipriausio gūsio režimo, nes plau-
kai gali pradėti šiauštis. Kad garbanos išliktų 
taisyklingesnės, tvarkingesnės ir puresnės, 
pabaigoje naudokite fiksuojamąsias priežiūros 
priemones. šis paprastas formavimo būdas 
tinka ir garbanėms. Jei plaukai sausi, būtina 
naudoti aliejuką, kurį galima lengvai perbrauk-
ti beveik per visą plaukų ilgį - plaukai atrodys 
sveikesni, o garbanos elastingesnės.“

stilistas maRiUs maRTinaiTis parodė 
ir paaiškino, kaip šukuotis namie „Bob“ sti-
liaus šukuoseną. nerealių.lt projekto „Tebū-
nie naktis” dalyvė aurelija skundėsi, kad 
džiovinami plaukai neretai išsidraiko į skir-
tingas puses ir nelieka taisyklingos veidą 
apgaubiančios kirpimo formos. marius, iš-
trinkęs aurelijai galvą ir palepinęs plaukus 
drėkinamąja kauke, pradėjo formuoti šukuo-
seną pūsdamas vidutinio karščio orą į plaukų 
šaknis, aiškindamas, kad džiovinant plaukus 
geriausia palenkti galvą į priekį ir šukuoti 
plaukus į centrą - atlošusios galvą, turėsite 
tvarkingą ir dailią šukuoseną. „Jei norite pu-
resnės šukuosenos, naudokite priemones 
šaknims pakelti, užbaigti šukuoseną galima 
plaukų laku ar blizgesiu. Labai svarbu nenau-
doti per daug priemonių, nes tada plaukai 
apsunksta ir šukuosena atrodo prastai“, - aiš-
kino plaukų stilistas.

„Gatineau“ meistrai Rasuolei 
parodė, kaip lengvai ir greitai 
susitvarkyti garbanas

Aurelijai „Gatineau“ stilistas 
parodė ką daryti, kad „Bob“ 
stiliaus kirpimas atrodytų 
nepriekaištingai

Stasio Žumbio nuotr.
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n  Trenkant galvą reikia plauti galvos odą, 
o ne plaukus. Nereikia naudoti per didelio kie-
kio šampūno, pakanka nedidelį kiekį švelniai 
įmasažuoti į odą, nedarant staigių, ekspresyvių 
judesių. Geriausia galvą trinkti paplaukiui ir 
nepamiršti, kad šampūno nereikia dėti ant 
plaukų galiukų.

n Jei galvos oda pleiskanoja, slenka plau-
kai, pasirinkite tinkamiausią šampūną ir ne-
skubėkite jo nuplauti, duokite porą minučių 
naudingoms medžiagoms įsigerti. Po to šam-
pūną gerai nuplaukite, kitaip pleiskanų tik pa-
daugės. Plaukų sveikatai pagerinti naudingas 
galvos odos masažas. 

n Sveikatai ir puikiai plaukų išvaizdai puo-
selėti reikalingos ir kitos plaukų priežiūros prie-
monės: kaukės, balzamai, kondicionieriai. Verta 
nepamiršti, kad kaukę reikia tepti ant drėgnų 
plaukų augimo kryptimi. Kuo riebesnė galvos 
oda, tuo toliau nuo šaknų reikia tepti, ši taisyklė 
negalioja turinčioms garbanas. Kaukę būtina 
laikyti tiek, kiek parašyta ant pakuotės, dažniau-
siai 5-10 minučių. Naudojančios plaukų balza-
mus taip pat neturėtų pamiršti, kad jiems reikia 
kelių minučių įsigerti, tada poveikis bus panašus 
į plaukų kaukės. Galiukus geriausiai atgaivins 
plaukų aliejus ar serumas.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

grožio paletė

Prieš šukuojantis...
„Gatineau“ grožio salono plaukų stilistai 
Lina Tamošiūnienė ir  
marius marTinaiTis pataria

Su „laisvalaikio” 
kortele

15%
nuolaida  

grožio 
paslaugoms 
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Idėja ne paišyti ant sienų, o kurti piešinį 
jas valant Polui kilo dar tada, kai jis buvo 
paauglys ir dirbo indų plovėju viename 
restorane. „Kartą man teko valyti visą virtuvę. 
Darbo pabaigoje ant sienos pamačiau dėmę, 
paėmiau skudurą, kad ją nuvalyčiau, bet tokiu 
būdu padariau tik dar didesnę dėmę. Tuo 
metu kavinėse buvo leidžiama laisvai rūkyti, 
todėl sienos iš baltų virsdavo geltonomis. Ta 
vieta, kur nuvaliau, galiausiai tapo balta, bet 
bendrame fone ji atrodė lyg išpurkšta baltais 
dažais. Tai ir buvo tokio piešimo būdo 
pradžia“, - pasakojo menininkas.

Tiesa, nors Polas sienų neterlioja, į 
policijos pareigūnų rankas buvo pakliuvęs ne 
vieną kartą. „Kartą dirbau kartu su 
„Greenpeace“ organizacija, darėme užrašą 
Londone ant sienos prie Temzės, netoli 
Parlamento rūmų. Policija mus vaikėsi visą 
popietę, bet mums vis pavykdavo išsisukti. 
Galiausiai jie mus pagavo, bet tuo metu užrašą 
jau buvo nuplovęs pakilęs upės vanduo“, - 
pasakojo menininkas. Anot jo, neteisinga, kad 
toks sienų „paišymas“ valstybinių institucijų 
priimamas taip pat kaip ir sienų paišymas 
dažais. „Tai tas pats, lyg suimtum ką nors už 
tai, kad jis su pagaliuku rašo ant smėlio“, - 
svarstė atvirkštinio grafičio pradininkas.

Jo kūriniai turi ir simbolinę prasmę. Pasak 
Polo, jie primena žmonėms, kaip greitai pasaulis 
slysta mums iš rankų. „Be to, aš parodau, kiek 
nedaug reikia, kad apleista ir niekam nereikalinga 
vieta taptų meno kūriniu. Man patinka bent kiek 
paįvairinti praeivių kasdienį kelią iš darbo į 
namus“, - sakė Polas.

Dabar kelias iš darbo į namus nebus toks 
pilkas ir vilniečiams bei miesto svečiams. 
„Kultūros nakties“ proga P.Kertisas išplovimo 
būdu papuošė Geležinio Vilko tunelio sienas.

Atvirkštinis grafitis 
papuošė Vilniaus sienas
„Kultūros naktį“ šiemet pirmą kartą Lietuvoje apsilankė Didžiosios Britanijos meninin-
kas - „atvirkštinio grafičio“ pradininkas PoLas Kertisas (Paul Curtis), pravarde „Moo-
se“. Jis, užuot ant sienų paišęs dažais, kaip tai daro įprasti grafičio meistrai, stipria van-
dens srove sukuria unikalų, miestą puošiantį kūrinį. tokiu būdu menininkas papuošė ir 
Vilniaus sienas.

Idėja kurti piešinius 
plaunant sienas 

Polui Kertisui kilo 
dar paauglystėje

Savo piešinius ant 
sienų Polas kuria su 
trafaretais, kuriuos 
pasiruošia pats

Piešinį ant sienos 
menininkas kuria 
purkšdamas stiprią 
vandens srovę

Organizatorių nuotr.

SAVAITĖS AKCENTAS
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 SAVAITĖS AKCENTAS

„Kultūros naktis“ žadino miestą

Daug renginių šiemet  
vyko prie Neries upės

Dainiaus Labučio ir Stasio Žumbio nuotr.

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Miesto svečius linksmino 
gatvės muzikantai

Mažiesiems „Kultūros nakties“ 
lankytojams renginių netrūko 
Bernardinų sode

Šokėjų pasirodymai 
prietemoje alsavo aistra

Aštuntą kartą vilniečius ir miesto svečius  
naktinėti išginusi „Kultūros naktis“ šiemet 
kaip niekada buvo gausi muzikos, teatro, šokio 
ir vizualaus meno renginių. Beveik 200 įvairių 
projektų suvienijusi naktis nepaliko abejingų. 
Nors oras naktį iš penktadienio į šeštadienį 
nelepino, lietus kultūros entuziastų neišgąsdi-
no. Kadangi 2014-ieji paskelbti Teatro metais, 
daug dėmesio šiemet buvo skirta įvairiems 
spektakliams. Be to, dar daugiau pramogų 
galėjo rasti tėvai su mažais vaikais. Naujam 
gyvenimui buvo prikeltos ir dar nepažintos bei 
apleistos Vilniaus erdvės, pavyzdžiui, Vilniaus 
miesto požemiai. „Kultūros nakties“ šurmulys 
nutilo tik apie 2 val. nakties.
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Skonio kodaS

Pirmiausia reikia pasakyti, kad negalima  
sušlamšti tortuką su riebiu kremu, paskui  
užkąsti stebuklingu produktu, ir viskas,  
tarsi ir nebuvo jokio apsirijimo. Tokių produk-
tų nebūna. Niekas nepakeis taisyklingos mity-
bos ir judrios gyvensenos. Kalorijas ir riebalus 
galima sudeginti tik sportuojant ir ribojant 
maistą. Bet pagerinti, paspartinti medžiagų 
apykaitą, padėti įsisavinti maisto medžiagas -  
galima. Tam reikia į valgiaraštį įtraukti daugiau 
daržovių ir vaisių, o kai kuriuos nedideliais kie-
kiais valgyti iškart po valgymo.

Greipfrutai

Vieni iš prieinamiausių ir populiariausių 
vaisių norintiems suliesėti. Greipfrutai mažina 
insulino išskyrimą, o būtent insulinas lemia 
riebalų sluoksnio didėjimą ir medžiagų atidėjimą 
atsargai. Atsikratyti šių atsargų padės greipfrutų 
sultys arba pusė greipfruto po valgio - pagreitins 
medžiagų apykaitą ir riebalų metabolizmą. 
Panašiomis savybėmis pasižymi visi citrusiniai. 
Be to, jie šalina šlakus, valo iš organizmo 
toksinus ir stiprina imunitetą.

ananasai

Garsiausi riebalų degintojai. Ananasuose 
yra fermento bromelino, kuris skaido balty-
mus, todėl ananasai gerai padeda virškinti mė-
są, žuvį, pieno produktus. Be to, juose yra daug 
maisto skaidulų ir organinių rūgščių, gausu 
kalio, kalcio, fosforo, geležies, jodo, o dar yra 
vertingų B grupės vitaminų ir vitamino A. 
Ananasas stimuliuoja virškinimą, skystina 
kraują ir net gali padėti išvengti krešulių. Jį 
dažnai rekomenduojama valgyti šviežią po so-
čių pietų. Tik turėkite omenyje, kad veiksmin-
gas arba šviežias ananasas, arba šviežios ana-
nasų sultys - konservuotos nėra naudingos. 
Ananasai nerekomenduojami žmonėms, ser-
gantiems chroniškomis skrandžio ir žarnyno 
ligomis, ypač opalige ir padidėjus skrandžio 
rūgštingumui. Jų negalima valgyti tuščiu 
skrandžiu, o suvalgius būtina praskalauti bur-
ną, nes ananasų sultys kenkia dantims.

imbieras

Labai gerai sušildo. Šis deginantis 
prieskonis stiprina kraujotaką, ypač skrandžio 
srityje, kartu gerindamas virškinimą. Imbieras 

padeda suvirškinti sočius pietus: suvalgykite 
ploną imbiero griežinėlį su druska - skrandis 
iškart pajus palengvėjimą. Puiki priemonė 
tiems, kas laikosi dietos - imbiero arbata. 
Galima į ją įdėti truputį citrinos ir medaus. 
Puikiai išbudins ir nuteiks darbingai. Imbie- 
ras - gana stiprus prieskonis, todėl jį vartoti 
reikia atsargiai, po truputį. Nerekomenduojamas 
sergant gastritu, tulžies pūslės akmenlige, 
širdies ir kraujagyslių ligomis, kraujuojant, taip 
pat antrojoje nėštumo pusėje.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Suliesėti padedantys produktai

Du viename
„Šveicariško šokolado atrakcione“ Liu-
cernoje (Šveicarija) galima ne tik sma-
giai leisti laiką įvairiuose atrakcionuose, 
bet ir susipažinti su šokolado istorija, jo 
gaminimo būdais bei sužinoti kitus įdo-
mius faktus apie šį skanėstą.
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RestoRanai

Įžengus į sostinės restoraną „Basilico“, iš
kart padvelkia Italija. Ant stalų puikuojasi 
vazonėliai su prieskonių karaliumi titu
luojamu baziliku, erdvei jaukumo suteikia 
itališko stiliaus paveikslai, o svarbiausia čia 
maloniai kvepia krosnyje keptomis picomis 
ir makaronais. Dabar dar daugiau ingredien
tų į restoraną atkeliauja iš šios saulėtos ša
lies, tad liepos mėnesį atsinaujinsiančiame 
meniu  dar daugiau itališkų skonių.

Daugiau italijos

„Basilico“ pasididžiavimas - picos, keptos 
specialiai „Basilico“ pagamintose uosio malkų 
krosnyse ir platus makaronų pasirinkimas. 
„Restorano virtuvėje gaminami 3 rūšių nami-
niai makaronai (tagliatelle, pene, spaghetti), taip 
pat makaronų lakštai, iš kurių daromas popu-
liariausias restorano patiekalas - lazanija. Ga-
lime didžiuotis ir tuo, kad lietuvių pamėgti 
patiekalai gaminami iš itališkų ingredientų: 
Serano kumpio, saliamio, alyvuogių, parmeza-
no ir tikros buivolės „Mozzarella di Bufala“. 
Dabar iš Italijos gabename ir miltus, tad tikro 
itališko skonio bus dar daugiau“, - sakė resto-
rano savininkas SauliusAndruškevičius. Visi 
norintys pamatyti itališkos virtuvės užkulisius 
gali susikurti savo svajonių picą. Restorane 
„Basilico“ vyksta picų gaminimo pamokėlės, 
kurias pamėgo ir maži, ir dideli. Ši pramoga 

kiekvieno vaiko gimtadienį paverčia nepamirš-
tama švente, tačiau ji ne vienintelė, kurią siū-
lo restoranas - jau nuo rudens grįžta gyvos 
muzikos vakarai, o taip pat vyks išminties bei 
žinių reikalaujantys protų mūšiai.

vasarai - šalti kokteiliai

Visų pamėgta kava atkeliauja iš San Mari-
no kavos plantacijų, kur auga aukščiausios 
„Premium“ klasės  kavos pupelės „Pavin“. 
„Kava - taip pat labai svarbus pietų akcentas. 
Net jei ir patiko skanus maistas ar profesiona-
lus aptarnavimas, viską gali sugadinti puodelis 
prastos kavos. Savo lankytojams siūlome tik 
kokybišką kavą, pagamintą vieninteliu Rytų 
Europoje tokiu kavos virimo aparatu „La Cim-
bali M-100“, kainuojančiu kaip naujas merse-
desas ir labai vertinamu pasaulio restoranų 
virtuvėse“, - šypsojosi S.Andruškevičius. 

Liepos mėnesį bus atnaujintas restorano 
meniu. Kokie malonūs pokyčiai laukia resto-
rano svečių, S.Andruškevičius neatskleidė - 
apie visas naujienas jie galės sužinoti užsukę 
į „Basilico“. Tačiau savininkas prasitarė, kad 
lankytojai galės paragauti picos „Margarita“ 
su tikru buivolės pieno sūriu („Mozzarella di 
Bufala“), o vasaros karščius jiems padės įveik-
ti gaivūs šalti kokteiliai. „Kai lauke karšta, 
nieko nėra geriau už šaltą kokteilį. Kviesime 
išbandyti šaltus sulčių kokteilius, limonadus, 
kuriais galėsite pasimėgauti restorane arba 
išsinešti“, - sakė restorano savininkas. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

itališkos virtuvės paslaptys

„Basilico“ meistrų pagamintus patiekalus galima užsisakyti 

telefonu  (8 699) 37 835.

Pristatymas visame Vilniuje kainuoja tik 5 litus, o užsisakius 

už 100 litų ir daugiau - nemokamas.

Patiekalai išsinešti ir užsakymai į namus pristatomi gražiuose 

prancūziškuose induose, iš kurių valgydami pasijusite tarsi 

užsukę į restoraną. Be to, jie tinkami šildyti maistą.

l Goštauto g.40C 
l Pylimo g.21, Vilnius
l Daugiau informacijos: www.basilico-pica.lt

RestoRanai „Basilico“

„Basilico“: 

Po neseniai vykusio Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos patikrinimo 
„Basilico“ gavo aukščiausią - „5 kavos 
puodelių“ įvertinimą, reiškiantį, kad 
virtuvėje ideali tvarka ir švara

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Makaronai su  
krevetėmis grietinėlėje 

Makaronai su mocarela ir 
pomidorų padažu 

Makaronai su mėlynuoju pelėsiniu 
sūriu ir graikiniais riešutais 

Baziliko pica

Palermo pica

su „Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida sąskaitai (išskyrus dienos pietus)
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RestoRanai

sezonai virtuvėje

Kas savaitę meniu atnau-
jinantis „Lauro lapas“ spėja ir 
paskui besikeičiančius sezo-
nus. Čia svarbu, kad svečias 
pasisotintų iš šviežių lietuviš-
kų produktų pagamintais pa-
tiekalais. „Turime džiaugtis 
tuo, ką turime: krapais, rabarbarais, agurkais.  
Lietuvių daržuose jau noksta braškės, tad kol 
jos šviežios, vertėtų atsivalgyti ir jų, kad ir 
tris kartus per savaitę. Žmonės pasiilgsta 
tikro produkto, tad  mielai gardžiuojasi ir 
paprasčiausia barškių uogiene, kokią virdavo 
močiutės vaikystės kaime“, - įsitikinusi res-
torano savininkė Orinta Charčenkaitė. Todėl 
vasarai „Lauro lapas“ siūlo gardžiausius de-

sertus ir gaivius šerbetus, ga-
nėtinai netikėtų krapų, citrinų, 
mėtų, alijošių ar žaliosios arba-
tos skonių. 

Šventė sau 

O.Charčenkaitė sako, kad 
apsilankymas restorane –  ne 

tik malonumas skrandžiui, bet ir sielai. „Pir-
miausia atėjęs į restoraną kiekvienas turi 
galimybę paragauti patiekalų, kurių namuo-
se pats nepasigamins, nes neturės reikiamos 
buitinės technikos. Kad ir kokią didelę bei 
patogią virtuvę turite, vargu, ar joje yra spe-
cialios mašinos ledams gaminti, galingi plak-
tuvai ir panašiai. Be to, nemanau, kad daž-
nam šautų į galvą pasigaminti, pavyzdžiui, 

tokius kaip mūsų restorane patiekiamus  
krapų ar rabarbarų skonio šerbetus“, - pa-
sakojo moteris. Anot jos, smagiausia, kad 
atėjus į restoraną galima atsipalaiduoti ir 
mėgautis gardžiu maistu. „Sukurkite nedi-
delę šventę sau - „Lauro lape“ jus šiltai ap-
tarnaus profesionalūs padavėjai, visuomet 
noriai ir maloniai bendraujantys su klientais, 
o po pietų nereikės sukti galvos dėl nešvarių 
indų!“ - šypsojosi „Lauro lapo“ savininkė.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Atgaiva lėkštėje
Vertinantys pasaulio virtuvę su lietuvišku 
prieskoniu jau išmoko kelią į sostinės res-
toraną „Lauro lapas“, įsikūrusį Pamėnkal-
nio g.24. Čia galima rasti viską, ko tikimasi 
iš gero restorano: gardų maistą, stilingas 
erdves ir malonų aptarnavimą. O vasarą 
atsigaivinsite ir pačiais netikėčiausiais tie-
siog burnoje tirpstančiais desertais.

l Pamėnkalnio g. 24, Vilnius
l Mob. tel. 8 674 51045 
l info@laurolapas.lt
l laurolapas.lt

„lauro lapas“

Ypatingas desertas: rabarbarų želė, 
deginti pušų spyglių pelenai, dilgėlių 

ikrai, agurkų šerbetas, šieno putėsis
Stasio Žumbio nuotr.

Ant baro puikuojasi restorano „Lauro 
lapas“ simbolis - tikri lauramedžiai, 
suteikiantys restoranui jaukumo

Restorano savininkė 
Orinta Charčenkaitė

su „Laisvalaikio” 
kortele

15%
nuolaida vakaro 

meniu
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Pažinimo kodas

Mokslininkai ilgai negalėjo įminti žmo-
gaus laiko pojūčio mįslės, nors jau seniau ži-
nojo, kad būtent nuo organizmo signalų, žmo-
gaus dėmesio ir jo jausmų priklauso, ar tam 
tikras laiko tarpsnis jam pasirodys ilgas, ar 
trumpas. Laiko negalima nei pamatyti, nei 
išgirsti, nei užuosti, nei pačiupinėti. Viena 
apie jį žinoma tiksliai - jis praeina, ir dar kie-
kvienam savaip, asmeniniu greičiu. Žmogaus 
laiko suvokimas - miglotas ir painus reiški-
nys. Juk nėra tokio jutimo organo, kuris pa-
dėtų atskirti dabartį nuo praeities ir ateities. 
Kiek trunka viena minutė? Labai tikėtina, kad 
tas, kuris nežiūri į laikrodį arba mintyse ne-
skaičiuoja sekundžių, vertindamas prabėgusį 
laiką apsiriks. Vieniems pasirodys, kad mi-
nutė praėjo per 50 sekundžių, kitiems - per 
70 sekundžių, ir tai patvirtina mokslininkų 
tyrinėjimai.

Juntamasis ir matuojamasis laikas

Jau senovės graikai skyrė matuojamąjį 
laiką nuo juntamojo, o du jų dievai, Chronas 
ir Kairas, simbolizavo šių dviejų laiko rūšių 
nesuderinamumą.

O dabar jau ne tik žinoma, kad juntamasis 
laikas paklūsta kitokiems dėsniams nei ma-
tuojamasis, bet ir kodėl taip yra. Pavyzdžiui, 

tarp 40 ir 60 metų laikas lekia itin greitai, kaip 
nustatė psichologas Markas Vitmanas (Mark 
Wittman) iš Freiburgo psichologijos ir psicho-
higienos instituto, atlikęs bandymus su 500 
vokiečių ir austrų. Kuo vyresni buvo tyrimų 
dalyviai, tuo trumpesni jiems atrodė paskuti-
nieji dešimt jų gyvenimo metų. Ir tik nuo 60-
ies juntamasis laikas pradėjo vėl lėtėti. Mono-
toniškoje darbinės ir naminės rutinos maiša-
lynėje tik retai švysteli ryškūs įvykiai, kuriuos 
galima ilgai prisiminti. Ir kuo daugiau panašių 
įvykių būna, tuo turiningesnis ir ilgesnis pri-
siminimuose atrodo laiko tarpsnis. Ir priešingai. 

Taip yra todėl, kad praėjusių įvykių jūroje ryš-
kūs prisiminimai tampa laiko žymenimis, ats-
paros taškais, padedančiais struktūrizuoti pra-
ėjusį laiką. Kuo daugiau tokių „inkarų“, tuo 
ilgesnis ir visavertiškesnis atrodo prabėgęs 
laikas ir tuo didesnę erdvę jis užima prisimi-
nimuose, mano mokslininkas.

smegenims reikia naujovių  
ir emocijų

Todėl paskutinės atostogos pažvelgus at-
gal labai dažnai atrodo daug ilgesnės už visą 
virtinę darbo savaičių, kai žmogus diena po 
dienos vaikšto tais pačiais keliais, susitinka 
su tais pačiais žmonėmis ir dirba panašius 
darbus. Ir čia ryškėja aiškus paradoksas: kuo 
nuostabesnis buvo įvykis ir kuo ilgesnį laiką 
jis užima prisiminimuose, tuo greičiau pralė-
kė laikas, kurį jis truko iš tiesų. O taip yra 
todėl, kad smegenys pirmiausia domisi nau-
jovėmis, tuo, kas jaudina. Tad per atostogas 
smegenims tenka gerokai paplušėti, kad ap-
dorotų naujus įspūdžius ir užfiksuotų juos 
atmintyje. Kita kalba, kitoks maistas, kitoks 
gyvenimo ritmas - smegenims tenka būti itin 
dėmesingoms. Būtent dėmesys, kaip pavyko 
nustatyti, verčia laiką lėkti itin veržliai. Dar 
stipriau šis efektas pasireiškia, kai suaktyvė-
ja ne tik smegenys, bet ir kūnas, pavyzdžiui, 
patiriant intensyvias emocijas. Pyktis, nuos-
taba, džiaugsmas arba baimė dar stipriau su-
koncentruoja dėmesį ties tos minutės situa-
cija. Dėl to atrodo, kad įvykis praeina labai 
greitai, bet prisiminus praeitį atrodo labai il-
gas, nes prisimenamas su daugybe smulkiau-
sių detalių.

Kiek trunka  
viena minutė?

Mokslininkai ilgai bandė įminti žmogaus laiko pojūčio mįslę, nes 
jau senovės graikai skyrė matuojamąjį laiką nuo juntamojo

Be kelionės laike, 
pirmiausia į 
praeitį, žmonės 
negalėtų jausti 
tam tikrų jausmų
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 Pažinimo kodas

Mokslininkai ilgai manė, kad žmogaus or-
ganizme yra kažkoks chronizatorius, kuris 
šeimininkui suteikia individualų laiko pojūtį. 
Tačiau daug kas rodo, kad žmonės laiką ver-
tina pagal įvairius signalus, kuriuos gauna iš 
kūno. Ir tie signalai nebūtinai sutampa. Kvė-
pavimas, kraujospūdis ir pirmiausia pulsas 
yra organizmo aktyvumo rodikliai. Kaip spė-
ja M.Vitmanas, širdies dūžiai gali būti laiko 
indikatoriumi, kurį dauguma žmonių jaučia 
grynai intuityviai. Tyrimai rodo, kad padaž-
nėjus pulsui, nesvarbu, ar jis padažnėjo dėl 

fizinės veiklos, ar emocijų, atrodo, kad laikas 
slenka pastebimai lėčiau. Būtent tuo galima 
paaiškinti vėžlio greitį, kuriuo laikas slenka 
prieš svarbų egzaminą.

kelionė laike

Bet prisiminimai - tik vienas iš laiko po-
jūčio aspektų. „Žmogus retai gyvena esamuo-
ju laiku, - sako psichologė Džoana Pic (Joan-
na Pitz) iš Otavos Karltono universiteto. - 
Vietoj to jis laiką eikvoja apmąstymams apie 
ką nori, bet tik ne apie tai, ką veikia būtent 
dabar. Didelę dalį laiko jis skiria praeities pri-
siminimams, svajonėms apie ateitį arba hipo-
tetinės tikrovės įsivaizdavimui („Kas būtų, 
jeigu...“). Žvilgsnis į praeitį būna nepaprastai 
netikslus ir nuspalvintas savo patirtimi, o mė-
ginimai pažvelgti į ateitį - dar problemiškes-
ni, kai jiems dar nėra pamato tikrovėje. Vis 
dėlto žmonės 38 proc. laiko skiria ateičiai. 
Kanados psichologės tyrimai rodo, kad žmo-
nės dažniausiai susikuria neteisingas progno-
zes, būsimuosius veiksmus piešdami rožine 
spalva. Pavyzdžiui, tyrimų dalyviai iš esmės 
visada pervertindavo savo galimybes išlaiky-
ti egzaminą, sutaupyti padorią sumą pinigų. 
Kodėl jie taip elgiasi, mokslininkams kol kas 
neaišku. Užtat visiškai aišku, kad kelionės 
mintimis laike - visai ne tuščias laiko gaiši-
mas. „Be tokių kelionių laike, pirmiausia į 
praeitį, žmonės apskritai negalėtų jausti tam 
tikrų jausmų, pavyzdžiui, kaltės, apgailesta-
vimo, atgailos arba nostalgijos“, - teigia psi-
chologė. Išties, susigaudyti savyje žmogus 
gali tik mintimis persikėlęs į savo praeitį ir 
ateitį.

Optimistams sunkiau negu 
pesimistams

Tik apsvarsčius savo praeitį, įmanoma 
įvertinti savo poziciją čia ir dabar. Ir pri-
klausomai nuo to, kokią ją ateityje įsivaiz-
duoja žmogus, jis gali ją motyvuoti arba, 
priešingai, atmesti. Be to, kaip išsiaiškino 
kanadiečiai mokslininkai iš Broko univer-
siteto, optimistams paprastai būna sunkiau 
negu pesimistams, mat optimistai ir dabar-
tį vertina teigiamai, o tokią pat teigiamą 

ateitį jiems yra sunkiau motyvuoti. Bet jei 
nepataisomas pesimistas kaip nors sugebės 
nusipiešti optimistišką ateities paveikslą, 
jis apvers pasaulį aukštyn kojomis, kad tik 
ją pasiektų.

Kanados psichologai taip pat mano, kad 
individualus laiko suvokimas gali būti ir sa-
vigynos priemonė. Pavyzdžiui, žmonės visus 
įvykius, paženklintus kaltės žyme, stengiasi 
nugrūsti toliau į praeitį, kad kaip nors patiki-
miau nuo jos atsiribotų. 

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Žmonės retai 
gyvena esamuoju 
laiku
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Futbolomanija

Futbolo dieta

Vien tik žiūrint futbolą jūsų organizmas 
praranda nemažai kalorijų. Sėdėdamas namie 
prie televizoriaus 70 kg žmogus per 3 valan-
das trunkančias rungtynes netenka vidutiniš-
kai 200 kalorijų. Stadione, tiesiog sėdėdamas, 
aistruolis per valandą netenka 100 kalorijų, 
o jei jis nuolatos šokinėja iš vietos ir riksmais 
skatina savo komandą - 200-250 kalorijų. Be 

to, keliui iki stadiono įveikti reikia daugiau 
fizinės energijos negu nuo virtuvės nueiti iki 
sofos. Jei jums labiau patinka sirgti už mylimą 
komandą bare - jūsų organizmui per rungty-
nes tai atsieis 150 kalorijų. Bet nereikia pa-
miršti, kad stebuklų nebūna: jei per tris žai-
dimo valandas spėjote išgerti keletą bokalų 
alaus su keptomis dešrelėmis, tikėtis didelės 
„futbolo dietos“ sėkmės neverta!

Širdies gydytojas

Galbūt ateityje žmonija sportuos nesikel-
dama nuo sofos ir neatsitraukdama nuo tele-
vizoriaus ekrano. Jau šiandien australų moks-
lininkai iškėlė hipotezę, kad vien žiūrėdamas 
sporto varžybas žmogus gali treniruoti širdies 

ir kraujagyslių sistemą. Buvo atliktas ekspe-
rimentas: keliems bandymo dalyviams buvo 
pasiūlyta pažiūrėti 22 minučių trukmės bėgi-
mo varžybų įrašą. Žiūrovams padažnėjo širdies 
susitraukimai, kvėpavimas ir pagausėjo pra-
kaitavimas. Mokslininkai tvirtina: toks efektas 

pasireiškia dėl to, kad stebint kitus kūnas ne-
sąmoningai ruošiasi kažkam panašiam. Kitaip 
tariant, kai jaudinamės dėl vieno ar kito spor-
tininko, pritaikome sau jo elgesį, šiuo atveju - 
fizinį krūvį. Žiūrėdami futbolą galvojame: „Čia 
jis turi bėgti greičiau, čia perduoti kamuolį.“ 

SocialiniS 
aktyvumaS, 
paSiekiantiS 
kulminaciją 
drauge 
išgyvenant už 
Savo komandą, 
didina šanSuS 
gyventi ilgiau

Žiūrėti futbolą ne tik įdomu, bet ir naudinga. 

Mokslininkai tvirtina: net sėdint su draugais 

prie televizoriaus galima numesti svorio, pa-

taisyti sveikatą ir treniruoti smegenis...

žiūrėti futbolą
Kodėl naudinga  

Sirgaliai iš Italijos... ...Čilės ...Argentinos
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Futbolomanija

Į čempionatą dviračiu 
važiavo 20 dienų

Kūno kultūros mokytojas iš Argen-
tinos Lukas Ledesma (Lucas Ledesma), 
norėdamas palaikyti savo šalies rinktinę 
pasaulio futbolo čempionate Brazilijoje, 
dviračiu numynė 3000 km iš Toledo į 
Rio de Žaneirą.

Futbolo aistruolis, kuris dviratį įsi-
gijo likus tik trims mėnesiams iki išvy-
kos, teigė, kad kelionės metu stengėsi tau-
pyti, todėl jam kartais teko medžioti 
smulkius gyvūnus - balandžius ar be-
brus. Argentinietis dviratį mynė po 8-9 
val. per dieną ir kelionės tikslą pasiekė 
po 20 dienų. Tiesa, kertant Kuritibos 
apylinkes, kurių kelius išplovė lietūs, 
L.Ledesmai teko nulipti nuo dviračio ir 
šią atkarpą įveikti sunkvežimio prieka-
boje. L.Ledesma laiku atvyko į Rio de 
Žaneirą, tačiau bilietų į pirmąsias Ar-
gentinos rungtynes negavo. Marakanos 
stadione vykusiame F grupės mače ar-
gentiniečiai 2:1 įveikė Bosnijos ir Her-
cegovinos futbolininkus. L.Ledesma ke-
lionę tęsė toliau - vyko į Belo Orizontę, 
kur Argentinos rinktinė žaidė su  Irano 
komanda.

urugvajaus futbolininkai 
liko be karamelės

Brazilijos muitininkai Belo Orizon-
tės oro uoste iš Urugvajaus futbolo dele-
gacijos konfiskavo 39 kg pieniškos ka-
ramelės (dulce de leche). Šis saldumy-
nas Pietų Amerikoje yra labai populia-
rus. Pagal Brazilijos įstatymus, pieno 
produkcijos įvežimui į šalį reikia speci-
alaus leidimo. Urugvajaus futbolo rink-
tinė pirmąsias pasaulio čempionato 
rungtynes 1:3 pralaimėjo Kosta Rikos 
komandai, bet įveikė Anglijos rinktinę 
rezultatu 2:1.

Įdomu

O kūnas tuo metu ruošiasi judesiams, apie 
kuriuos galvoja smegenys. Kaip teigia tyrimo 
vadovas prof. Vonas Meisfildas (Vaughan Ma-
cefield), širdies ir kraujagyslių sistemą bus 
galima treniruoti ir stiprinti atliekant menta-
linius pratimus, nesikeliant nuo kėdės.

užkrečiamas aktyvumas

Kitų aktyvumas užkrečia. Ypač matant 
patraukliausią jo pusę. Pavyzdžiui, žiūrė-
dami dailųjį čiuožimą negalvojame apie tai, 
kokį titanišką darbą slepia lengvi judesiai 
ir įspūdingi šuoliai. Mes tiesiog matome, 
kad sportininkai yra liekni, grakštūs, nuos-
tabūs. Tas pats ir su futbolu. Matydami 
gražų žaidimą, mes nesąmoningai galvoja-
me: „Jei jie pajėgė, tai ir aš pajėgsiu.“ Ki-
taip tariant, nuolatos stebėdamas kitų ak-
tyvumą, žmogus po truputį pats tampa ak-
tyvesnis.

ilgaamžiškumo  
eliksyras

Jei tikėsime naujausiais tyrimais, žmoni-
jos stiprioji pusė turi naują priežastį žiūrėti 
futbolą su draugų būriu. Psichologai tvirtina, 
kad socialinis aktyvumas, pasiekiantis kul-
minaciją drauge išgyvenant, pavyzdžiui, už 
savo komandą, didina šansus gyventi ilgiau. 
Bendravimas su draugais padeda įveikti stre-
są ir mažina širdies bei kraujagyslių ligų ri-
ziką. Taigi net mylimai komandai pralaimė-
jus, bendras jos palaikymas nenueina veltui 
bent jau jums patiems.

penas protui

Futbole, kaip ir bet kuriame kitame gru-
piniame žaidime, fizinis pasirengimas - ne 
lemiamas veiksnys. Viską lemia teisinga 
strategija: kaip apgauti varžovą, jį suklaidin-
ti, neleisti pasireikšti jo stipriosioms savy-
bėms ir pasinaudoti jo silpnybėmis. Todėl 
futbolo žiūrėjimas - ne šiaip žaidėjų, chao-
tiškai gainiojančių kamuolį, stebėjimas, o 
komandos strategijos apmąstymas, daugy-
bės įvairių variantų numatymas. Kaip rodo 
tyrimas, atliktas Čikagos universitete, ais-
truoliai yra toliaregiški ir sugeba numatyti 
veiksmų planus. Be to, jie sugeba daug grei-
čiau priimti sprendimus negu žmonės, ne-
sidomintys sportu.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

žiūrėti futbolą
Kodėl naudinga  

...Urugvajaus ...Kolumbijos

EPA-Eltos nuotr.
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Žmonija pasidalijo į dvi kategorijas - šunų 
ir kačių mylėtojus. Šįkart pateikiame fak-
tus apie kates. Galbūt perskaitę ir jūs užsi-
manysite pūkuoto murkiančio draugo...

Mūsų augintiniai

Ar pažįsti savo namų šeimininkę, 
Įdomūs faktai apie kates

arba

Jų sveikata

l Katės dažnai nevirškina laktozės, 
todėl nekiškite joms pieno!
l Animaciniuose filmuose meluoja-

ma: kačių žalia žuvimi geriau nešerti.
l Katės murkimas gali būti savigy-

dos priemonė, taip pat nervingumo ar-
ba pasitenkinimo ženklas.
l Katės regėjimas yra geresnis ir 

blogesnis už žmogaus. Katės puikiai 
mato tamsoje, bet neskiria spalvų.

Jų sugebėJimai, Jausmai

l Katės dažniausiai būna „dešiniaran-
kės“, o katinai - „kairiarankiai“.
l Katės nejaučia saldaus skonio.
l Kačių smegenys yra panašios į žmo-

gaus, už emocijas yra atsakingos tos pačios 
smegenų sritys.
l Katės glaustosi prie žmogaus, kad 

pažymėtų jį kaip savo teritoriją.
l Apskritai kačių socialinis intelektas 

yra žemesnis negu šunų, bet jos gali spręs-
ti sudėtingesnes kognityvines užduotis, 
kai joms tai įdomu.
l Katės sugeba miauksėti skirtinga intona-

cija, kai nori manipuliuoti žmogumi. Jos dažnai 
imituoja vaiko balsą, kai, pavyzdžiui, nori ėsti.
l Katės save išlaižo, kad nebekvepėtų 

žmogumi.

l Katės savo šeimininkams trečdaliu 
sumažina insulto ir infarkto riziką.
l Apie 1/3 kačių šeimininkų mano, kad 

jų augintinės geba skaityti jų mintis.
l Katės blogai skiria maisto skonį. Ka-

tės liežuvyje yra vos 473 skonio recepto-
riai (žmogaus - 9000).
l Katės nosies paviršius yra toks pat 

unikalus kaip žmogaus pirštų atspaudai.
l Katės atpažįsta šeimininko balsą, bet 

mėgsta jį ignoruoti.
l Dėl nagų konstrukcijos katė negali 

kabarotis į medį žemyn galva. Nulipti ji 
gali tik atbulomis.
l Katės prakaituoja tik per letenėlių 

pagalvėles.
l Jei katė neužkasa savo išmatų, tai yra 

agresijos ženklas, kad žinotumėte, jog ji 
jūsų nebijo.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

skaičiai, faktai

l Pasaulyje gyvena daugiau kaip 
500 mln. naminių kačių. Daugiausia 
jų - Australijoje: 10 žmonių tenka 9 
katės.
l Egiptiečiai kates taip ir vadinda-

vo - mau.
l Didžiausio katino ilgis - 1,2319 m.
l Didžiausioje žinomoje vadoje buvo 

19 kačiukų, iš jų išgyveno 15.
l Judindamos ausis, katės „įjungia“ 

daugiau kaip 20 raumenų.
l Katės leidžia apie 100 įvairių gar-

sų. Šunys - vos 10.
l Tarp katinų šeimininkų - 17 proc. 

daugiau žmonių, turinčių mokslo 
laipsnį.
l Katė vardu Dasti pasiekė palikuo-

nių skaičiaus rekordą. Per visą gyveni-
mą ji atsivedė 420 kačiukų.
l Suaugusios katės turi 30 dantų. 

Kačiukai - 26 laikinus, kurie iškrenta 
per pusmetį.
l Paprastai priekinės kačių letenos 

yra su penkiais pirštais, o užpakalinės - 
su keturiais.
l Katės pramiega apie 70 proc. savo 

gyvenimo.
l Manoma, kad vyrams, kurie laiko 

katinus, labiau sekasi meilėje.
l Katės saugo tūkstantį kartų dau-

giau informacijos negu „iPad“.
l Pasaulyje esama kačių, kurios liko 

gyvos nukritusios iš 230 m aukščio.
l Nesaikinga meilė katėms vadina-

si ailurofilija.

Pasiekimai

l 15 metų Talkitno (Aliaska) mieste-

lio meru buvo katinas vardu Stabsas.

l Dar vienas katinas balotiravosi į 

Meksiko miesto mero postą 2013 m.

l A.Linkolnas (A.Lincoln) Baltuo-

siuose rūmuose laikė keturis katinus.

l Škotijoje yra paminklas katinui 

vardu Tauzeris, kuris per savo gyve-

nimą pagavo beveik 30 tūkst. pelių.

Prietarai

l Viduramžiais katės buvo siejamos su 
juodąja magija, ir Šv.Jono dieną žmonės 
visoje Europoje jas degindavo laužuose.
l Daugelyje Europos ir Šiaurės 

Amerikos vietų juoda katė laikoma blo-
gu ženklu, o Didžiojoje Britanijoje ir 
Australijoje reiškia sėkmę.
l Senovės Egipte nugaišus namų 

katei, šeimos nariai nusiskusdavo an-
takius ir ją apraudodavo.

Redakcijos archyvo nuotr.
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Šventės

Visam gyvenimui liekantis tūkstantinės mi-
nios atliekamos dainos įspūdis, melodijos, 
be kurių neįsivaizduojami svarbiausi tautos 
ir kiekvieno iš mūsų gyvenimo įvykiai, tūks-
tančių šokėjų sinchroniškai atliekami šokiai 
ir kompozicijos didžiulėje stadiono sceno-
je, pavakario Vilnių užliejantys pučiamųjų 
instrumentų orkestrų garsai. Visa tai ir dar 
daugiau po ketverių metų pertraukos siūlo 
patirti Lietuvos dainų šventė.

„Čia - mano namai“, - šie žodžiai Vilniuje 
nuskambės iš visų šalies kampelių, tolimiausių 
pasaulio kraštų  į Lietuvos širdį kelioms die-
noms susibūrusių kraštiečių  lūpų. Keliasde-
šimt tūkstančių mažų ir didelių, jaunų ir senų, 
kasdien lydimų dainos, šokio, muzikos, papro-
čių ir protėvių stiprybės, sostinės gyventojams 
ir  svečiams pristatys  lietuvišką dainą,  šokį, 
ansamblių, pučiamųjų instrumentų orkestrų, 
kanklių muzikos programas, pakvies susipa-
žinti su liaudies meistrų kūryba.

Kas ketveri metai grįžtanti 
dainų ir tautos šventė

Dainų šventė - svarbiausias šalies kultūros 
įvykis, jungiantis visas šalies kartas, garsinantis 

Lietuvos vardą pasaulyje, kviečiantis būti 
drauge su tūkstančiais Tėvyne besididžiuojančių 

žmonių, kasdien tariančių: „Čia - mano namai“
M.Siruso nuotr.

Folkloro vakaras
M.Vidzbelio nuotr.
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Šventės

Tradicinę šventės programą papildys ke-
letas naujovių: vaikų tradicinių amatų mies-
telis, specialiai šiai šventei atkurtų baltų gen-
čių kostiumų pristatymas ir Teatro diena, 
skirta lietuvių literatūros pradininko Kristi-
jono Donelaičio 300-osioms gimimo meti-
nėms ir Teatro metams.

Dainų šventės organizatoriai finalinę Dai-
nų dieną - liepos 6-ąją - skelbs Tautinio kos-
tiumo diena ir, pasipuošus tautiniu kostiumu 

ar jo detale, kvies stebėti šventės dalyvių 
eitynes, Vingio parke kartu dainuoti gražiau-
sias lietuviškas dainas, o renginio finale - su 
viso pasaulio lietuviais giedoti „Tautišką gies-
mę“. Šventės metu taip pat bus pristatyta 
šiuolaikinio tautinio kostiumo kolekcija, su-
kurta žinomų Lietuvos dizainerių Jolantos 
Rimkutės ir Ievos Ševiakovaitės.

Vis dėlto ir neturintys tautinio kostiumo 
neliks nuskriausti. Pirmą kartą ne tik dainų 

švenčių istorijoje, bet ir visoje lietuviškos 
mados istorijoje pristatyta galimybė „pasima-
tuoti“ virtualų tautinį kostiumą. Todėl kiek-
vienam, svajojančiam apie savą tautinį kos-
tiumą, nereikės laukti eilėje pas siuvėją.

„Laisvalaikio“ inf.

l Dauguma Dainų šventės renginių bus nemokami.

l Bilietus į Ansamblių vakaro, Pučiamųjų orkestrų 

koncerto, Šokių dienos ir Dainų dienos renginius 

bei Baltų genčių kostiumų pristatymą jau galima 

įsigyti „Ticketpro“ kasose ir internetu.

l Į Dainų dienos renginį bilietai parduodami tik sėdimi. 

Bilietai į Dainų šventės renginius kainuoja nuo 20 litų, o 

į dieninį Šokių dienos koncertą - vos nuo 10 litų.

l Liepos 2-6 dienomis Vilniaus gatves dainomis ir 
klegesiu užliesianti Dainų šventė pasiūlys net dvylika 
renginių.
l Dainų šventei rengiasi per 37 tūkst. atlikėjų iš 
visos Lietuvos ir dešimties pasaulio šalių.
l Žiūrovai galės išvysti beveik 170 autorinių kūrinių 
programą, truksiančią kone visą savaitę.
l Vilniečius ir miesto svečius nustebins ir specialūs, 
jubiliejinei Dainų šventei sukurti, rekvizitai. Net 20 
tūkst. dalyvių pasipuoš tautiniais kostiumais, specia-
lūs tautiniai kostiumai pasiūdinti ir visiems Dainų 
dienos dirigentams. Be to, kiekvienam Dainų šventės 
pasirodymui kuriamos namų aplinkos dekoracijos.
l Ansamblių vakare netrūks unikalių atributų: šokiui 
„Pakrėstinis“ pagal senąsias tradicijas išdrožta net 
128 poros medpadžių, o vienas iš programos kūrinių 
bus atliekamas specialiai Dainų šventei žiestomis 8 
puodynėmis - kiekviena leidžia išgauti tam tikrą natą. 
Šventišką atmosferą padės kurti ir tokie atributai kaip 
gūnios, stebulės bei daugelis kitų.
l Jau devynioliktą kartą rengiama Dainų šventė minės 
90 metų jubiliejų - specialus šiai progai skirtas rengi-
nys visų lauks birželio 28 d. Kaune, Dainų slėnyje.

Faktai ir skaičiai

Praėjusių metų rudenį sukako dešimt metų, kai 
UNESCO paskelbė Estijos, Latvijos ir Lietuvos dainų 
švenčių tradiciją žmonijos žodinio ir nematerialaus 
kultūros paveldo šedevru. Dainų šventės atsidūrė 
greta tokių šedevrų kaip argentinietiškas tango šokis, 
Viduržemio jūros regiono dieta, Kinijos šešėlių teat-
ras ar Japonijos kabukio teatras.

UNEsCO pavEldas

Šventės dalyvių eisena
Monikos Gurdemir nuotr.
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GIDAS

Vasaros festivaliai  po atviru dangumi 

Jei nebijai lietaus, miegojimo po atviru dangumi ir nepažįstamųjų kompanijos, tau pabodo miesto triukšmas ir kasdieniai rūpes-
čiai - savaitgalis po atviru dangumi, kokybiška muzika kiaurą parą, pramogos ir užsiėmimai - būtent tau. Vasaros festivalių Lietuvoje 
pasirinkimas šiemet pasižymi itin didele įvairove - nuo alternatyvios elektronikos iki kurtinančio metalo. „Laisvalaikis“ pateikia bir-
želio-liepos festivalių kalendorių - išsirink patraukliausią!

Kas?„Velnio akmuo“

Kur? Anykščiai, Dainuvos slėnis

Kada? Liepos 17-20 d.

Už kiek? 100 litų

Kam? Prisiekusiems gryniausio 
metalo gerbėjams, šiuolaikinių roko 
muzikos krypčių gerbėjams. Trijose 
festivalio scenose pasirodo apie 40 
grupių, tarp jų - ekstremalios muzi-
kos ir sunkiai apibrėžiamų stilių, eks-
perimentinės muzikos kūrėjai ir atli-
kėjai.

Kas dalyvaus? „Arch Enemy“ 
(Švedija), „Inquisition“ (JAV), „Turbo-
wolf“ (Didžioji Britanija), „Shining“ (Nor-
vegija), „In Solitude“ (Švedija) ir kiti.

Ką pasirinkti? (I dalis)
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Vasaros festivaliai  po atviru dangumi 

Kas? „VAROM!“ summer fest’14

Kur? Varėnos sala „Dainų slėnis“

Kada? Liepos 11-13 d.

Už kiek? 119 litų

Kam? Tiems, kas mėgsta blaivius 
vakarėlius po atviru dangumi su kokybiš-
ka gyva ir elektronine muzika, menu, sa-
viraiškos užsiėmimais, interaktyvia vei-
kla, šokių pamokomis, kvalifikuotų lek-
torių paskaitomis, ypatingomis erdvėmis 
vaikams ir pramogomis jaunimui.

Kas dalyvaus? „Biplan“, Jurga 
Šeduikytė, „Golden Parazyth“, „Freaks 
on Floor“, „Bjelle and Rockmergė“, 
GJan ir kiti.

Kas? „Sūpynės“

Kur? Pakretuonė, Švenčionių r., 
Švenčionys

Kada? Birželio 26-29 d.

Už kiek? 89-149 litai

Kam?  Subtilios elektroninės 
muzikos mėgėjams. Šiemet visa pro-
grama suskirstyta į keturias dalis: 
Aukščiau, Žemiau, Daugiau ir Ma-
žiau. Čia susirinkusiųjų lauks deep 
house, chillwave, synthwave, mini-
mal, industrial, noise, drone muzikos 
stiliai.

Kas dalyvaus? „Sigha & Shifted“ (Didžioji Britanija), Fred P. (JAV/Vokietija), 
Laurel Halo (JAV), „Easter“ (Vokietija), „C_C“ (Prancūzija), „Monkey Brothers“ (Es-
tija) ir kiti.

Kas? „Tundra“

Kur? Zarasų r.

Kada? Liepos 10-13 d.

Už kiek? 79-109 litai

Kam?  Alternatyvios elektroni-
nės, techno, laužytų ritmų, psichode-
linio trance bei chillout muzikos mė-
gėjams. Festivalyje veiks šešios pa-
grindinės muzikinės scenos. Dienos 
metu lankytojų laukia gausus sporti-
nių, meninių bei protinių užsiėmimų 
pasirinkimas.

Kas dalyvaus? „Exium“ (Ispanija), „Lakker“ (Airija), FFF (Olandija), Po-
lis Volnats (Paulie Walnuts, JAV), „Gotalien“ (Italija), „Kukan DUB lagan“ (Ispa-
nija) ir kiti.

Kas? „Bliuzo naktys“

Kur? Varniuose prie Lūksto ežero

Kada? Liepos 4-5 d.

Už kiek? 80 litų

Kam? Visiems, kas nėra abejingi gi-
taros, lūpinės armonikėlės, būgnų, sakso-
fono ir kitų instrumentų garsams bei iš-
skirtiniems bliuzo muzikos vokalams, už-
buriančiai gamtai, gerai kompanijai ir įvai-
rioms pramogoms lauke.

Kas dalyvaus? „The Steven Seagal 
Blues Band“ (JAV), Andžela Braun (Angela 
Brown, JAV), Arina & Veto Bank, The Cat-
house Radio (Estija), „Road Band“ ir kiti.

Redakcijos archyvo nuotr.
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Atlikėja gimė ir augo Malyje. Ji buvo pri-
tariamasis vokalas Salifo Keita koncertuose. 
Angliškai kalbančiose šalyse ji garbinama 
už albumą, įrašytą su Marku Mineliu (Marc 
Minelli). Prancūziškai kalbančiose šalyse 
žinoma iš filmų garso takelių ir bendrų al-
bumų su prancūzų multiinstrumentalistu 
Nikolia Repaku (Nicolas Repac).

Į klausimus atsako MaMani Keita.

- Kaip jūs apibūdintumėte savo mu-
ziką? Koks tai stilius?

- Aš savo muzikos nekišu į jokius muzi-
kinius rėmus. Muzikos kritikai ir klausytojai 
mano atliekamą muziką įvardija skirtingai: ir 
„world music“, ir Malio grouvas, ir etnodžia-
zas, ir mandingo ritmai. Kiekvienas juk girdi 
ir jaučia skirtingai, todėl ir mano muzika kiek-
vienam vis kitokia.

- Apie ką jūsų dainos? Kokią muziki-
nę žinutę siunčiate klausytojui?

- Dažniausiai dainose kalbu apie moteris 
ir vaikus. Ši tema svarbi, nes Afrikoje vis dar 

daug problemų, vaikai ir moterys yra viena 
svarbiausių socialinių temų ne tik Afrikoje. 
Juk tie, kurie yra silpniausi, kenčia labiausiai. 
Savo dainomis siekiu paliesti kiekvieno klau-
sytojo širdį.

- Kodėl nusprendėte tapti dainininke, 
nors tai iki šiol smerkiama jūsų šalyje?

- Aš visuomet buvau maištininkė. Neno-
rėjau paklusti genties tradicijoms, visuome-
nės normoms. Tai, kad esu moteris, nereiš-
kia, kad negaliu daryti to, ką daro vyrai. Mo-
terys kai ką gali daryti net geriau nei vyrai. 
Aš visuomet siekiau būti išklausyta, o muzi-
ka yra geriausia forma išsakyti viską.

- Nuo pat muzikinės karjeros pra-
džios jūs buvote pastebėta žinomų Afri-
kos atlikėjų, vėliau sulaukėte populiaru-
mo ir kituose žemynuose. 

- Ne viskas buvo taip lengva, teko dirbti 
labai sunkiai, kad būčiau pamatyta ir pripažin-
ta. Aš tikėjau ir iki šiol tikiu savo muzika, tai 
ir buvo pastebėta ir pamilta klausytojų. Ilgus 
metus buvau Salifo Keita pritariamasis vokalas. 
Šio didžio muziko dėka buvau pakviesta į Pran-
cūziją, ten įrašiau albumą „Electro Bamako“ 
su žinomu prancūzų atlikėju Marku Mineliu.

- Lietuvoje koncertuosite pirmą kar-
tą. Ką išgirsime jūsų koncerte? 

- Taip, jūsų šalyje lankysiuos pirmą kartą, 
tačiau žinau, kad Lietuvos klausytojai jau yra 
girdėję apie Malį ir mūsų muzikos tradicijas. 

Koncertuose Lietuvoje pasirodysiu su sa-
vo grupe, kurioje groja profesionalūs Malyje 
ir Prancūzijoje pripažinti muzikantai. Džiau-
giuosi, kad su manimi pasirodys ngoni (sty-
ginis Vakarų Afrikos instrumentas, - aut.past.) 
virtuozas Moriba Koita.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

 Pramogos

Galingasis Malio balsas 
skambės Lietuvoje

n Liepos 8 d. 19 val. Mokytojų namų kiemas, 
Vilnius
n Liepos 9 d. 19 val. Ryšių kiemas 837, Kaunas
n Bilietus platina bilietai.lt
n Daugiau info: www.gmgyvai.lt

koncertai

Mamani Keita
Organizatorių nuotr.

Šią vasarą Lietuvoje viešės vienas žaviau-
sių ir brandžiausių Malio balsų - daininin-
kė MaMani Keita. Ši artistė puikiai išma-
no, kaip patraukti auditorijos dėmesį, ją 
suvilioti ir įaudrinti. 

su „Laisvalaikio” 
kortele

 25%
nuolaida 2 bilietams
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Šią vasarą Palangoje jau antrus metus iš 
eilės su trenksmu prasidėjęs didžiausias pa-
jūrio klubų projektas - „Power@Šachmatinė“, 
vienintelis naktinis klubas populiariausiame 
Lietuvos kurorte dirbantis kiekvieną dieną be 
jokių išeiginių. Dar neįsibėgėjus vasarai, jau 
dabar aišku, kad bendras projektas su radijo 
stotimi „Power Hit Radio“ bus ne tik paste-
bėtas poilsiautojų, bet ir niekam neužleis pra-
eitais metais išsikovotos populiariausio ir lan-
komiausio Palangos naktinio klubo pozicijos.

Keturias dienas iš eilės - liepos 16-ąją, 17-ąją, 
18-ąją ir 19-ąją, nuo trečiadienio iki sekma-
dienio, naktiniame klube „Power@Šachmatinė“ 
be perstojo bus galima šėlti sausakimšoje šo-
kių aikštelėje su 1000 km lenktynių dalyviais, 
organizatoriais, komandų nariais, klubo rezi-
dentais Edgaru RV ir „Modess The Sound“ 
bei kitais visiems gerai žinomais veidais prie 
naktinio klubo diskžokėjo pulto.

Didžiausias vasaros klubų projektas „Po-
wer@Šachmatinė“ po vienu stogu gali su-
burti daugiau kaip 700 vasarotojų. Juos ap-
tarnauja ir vasaros kokteilius siūlo net trys 
barai bei juose dirbantys geriausi barmenai 
iš sostinės. „Power@Šachmatinės“ šokių 
aikštelėje yra moderniausios apšvietimo 
ir vaizdo sistemos bei galingiausia Palan-
goje garso aparatūra - ją įvertinti kviečia-
me ir Jus.

Nepamirškite, kad neturintiems kur ap-
sistoti visada atsiras vietos oficialiame 1000 
km lenktynių viešbutyje „Šachmatinė“, įsi-

kūrusiame neabejotinai patraukliausioje Pa-
langos vietoje, iš kurios jūra, kopos bei Pa-
langos tiltas pasiekiami ranka. „Šachmatinė“ 
liepos 16-19 dienomis jau parengė specialius 
apgyvendinimo pasiūlymus, juos rasite inter-
netiniu adresu www.sachmatine.lt.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Power@Šachmatinė“ - 
oficiali 1000 km lenktynių vakarėlio vieta

Su „Laisvalaikio” 
kortele

100%
nuolaida įėjimui į 

naktinį klubą  
„Power@Šachmatinė“

Po rekonstrukcijos prabanga tviskantį Pa-
langos naktinį klubą „Power@Šachmatinė“, 
kaip oficialią vakarėlio vietą, jau antrus me-
tus iš eilės nedvejodami pasirinko didžiau-
sio prestižinio automobilių sporto renginio - 
1000 km lenktynių - organizatoriai.

n Basanavičiaus g.45, Palanga
n www.sachmatine.lt

Palangos „Šachmatinė“
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Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar benamių rankomis rašyti tekstai gali uždirbti 
jiems pinigų? Ką reikia padaryti, kad interneto 
bendruomenė tau nupirktų nuosavą būstą? Ar 
pastebėtume gatvėje sėdinčius mūsų giminai-
čius? Šiandien apie iniciatyvas, mus skatinan-
čias nebūti abejingus vargingai gyvenantiems 
žmonėms.

El. reklama: nebūk ab ejingas vargstantiems

internautus sužavėjęs netikras 
loterijos bilietas   

Kas?
„Magic of Rahat“.

Ką padarė?
Iš mažos vietinės parduotuvės nupirk-

tas loterijos bilietas ir iš anksto sumokėta 
jos savininkui, kad šis nurodytų, jog bi-
lietas laimingas. Bilietas padovanotas be-
namiam vyrui ir atėjusiam jo patikrinti 
išmokėtas tūkstančio dolerių laimėjimas. 
Vaizdo klipe užfiksuotas pokštas-labdaros 
akcija taip patiko internautams, kad jie 
patys pasisiūlė padėti vargingai gyvenan-
čiam vyrui atsistoti ant kojų.

Kodėl veikė?
Specialiame puslapyje per 17 dienų 

paaukota 44 tūkst. dolerių, ir štai „You-
tube“ pasiekė naujas vaizdelis. Namų ne-
turinčiam Erikui metams išnuomotas 
būstas, nupirkti visi būtiniausi daiktai ir 
padovanota banko sąskaita su likusiais 
pinigais. Pagalba suteikta tik vienam as-
meniui, bet tikima, kad šis pavyzdys pa-
skatins žmones pasirūpinti aplinkiniais.

rezultatai
Pirmas vaizdas peržiūrėtas beveik 18 

mln. kartų. Antrasis paskelbtas vos prieš 
porą mėnesių, bet vejasi pirmtaką. 

http://goo.gl/yp0ukE

n Pirmas žingsnis pokyčių link - neignoruoti 

situacijos.

Vietoj 
IšVadų
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Padėkime jiems tapti 
matomiems   

Kas?
„New York City Rescue Mission“.

Ką padarė?
Didžiausia problema ta, kad mes tie-

siog ignoruojame benamius. Labdaros 
įstaiga „New York City Rescue Mission“ 
pakvietė keletą savanorių, juos aprengė 
nešvariais drabužiais ir pasodino gatvė-
je. Tuomet į susitikimą su žurnalistais 
buvo pakviesti jų giminaičiai, turėję pra-
eiti pro savo neatpažįstamai pakeistus 
šeimos narius.

Kodėl veikė?
Žurnalistams atvykėliai pasakojo 

apie nuostabius santykius su giminėmis. 
Iškart po pokalbio jiems būdavo parodo-
mas slaptomis kameromis užfiksuotas 
vaizdas, kaip jie nenuleisdami akių pra-
eina pro saviškius. Visa tai nešė žinutę, 
kviečiančią pamatyti kiekvieną šalia 
mūsų esantį benamį, nes tik taip galime 
jiems padėti.

Rezultatai
Šeimų santykiai po eksperimento esą 

dar labiau sustiprėjo, o 4,5 mln. projek-
to peržiūrų idėją paskleidė po visą pa-
saulį.

InteRnetas

El. reklama: nebūk ab ejingas vargstantiems Benamių rankomis  
sukurti šriftai          

Kas?
„Arrels Foundation“.

Ką padarė?
Viso pasaulio benamiai turi vieną bend

rą įprotį: savo bėdas, lūkesčius ir norus 
jie surašo ant kartoninių lentelių. Ispani-
joje įkurtas paramos fondas atkreipė į tai 
dėmesį, išanalizavo galybę užrašų ir su-
prato, kad kiekvieno raštas unikalus. Taip 
gimė projektas: benamiai buvo susodinti 
prie vieno stalo su specialistais, ir šie pa-
dėjo jų šriftus perkelti į kompiuterinį for-
matą.

Kodėl veikė?
Sukurtus šriftus galima parsisiųsti iš 

projekto tinklalapio. Taip pat jame rasite kiek
vieno dalyvio gyvenimo istoriją. Projekto po-
puliarumas paskatino sukurti mobiliąją pro-
gramėlę, kuri automatiškai pakeičia telefono 
naudojamą šriftą.

Rezultatai
Idėja susižavėjo žinomi prekių ženklai ir 

reklamose panaudojo benamių darbus. Taip 
žinia plinta vis didesniu spinduliu, o kiekvie-
nas litas krinta į paramos fondą.

http://homelessfonts.org

http://makethemvisible.com



Burbaitė 

Veidai

Interviu su Simona Burbaite - 68-69 p.

2014 m. birželio 27 - liepos 3 d.
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Tituluota gražuolė 

Simona 
Burbaitė 

TV eteryje  
aukštakulnius  
iškeitė į bėgimo 
batelius



AŠTRUS ŽVILGSNIS

Žinios 

Žinias dažniausiai žiūriu per nacionalinį 
Lietuvos kanalą. Mano manymu, jos yra pa-
teikiamos tinkamai - žurnalistai per daug ne-
siplečia, viską nusako konkrečiai ir trumpai.

Dokumentika 

Jos galėtų būti dar daugiau. Tokias laidas 
žiūriu ir aš, ir mano vaikas. Man jos priimti-
nos, nes yra ne tik įdomios, bet ir naudingos, 
plečia tiek vaikų, tiek suaugusiųjų akiratį. 
Kartais dokumentiką renkuosi žiūrėti per už-
sienio kanalus, tokiu būdu nušaunu du zui-
kius: ir žinių gaunu, ir kalbą tobulinu.

kriminalai 

Lietuvoje apskritai visur galėtų būti dau-
giau pozityvumo. Kalbu ne tik apie televiziją, 
bet ir apie internetą. Nes dabar atrodo, kad 
visi taip ir trokšta kraujo. Niekas net nepa-
galvoja, kad ir vaikai tuo metu žiūri televizo-
rių. Juk žinių metas yra pats žiūrimiausias 
laikas, tėvai įsijungia televizorių, grįžę po dar-
bo, o vaikai laksto aplink. Kriminalų tikrai 
galėtų būti mažiau, bet ar taip įmanoma?

laiDos vaikams 

Norėtųsi, kad laidos vaikams būtų daugiau 
edukacinio pobūdžio, ne tik animaciniai fil-
mukai. Suprantu, kad televizijoms tai labai 
patogu - pripirkai filmukų, paleidai juos, ir 
vaikai garantuotai sėdės ir žiūrės. Bet aš pa-
siilgstu švietėjiškų laidų. Ne didaktinių, o to-
kių, kurias vaikai žiūrėdami net nesuprastų, 
kad yra mokomi.

laisvalaikis su serialais 

Visiškai jų nežiūriu ir net neleidžiu savo 
vaikui jų žiūrėti. Man atrodo, kad tai yra gry-
nas laiko švaistymas.

Filmai 

Filmus pasirinkti sunku. Programų su-
darinėtojai turėtų atidžiau rinktis, ką vaka-
rais rodyti šeimoms su vaikais. Be to, erzi-
na, kad filmai yra nuolatos kartojami. Savait-
galiais, jei neturi ką veikti, įsijungi televizo-
rių, ieškai ko nors įdomaus, bet kai rodo tą 
patį, esi priverstas jį išjungti ir eiti skaityti 
knygos.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Televizijos pliusai ir minusai pagal

reitinGai
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Nr. Laida   TV Reitingas
1  PASAULIO FUTBOLO  
 ČEMPIONATAS/ČILĖ-ISPANIJA LRT 7,2
2 Žinios 18:30  LNK 6,3
3 PASAULIO FUTBOLO 
 ČEMPIONATAS/BRAZILIJA-MEKSIKA LRT 6,2
4 POLICIJOS AKADEMIJA III. 
 VĖL APMOKYMUOSE  LNK 6,1
5 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 6,0
6 AKLOS VESTUVĖS TV3 6,0
7 FARAI TV3 5,9
8 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS/ 
 AUSTRALIJA-NYDERLANDAI LRT 5,8
9 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS/ 
 PORTUGALIJA-VOKIETIJA LRT 5,5
10 TELELOTO  LNK 5,4

Duomenys: TTNS LT, 2014 birželio 16-22 d.TV
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TV1 4,6 %
PBK 4,4 %
TV8 4,4 %
Lietuvos rytas TV 3,9 %
Info TV 2,2 %

REN Lietuva 1,9 %
Liuks! 0,8 %
NTV Mir 0,7 %
LRT Kultūra 0,5 %
Video ir DVD 1 %

LNK 16,4 %

TV6 5,4 %

TV3 16,3 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 15,1 %

BTV 5,6 %

LRT Televizija 
 16,9 %

TV6  4,4 %
TV1  4,1 %
Lietuvos rytas TV  3,6 %
TV8  2,9 %
Info TV  2,8 % 

REN Lietuva  2,2 %
LRT Kultūra  1,3 %
Video ir DVD  1,2 %
Liuks!  1 %
NTV Mir    0,7 %

PBK 4,6 %

BTV 6,8 %

LRT Televizija 
14,5 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

Kiti  
kanalai 20,1 %

TV3 14,7 %

LNK 15,1 %

Laurą Imbrasienę

Televizijos laidų vedėja LAURA IMBRA-
SIENĖ (36) televizijoje pasigenda pozity-
vumo ir naujų filmų. Moteris laisvalaikiui 
renkasi dokumentikos kanalus arba gerą 
filmą. Tiesa, laisvais vakarais, anot jos, 
per televizorių sunku rasti dar nematytą 
filmą, todėl dažnai tenka išjungti „žydrąjį 
ekraną“ ir į rankas pasiimti gerą knygą.

trumPai

Televizijos laidų vedėja RIMANTĖ KULVINSKYTĖ 
(29) susižavėjo nauja veikla - tapo TV3 projekto „Meilė 
ar pinigai“ scenariste. Nors scenarijaus kūrimas 
merginai nėra visiška naujiena, šią sritį ji kuravo 
projektuose „Šuolis“ ir „Chorų karai“, šis šou, anot 
Rimantės, visai kas kita. „Dirbant realybės šou, 
pagrindinė scenaristo užduotis yra sukurti situacijas, 
kurios išprovokuotų vienokį ar kitokį herojų elgesį. 
Nemaniau, kad bus taip sudėtinga“, - sakė mergina. 
„Meilė ar pinigai“ - tai netrukus pasirodysiantis šou, 
kuriame keturios merginos stengsis užkariauti vien-
gungio širdį.

Antrąjį LNK muzikinio projekto „Lietuvos balsas“ 
sezoną sužibėjusi dainininkė GINTARĖ KORSAKAITĖ 
(19) gerbėjams pristatė ką tik įrašų studijoje iškeptą 
dainą ir intriguojantį vaizdo klipą „Pasilik“. Dainos kli-
pas filmuotas įvairiausiose Vilniaus vietose: Bernardinų 
sode, ant Trijų Kryžių kalno, baseine ir net... lovoje. 
Muziką šiai dainai parašė „Lietuvos balso“ muzikos 
grupės vadovas Marius Leskauskas, tekstą - dainininkė 
ir tekstų autorė Gabrielė Griciūtė.
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Praėjusią savaitę pasklido žinia, kad naują LNK laidą „Didysis šeštadie-
nio šou“ patikėta vesti pramogų pasaulio duetui JoNui NaiNiui (31) ir  
RoLaNDui MacKevičiui (30). Patys vaikinai kol kas apie tai pasakoti 
nenorėjo, mat, anot jų, kalbėti riboja pasirašyta sutartis, todėl nei pa-
tvirtinti, nei paneigti šių gandų negalėjo.

Dar žiemą LNK paskelbė įsigijusi licenciją kurti Didžiosios Britanijos TV 
projektą „Saturday Night Takeaway“. Šiam šou ne kartą plojo BAFTA, „Bri-
tish Comedy Awards“, „UK National Television Awards“ ir kitų svarbiausių 
TV apdovanojimų ceremonijų publika. 2002 m. startavęs vienas brangiausių 
visų laikų TV šou šiandien mėgaujasi 7 mln. žiūrovų auditorija.

LNK programos direktorius Aivaras Prancūzevičius sakė, kad „Saturday 
Night Takeaway“ formatas idealiai tinka savaitgalio vakarui, nes skirtas pačiai 
plačiausiai auditorijai. „Šis šou apima visą spektrą žanrų - nuo loterijų iki var-
jetė, nuo muzikinių pasirodymų iki šmaikštaus žinių formato, nuo žvaigždžių 
svečiuose iki žiaurių jų „išdūrinėjimų“. Nenuostabu, kad šis šou jau dešimt 
metų rodomas Britanijoje, o formatas plačiai keliauja po pasaulį“.

Lietuvaičiai šį šou turėtų išvysti jau naujame LNK sezone.

Praėjusią savaitę LNK laidos „KK2 penktadienis“ 
vedėja ir dainininkė iRūNa PuzaRaitė (24) 
tapo tituluota bakalaure. Šiemet ji sėkmingai 
baigė vilniaus universiteto Kauno humanitarinio 
fakulteto ekonomikos specialybę. Be to, visai ne-
seniai mergina užsiminė apie galimybę pradėti 
solinę karjerą.

„Didžiuojuosi savimi - studijas baigiau be aka-
deminių atostogų. Prisipažinsiu, pabaigoje buvau 
supanikavusi. Paskutinę akimirką atsirado šiokių 
tokių nesklandumų - kaip ir visiems studentams, 
pritrūko laiko. Bet tada supratau, kad galima ra-
šyti diplominį ir naktimis!“ - pasakojo Irūna.

Pasak merginos, diplomo gynimo ji bijojo lyg 
vairavimo egzamino. „Net mamą pasiėmiau į diplo-
mo gynimą, bet pamačiusi siaubą jos akyse, pasi-
gailėjau“, - juokėsi Irūna. Jos baigiamojo darbo te-
ma - Lietuvos ekonomikos prognozė trumpam lai-
kotarpiui. Tiesa, dainininkė patikino, kad smulkias 
finansines procedūras ji jau seniai atlieka savaran-
kiškai.

LNK laidos vedėja sako jau laukianti naujo 
televizijos sezono. „Dabar tokia nuotaika, kad 
šypsena nedingsta nuo veido, net sveikata susi-
tvarkė“, - neslepia prieš kurį laiką dėl organizmo 
išsekimo Kauno klinikose atsidūrusi atlikėja. Vi-
sai neseniai Irūna pristatė ir savo solinę dainą 
„Saloje“. „Gal tai solinės karjeros pradžia? Bet 
apie tai mąstysiu vėliau. Dabar atostogos!“ - sakė 
mergina.

I.Puzaraitė diplominį  
darbą rašė naktimis

Radistai žengia į TV eterį?

Radistai Rolandas Mackevičius ir  
Jonas Nainys ruošiasi naujam  

iššūkiui - pasirodymui televizijoje
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dainininkė Irūna Puzaraitė 
diplomo gynimo bijojo lyg 
vairavimo egzamino

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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TV PROGRAMA penktadienis

 12.00 	 TV	serialas	
	 „Svotai“

 21.50 	 Veiksmo	f.	
	 „Šaulys“	

 1.25 	 Septynios	Kauno	
	 dienos

 24.00 	 TV	serialas	
	 „Senis“

 19.30 	„Policijos	akademija.
	 Civiliai	patruliai“

 14.20 	 Animacinis	f.	
	 „Simpsonai“

TV8
7.45,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 8.40	 „Detektyvė	
Fišer“.	9.50	„Linksmieji	draugai“.	10.20	Senoji	
animacija.	10.55	 „Katarinabergo	žirgai“.	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.	Staigmena	Meksikoje“	.	

Info TV
9.00	Žinios.	9.40,	12.15,	15.55	Dviračio	šou.	10.05	
Pagalbos	 skambutis.	 10.55,	 16.20	 24	 valandos.	
11.30	Sekmadienio	rytas.	12.45	Krepšinio	pasau-
lyje	su	Vidu	Mačiuliu.	13.15,	15.05	„Mus	supantis	
pasaulis“.	14.10	„Rojaus	sodai“.	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.	11.35	Mūsų	
laikais.	 12.25	 Metas	 pietauti.	 13.05	 Jie	 ir	 mes.	
14.20	Elina	Bistrickaja.	15.25	Mados	nuosprendis.	
16.25	 Humoro	 festivalis	 „Jūrmala	 2011“.	 20.00	
Laikas.	20.35	Stebuklų	laukas.	21.40	Kaip	du	van-
dens	lašai.	0.40	Informacinė	laida.	1.10	„Kryžkelė“.	
2.55	Humoro	festivalis	„Jūrmala	2011“.	

REn
7.00	Animacinis	f.	7.20	Tinkamas	vaistas.	8.05	
Nemeluok	 man!	 9.50	 Šeimos	 dramos.	 10.45	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.35	 Keista	 byla.	 13.30	
Žiūrėti	visiems!	15.35	Mano	nuostabūs...	16.35	
Šeimos	 dramos.	 17.30	 Nemeluok	 man!	 19.25	
Žiūrėti	 visiems!	 20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	
21.25	 Tikra	 virtuvė.	 22.20	 Pasaulio	 paslaptys	
su	A.Čapman.	

TV PolonIa
7.00,	 15.40	 G.Piotrovskio	 „World	 Orchestra“	
(2).	 Koncertas.	 8.00	 „Vilnoteka“.	 8.15	 Klajūno	
užrašai.	8.25	Animacinis	 f.	9.00	Klausimai	per	
pusryčius.	 11.50,	 18.20,	 22.45,	 5.10	 Polonija	
užsienyje.	12.00,	23.00,	4.35	Polonia	24.	12.40,	
17.55,	1.45	„Dvi	medalio	pusės“.	13.05,	18.55,	
5.20	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.30,	 18.45,	 21.45,	
2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	
„M,	 kaip	 meilė“.	 14.50	 „Komisaras	 Aleksas“.	
16.30	Lenkų	valgiai.	16.40	„Maestro	Bernardas	
Ladyšas“.	 17.00	 „Zlotopolskiai“.	 17.30	 Žydros	
atostogos.	 Buriavimas.	 18.30	 TV	 ekspresas.	
19.30	 „Antrojo	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija“.	
19.55	 „Garbės	 laikas“.	 20.45	 Labanaktukas.	
21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	
3.45	„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	23.45,	5.50	„Žvejai“.	
2.15	Animaciniai	f.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Orindžo	 apygaros	 namų	
šeimininkės“.	 6.40,	 10.00,	 14.10,	 17.30	 „Beverli	
Hilso	auksinis	jaunimas“.	7.30,	10.50	„Kardašianų	
šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	 8.20,	 11.40,	
15.50,	20.00,	22.05,	1.00	„Išskirtiniai“.	9.10,	13.20,	
18.20	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 15.00,	 19.10	 „Nuota-
ka	 milijonieriui“.	 17.55	 „Beverli	 Hilso	 auksinis	
jaunimas“.	 21.15	 „Mados	 kontrolė“.	 23.45,	 1.50	
„Projektas	„Vestuvės“.	0.35	„Uždek	šokio	aistra.	

TV1000
9.00	„Gataka“.	11.00	„Išbandymas“.	12.50	„Vik-
torija.	 Jaunoji	 karalienė“.	14.50	 „Gataka“.	16.50	
„Žmogus -	voras“.	19.00	„Mirusi	nuotaka“.	20.30	
„Ne	 anyta,	 o	 monstras“.	 22.25	 „Ledi“.	 0.50	
„Kovotojas“.	

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	
Puošyba.	15.25,	21.00		Kodėl?	16.20	Nacionalinė	
futbolo	lyga.	18.10	Aukcionų	karaliai.	19.35		Karai	
dėl	bagažo.	23.00		Pražūtingos	dilemos.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	Ryto	programa.	10.00	„FIFA	12“	kompiu-
terinių	žaidimų	gamykla.	11.00,	18.00	Bakūžė	
iš	 konteinerių.	 12.00	 Proto	 žaidimai.	 13.00	
Kosmosas:	erdvė	ir	laikas.	15.00	Ryklių	sala.	
16.00	Pavojinga	kelionė	 į	Aliaską.	17.00	Nu-
skendęs	A.Hitlerio	povandeninis	laivas.	19.00	
Patrauklus	mokslas.	20.00,	24.00	Paskutinės	
Trečiojo	 reicho	paslaptys.	22.00	Ginklo	bro-
liai.	 23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	 1.00	 Nakties	
programa.	

TRaVEl
	7.00	Pasaulio	keliautojas.	8.00,	14.00	Naujo	
būsto	 paieška.	 Anglija;	 Meksika.	 9.00	 Ke-
lionės	 traukiniu:	 iš	 Bukarešto	 į	 Stambulą	
ekspresu.	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.	 15.00	
Viešbučių	verslas.	19.00	Amerikos	maistas.	
Nematomas	 Los	 Andželas.	 20.00	 Kelionių	
iššūkiai.	 Naujoji	 Zelandija.	 1.00	 Naktinė	
programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Madagaskaro		

pingvinai“.
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	Mano	geriausia	
draugė	(N-7).

12.20	TV	serialas	„Juodoji	
skylė“	(N-7).

12.50	Animacinis	f.	„Ragai	
ir	kanopos	sugrįžta“.

13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Madagaskaro		

pingvinai“.
14.20	Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
14.50	TV	serialas	

„Nuostabi	meilė“.
16.45	 TV	serialas	„Moterys	

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

sportas.	TV3	orai.
19.10	Animacinis	f.	

„Robinas	Hudas“.
20.55	Komedija	„Drilbitas“	

(N-7).
23.05	Komedija	„Noriu	jos,	

nenoriu	tos!“	(N-7).
1.00	 Komedija	„Laimė	

viena	nevaikšto“.

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 „Didysis	filmukų	šou“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	

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

10.10	 Tikras	gyvenimas.	
„Tėvo	nuodėmės“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

11.10	K11.	Komisarai	tiria.	
Dukters	meilė	(N-7).

11.45	Mano	vyras	gali.
12.55	 Animacinis	f.	

„Agentas	Šunytis“	(1).
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

gyvenimas“.
14.50	TV	serialas	„Be	kal-

tės	kalta“	(N-7).
17.00	Labas	vakaras,	

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

Bralizija	2014.	Orai.
19.30	Komedija	„Policijos	

akademija	4.	Civiliai	
patruliai“	(N-7).

21.15	Veiksmo	komedija	
„Mirtinas	ginklas“	.

23.30	Veiksmo	trileris	
„Dėžė“	(N-14).

1.50	 Soriukas	(N-14).

5.50	 Programos	pradžia.
6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Hartlando	užuovėja“.
10.55	Lašas	po	lašo.
11.00	Lietuva	gali.
12.00	Bėdų	turgus.
13.00	Klaidos	kaina	(N-7).
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Stilius.
15.05	Skonio	improvizacija.
15.55	TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
17.00	TV	serialas	„Šerloko	

Holmso	sugrįžimas“.
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.30	Žingsnis	po	žings-
nio.	Būstas.

18.50	Referendumas	dėl	
žemės	pardavimo	
užsieniečiams.	
Referendumo	
iniciatorių	ir	prieši-
ninkų	debatai.	Ved.	
E.Jakilaitis.

21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	Panorama.	
21.30	Loterija	„Perlas“.
21.35	Duokim	garo!	

Joninės.
24.00	TV	serialas	„Senis“	.
1.15	 TV	serialas	„Šerloko	

Holmso	sugrįžimas“	
(N-7).

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

8.00	 Ekstrasensai	detekty-
vai	(N-7).

9.00	 Juoko	kovos	(N-7).
10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

„Laukinis“	(N-7).
12.00	TV	serialas		

„Svotai“	(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	trileris		

„Iki	mirties“	(N-14).
23.40	Kriminalinė	drama	

„10-os	ir	Vulfo	
gatvių	sankryža“		
(N-14).

1.45	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.45	 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.		

Ar	Rusija	kelia		
grėsmę	Lietuvai?	
(N-7).

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

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

„Laukinis		
pasaulis“.

17.00	Žinios.	Orai.
17.20	Dokumentinis	f.	

„Pavojingiausi	
pasaulio		
gyvūnai“.

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

Svečiuose		
Marija	Aušrinė	
Pavilionienė.

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

(N-14).
23.50	Veiksmo	f.		

„Bėk“	(N-14).

8.05	 Pasaulio	futbolo	čem-
pionato	rungtynės.

9.45	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.15	Naktinis	ekspresas.
12.45	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
14.20	 Pasaulio	futbolo	čem-

pionato	rungtynės.
16.10	Dž.Verdžio	opera	

„Nabukas“.	
18.20	Joninės	Viekšniuose.	
19.00	 Dokumentinis	f.		

„Pažvelk,	tai	Vilnius...“
20.05	Fotomenininko	

Antano	Sutkaus		
75-mečiui.	

20.30	Kultūra.	
Fotomenininkas	
Antanas	Sutkus.

20.50	Dokumentinis	f.	
„Apie	teisę“.

21.00	Linija,	spalva,	forma.
21.45	Lietuvių	kinas	trum-

pai.	Vasaros	MEDIA	
Studija.

22.15	Referendumas	dėl	
žemės	pardavimo	
užsieniečiams.	
Referendumo	inici-
atorių	ir	priešininkų	
debatai	(su	vertimu	į	
gestų	kalbą).

23.45	Naktinis	ekspresas.
0.15	 Džiazo	vakaras.	
1.00	 Panorama.	
1.25	 Septynios	Kauno	

dienos.
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„Mirtinas ginklas“
Veiksmo komedija. JAV. 1987.
Režisierius R.Doneris.
Vaidina G.Busis, D.Gloveris, 
M.Gibsonas.

Užduotis - atrasti narkotikų preky-
bos tinklą. Skiriami du policininkai. 
Martinas Rigsas dalyvavo Vietna-
mo kare, buvo specialiai treniruo-
jamas ir tapo „žudymo mašina“, 
gavo Mirtino ginklo vardą. 

„laiMė viena nevaikšto“
komedija. Prancūzija. 2012.
Režisierius Dž.Hutas.
Vaidina G.Elmalehis, S.Marso, 
M.Bartelemi.

Saša mėgaujasi gyvenimu - jo-
kio žadintuvo, jokio žiedo ir vaikų.  
Pianistas vilioja gražuoles dvidešimt-
metes ir nė vienai neįsipareigoja, 
juk gyvenimas - tai tik smagus džia-
zo vakarėlis. Tačiau vieną dieną jis 
susipažįsta su Šarlote...

birželio 27 d.

 20.45 	 „Bučinys	kiaurai	
	 sieną“

 18.00 	 „Viskas	teisėta“ 21.00 	 „Detektyvas	
	 Kolambas“

aniMal
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Mutantų	pla-
neta.	8.15,	16.30	Laukinė	Prancūzija.	9.10	Delfinų	
šiokiadieniai.	 10.05,	 14.40	 Gyvenimas	 laisvėje.	
11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	 Viskas	 apie	
šunis.	 12.50,	 5.45	 Veterinarijos	 klinika.	 13.45	
Pavojingi	 Makso	 maršrutai.	 15.30,	 22.00,	 3.15	
Akvariumų	 verslas.	 17.25	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	
18.20	 Pragariška	 katė.	 19.15	 Aligatorių	 tramdy-
tojai.	20.10	60	pačių	baisiausių	sutvėrimų.	21.05,	
2.25	Gyvenimas	laisvėje.	22.55,	4.05	Namai	me-
džiuose.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	0.45	Pabai-
sos	manyje.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sport1
10.10	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Krasnye	 Kry-
lia“ -	„Rubin“.	12.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	
turo	 apžvalga.	 13.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Los	
Andželo	 „Clippers“ -	 Dalaso	 „Mavericks“.	 15.20	
VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 „Krasny	 Obtya-
br“ -	Klaipėdos	„Neptūnas“.	17.05	VTB	Vieningoji	
krepšinio	 lyga.	 Klaipėdos	 „Neptūnas“ -	 „Krasny	
Obtyabr“.	19.00	Portugalijos	„Primeira“	lygos	turo	
apžvalga.	20.00	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	
„Spurs“ -	 Majamio	 „Heat“.	 Penktas	 susitikimas.	
Finalas.	22.15	NBA	krepšinio	lyga.	Indianos	„Pa-
cers“ -	Majamio	 „Heat“.	0.30	ATP250	 „Brisbane	
International	Open“	vyrų	tenisas.	Finalas.	

viasat sport Baltic
11.30	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	
legendos.	 Alanas	 Sheareris.	 12.00	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lygos	 legendos.	 Michaelas	
Owenas.	12.30	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	
legendos.	 Gianfranco	 Zola.	 13.00	 Futbolas.	
Anglijos	Premier	lygos	legendos.	Gary	Neville’as.	
13.30	 Motosportas.	 Olandijos	 MotoGP	 Moto3	
kvalifikacija.	 Tiesioginė	 transliacija.	 14.20	
Motosportas.	 Olandijos	 MotoGP	 treniruotė	
4.	 Tiesioginė	 transliacija.	 15.10	 Motosportas.	
Olandijos	 MotoGP	 kvalifikacija.	 Tiesioginė	
transliacija.	 16.05	 Motosportas.	 Olandijos	
MotoGP	 Moto2	 kvalifikacija.	 Tiesioginė	
transliacija.	 17.00	 Motosportas.	 Spidvėjus.	
Pasaulio	taurė.	20.10	Futbolas.	UEFA	Čempionų	
lyga.	 „Atletico“ -	 „Milan“.	 22.00	 Boksas.	 Ricky	
Burnsas -	 Dejanas	 Zlaticaninas.	 Tiesioginė	
transliacija.	 1.30	 Motosportas.	 Olandijos	
MotoGP	Moto3	kvalifikacija.	

eurosport
9.30,	 12.30	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	
žurnalas.	 9.45,	 12.50,	 21.00,	 1.15	 Biliardas.	
„WSA	Main	Tour“.	19.30	Galiūnų	sportas.	20.30	
Sporto	 linksmybės.	 22.30	 Pasaulio	 futbolo	
čempionato	 studija.	 23.00	 Jojimo	 žurnalas.	
23.15	Boksas.	

„Dėžė“
Veiksmo trileris. JAV. 2009. Režisierius R.Kelis.
Vaidina K.Dijas, Dž.Marsdenas, F.Langela.

Pora gauna keistą dovaną - medinę dėžutę. Paslaptingas nepažįstamasis 
pasako jiems, kad dėžutės savininkas, paspaudęs mygtuką, esantį joje, 
gaus milijoną dolerių. Tačiau kažkur, kitame pasaulio krašte, mygtuko 
paspaudimas, atnešęs jiems turtus, pasiglemš kieno nors gyvybę. Dėžutė 
jiems duota 24 valandoms, ir ką jie pasirinks, priklauso tik nuo jų...

„iki Mirties“
Veiksmo trilerlis. JAV. 2007. 
Režisierius D.Harisas. 
Vaidina Ž.K.Van Damas, S.Rėja,
 S.Džils.

Narkomanas policijos detektyvas 
Entonis Stou per susišaudymą sun-
kiai sužeidžiamas ir jį ištinka koma. 
Iš komos Entonis pakyla visai kitas, 
daug geresnis, žmogus. Bet pirma 
jam reikia surasti pagrobtą žmoną.

rekomenduoja

lnk
21.15

Btv
21.30

tv3
1.00

lnk
23.30

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios	Kristinos	

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Berniukas	ir	vove-

riukas“.
9.05	 „Muča	Luča“.
9.35	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00	Linksmieji	žvėreliai.
10.30	 „Būrėja“.
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.
16.00	 „Senosios	Kristinos	

nutikimai“	(N-7).
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
17.50	 „Didingasis	amžius“.
20.00	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	 „Detektyvas	

Kolambas.	Ilsėkitės	
ramybėje,	ponia	
Kolambo“	(N-7).

23.05	Kriminalinis	trileris	
„Nuotaka	iš	Rusijos“	
(N-14).

0.50	 „Žmogus	juodu	
apsiaustu“	(N-7).

9.10, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.25	 „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	 „Univeras“	(N-7).
15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Vampyrų		

žudikė“	(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir	Staleris“	

(N-7).
18.00	 „Viskas		

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

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

gelbėtojai	(N-7).
22.00	Nepaprasti		

rusiški	kadrai	(N-7).
23.05	 „Daugiau	nei	

draugai“	(N-7).
0.05	 „Las	Vegasas“		

(N-14).
1.05	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
2.00	 Aukščiausia		

pavara.
2.50	 „Naša	Raša“	(N-14).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Geros		
savijautos		
gidas.

9.45	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

10.45	 „Klintonai:		
negirdėta		
istorija“.

11.45	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

12.15	 „Įkalčiai“	(N-7).
13.15	Rekordininkai.
13.45	 „Objektas	11“		

(N-7).
14.45	 „Gražuoliukas“.
15.45	 „Moljeras:	

teprasideda	
komedija“.

18.00	Sveikatos		
užtaisas.

18.30	Reidas.	Eismo	įvykių	
kronika.

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

20.00	Balticum		
TV	žinios.

20.15	Mados	legendos.
20.45	Pagaliau	

penktadienis!	
„Bučinys	kiaurai	
sieną“	(N-7).

22.20	Balticum	TV	žinios.
22.35	 „Kolumbo	žiedas“	

(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	 „Barbė	princesė	ir	
elgeta“.

12.10	Filmas	šeimai	
„Hačiko.		
Šuns	istorija“.

14.05	Fantastinė	komedija	
„Kiaušingalviai“.

15.50	Juokingiausi	
Amerikos	namų		
vaizdeliai.

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

vai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.		

TV3	sportas.		
TV3	orai.

19.00	Komedija	„Undinė“.
19.30	Filmo	pertraukoje	-	

Eurojackpot.
21.10	Komedija	„Aš,	tu	ir	

Diupri“	(N-7).
23.30	Komedija	„Kelionė	

po	Europą“	(N-14).
1.15	 Komedija	„Svajonių	

butas“	(N-14).

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	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 „Paskutinis	žiedlapis“.
10.00	 „Asteriksas	ir	vikingai“.
11.30	Nuotykių	komedija	

„Matilda“.
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.	Brazilija	

2014.	Orai.
19.00	Nuotykių	komedija	

„Tas	pats	Karlsonas“.
20.45	Kriminalinė	komedija	

„Madėjos	liudytojų	
apsauga“	(N-7).

23.00	Veiksmo	komedija	
„Vyras	už	pinigus	2.	
Žigolo	Europoje“		
(N-14).

0.40	 Siaubo	trileris	
„Paskutinė	žmonijos	
viltis“	(N-14).

5.50	 Programos	pradžia.
6.00	 Klausimėlis.lt.
6.15	 Pagalbos	ranka.
6.45	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
7.30	 Bėdų	turgus.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Džeronimas“.
9.25	 „Mažasis	princas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	Skonio	improvizacija.
11.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
12.00	Mūsų	miesteliai.	

Šeštokai.	2	d.
13.00	Dokumentinis	f.	

„Didžiosios	visa-
tos	paslaptys	su	
Morganu	Frimanu“.

14.00	Muzikinis	projektas	
„Auksinis	balsas“.

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

16.10	 Sveikinimų	koncertas.
18.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.	
18.45	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Aštuntfinalis.	1A-2B.	

21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	Panorama..
21.35	Dokumentinis	f.	

„Karo	pradžia“.
22.35	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Aštuntfinalis.	1C-2D.	

1.05	 „Senis“	(N-7).

 13.00 	 Dokumentinis	f. 21.10 	 Komedija	„Aš,	tu	
	 ir	Diupri“

ŠeŠtadienis

„Kelionė po europą“
Komedija. JAV. 2004.
Režisierius Dž.Šaferis.
Vaidina S.Meklovicas, N.Ischakovas, K.Kroik.

Nepagailėjęs riebių žodžių, Skotas nutraukia virtualią draugystę. O tada 
sužino, kad meilinosi jam nuostabaus grožio mergina vokietaitė Miekė. 
Skotui belieka vienintelė galimybė - keliauti į Berlyną ir susirasti žaviąją 
Miekę. Tokia idėja labiausiai sudomina geriausią jo draugą Kuperį, kuris 
pasiilgęs nutrūktgalviškų kelionių po Europą. Draugų laukia beprotiški 
nuotykiai ir netikėčiausios pažintys…

rekomenduoja

„Matilda“
NuotyKių Komedija. JAV. 1996.
Režisierius D.De Vitas.
Vaidina M.Vilson, D.De Vitas, 
R.Perlman.

Nuo pat mažens Matildą skriaudė. 
Skriaudė tėvas, padėvėtų auto-
mobilių pardavėjas, nes ji ne ber-
niukas, skriaudė motina, moteris 
su spragintais kukurūzais vietoj 
smegenų ir nuotolinio valdymo 
pulteliu vietoj širdies, nes ji skaitė 
knygas. Matildai nieko nebeliko, 
kaip pačiai nuo mažens rūpintis 
savimi.

„undinė“
Komedija. JAV, Australija. 2006.
Režisierė E.Alen.
Vaidina E.Roberts, S.Pekston, 
A.Kebel.

Po galingos audros dvi paauglės 
vietos paplūdimio baseine aptin-
ka undinę. Pastaroji pasiguodžia 
merginoms, kad per tris dienas 
privalo įsimylėti. Žinodamos, kad 
už pagalbą undinė išpildys jų 
norą, merginos skuba į pagalbą. 
Netrukus nežemiškoji būtybė įsi-
myli jauną ir žavingą paplūdimio 
gelbėtoją...

„ŽvaigŽdŽių Karai ii. 
Klonų puoliMas“
NuotyKių filmas. JAV. 2002.
Režisierius Dž.Lukasas.
Vaidina J.Magregoras, 
N.Portman, K.Li.

Praėjo 10 metų po Pirmojo Epi-
zodo („Pavojaus šešėlis“) įvykių. 
Respublikoje nesiliovė nesantaika 
ir chaosas. Separatistų judėjimas 
apėmė šimtus planetų ir galingo-
sios jungtinės sąjungos kelia naują 
grėsmę galaktikai. 

lnK
11.30

tv6
19.00

tv8
10.00	 Kultūra	 +.	 10.30	 Gyvenimas	 yra	 gra-
žus.	 11.00	 Tobula	 moteris.	 11.30	 Sportuok	
su	 mumis.	 12.00	 „Linksmieji	 draugai“.	 13.00	
„Ana	ir	meilė“.	15.00	„Nanomeilė“.	16.00,	23.45	
„Frosto	prisilietimas“.	18.05	 „Detektyvė	Fišer“.	
19.15	 Labanakt,	 vaikučiai.	 20.00	 Romantinė	
komedija	 „Graikiški	 bučiniai“.	 21.55	 Drama	
„Svajonių	viešbutis.	Staigmena	Meksikoje“.	

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,	3.30	Mano	kiemas.	18.45	KK2	penktadie-
nis.	 20.00	 Pasivaikščiojimai	 su	 prof.	 Š.Liekiu.	
VDU	karta.	21.00	„Mus	supantis	pasaulis“.	22.00	
„Rojaus	sodai“.	23.00	Pagalbos	skambutis.	

pBK
9.00,	11.00,	17.00	Naujienos	9.15	Ganytojo	žodis.	
9.35	Skanėstas.	10.20	Metas	pietauti.	11.20	Idealus	
remontas.	 12.15	 Aleksandras	 Abdulovas.	 13.25,	
17.20	 „Mano	 vienintelė	 nuodėmė“.	 17.50	 Links-
mųjų	ir	išradingųjų	klubas.	20.00	Laikas.	20.30	Dvi	
žvaigždės.	 22.15	 Šįvakar	 su	 A.Malachovu.	 23.55	
Informacinė	laida.	0.30	„Atsisveikinimas“.		

ren
7.00	 Animacinis	 f.	 7.10-10.50	 Kviestinė	 va-
karienė.	 11.45-15.15	 Tikra	 virtuvė.	 16.10	
Dievų	 maistas.	 17.10	 Pasaulio	 paslaptys	 su	
A.Čapman.	 20.00	 Žiūrėti	 visiems!	 21.00	 Jūr-
malos	 humoro	 festivalis.	 22.45	 „Pelėkautų	
dėsnis“.	

tv polonia
7.35	„Zlotopolskiai“.	9.55	Polonia	24.	10.30	
Keturiasdešimtmetis -	 sėkmės	 receptas.	
10.45	 Žydros	 atostogos.	 Buriavimas.	 11.10	
„Žirafos	 ir	 raganosio	 viešbutis“.	 12.00	 „Ri-
teriai	 ir	 plėšikai“.	 13.05,	 18.25,	 1.45	 Galvo-
sūkis.	 13.15,	 22.35,	 4.25	 Sveikinimų	 kon-
certas.	13.35	„Ne	šios	žemės	bankas“.	14.30	
Maklovičius	 keliauja.	 15.00	 „Ir	 gėriui,	 ir	
blogiui“.	 16.00	 „Didžiosios	 Lenkijos	 na-
cionalinis	 parkas“.	 17.00	 Kultūringieji	 PL.	
18.00,	 1.15	 Lenkų@lenkų	 žodynas.	 18.30	
TV	 ekspresas.	 18.55,	 1.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	
19.50	 „Londoniečiai“.	 20.40	 Labanaktukas.	
21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.45,	
3.35	 Laskovikas	 ir	 Malickis.	 23.00,	 4.45	
Lenkai	 čia	 ir	 ten.	 23.40,	 5.20	 „Lėlė“.	 1.00	
Keturiasdešimtmetis -	sėkmės	receptas.	2.40	
Animacinis	f.	3.00	Žinios.	

tv3
19.00

tv3
23.30

 19.00 	 „Tas	pats	
	 Karlsonas“

laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  2 7 57

7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
8.00	 „Galileo“	(N-7).
8.30	 Driftas	su		

D1	Sport.
9.00	 VRS	kamera	(N-7).
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Atsargiai	-	moterys!	

(N-7).
10.30	Kviečiu		

vakarienės.
12.00	Dokumentinis	f.	

„Žmogus		
prieš	gamtą.	Papua.	
Naujoji	Gvinėja“	
(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	 „Brolis	už		

brolį“	(N-7).
18.00	Ekstrasensai		

detektyvai	(N-7).
19.00	Savaitės		

kriminalai	(N-7).
19.30	Muzikinė	kaukė.
21.30	Veiksmo	f.		

„Tikras	teisingumas.	
Mirtinas		
teisingumas“		
(N-14).

23.15	Siaubo	f.		
„Baubas	3“	(S).

1.05	 Bamba	TV	(S).

7.30	 Programa.
7.34	 TV	parduotuvė.
7.50	 Patriotai.
8.50	 Dokumentinis	f.	

„Pasaulio		
istorija“		
(N-7).

11.00	Viskas		
bus	gerai!		
(N-7).

13.00	 „Likvidacija“		
(N-7).

16.00	Žinios.		
Orai.

16.20	Dokumentinis	f.	
„Laukinis		
pasaulis“.

17.00 	Žinios.		
Orai.

17.20	Dokumentinis	f.	
„Laukinis		
pasaulis“.

18.00	Žinios.		
Orai.

18.25	 „Vera“		
(N-7).

20.25	Dokumentinis	f.	
„Laukinis		
pasaulis“.

21.00	Orai.
21.30	 „Merdoko		

paslaptys“		
(N-7).

23.40	Komedija		
„Jaunikliai		
kurorte“.

8.05	 Amžininkai.	
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	LRT	studija	Vilniaus	

knygų	mugėje	2014.
11.15	 ...formatas.	Poetas	

Jonas	Kalinauskas.
11.30	Naktinis	ekspresas.
12.00	 „1941	m.	Birželio	

sukilimas“.
12.30	Gyvenimo	ratu	su	

Zita	Kelmickaite.	
13.00	Žemaitės	„Petras	

Kurmelis“.	
15.05	Kine	kaip	kine.
15.35	 „Kai	aš	mažas	buvau“.
16.50	 „Medinės	istorijos“.
17.45	Žinios.
18.00	2014	m.	Lietuvos	

Dainų	šventė	„Čia	-	
mano	namai“.	

21.00	Vienos	filharmonijos	
simfoninio	orkestro	
koncertas	Sarajeve.	

22.30	Fotomenininko	
Antano	Sutkaus		
75-mečiui.	

23.00	Panorama.	.
23.25	Kauno	valstybinio	

muzikinio	teatro	
spektaklis.	F.Leharo	
operetė	„Paganinis“.	

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	Paslaptingos		

istorijos.	Žvilgsnis	
į	save.

16.30	 „Būrėja“.
17.00	 „Vila	prie	ežero“		

(N-7).
18.55	Žodis	-	ne	žvirblis.
19.00	Veiksmo	komedija	

„Šnipas	ne	savo	
noru“	(N-7).

21.00	Drama	„Čigonas“	(1)	
(N-7).

23.10	Dešimčia	metų	jau-
nesni	(N-7).

0.15	 Paslaptingos	istori-
jos.	Žvilgsnis	į	save.

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	(N-7).
12.30	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

13.00	Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per		
15	minučių.

14.00	Jokių	kliūčių!	(N-7).
15.00	Aukščiausia		

pavara.
16.00	Crisso	Angeloiliuzijų	

pasaulis	(N-7).
17.00	Jokių		

kliūčių!	(N-7).
18.00	 „Rezidentai“	(N-7).
19.00	 „Žvaigždžių		

karai	II.	Klonų		
puolimas“	(N-7).

22.00	 „Krintantis	dangus“	
(N-14).

23.00	 „Daugiau	nei	
draugai“	(N-7).

23.45	Filmo	pertraukoje	
23.45-23.50	-	Kitoks	
futbolo	čempionatas	
(N-14).

24.00	 „Las	Vegasas“	(N-14).
1.00	 „Lyga“	(N-7).
1.50	 „Lujis“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „Klintonai:		
negirdėta		
istorija“.

10.15	 „Įkalčiai“	(N-7).
11.15	Geros		

savijautos	gidas.
11.45	Mados		

legendos.
12.15	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
13.15	 „Rani:		

maištingoji	princesė“	
(N-7).

14.15	 „Naujieji		
Alionuškos	ir	
Jeriomos		
nuotykiai“.

15.40	 „Če	Gevara.		
Pirmoji	dalis“		
(N-7).

18.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

19.00	 „Gražuoliukas“.
20.00	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių	
apžvalga.

20.30	Sveikatos		
užtaisas.

21.00	 „Tobulas	
nusikaltimas“		
(N-14).

22.50	Reidas.	Eismo	įvykių	
kronika.

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

 12.30 	 Gyvenimo	ratu	
su	Zita	Kelmickaite

 18.25 	 	„Vera“ 15.00 	 „Šeimynėlė“  23.20 	 „Visa	tiesa	apie	
	 meilę“

 11.00 	 „Su	Anthony	
Bourdainu	be	rezervacijos“

 23.10 	 Dešimčia	metų	
	 jaunesni

TV PROGRAMAbirželio 28 d.

Diva Universal Tv
5.00,	 12.05,	 13.55,	 15.50,	 18.20,	 0.35	 „Išskirti-
niai“.	 5.50	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 10.00	 „Nuotaka	
milijonieriui“.	11.40,	16.40,	19.35,	21.30	„Mados	
kontrolė“.	12.25	„Ponas	Bynas	atostogauja“.	14.15	
„Liežuvautoja“.	 15.00	 „Gyvenimas	 kaip	 šou“.	
16.15,	19.10,	22.20,	0.10	„Vakarėliai	tęsiasi“.	17.05	
„Žvaigždė	kadre“.	17.30,	17.55	 „Erikas	 ir	Džesė“.	
20.00	„Vestuvių	verslas“.	22.40	„Ji	manęs	nori“.	

Tv1000
	9.15	 „Mirusi	nuotaka“.	10.45	 „Dorianas	Grė-
jus“.	12.50	„Ledi“.	15.10	„Šokis	hiphopo	ritmu	
2.	Gatvės“.	17.00	„Visi	geri	dalykai“.	19.00	„Pa-
budimas“.	 20.55	 „Draugai	 su	 vaikais“.	 23.00	
„Namas	girios	glūdumoj“.	

Discovery
7.00,	 15.25	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25,	 21.00,	 1.55	
Greiti	ir	triukšmingi.	8.15	Penktoji	pavara.	9.10	
Didelės	 statybos.	 10.05	 Tikri	 aferistai.	 10.55	
Nužudymas	Sarajeve.	11.50	Didžiojo	karo	die-
noraščiai.	 16.20	 Miestas.	 17.15	 Neįtikėtinas	
dangoraižis.	18.10	Sunkusis	transportas.	19.05	
Didieji	apgavikai.	20.00		Penktoji	pavara.	22.00	
Kova	 dėl	 konteinerių.	 22.30,	 3.20	 Aukcionų	
karaliai.	23.00	Nekilnojamojo	turto	agentai.	

naTional GeoGraphic
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Proto	 žaidimai.	
11.00	Kosmosas:	erdvė	ir	laikas.	12.00	Trečiojo	
reicho	 ginklai.	 13.00	 Pabėgę	 iš	 vokiečių	
koncentracijos	 stovyklos.	 14.00	 Moteris,	
kurią	 išauklėjo	 beždžionės.	 15.00	 Virusologo	
kelionės.	16.00	Seksas	akmens	amžiuje.	17.00	
Kosmosas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 18.00	 Patrauklus	
mokslas.	 19.00	 Atsarginės	 brangiausių	
automobilių	detalės.	20.00	Tunų	žvejyba.	22.00	
Draudimai.	 24.00	 Tunų	 žvejyba.	 1.00	 Nakties	
programa.	

Travel
7.00	Pasaulio	keliautojas.	8.00	Naujo	būsto	
paieška.	 Jungtinė	 Karalystė;	 Australija.	
10.00	 Kruizai	 po	 Pietų	 Kinijos	 jūrą.	 11.00,	
14.00	 Fiestos	 Brazilijoje.	 12.00,	 18.00,	
22.00	 Karai	 dėl	 bagažo.	 16.00	 Čia	 Bra-
zilija.	 17.00	 Pavojingos	 žemės.	 Auksinis	
trikampis.	 19.00	 Sunkios	 kelionės.	 Indija.	
20.00	 Miestų	 paslaptys.	 Niukaslas:	 atgal	 į	
ateitį.	21.00	Tamsiausios	Amerikos	paslap-
tys.	23.00	Paminklų	paslaptys.	24.00	Tam-
siausios	 Amerikos	 paslaptys.	 1.00	 Naktinė	
programa.	

animal
7.00	Ginant	laukinę	gamtą.	7.25	Pragariška	katė.	
8.15,	22.55		Kačiukai	ir	šunyčiai.	9.10	Aligatorių	
tramdytojai.	 10.05	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	
10.30	 Liūno	 broliai.	 11.00,	 18.20	 Akvariumų	
verslas.	11.55			Namai	medžiuose.	12.50	Didy-
sis	nuotykis.	14.40	Gamta -	 tokia,	 kokia	 ji	 yra.	
19.15	 Liūtų	 mūšių	 laukas.	 20.10	 Gyvenimas	
laisvėje.	 21.05,	 0.45	 	 Rykliai.	 22.00	 	 Egzotiški	
augintiniai.	23.50	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sporT1
8.45	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Indianos	 „Pacers“ -	
Majamio	 „Heat“.	 11.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	
lygos	apžvalga.	12.00	Rusijos	„Premier	League“.	
„Zenit“ -	 „Dinamo“.	 13.50	 Rusijos	 „Premier	
League“.	 Turo	 apžvalga.	 15.00	VTB	Vieningoji	
krepšinio	 lyga.	Klaipėdos	„Neptūnas“ -	„Khim-
ki“.	 16.45	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	
apžvalga.	18.00	Čempionai	LT.	Atviras	Lietuvos	
irklavimo	 čempionatas.	 19.00	 NBA	 krepšinio	
lyga.	 Oklahomos	 „Thunder“ -	 San	 Antonio	
„Spurs“.	22.15	NBA	krepšinio	lyga.	Oklahomos	
„Thunder“ -	Los	Andželo	„Clippers“.	0.30	NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	1.15	ATP	250.	
„BRD	 Nastase	 Tiriac	 Trophy“	 Rumunija.	 Vyrų	
tenisas.	 Finalas.	 3.00	 Portugalijos	 „Primeira“	
lyga.	„Nacional“ -	„SL	Benfica“.	

viasaT sporT BalTic
8.15	Boksas.	Ricky	Burnsas -	Dejanas	Zlatica-
ninas.	 11.45	 Motosportas.	 Olandijos	 MotoGP	
Moto3	lenktynės.	Tiesioginė	transliacija.	13.05	
Motosportas.	 Olandijos	 MotoGP	 Moto2	 lenk-
tynės.	Tiesioginė	transliacija.	14.30	Motospor-
tas.	 Olandijos	 MotoGP	 lenktynės.	 Tiesioginė	
transliacija.	 16.10	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lygos	 sezono	 apžvalga.	 16.35	 „Formulė-1“.	
Austrijos	 GP	 lenktynių	 apžvalga.	 17.35	 Ledo	
ritulys.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Finalas.	 20.00	
Motosportas.	 Spidvėjus.	 Kopenhagos	 GP	
lenktynės.	 Tiesioginė	 transliacija.	 23.00	 Mo-
tosportas.	Olandijos	MotoGP	Moto3	lenktynės.	
0.20	 Motosportas.	 Olandijos	 MotoGP	 Moto2	
lenktynės.	 1.55	 Motosportas.	 Olandijos	 Mo-
toGP	lenktynės.	

eUrosporT
9.30,	 13.00	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žur-
nalas.	 9.45,	 14.30,	 15.40,	 20.00,	 1.35	 Bi-
liardas.	 „WSA	 Main	 Tour“.	 12.30	 Biliardas.	
R.O’Salivano	šou.	13.15,	18.45	Sporto	linksmy-
bės.	13.30	Motosportas.	15.30,	18.30	Pasaulio	
futbolo	čempionato	apžvalga.	21.30,	1.00	„Co-
pacabana“.	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 stu-
dija.	22.00	Jojimas	su	kliūtimis.	23.30	Jojimo	
žurnalas.	23.45	Kovinis	sportas.	
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 22.55 	 Trileris	
	 „Iki	mirties“

 23.45 	 Džiazo	vakaras 17.30 	 Visi	namie 12.00 	 „Seni	
	 bambekliai	2“

 14.15 	 Filmas	šeimai	
	 „16	norų“

TV8
10.10	 „Inspektorius	 Mažylis“.	 11.05	 „Obelis	
nuo	obels“.	11.30	Mankštinkitės.	12.00	„Links-
mieji	 draugai“.	 13.00	 „Ana	 ir	 meilė“.	 15.00	
„Nanomeilė“.	16.00,	0.10	„Frosto	prisilietimas“	
.	18.05	„Detektyvė	Fišer“.	19.15	Labanakt,	vai-
kučiai.	 20.00	 „Kalnų	 trobelė“.	 21.50	 Romanti-
nė	 komedija	 „Graikiški	 bučiniai“	 (N-7).	 23.40	
Kultūra	+.	

Info TV
5.15	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	
5.45,	 13.30,	 19.40	 KTV	-	 kino	 ir	 tele	 virtuvė.	
6.15,	 10.45,	 19.05	 Pasivaikščiojimai	 su	 prof.	
Š.Liekiu.	 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.	
12.30	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	
13.00	 Teleparduotuvė.	 15.35	 KK2	 penktadienis	
(N-7).	 16.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	 Juozas	
Matonis	ir	Vytautas	Damaševičius.	Ciklas	„Me-
nininkų	portretai“.	2001	m.	17.20,	23.00	Padė-
kime	 augti.	 17.45	 Šefas	 rekomenduoja.	 18.15,	
1.30	Nuo...	Iki.	20.10	Pagalbos	skambutis	(N-7).	
21.00	 „Mus	 supantis	 pasaulis“.	 22.00	 „Rojaus	
sodai“.	 23.30	 Savaitės	 kriminalai	 (N-7).	 24.00	
Sveikatos	ABC	televitrina.	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.	7.10	Laida	ka-
riams.	7.35	Vaikų	klubas.	8.00	Sveikata.	9.20	Ke-
lionės	užrašai.	9.35	Kol	visi	namie.	10.25	Fazenda.	
11.25	 Metas	 pietauti.	 12.05	 „Jaunikis“.	 14.00,	
17.25	 „Mano	vienintelė	nuodėmė“.	18.25	 „Vyras	
su	garantija“.	20.00	Laikas.	21.00	Pakartok.	23.25	
Informacinė	laida.	24.00	„Princesė	ant	pupų“.	

REn
7.00	 Animacinis	 f.	 7.10	 Švarus	 darbas.	 8.00	
Žiūrėti	visiems!	8.50	„Apsėdimas“.	16.00	„Žai-
dimas	iki	iškritimo“.	23.25	Dievų	maistas.	

TV PolonIa
12.20	 „Lenkų	 keliai“	-	 kaip	 buvo	 sukurtas	 seri-
alas.	 12.35,	 22.40	 Sveikinimų	 koncertas.	 12.55	
Tarp	 žemės	 ir	 dangaus.	 13.00	 Viešpaties	 An-
gelas.	13.10	Tarp	žemės	ir	dangaus.	13.45	Prie	
Tatrų.	14.00	Šv.Mišių	transliacija.	15.35	Užstalės	
daina.	III	užstalės	dainų	gala.	Puota	be	sienų	(2).	
16.35	„Lėlė“.	17.55	„Išlaikantis	pusiausvyrą	nau-
dojimasis	mišku“.	18.25	 	Galvosūkis.	18.30	TV	
ekspresas.	18.50	 „M,	kaip	meilė“.	19.45,	Made	
in	Poland.	20.15	Žydros	atostogos.	Buriavimas.	
20.40	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	 21.45	 „Pas	
poną	Dievą	sodelyje“.	23.00	Savaitraštis.pl.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	13.45,	17.30,	19.10,	23.05	„Išskirtiniai“.	7.05	
„Beverli	Hilso	auksinis	jaunimas“.	10.00	„Nuota-
ka	milijonieriui“.	12.30,	18.20	 „Erikas	 ir	Džesė“.	
13.20,	 1.00	 „Vakarėliai	 tęsiasi“.	 14.10,	 18.45,	
0.10	„Mados	kontrolė“.	14.30	„Vestuvių	verslas“.	
16.10	 „Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	 16.20	 „Tikroji	
Holivudo	 istorija“.	 20.00	 „Liežuvautoja“.	 20.50	
„Gyvenimas	kaip	šou“.	21.30	„Hanos	auksas“.	

TV1000
7.35	 „Šokis	 hiphopo	 ritmu	 2.	 Gatvės“.	 9.35	
„Kada	atvyksime?“	11.30	„Narkozė“.	13.15	„Su-
sipynę	išgyvenimai“.	15.20	„Šokis	hiphopo	ritmu	
3“.	17.20	 „Pirmūnai“.	19.00	 „Nublokšti“.	20.45	
„Meilės	žinutės“.	22.35	„Juodasis	auksas“.	1.00	
„Pabudimas“.	3.05	„Kada	atvyksime?“	

DIscoVERy
7.00,	18.40	Kaip	tai	veikia?	7.25	Motociklas.	8.15	
Sunkusis	 transportas.	 9.10	Mitų	 griovėjai.	 10.05	
Karai	dėl	bagažo.	10.55	Didžiojo	karo	dienoraščiai.	
14.30	Šimtas	dalykų,	kuriuos	būtina	spėti	gyveni-
me.	15.25	Kova	dėl	konteinerių.	16.20	Didelės	sta-
tybos.	19.05,	1.55	Automobilių	 varžytinės.	20.00	
Ekstremali	kelionė.	21.00,	5.45	Apgavikai.	22.00,	
2.50	Iliuzionistas.	1.00	Aukso	karštligė.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Proto	 žaidimai.	
11.00	 Kosmosas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 12.00	 Di-
džiausas	 tankeris.	 13.00	 Pabėgę	 iš	 vokiečių	
koncentracijos	stovyklos.	14.00	Mogao	urvai	
Kinijoje.	 15.00	 Virusologo	 kelionės.	 16.00	
Ar	 tokie	 orai	 -	 prasčiausi	 iš	 visų?	 17.00	
Kosmosas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 18.00	 Patrauklus	
mokslas.	19.00	Seni	automobiliai.	21.00	Senų	
automobilių	 restauratoriai.	 22.00	 „Corvette	
ZR1“	 automobilių	 gamyklos.	 23.00	 Patrau-
klus	 mokslas.	 24.00	 Seni	 automobiliai.	 1.00	
Nakties	programa.	

TRaVEl
	7.00	Pasaulio	keliautojas.	8.00,	15.30,	17.30	
Fiestos	 Brazilijoje.	 9.00	 Kontrolė	 pasienyje.	
10.00	 Sunkios	 kelionės.	 Indija.	 11.00	 Bran-
genybių	 ieškant:	 žydrasis	 safyras	 ir	 cirko-
nis	-	 Kambodža.	 12.00	 Pavojingos	 žemės.	
Auksinis	 trikampis.	 13.00,	 18.00	 Karai	 dėl	
bagažo.	 14.00	 Fiestos	 Brazilijoje.	 14.30,	
16.30	 Čia	 Brazilija.	 19.00	 Keliautojų	 ekspe-
dicijos.	 21.00	 Pavojingos	 žemės.	 Uganda.	
22.00	Viešbučių	verslas.	23.00	Paminklų	pa-
slaptys.	 24.00	 Keliautojų	 ekspedicijos.	 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	Laida.

10.00	Sportuok	su		
mumis.

10.30	 „Barbė	salos		
princesė“.

12.20	Filmas	šeimai	
„Stebuklinga		
žaislų		
krautuvėlė“.

14.15	Filmas	šeimai		
„16	norų“	(N-7).

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

detektyvai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.		

TV3	sportas.	TV3	
orai.

19.00	Veiksmo	f.		
„Gilus	sukrėtimas“	
(N-7).

21.20	Trileris	„Vandenyno	
dugne“	(N-7).

23.20	Veiksmo	drama	
„Gamtos	šėlsmas.	
Tornadas“	(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	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.
10.00	Nuotykių	filmas	

šeimai	„Narsusis	
riteris.	Meluzinos	
paslaptis“.

12.00	Romantinė	komedija	
„Seni	bambekliai	2“.

14.00	 „Mano	puikioji	
auklė“.

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

(N-7).
18.30	Žinios.	Bralizija	

2014.	Orai.
19.00	Teleloto.
20.00	 „Velvet“	(N-7).
21.35	Veiksmo	trileris	

„Sargybinis“	(N-7).
23.45	Veiksmo	trileris	

„Patikima	apsauga“	
(N-7).

1.30	 Veiksmo	komedija	
„Mirtinas	ginklas“	
(N-7).

6.00	 Popietė	su	
Algimantu	Čekuoliu.

6.30	 Šventadienio	mintys.
7.00	 Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
8.00	 Girių	horizontai.
8.30	 Kaimo	akademija.
9.00	 „Džeronimas“.
9.25	 „Mažasis	princas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	 Gustavo	enciklopedija.
11.00	 „Brolių	Grimų	pasa-

kos.	Narsus	siuvėjas“.
12.15	Mokslo	ekspresas.
12.30	Šiaurietiškas	būdas.
13.00	 Lietuvos	Dainų	šventė	

„Čia	-	mano	namai“.	
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	

čempionatas.	
Aštuntfinalis.	1B-2A.	

21.00	Panorama.	
21.15	Savaitė.
21.45	 „Vanduo	-	tai	gyvy-

bė.	Misija	Tana“.	
22.35	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Aštuntfinalis.	1D-2C.	

1.05	 „Senis“	(N-7).

7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
7.55	 Nacionalinė	loterija.
8.00	 „Galileo“	(N-7).
8.30	 Tauro	ragas	(N-7).
9.00	 Autopilotas.
9.30	 Krepšinio		

pasaulyje	su	Vidu	
Mačiuliu.

10.00	Pašėlusios	močiutės	
(N-7).

10.50	Gamta	iš	arti.
11.00	Sveikatos	kodas.
12.00	Dokumentinis	f.	

„Plėšrūnai.	Jaguaro	
medžioklė“	(N-7).

13.00	Prajuokink	mane		
(N-7).

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

17.00	 „Brolis	už		
brolį“	(N-7).

18.00	Ekstrasensai	detekty-
vai	(N-7).

19.00	Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Nežabotos	laimės	
siekimas“	(N-7).

20.50	Komedija	
„Nacionalinės	
medžioklės	ypatu-
mai“	(N-7).

22.55	Trileris	„Iki	mirties“	
(N-7).

1.00	 Bamba	TV	(S).

6.55	 Programa.
6.59	 TV	parduotuvė.
7.15	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose		
Marija	Aušrinė	
Pavilionienė.

8.15	 Dokumentinis	f.	
„Mainai	gamtoje“	.

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

„Laukinis	pasaulis“.
17.00, 18.00	 Žinios.	Orai.
17.20	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
18.25	Dokumentinis	f.	

„Smolensko		
tragedija“	(N-7).

19.25	Dokumentinis	f.	
„Sprogimas	starto	
metu“	(N-7).

20.25	Dokumentinis	f.	
„Laukinis	pasaulis“.

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

ir	bausmė.	
Kriminalinės	paslap-
tys	su	K.Krivicku	
(N-14).

23.30	 „Šerifas“	(N-7).

8.05	 Pasaulio	futbolo	čem-
pionato	rungtynės.

9.45	 Septynios	Kauno	
dienos.

10.15	Lietuvos	vaikų	ir	
moksleivių	konkurso	
„Tramtatulis“	laurea-
tų	koncertas.

12.10	 „Strazdanota	vasara“.
13.15	Vienos	filharmonijos	

simfoninio	orkestro	
vasaros	koncertas.

14.45	 „1941	m.	Birželio	
sukilimas“.

15.15	Mūsų	miesteliai.	
16.10	Šventadienio	mintys.
16.40	 „Pažvelk,	tai	Vilnius...“.
17.45	Kompozitoriaus	

Vygando	Telksnio	
kūryba.	1997	m.

18.15	Prisiminkime.	
18.30	Žinios.
18.45	Vienos	filharmonijos	

simfoninio	orkestro	
koncertas	Sarajeve.	

20.20	Lietuvos	nacionalinio	
dramos	teatro	spek-
taklis.	B.Dauguviečio	
„Žaldokynė“.

22.15	Aktorės,	režisie-
rės	Kazimieros	
Kymantaitės		
105-osioms	gimimo	
metinėms.	

23.00	Panorama.	
23.15	 Lietuvių	kinas	trumpai.	
23.45	Džiazo	vakaras.	

 16.20 	 „Laukinis	
	 pasaulis“
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 19.00  „Barako Obamos 
 istorija“

 22.00  „Tėvynė“ 17.00  „Viešbutis 
 „Grand Hotel“

AnimAl
7.00 Ginant laukinę gamtą. 7.25 Pragariška katė. 
8.15, 20.10 Kačiukai ir šunyčiai. 9.10 Aligato-
rių tramdytojai. 10.05 Iškviečiamas tramdytojas. 
10.30 Liūno broliai. 11.00 Akvariumų verslas. 
11.55, 18.20Namai medžiuose. 12.50 Laukinės 
gamtos gangsteriai. 19.15 Egzotiški augintiniai. 
21.05, 0.45Rykliai. 22.00Liūtė-karalienė. 22.55 
Gyvenimas laisvėje. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 
1.35 Gyvūnų policija. 

Sport1
9.00 Portugalijos „Primeira“ lyga. „Setubal“ - 
„V.Guimaraes“. 11.00 Rusijos „Premier Lea-
gue“. „Kuban“ - „Dinamo“. 13.00 NBA krepšinio 
lyga. Bruklino „Nets“ - Majamio „Heat“. 15.10 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 17.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „NEC 
Nijmegen“. 19.00 NBA krepšinio lyga. Majamio 
„Heat“ - San Antonio „Spurs“. Ketvirtas susiti-
kimas. Finalas. 21.15 NBA krepšinio lyga. San 
Antonio „Spurs“ - Majamio „Heat“. Penktas su-
sitikimas. Finalas. 23.30 VTB Vieningoji krepši-
nio lyga. „Nizhny Novgorod“ - Maskvos CSKA. 
Antras susitikimas. Finalas. 1.20 VTB Vienin-
goji krepšinio lyga. Maskvos CSKA - „Nizhny 
Novgorod“. Trečias susitikimas. Finalas. 3.00 
Rusijos „Premier League“. Turo apžvalga. 

ViASAt Sport BAltic
8.25 Boksas. Terence’as Crawfordas - Yu-
riorkis Gamboa. 11.25 Motosportas. Žiedinės 
lenktynės. Portugalija. 13.30 Motosportas. 
Žiedinės lenktynės. Norvegija. 15.30 Motos-
portas. Žiedinės lenktynės. Suomijos etapas. 
Tiesioginė transliacija. 17.30 Motosportas. 
Olandijos MotoGP Moto3 lenktynės. 18.50 
Motosportas. Indianapolio MotoGP Moto2 
lenktynės. 20.15 Motosportas. Olandijos Mo-
toGP lenktynės. 21.55 Motosportas. Žiedinės 
lenktynės. Suomijos etapas. 23.55 Motos-
portas. Spidvėjus. Kopenhagos GP lenktynių 
apžvalga. 2.55 „Formulė-1“. Austrijos GP 
lenktynių apžvalga. 5.00 Boksas. Ricky Burn-
sas - Dejanas Zlaticaninas. 

EuroSport
9.30, 12.30 Pasaulio futbolo čempionato 
žurnalas. 9.45, 14.30, 15.40, 20.30, 1.35 
Biliardas. „WSA Main Tour“. 12.45 Moto-
sportas. 15.30 Pasaulio futbolo čempio-
nato apžvalga. 17.30 Sporto linksmybės. 
18.00 G.Le Mondas pristato. 20.00 Biliardas. 
R.O’Salivano šou. 22.30, 1.00 „Copacabana“. 
Pasaulio futbolo čempionato studija. 23.00, 
0.45 Motosporto žurnalas. 23.15 Spidvėjus. 
Švedijos lyga. 

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 „Mylėk savo  
sodą“.

14.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nerami tarnyba“ (1) 

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

Hotel“ (N-7).
18.55 Žodis - ne žvirblis.
19.00 „Magijos meistrai“ 

(N-7).
20.00 Nematomas žmogus.
21.00 „Niro Vulfo mįslės. 

Paskutinis liudinin-
kas“ (N-14).

22.50 Erotinis trileris 
„Laukinės aistros“ 
(N-14).

0.55 „Nerami tarnyba“ (1) 
(N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale  

kablys.
10.00 Džeimio Oliverio 

patiekalai per 15 
minučių.

11.00 „Su Anthony 
Bourdainu be 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  

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

18.00 „Rezidentai“ (N-7).
19.00 „Žvaigždžių karai III. 

Sitų kerštas“ (N-7).
22.00 „Tėvynė“ (1) (N-14).
23.10 „Daugiau nei drau-

gai“ (N-7).
23.45 Filmo pertraukoje 

23.45-23.50 - Kitoks 
futbolo čempionatas 
(N-14).

0.15 „Las Vegasas“  
(N-14).

1.10 „Lyga“ (N-7).
1.35 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
2.00 „Lujis“ (N-7).

9.00, 13.30, 22.45 
Klaipėdos  
savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 Sveikatos  
užtaisas.

10.00 „Objektas 11“ (N-7).
11.00 Reidas.  

Eismo įvykių  
kronika.

11.30 „Gražuoliukas“.
12.30 Žymiausios  

pasaulio vietos.
13.00 Rekordininkai.
14.00 „Pūkuoti ir  

dantyti“.
15.35 Mados  

legendos.
16.05 „Henrio  

nusikaltimas“  
(N-7).

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

19.00 „Barako Obamos 
istorija“.

20.00 „Įkalčiai“ (N-7).
21.00 VIP seansas. 

„Pražūtingas  
svaigulys“  
(N-14).

23.15 Geros savijautos 
gidas.

23.45 Rekordininkai.
0.15 Sveikatos  

užtaisas.

„VAndEnyno dugnE“
Trileris. JAV. 2005.
Režisierius E.Hikoksas.
Vaidina S.Sigalas, K.Adams, V.Houpas.

Stivenas Sigalas vaidina kraują stingdančiame trileryje, pasakojančiame 
apie povandeninio laivo įgulą, įkalintą vandenyno dugne. Iš visų pusių 
puolamai įgulai tenka kovoti ne tik su priešais, Jungtinių Valstijų naikin-
tuvu, bet ir nuo mirtino viruso mutavusiais įgulos nariais...

tV3
21.20

rekomenduoja

„giluS SukrėtimAS“
Drama. JAV. 1998.
Režisierė M.Leder.
Vaidina R.Diuvalis, T.Leoni, 
E.Vud.

Keturiolikmetis berniukas nufotogra-
fuoja paslaptingą dangaus kūną - 
Vulo-Beidermano kometą. Po kurio 
laiko JAV prezidentas viešai pareiškia 
apie mokslininkų atradimą - Žemės 
link skrieja didžiulė kometa.

„SArgyBiniS“
Veiksmo Trileris. JAV. 2006.
Režisierius K.Džonsonas.
Vaidina M.Duglasas, 
K.Sazerlandas, K.Besindžer.

Specialusis agentas Pitas Gariso-
nas įsitikinęs, kad Baltuosiuose 
rūmuose yra išdavikas. Po vieno iš 
prezidento asmens sargybinių nu-
žudymo jo teorija pasitvirtina, ta-
čiau visi įtaria būtent jį. Garisonas 
yra nušalinamas nuo pareigų...

„ŽVAigŽdŽių kArAi iii. 
Sitų kErštAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2005.
Režisierius Dž.Lukasas.
Vaidina  J.Magregoras, 
H.Kristensenas, N.Portman.

Klonų karai dar labiau padidino 
nesutarimus tarp senatoriaus Pal-
patino ir džedajų tarybos. Jaunasis 
džedajų riteris Anakinas Skaivoke-
ris atsiduria šios kovos įkarštyje. 

tV3
19.00

tV6
19.00

lnk
21.35



60 laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  2 7

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Madagaskaro		

pingvinai“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 TV	serialas	

„Brazilijos	aveniu“.
9.05	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada	(1).
11.15	Komedija	„Undinė“.
13.20	Animacinis	f.	

„Meškiukai		
Gamiai“	(1).

13.50	 „Madagaskaro		
pingvinai“.

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

„Nuostabi	meilė“.
16.45	 TV	serialas	„Moterys	

meluoja	geriau“	(N-7).
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	
19.10	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	Aklos	vestuvės	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	Drama	„Privati	prak-

tika“	(1)	(N-7).
23.05	Romantinė	drama	

„Šokoladas“	(N-7).
1.30	 TV	serialas	„CSI	

kriminalistai“	(N-14).
2.25	 TV	serialas	„24	

valandos“	(N-14).
3.20	 Juokingiausi	Amerikos	

namų	vaizdeliai.

6.35	 „Didysis	filmukų	šou“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Agentas	Šunytis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Nuotykių	komedija	

„Tas	pats	Karlsonas“.
10.35	Kriminalinė	komedija	

„Madėjos	liudytojų	
apsauga“	(N-7).

12.50	 „Agentas	Šunytis“.
13.15 	„Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

gyvenimas“	(N-7).
14.50	TV	serialas	„Be	kal-

tės	kalta“	(N-7).
17.00	 Labas	vakaras,	Lietuva.
17.50	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Akimirkos	silpnumas“.	
Šeimų	dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

20.25	K11.	Komisarai	tiria.	
Mirtinas	krytis	(N-7).

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

sąrašas“	(N-7).
23.10	TV	serialas	„Judantis	

objektas“	(N-7).
0.10	 TV	serialas	„Havajai	

5.0“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	„Nikita“	.
2.00	 TV	serialas	„Čakas“.

6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	TV	serialas	„Namelis	

prerijose“.
11.00	 Pasaulio	dokumentika.	
12.00	Dokumentinis	f.	

„Karo	pradžia“.
13.00	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
13.30	Savaitė.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Gyvenimas.
15.00	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.	
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.30	Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	
Aštuntfinalis.	1E-2F.	

21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	Panorama.	
21.30	Loterija	„Perlas“.
21.35	TV	serialas	„Rojus	

Lietuvoj“.
22.35	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Aštuntfinalis.	1G-2H.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Porto	Alegrės.

1.00	 Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

1.30	 TV	serialas	„Senis“.

 13.30 	 Savaitė 13.50 	 „Madagaskaro	
	 pingvinai“

 19.30 	 Tikras	gyvenimas

Pirmadienis

„SavaitgaliS Zioderholme“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius M.Šteinkė.
Vaidina J.Flyger, J.Sosniokas, A.Kruzė.

Lena Halberg dirba nedidelėje, bet įtakingoje reklamos agentūroje, turi 
šaunias karjeros perspektyvas ir ją žavinčią vadovę Kristiną Asmusen. 
Moteriai daugiau nieko ir nereikia. Vykdydama reklamos užsakymą kartu 
Lena su Kristina ir jos sūnumi fotografu Mikaeliu Asmusenu išvyksta į 
Švedijos provinciją, kur moterų gyvenimai smarkiai pasikeis.

rekomenduoja

tv8
21.05

„Privati Praktika“
Drama. JAV. 2007.
Režisierė Š.Raimz.
Vaidina K.Volš, P.Adelsteinas, 
K.Striklend.

Gydytoja Adison Montgomeri pa-
lieka Sietlo ligoninę ir persikrausto 
į Los Andželą, ketindama imtis pri-
vačių konsultacijų. Jai teks pratin-
tis prie naujos darbo specifikos ir 
naujų kolegų. Bet svarbiausia - ne 
profesiniai laimėjimai, svarbiau-
sias klausimas - ar Los Andžele 
gydytoja Adison pagaliau ras jos 
vertą vyrą?

„ŠokoladaS“
romantinė Drama. Jungtinė 
Karalystė, JAV. 2000.
Režisierius L.Halstriomas.
Vaidina Dž.Depas, Dž.Binoš, L.Olin.

Į mažą Prancūzijos miestelį lydima 
dukters atvyksta Viana Rošer - žavi 
ir paslaptinga jauna moteris. Via-
nos atidaroma šokolado krautu-
vėlė netrukus tampa didžiausiu 
įvykiu konservatyviems miestelė-
nams. Vieni pamėgsta magiškus 
saldumynus, kiti įsitikinę, kad šo-
koladas kelia grėsmę miestiečių 
moralei ir dievobaimingumui…

„Nacių ekSPerimeNtaS“
Siaubo filmaS. JAV. 2009.
Režisierius Dž.Šumacheris.
Vaidina D.Purselis, H.Kevilas, E.But.

1936-ieji. Vokiečių emigrantų šei-
ma, gyvenanti nedideliame mieste-
lyje, gauna laišką nuo Trečiojo Rei-
cho vyriausybės. Laiške jų prašoma 
už atitinkamą atlygį savo namuose 
apgyvendinti profesorių Ričardą 
Virtą. Pastarasis į nuošalią fermą 
atsigabena senovinį runų akmenį 
ir pradeda eksperimentuoti.

tv3
22.00

tv3
23.05

tv6
23.10

tv8
7.50,	15.00	 „Žavūs	 ir	drąsūs“.	8.45	Meilės	konve-
jeris.	 9.45	 „Linksmieji	 draugai“.	 10.15	 Senoji	 ani-
macija.	10.55	Romantinė	komedija	„Kalnų	trobelė“.	
12.40,	 16.00	 Gydytojai.	 13.35	 „Apkabink	 mane“.	
14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	geriau“.	17.00,	23.45	
Valgyk	ir	lieknėk.	18.00,	22.50	„Meilė	gyventi“.	19.00	
„Apkabink	mane“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	
animacija.	21.05	Drama	„Savaitgalis	Zioderholme“.	

iNfo tv
5.50,	13.45	Padėkime	augti.	6.15,	16.20	Ne	vienas	
kelyje.	 6.50	 Pagalbos	 skambutis.	 7.35	 Savaitės	
kriminalai).	 8.05	 Apie	 žūklę.	 9.00	 Žinios.	 9.30	
Savaitės	 kriminalai.	9.55,	 11.50	Dokumentinis	 f.	
„Mus	supantis	pasaulis“.	10.50,	12.45	Dokumen-
tinis	 f.	 „Rojaus	 sodai“.	 14.15	 Valanda	 su	 Rūta.	
15.50	Savaitės	kriminalai.	17.00	Info	diena.	

PBk
9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	9.25	Kontrolinis	pirki-
mas.	9.55	Gyventi	sveikai.	11.35	Mūsų	laikais.	12.30	
Metas	pietauti.	13.05	Kelionės	užrašai.	13.35,	14.20	
Šįvakar	su	A.Malachovu.	15.50	J.Menšovos	laida.	
16.45	 Mados	 nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	
18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	21.05	Lietuvos	lai-
kas.	21.35	„Departamentas“.	23.30	Lietuvos	laikas.	

reN
6.50	 Animaciniai	 f.	 7.05	 Tinkamas	 vaistas.	 8.00	
Nemeluok	 man!	 9.45	 Šeimos	 dramos.	 10.45	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.40	 Slaptos	 teritorijos.	
15.20	Žiūrėti	visiems!	16.20	Šeimos	dramos.	17.15	
Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	
vaistas.	20.20	Kviestinė	vakarienė.	21.20	Tikra	vir-
tuvė.	22.20	Paklydimų	 teritorija	 su	 I.Prokopenka.	
1.05	„Nacionalinės	madžioklės	ypatumai“.

tv PoloNia
8.10	 Žydros	 atostogos.	 Buriavimas.	 8.40	 „Tėvas	
Mateušas“.	10.20,	18.20,	22.45	Polonija	užsienyje.	
10.30	 Lenkų	pasakos	 ir	 sakmės.	 „Stiklo	 kalnas“.	
10.50	 „Detektyvai	 atostogauja“.	 11.25	 „Laukinė	
Lenkija“.	11.50	Savaitraštis.pl.	12.40,	17.55,	1.45	
„Galerija“.	13.05,	18.55	 „Sultinio	kubelis“.	13.25,	
18.45,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	
13.45	„Pas	poną	Dievą	sodelyje“.	14.35	„Gyveni-
mo	menas“.	15.10	Made	in	Poland.	15.40	Kultū-
ringieji	PL.	16.40	Lenkų	valgiai.	Žąsies	pyragas.	
17.00	 „Zlotopolskiai“.	 17.30	 Sveikatos	 ir	 grožio	
alchemija.	18.30	TV	ekspresas.	19.30	II	pasaulinio	
karo	enciklopedija.	19.55	 „Garbės	 laikas“.	20.45	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 pro-
gnozė.	21.50	„Pagalbos	signalas“.	23.00	Polonia	
24.	 23.45	 „Komisaras	 Aleksas“.	 1.30	 Klajūno	
užrašai.	2.15	„Detektyvai	atostogauja“.	
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
8.00	 Ekstrasensai	detekty-

vai	(N-7).
9.00	 Rosamunde	Pilcher.	

Romantinė	drama	
„Nežabotos	laimės	
siekimas“	(N-7).

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	TV	serialas	„Svotai“.
13.00	 „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		

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Mentalistas“	(N-7).
19.30	TV	serialas	„Didžiojo	

sprogimo	teorija“.
20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Veiksmo	f.	

„Šarvuotis“	(N-14).
23.15	WRC	Pasaulio	

ralio	čempionatas.	
Lenkija	-	Lietuva.

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

1.15	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.15	 Bamba	TV	(S).

7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 Teritorija.
8.00	 Mūsų	miškai.
8.30	 Šiandien	kimba.
9.00	 Kitoks	pokalbis.
10.00	Nuoga	tiesa.	„Ar	

Rusija	kelia	grėsmę	
Lietuvai?“	(N-7).

11.00	Pasaulis	X	(N-7).
12.00	Patriotai.
13.00	Viskas	bus	gerai!	
14.00	 „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.
18.45	 „Likvidacija“	(N-7).
19.50	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
21.00	Nuoga	tiesa.	„Ar	

V.Putino	šlovintojai	-	
Lietuvos	išdavikai?“.

22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	 „Lietuva	-	gintarine	

Europos	siela“	(1,	2).
23.55	 „Kartą	Odesoje...“.
0.55	 Reporteris.	Orai.
1.40	 Lietuva	tiesiogiai.
2.15	 Ilgai	ir	laimingai.
2.50	 Reporteris.
3.20	 Gongo	Gangas.
3.55	 Ilgai	ir	laimingai.
4.30	 Reporteris.
5.00	 Gongo	Gangas.

8.05	 Pasaulio	futbolo	čem-
pionato	rungtynės.

9.45	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.15	Kine	kaip	kine.
12.40	Drama	„Kai	aš	mažas	

buvau“.
13.50	 „Vanduo	-	tai	gyvy-

bė.	Misija	Tana“.	
Dokumentinis	filmas	
apie	Vidmanto	
Urbono	ekologinę	
akciją.	2014	m.	

14.35	Šventadienio	mintys.
15.00	Septynios	Kauno	

dienos.
15.30	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
16.20	Būtovės	slėpiniai.	
17.00	 ...formatas.	Poetas	

Jonas	Liniauskas.
17.15	Laiko	portretai.	

Vaikštūnas	RoRa.
18.05	2014	m.	Lietuvos	

Dainų	šventė	„Čia	-	
mano	namai“.	Dainų	
šventės	90-mečio	
minėjimas	Kaune.

21.10	Nacionaliniai	
Kristijono	Donelaičio	
„Metų“	skaitymai.	
Vasaros	darbai.

22.05	Smegenų	paslaptys.	
Apie	rašytoją	Marselį	
Prustą.

22.15	 „Žemės	stulpai“	(1).
24.00	Panorama.	spalva,	

forma.

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	

linksmybės“.
8.40	 „Berniukas	ir	vove-

riukas“.
9.05	 „Muča	Luča“.
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).
16.30	Linksmieji		

žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
17.50	 „Didingasis	amžius“	

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

„Kitos	48	valandos“	
(N-7).

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

23.55	 „Dūmas“	(N-14).
0.50	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.

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	 „Univeras“		
(N-7).

15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Vampyrų		

žudikė“	(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(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).
23.10	Siaubo	f.		

„Nacių		
eksperimentas“	(S).

23.45	Filmo	pertraukoje	
22.45-22.50	-	Kitoks	
futbolo	čempionatas	
(N-14).

1.00	 „CSI	kriminalistai“	
(N-7).

1.55	 „Lujis“	(N-7).

9.00 	 Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

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

10.30	Mados		
legendos.

11.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

12.00	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

13.00	 „Alionuškos	ir	
Jeriomos		
nuotykiai“.

14.50 	Klaipėdos		
savaitė.	Savaitės	
įvykių	apžvalga.

15.20	 „Barako	Obamos	
istorija“.

16.20	 „Mergyt,	kur	bėgi?“	
(N-7).

18.00	Rekordininkai.
18.30	Klaipėdos		

savaitė.	Savaitės	
įvykių	apžvalga.

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

TV	žinios.
20.15	Žymiausios	pasaulio	

vietos.
20.45	Kino	akademija.	

„Šiukšlės“.
22.30	Balticum		

TV	žinios.
22.45	Juodoji	komedija		

„Į	šipulius“	(N-14).

 12.40 	 Drama	„Kai	aš	
	 mažas	buvau“

 8.30 	 Šiandien	kimba. 14.00 	 Pragaro	virtuvė	  22.45 	 „Į	šipulius“ 12.55 	 „Simpsonai“ 23.55 	 „Dūmas“

TV PROGRAMAbirželio 30 d.

Diva Universal Tv
5.00,	12.30	 „Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	6.40,	10.00,	14.10	„Auksinis	Beverli	
Hilso	jaunimas“.	7.30,	10.50	„Kardašianų	šeimos	
aukštuomenės	 gyvenimas“.	 8.20,	 20.00	 „Tikra	
Holivudo	istorija:	Kardašianai“.	9.10,	13.20,	18.20	
„Džuliana	 ir	 Bilas“.	 11.40,	 15.50	 „Išskirtiniai“.	
15.00,	19.10	 „Nuotaka	milijonieriui“.	17.30	 „Ieš-
kau	top	modelio“.	20.50	„Vakarėliai	tęsiasi“.	21.15	
„Kortnė	ir	Chloja	pavergia	Majamį“.	22.05	„Liežu-
vautoja“.	22.55	„Gyvenimas	kaip	šou“.	

Tv1000
6.55	„Kada	atvyksime?“	8.50,	17.15	„Nublokšti“.	
10.45	 „Šokis	 hiphopo	 ritmu	 3“.	 12.50	 „Riterio	
žvaigždė“.	15.25	„Skrebutis“.	19.00	„Draugai	su	
vaikais“.	21.00	„Visi	geri	dalykai“.	22.55	„Susi-
pynę	išgyvenimai“.	0.55	„Riterio	žvaigždė“.	

Discovery
7.00,	11.50,	6.35	Kaip	 tai	pagaminta?	7.25,	18.40	
Sandėlių	 medžiotojai.	 7.50,	 19.05	 Relikvijų	 me-
džiotojai.	8.15,	15.25	Išgyventi.	9.10	Vyras,	moteris,	
gamta.	 10.05	 Aukso	 karštligė.	 10.55	 Didelės	 sta-
tybos.	 12.40	 Apgavikai.	 13.35	 Važiavimas.	 14.30	
Vairuotojai.	18.10	Aukcionų	karaliai.	19.35	Karai	dėl	
bagažo.	20.00	Kaip	tai	veikia?	21.00	Upių	monstrai.	

naTional GeoGraphic
	 8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Išardyti	 ir	 par-
duoti	 automobilio	 dalis.	 11.00	 Miško	 au-
tobusas.	 12.00	 Proto	 žaidimai.	 13.00	 Seni	
automobiliai.	14.00	Automobilių	 restaurato-
riai.	 15.00	 Ryklių	 miestas.	 16.00	 Pavojinga	
kelionė	 į	Aliaską.	 17.00	Geriausi	 karo	 lakū-
nai.	 18.00	 Senyvo	 žmogaus	 miško	 valdos.	
19.00	 Kosmosas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 20.00	 Ar	
tokie	orai -	prasčiausi	iš	visų?	21.00	Skaičių	
žaidimai.	22.00	S.Hawkinso	ateities	mokslas.	
23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	 24.00	 Ar	 toks	
oras -	 blogiausias	 iš	 visų?	 1.00	 Nakties	
programa.	

Travel
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00	 Naujo	
būsto	 paieška.	 Singapūras;	 Meksika.	 9.00	
Traukiniai	 gurmanams:	 Anglija.	 10.00,	 15.00	
Viešbučių	 verslas.	 11.00,	 16.30,	 24.00	 Šū-
viai	 pasienyje.	 11.30,	 16.00	 Gelbėtojai.	 12.00,	
18.00,	23.00	Paminklų	paslaptys.	13.00,	17.00,	
22.30	 Karai	 dėl	 bagažo.	 13.30,	 17.30,	 22.00	
Fiestos	 Brazilijos	 gatvėse.	 19.00	 Amerikos	
maistas.	Pitsburgas.	20.00	Naujo	būsto	paieš-
ka.	 Prancūzija;	 Londonas,	 Anglija.	 21.00	 Čia	
Brazilija.	1.00	Naktinė	programa.	

animal
	7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Pragariška	
katė.	8.15,	16.30	Laukinė	Prancūzija.	9.10,	22.00,	
3.15	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 10.05,	 14.40	 Gyve-
nimas	 laisvėje.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	
6.35	Viskas	apie	šunis.	12.50,	5.45	Veterinaras.	
13.45	Pavojingi	Makso	maršrutai.	15.30,	19.15	
Akvariumų	 verslas.	 17.25	 Katės.	 18.20	 Kačių	
neįmanoma	nemylėti.	20.10	Namai	medžiuose.	
21.05,	 2.25	 Gyvenimas	 laisvėje.	 22.55,	 4.05	
Pragariška	 katė.	 23.50,	 4.55	 Gyvūnų	 policija.	
0.45	Rykliai.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sporT1
9.45	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	 apžvalga.	
11.00,	21.45	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	
11.30	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„Vitesse“ -	„PSV	
Eindhoven“.	 13.20	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	
„FC	Porto“ -	„Arouca“.	15.10	VTB	Vieningoji	krep-
šinio	 lyga.	Vilniaus	 „Lietuvos	 rytas“ -	 „Triumph“.	
17.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „Feyenoord“ -	
„PSV	 Eindhoven“.	 19.00	 Pasaulio	 galiūnų	 čem-
pionatas.	 20.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	
Klaipėdos	 „Neptūnas“ -	 „Azovmash“.	 22.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 Hjustono	 „Rockets“ -	 Majamio	
„Heat“.	24.00	ATP250	„Apia	International	Sydney“	
vyrų	tenisas.	Ketvirtfinalis.	1.15	Portugalijos	„Pri-
meira“	lyga.	„Rio	Ave“ -	„FC	Porto“.	

viasaT sporT BalTic
8.30	 Motosportas.	 Nascar	 400	 mylių	 lenktynių	
apžvalga.	13.00	Motosportas.	Spidvėjus.	Kopen-
hagos	 GP	 lenktynės.	 16.00	 Boksas.	 Terence’as	
Crawfordas -	 Yuriorkis	 Gamboa.	 19.00	 Moto-
sportas.	 Olandijos	 MotoGP	 Moto3	 lenktynės.	
20.00	 Motosportas.	 Olandijos	 MotoGP	 Moto2	
lenktynės.	21.55	Motosportas.	Olandijos	MotoGP	
lenktynės.	23.35	Motosportas.	Žiedinės	lenktynės.	
Norvegija.	1.35	Motosportas.	Žiedinės	lenktynės.	
Suomijos	etapas.	3.35	Motosportas.	Nascar	400	
mylių	 lenktynių	 apžvalga.	 5.30	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	lyga.	„Schalke“ -	„Real“.	7.20	Futbolas.	
UEFA	Čempionų	lyga.	„Real“ -	„Schalke“.	

eUrosporT
9.30,	 11.45	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žur-
nalas.	9.45	Šaudymas	iš	lanko.	Pasaulio	taurė.	
10.15,	 12.00,	 15.00,	 19.45,	 0.15	 Biliardas.	
„WSA	Main	Tour“.	15.00,	 18.30	Pasaulio	 fut-
bolo	 čempionato	 apžvalga.	 15.45,	 19.15,	 2.00	
Dviračių	 sportas.	 „Tour	 de	 France“.	 16.15,	
18.40,	 1.35	 Dviračių	 sportas.	 Laida	 su	 Gregu	
LeMondu.	 17.30,	 21.45	 Sporto	 linksmybės.	
22.00	 Imtynės.	 WWE	 žurnalas.	 22.30,	 1.00	
„Copacabana“.	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	
studija.	 23.00	 Imtynės.	 WWE	 archyvai.	 24.00	
Jojimo	žurnalas.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 19.30 	 „Didžiojo	
	 sprogimo	teorija“

 7.15 	 Reporteris.  17.15 	 Fotografas	
Remigijus	Treigys

 11.00  	Skonio	
	 improvizacija

 13.30 	 Animacinis	f.	
	 „Kaukė“

 10.10 	 „Visada	sakyk	
	 visada“

TV8
8.00,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.55	„Meilės	kon-
vejeris“.	9.50	„Linksmieji	draugai“.	10.20	Senoji	
animacija.	 10.55	 Drama	 „Savaitgalis	 Zioderhol-
me“.	12.40,	16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apka-
bink	mane“.	14.30,	20.35	 „Moterys	meluoja	ge-
riau“.	17.00,	23.40	Valgyk	ir	lieknėk.	18.00,	22.45	
„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	
animacija.	21.05	Drama	„Lemtinga	vasara“.	

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	 va-
landos.	 11.30,	 15.10	 KK2.	 12.45	 Retrospektyva.	
Ciklas	 „Menininkų	 portretai“.	 2001	 m.	 13.15	
KTV -	kino	ir	tele	virtuvė.	13.45	Pasivaikščiojimai	
su	prof.	Š.Liekiu.	VDU	karta.	17.00	Info	diena.	

PBK
9.00,	 11.00,	 14.00	 Naujienos.	 9.25	 Kontrolinis	
pirkimas.	 9.55	 Gyventi	 sveikai.	 11.40	 Mūsų	
laikais.	 12.35	 Metas	 pietauti.	 13.10	 Kelionės	
užrašai.	13.40	 „Storulių	mokykla“.	14.20	Filmo	
tęsinys.	 15.55	 J.Menšovos	 laida.	 16.50,	 3.55	
Mados	nuosprendis.	17.55	Susituokime.	18.55	
Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	21.05	Lietuvos	laikas.	
21.35	„Departamentas“.	23.40	Lietuvos	laikas.	

REn
7.00	 Animaciniai	 f.	 7.15	 Tinkamas	 vaistas.	
8.10	 Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	
10.50	 Kviestinė	 vakarienė.	 11.45	 „Vandens	
gelmių	 dievai“.	 12.35	 Paklydimų	 teritorija	 su	
I.Prokopenka.	 14.25	 Mano	 nuostabūs...	 15.25	
Žiūrėti	 visiems!	 16.20	 Šeimos	 dramos.	 17.20	
Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinka-
mas	 vaistas.	 20.20	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.20	
Tikra	 virtuvė.	 22.15	 Slaptos	 teritorijos.	 24.00	
Brangioji,	mes	prarandame	savo	vaikus.	

TV PolonIa
10.20,	 18.20,	 22.45	 Polonija	 užsienyje.	 10.30	
Lenkų	pasakos	ir	sakmės.	„Auksinė	antis“.	10.50	
„Šeši	milijonai	sekundžių“.	11.25	„Laukinė	Len-
kija“.	 12.00,	 23.00	 Polonia	 24.	 12.40,	 17.55,	
1.45	„Dvi	medalio	pusės“.	13.05,	18.55	„Sultinio	
kubelis“.	 13.30,	 18.50,	 21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	 „Londoniečiai“.	14.50	
„Damos	 portretas -	 Karolina	 Lanckoronska“.	
15.55	 A.Grabovskio	 benefisas	 (1).	 17.00	 „Zlo-
topolskiai“.	 17.30	 Istorijos	 aktualijos.	 18.30	 TV	
ekspresas.	 19.30	 II	 pasaulinio	 karo	 enciklope-
dija.	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	 milijonai	
sekundžių“.	2.40	Animacinis	f.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Orindžo	 apygardos	 namų	
šeimininkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	„Ieškau	top	
modelio“.	7.30,	10.50„Kardašianų	šeimos	aukštuo-
menės	 gyvenimas“.	 8.20	 „Tikra	 Holivudo	 istorija:	
Kortnė	Koks“.	9.10,	13.20,	18.20	„Džuliana	ir	Bilas“.	
15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	15.50,	20.50,	
23.20	 „Kortnė	 ir	 Chloja	 pavergia	 Majamį“.	 16.40,	
20.55,	 1.00	 „Išskirtiniai“.	 20.00,	 22.30,	 1.50	 „Va-
karėliai	 tęsiasi“.	 20.25	 „Mados	 ekspertas“.	 21.40	
„Mados	kontrolė“.	0.10,	2.40	„Uždek	šokio	aistra“.	

TV1000
11.15	„Baubai“.	13.15,	0.50	„Mano	geriausio	drau-
go	vestuvės“.	15.15	„Elžbieta:	aukso	amžius“.	17.20	
„Laiškas“.	19.00	„Gaujos	istorija“.	20.50	„Ateini	čia	
arba	gausi	į	dūdą!“	22.50	„Tūkstantis	akrų“.	

DIscoVERy
7.00,	 11.50,	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25,	 18.40	
Sandėlių	 medžiotojai.	 7.50,	 19.05	 Relikvijų	 me-
džiotojai.	 8.15	 Išgyventi.	 9.10	 Vyras,	 moteris,	
gamta.	 10.05	 Aukso	 karštligė.	 10.55	 Didelės	
statybos.	 12.40	 Apgavikai.	 13.35	 Automobilių	
dirbtuvė.	 14.30	 Penktoji	 pavara.	 15.25	 Purvinas	
darbelis.	18.10	Aukcionų	karaliai.	19.35	Karai	dėl	
bagažo.	21.00	Degtindariai.	22.00	Mafija.	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	Ryto	programa.	10.00	„Mercedes“	sun-
kvežimių	gamyklos.	11.00	Medžiotojų	name-
lis	dvylikai	draugų.	12.00	Mokslo	šėliojimai.	
13.00	 Ar	 toks	 oras -	 blogiausias	 iš	 visų?	
14.00	Skaičių	 žaidimai.	15.00	Ryklių	 armija.	
16.00	Pavojinga	kelionė	į	Aliaską.	17.00	Ge-
riausi	 karo	 lakūnai.	18.00	Miško	autobusas.	
19.00	Mokslo	šėliojimai.	20.00	Gelbėkis	ne-
laimėje.	 21.00	 Nenugalimųjų	 dvikova.	 22.00	
Mokslo	 šėliojimai.	 23.00	 Kontrabandininkai	
24.00	Gelbėkis	nelaimėje.	 1.00	Nakties	pro-
grama.	

TRaVEl
	7.00	Pasaulio	keliautojas.	8.00	Būsto	paieška.	
Nyderlandai.	Hondūras.	9.00	Traukiniai	gurma-
nams:	 Iš	 Singapūro	 į	 Penangą.	 10.00,	 13.00,	
17.00	 Karai	 dėl	 bagažo.	 11.00,	 16.30,	 24.00	
Nusikaltimai	pasienyje.	11.30,	16.00	Gelbėtojai.	
12.00,	18.00,	23.00	Paminklų	paslaptys.	14.00,	
20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 15.00	 Viešbučių	
verslas.	19.00,	22.00	Amerikos	maistas.	20.30	
Paslaptys	 ir	mįslės:	Londonas.	21.00	Didžiau-
sios	 paslaptys.	 Bakingamo	 rūmai,	 Londonas.	
1.00	Naktinė	programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 Žalioji	enciklopedija.
7.00	 „Madagaskaro		

pingvinai“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“	.
9.05	 „Meilės	sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	Aklos	vestuvės	(N-7).
12.20	TV	serialas	„Juodoji	

skylė“	(N-7).
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“	(N-7).
16.45	 TV	serialas	„Moterys	

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

23.00	Romantinė	komedija	
„Tokia	kaip	ir	tu“.

1.00	 Veiksmo	drama	
„Tikrasis	teisingu-
mas“	(1)	(N-14).

1.50	 „24	valandos“	(N-14).

6.35	 „Didysis	filmukų	šou“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Agentas	Šunytis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 TV	serialas	„Velvet“.
10.25	Romantinė	komedija	

„Seni	bambekliai	2“.
12.30	 „Paskutinis	žiedlapis“.
12.55	 „Agentas	Šunytis“.
13.20	Animacinis	f.	„Ogis	

ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.50	TV	serialas	„Be	kal-

tės	kalta“	(N-7).
17.00	 Labas	vakaras,	Lietuva.
17.50	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

Brazilija	2014.	Orai.
19.30	Tikras	gyvenimas.	

„Meilės	testas“.	
Šeimų	dramas	
pristato	Dalius	
Mertinas.

20.25	K11.	Komisarai	tiria.	
Nuodinga		
neapykanta	(N-7).

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

„Tango	ir	Kešas“.
0.15	 „Havajai	5.0“	(N-7).
1.10	 TV	serialas	„Nikita“.
2.05	 TV	serialas	„Čakas“.

6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	TV	serialas	„Namelis	

prerijose“.
11.00	Skonio	improvizacija.
12.00	Stilius.
13.00	Bėdų	turgus.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Lietuva	gali.
15.05	Bėdų	turgus.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžval-
ga.	Tiesioginė	laida.

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

18.30	Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	
Aštuntfinalis.	1F-2E.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	San	Paulo.

21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.30	Loterija	„Perlas“.
21.35	TV	serialas	„Rojus	

Lietuvoj“.
22.35	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Aštuntfinalis.	1H-2G.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Salvadoro.

1.00	 Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

1.30	 TV	serialas	„Senis“.

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

8.00	 Ekstrasensai	detekty-
vai	(N-7).

9.00	 Amerikietiškos	imty-
nės	(N-7).

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	TV	serialas	„Svotai“.
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“.
20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Romantinė	komedija	

„Mano	mylima	keis-
tuolė“	(N-7).

23.20	TV	serialas	
„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

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

1.10	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.10	 Bamba	TV	(S).

6.59	 TV	parduotuvė.
7.15	 Reporteris.
8.00	 „Kartą	Odesoje...“
10.10	 „Komisaras	Megrė“	.
11.15	Reporteris.
12.00	24/7.
13.00	Viskas	bus	gerai!	.
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“	.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Likvidacija“	(N-7).
19.50	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
21.00	Patriotai	(N-7).
22.00	Reporteris.	Pažangi	

Lietuva.	Orai.
22.45	 „Lietuva	-	gintarine	

Europos	siela“.
23.55	 „Kartą	Odesoje...“	.
0.55	 Reporteris.	Orai.
1.40	 Lietuva	tiesiogiai.
2.15	 Ilgai	ir	laimingai.
2.50	 Reporteris.
3.20	 Gongo	Gangas.
3.55	 Ilgai	ir	laimingai.
4.30	 Reporteris.
5.00	 Gongo	Gangas.
5.35	 Dokumentinis	f.	

„2000	km	istorijos“.
6.00	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos	pasaulis“.
6.10	 „Kelionė	į	Rio	2.	

Argentina“.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 Pasaulio	futbolo	

čempionato		
rungtynės.

9.45	 Labas	rytas,		
Lietuva.

12.15	Vienos	filharmonijos	
simfoninio	orkestro	
koncertas	Sarajeve.	

13.45	 „Džeronimas“.
14.05	 „Mažasis	princas“.
14.30	Pagalbos	ranka.
15.00	Gyvenimo	ratu	su	

Zita	Kelmickaite.	
15.30	Linija,	spalva,	forma.
16.20	 Būtovės	slėpiniai.	
17.00	 ...formatas.	Poetė	

Dalia	Teišerskytė.
17.15	Laiko	portretai.	

„Kas	yra	už	kadro?“	
Fotografas	Remigijus	
Treigys.

18.05	 „Prokurorai“.
19.00	Savaitė.
19.30	Septynios	Kauno	

dienos.
20.00	Pasaulio	dokumen-

tika.	„Įkyrių	minčių	
nelaisvėje“.

21.00	Prisiminkime.
21.10	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė..
24.00	Panorama.	
0.25	 „Žemės	stulpai“.
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 19.00 	 „Gražuoliukas“ 17.00 	 „Hubertas	ir	
	 Staleris“

 23.20 	 „Gyvenimas	
	 pagal	Harietą“

AnimAl
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Kačių	neį-
manoma	nemylėti.	8.15,	16.30	Laukinė	Prancūzi-
ja.	9.10	Katės.	10.05,	14.40	Gyvenimas	laisvėje.	
11.00	Gyvūnų	 teritorija.	12.20,	6.35	Viskas	apie	
šunis.	 12.50,	 5.45	 Liūto	 riaumojimas.	 13.45	
Pavojingi	 Makso	 maršrutai.	 15.30	 Akvariumų	
verslas.	17.25	Mažylių	planeta.	18.20	Kaip	tapti...	
liūtu.	19.15	Kačiukai	ir	šunyčiai.	20.10	Pragariška	
katė.	21.05,	2.25	Gyvenimas	laisvėje.	22.00,	3.15	
Gyvūnų	prieglauda.	22.55,	4.05	Šunų	gelbėjimas.	
23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	0.45	Žvėrių	žemė	su	
D.Selmoni.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

Sport1
11.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 „Nizhny	
Novgorod“ -	CSKA.	13.00	Portugalijos	„Primei-
ra“	lyga.	„Sporting	CP“ -	„Nacional“.	15.00	NBA	
krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“ -	Majamio	
„Heat“.	 Antras	 susitikimas.	 Finalas.	 17.00	 Ru-
sijos	 „Premier	 League“.	 „Krasnodar“ -	 CSKA.	
19.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	 apž-
valga.	20.00	 Europos	 taurė	 (Eurocup).	Loimos	
„Bisons“ -	 Klaipėdos	 „Neptūnas“.	 21.45	 NBA	
Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 22.00	 NBA	
krepšinio	lyga.	Vašingtono	„Wizards“ -	Portlan-
do	„Trail	Blazers“.	24.00	ATP250	„Apia	Interna-
tional	Sydney“	vyrų	tenisas.	Ketvirtfinalis.	

ViASAt Sport BAltic
11.00	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	„Chelsea“ -	
„Galatasaray“.	 12.50	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lyga.	 „Olympiacos“ -	 „Manchester	United“.	14.40	
Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	„Manchester	Uni-
ted“ -	 „Olympiacos“.	 16.30	 Boksas.	 Ricky	 Burn-
sas -	 Dejanas	 Zlaticaninas.	 20.00	 Motosportas.	
Žiedinės	lenktynės.	Suomijos	etapas.	22.00	Futbol	
Mundial	 žurnalas.	 22.30	 Motosportas.	 Olandijos	
MotoGP	 lenktynės.	 0.10	 Futbolas.	 UEFA	 Čem-
pionų	 lyga.	 „Zenit“ -	 „Borussia“.	 2.00	 Futbolas.	
UEFA	Čempionų	lyga.	„Dortmund“ -	„Zenit“.	3.50	
„Formulė-1“.	Austrijos	GP	lenktynių	apžvalga.	

EuroSport
9.30	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žurnalas.	 9.45,	
12.00,	 16.30	Biliardas.	 „WSA	Main	Tour“.	11.45,	
15.00	Pasaulio	futbolo	čempionato	žurnalas.	15.10,	
18.40,	 1.35	 Dviračių	 sportas.	 „Tour	 de	 France“.	
16.15	 Jojimo	 žurnalas.	17.30,	19.45,	0.45	Sporto	
linksmybės.	 18.30	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	
apžvalga.	19.55,	0.25	Motosporto	apžvalga.	20.00	
Motociklai.	 Švedijos	 lyga.	 22.00	 Motosportas.	
„World	 Series	 by	 Renault“.	 22.30,	 1.00	 „Copa-
cabana“.	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 studija.	
23.00	„Formulės-3“	lenktynės.	23.30	Motosportas.	
„Blancpain	Endurance	Series“.	0.30	Motosportas.	
Savaitgalio	žurnalas.	

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos		

linksmybės“.
8.40	 „Berniukas	ir		

voveriukas“.
9.05	 „Muča	Luča“.
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).
16.30	Linksmieji		

žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
17.50	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
20.00	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Kriminalinė		

komedija	„Nulinis	
efektas“	(N-7).

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

0.15	 „Dūmas“	(N-14).
1.10	 „Žmogus	juodu	

apsiaustu“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo	augintinis.
10.00	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
11.00	 	„Mastrichto		

policija“	(N-7).
12.00	 „Viskas		

teisėta“	(N-7).
13.00	 „Simpsonai“		

(N-7).
13.30	 „Univeras“	(N-7).
15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Vampyrų	žudikė“	

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir	Staleris“	

(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	Trileris		

„Tornado	grėsmė“	
(N-14).

23.15	Trileris		
„Puikus	vakaras	
mirti“	(N-7).

23.45	Filmo	pertraukoje	
23.45-23.50	-	Kitoks	
futbolo	čempionatas	
(N-14).

1.20	 „CSI	kriminalistai“	
(N-7).

2.20	 „Mastrichto	policija“	
(N-7).

9.00	 	Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

9.45	 „Įkalčiai“	(N-7).
10.45	 „Če	Gevara.		

Pirmoji	dalis“		
(N-7).

13.05	Rekordininkai.
13.35	Mados		

legendos.
14.05	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
15.05	 „Rani:		

maištingoji	princesė“	
(N-7).

16.05	 „Pirmoji	eskadrilė“	
(N-7).

18.30	Geros	savijautos	
gidas.

19.00	 „Gražuoliukas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.15	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

20.45	 „Objektas	11“	(N-7).
21.45	Balticum		

TV	žinios.
22.00	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
23.00	 „Barako	Obamos	

istorija“.
24.00	 „Rani:		

maištingoji	princesė“	
(N-7).

„lEmtingA VASArA“
Drama. Vokietija. 2008.
Režisierius A.Nisneris.
Vaidina S.Valensija, F.Breninkmejeris, D.Mataušas.

Sėkminga advokatė Valeri gauna pasiūlymą dirbti advokatų kontoroje 
užmiestyje. Tai senos svajonės išsipildymas, nes ilgai Stokholme gyve-
nusi vieniša mama jau seniai norėjo pokyčių. Nuvykusi į vietą, Valeri 
išsinuomoja namą iš alaus daryklos savininko Olofo Vilanderio, net ne-
nutuokdama, kad ką tik sutiko savo tikrą tėvą. Olafas nėra patenkintas 
savo nesantuokinės dukters vizitu.

tV8
21.05

rekomenduoja

„ViSkAS tEiSėtA“
Drama. JAV. 2012.
Režisierius A.Kroperis.
Vaidina S.Šahi, M.Trukas, 
V.Viljams.

Keitė Rid - gabi advokatė, dirbanti 
tėvo kontoroje. Šiam mirus, konto-
ros reikalus perima jaunoji žmona. 
Keitė, vengdama ginčų su pamo-
te, pereina į žemesnę poziciją, bet 
konfliktų neišvengs.

„tokiA kAip ir tu“
romantinė komeDija. JAV. 2001.
Režisierius T.Goldvinas.
Vaidina E.Džad, G.Kineras, 
M.Tomei.

Populiarios TV pokalbių laidos pro-
diuserė Džeinė Gudeil dirba mėgs-
tamą darbą, o laisvalaikiu mėgau-
jasi savo vaikino - simpatiškojo 
kolegos Rėjaus Brauno - draugija. 
Tačiau  vieną dieną Rėjus netikėtai 
palieka Džeinę. 

,„tAngo ir kEšAS“
Veiksmo komeDija. JAV. 1989.
Režisieriai A.Končalovskis, 
A.Manjolis.
Vaidina S.Stalonė, K.Raselas.

Narkotikų mafijos bosas nori užkasti 
į žemę du geriausius Los Andželo 
policininkus. Vargšas, netrukus jis 
smarkiai pasigailės... Silvesterio Sta-
lonės ir Kurto Raselo duetas filmui 
suteikia ypatingo žavesio. 

tV6
18.00

lnk
22.10

tV3
23.00
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Madagaskaro		

pingvinai“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	Žvaigždžių	dešimtu-

kas.	Vasara	(N-7).
12.20	TV	serialas	„Juodoji	

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

ir	kanopos	sugrįžta“.
13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Madagaskaro		

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

„Nuostabi	meilė“.
16.45	TV	serialas	„Moterys	

meluoja	geriau“.
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	
19.10	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	 „Inspektorius	

Mažylis“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	Vikingų	loto.
22.05	TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).
23.05	Kriminalinė	drama	

„Neliečiamieji“.
1.30	 TV	serialas	„Tikrasis	

teisingumas“	(N-14).
2.25	 TV	serialas	„24	

valandos“	(N-14).

6.00	 Labas	vakaras,	Lietuva.
6.35	 „Didysis	filmukų	

šou“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Agentas	Šunytis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

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

„Akimirkos	silpnumas“.	
10.30	Tikras	gyvenimas.	

„Meilės	testas“.	
11.30	K11.	Komisarai	tiria.	

Mirtinas	krytis	(N-7).
12.10	 K11.	Komisarai	tiria.	

Nuodinga	neapykanta.
12.55	 „Agentas	Šunytis“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.50	 „Be	kaltės	kalta“	(N-7).
17.00	 Labas	vakaras,	Lietuva.
17.50	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	Tikras	gyvenimas.	

„Likimo	linija“.	
20.25	K11.	Komisarai	tiria.	

Mirtis	šiltnamyje.
21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	
22.10	Veiksmo	f.	

„Blyksnis“	(N-14).
0.10	 „Havajai	5.0“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	„Nikita“.
2.00	 TV	serialas	„Čakas“.

5.50	 Programos	pradžia.
6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
12.00	Stilius.
13.00	Bėdų	turgus.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
15.05	Emigrantai.
15.55	TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
17.00	TV	serialas	„Šerloko	

Holmso	sugrįžimas“
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.45	TV	serialas	
„Prezidentinio	lėktu-
vo	užgrobimas“	(1).

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	2014	m.	Dainų	

šventės	atidarymo	
koncertas	„Dainos	
namai“.	Tiesioginė	
transliacija	iš	
Vilniaus	Katedros	
aikštės.

23.00	Vakaro	žinios.	
23.30	TV	serialas	„Rojus	

Lietuvoj“.
0.30	 TV	serialas	„Senis“.

 10.00 	 „Namelis	
	 prerijose“

 22.05 	 TV	serialas	
	 „Daktaras	Hausas“

 12.10 	 K11.	
	 Komisarai	tiria.

Trečiadienis

„Lengva kaip pūkas meiLė“
Komedija. Vokietija. 2008.
Režisierius V.Engelhartas.
Vaidina V.Gabriš, B.Mečurat.

Talentinga dizainerė Bela yra linkusi labai save nuvertinti. Manekeniškų 
standartų neatitinkanti mergina dienas leidžia su adatomis ir žirklėmis 
rankose. Ji net neprieštarauja, kai jos sukurtus drabužius vadovė Katja 
Brant begėdiškai pristato kaip savus. Bela susitaikė su tylios ir nepripa-
žintos kūrėjos vaidmeniu. Bet ateis metas išlįsti iš savo kiauto.

rekomenduoja

tv8
21.05

„UniversaLUs karys“
VeiKsmo filmas. JAV. 2009.
Režisierius Dž.Hajamsas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, 
D.Lundgrenas, 
A.Arlovskis.

Teroristams pagrasinus branduo-
line katastrofa, vienintelė pasau-
lio viltis - iš naujo aktyvintas uni-
versalusis karys Lukas Deveras. 
Perginkluotas ir perprogramuo-
tas Deveras privalo susidoroti su 
naujos kartos universaliuoju kariu 
„UniSol“. Kaip seksis herojui susi-
doroti su šia užduotimi?

„BLyksnis“
VeiKsmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius Dž.Grėjus.
Vaidina S.Sigalas, K.A.Vajansas, 
B.Gantonas.

Detektyvas Džekas Koulis vyksta iš 
Niujorko į Los Andželą padėti tirti 
keleto įvykdytų žmogžudysčių. Jo 
partneriu paskiriamas vietos de-
tektyvas Džimas Kembelas. Nors 
jie ir labai skirtingi, tapo puikia 
komanda. Atvykęs į neseniai įvyk-
dyto nusikaltimo vietą, Džekas 
randa savo buvusią žmoną su 
vyru negyvus.

„neLiečiamieji“
Kriminalinė drama. JAV. 1987.
Režisierius B.De Palma.
Vaidina Š.Koneris, K.Kostneris, 
E.Garsija.

Sąžiningas, bet naivus federalinis 
agentas Eliotas Nesas dažnai klys-
ta bandydamas sutramdyti įžūlius 
gangsterius ir jų legendinį vadeivą 
Al Kaponę. Į pagalbą ateina dar vie-
nas sąžiningas policininkas ir jiedu 
tampa visiškai nepaperkamais ko-
votojais su mafija.

tv6
21.30

Lnk
22.10

tv3
23.05

tv8
7.50,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.45	 Senoji	 ani-
macija.	 9.45	 „Linksmieji	 draugai“.	 10.15	 Senoji	
animacija.	10.55	Drama	„Lemtinga	vasara“.	12.40,	
16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	 „Apkabink	mane“.	
14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	
23.55	 Valgyk	 ir	 lieknėk.	 18.00,	 23.00	 „Meilė	
gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	anima-
cija.	21.05	Komedija	„Lengva	kaip	pūkas	meilė“.	

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.	 9.50	 Gy-
venti	 sveikai.	 11.35	 Mūsų	 laikais.	 12.30	 Metas	
pietauti.	 13.10	 Kelionės	 užrašai.	 13.45	 „Storulių	
mokykla“.	14.20	Filmo	tęsinys.	15.55	J.Menšovos	
laida.	16.45	Mados	nuosprendis.	17.55	Susituoki-
me.	19.00	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.35,	23.00	
Lietuvos	„Laikas“.	21.05	„Departamentas“.	23.10	
Politika.	0.15	Informacinė	laida.	

ren
7.00	Animaciniai	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.10	
Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	 10.50	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.45	 Slaptos	 teritorijos.	
13.30	„Beždžionės	planeta“.	14.30	Mano	nuos-
tabūs...	 15.20	 Žiūrėti	 visiems!	 16.15	 Šeimos	
dramos.	17.15	Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	
19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	vakarie-
nė.	21.20	Tikra	virtuvė.	22.20	Slaptos	teritorijos.	
0.55	„Nacionalinės	madžioklės	ypatumai“.	

tv poLonia
10.25	Polonija	užsienyje.	10.30	Lenkų	pasakos	ir	
sakmės.	„Apie	daktarą	Barteką“.	10.50	„Tik	Kasia“.	
11.25	„Laukinė	Lenkija“.	12.00,	23.00,	4.35	Polo-
nia	24.	12.40,	17.55,	1.45	 „Dvi	medalio	pusės“.	
13.05,	18.55,	5.20	„Sultinio	kubelis“.	13.25,	18.50,	
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	 A.Grabovskio	 be-
nefisas	 (2).	 17.00	 „Zlotopolskiai“.	 17.30,	 6.45	
„Vilnoteka“.	18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	
18.30	 TV	 ekspresas.	 19.30	 II	 pasaulinio	 karo	
enciklopedija.	19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	Laba-
naktukas.	21.00	Žinios,	sportas	 ir	orų	prognozė.	
21.50,	3.45	„Orai	penktadieniui“.	23.45	„Karinin-
kas“.	2.15	„Tik	Kasia“.	2.45	Animacinis	f.	5.50	Kas	
čia	grojama?	6.15	N,	kaip	„Neo -	Nowka“.	
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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	TV	serialas	„Svotai“.
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

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

„Liežuvautoja“	(1).
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	Drama	„Klientų	sąra-

šas“	(N-14).
23.15	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

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

1.05	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.05	 Bamba	TV	(S).

6.59	 TV	parduotuvė.
7.15	 Reporteris.
8.00	 „Kartą	Odesoje...“	
9.05	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(1)	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Svečiuose	Marija	

Aušrinė	Pavilionienė.
13.00	 „Įspūdingiausi	gam-

tos	reiškiniai“	(N-7).
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Froido	metodas“	(1).
19.50	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
21.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Kristina	
Brazauskienė	(N-7).

22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	Patriotai	(N-7).
23.45	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(1)	(N-7).
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.30	 Lietuva	tiesiogiai.
2.05	 „Gamtos	pasaulis“.
2.15	 Ilgai	ir	laimingai.
2.50	 Reporteris.
3.20	 Gongo	Gangas.
3.55	 Ilgai	ir	laimingai.
4.30	 Reporteris.
5.00	 Gongo	Gangas.

8.05	 Pasaulio	futbolo	čem-
pionato	rungtynės.

9.45	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.15	Naktinis	ekspresas.
12.45	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
14.20	 „Strazdanota	vasara“.
15.30	Legendos.
16.20	Būtovės	slėpiniai.	
17.00	 ...formatas.	Poetas	

Gytis	Norvilas.
17.15	Laiko	portretai.	

Seserys.	Dailininkės	
Eglė	ir	Ieva	
Babilaitės.

18.05	 Lietuvių	dokumentika.	
Radvilos.	Auksiniai	
Lietuvos	kunigaikš-
čiai.	2009	m.

19.00	Lietuvos	valstybinio	
simfoninio	orkestro	
sezono	pabaigos	
koncertas.	

21.10	Kultūros	savanoriai.
21.40	Ekleziastas.	Skaito	

aktorius	V.Paukštė.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	 „Vilniaus	festivalio	

2014“	koncertas.	
Dalyvauja	Lietuvos	
nacionalinis	sim-
foninis	orkestras,	
A.Mikolaj	(sopra-
nas),	G.Tatorytė	
(fortepijonas).	

24.00	Panorama.	
0.25	 „Prokurorai“.

6.45	 Dienos		
programa.

6.50	 „Draugai	VIII“	(N-7).
7.50	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Berniukas	ir	vove-

riukas“.
9.05	 „Muča	Luča“.
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	VIII“	(N-7).
16.30	Linksmieji		

žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
17.50	 „Didingasis	amžius“	

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

JFK.	Džonas	
F.Kenedis.	Šūviai	
Dalase“	(N-14).

0.45	 „Žmogus	juodu	
apsiaustu“	(N-7).

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas	(N-7).
10.00	 „Beverli		

Hilsas	90210“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto	policija“	
(N-7).

12.00	 „Viskas		
teisėta“	(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.30	 „Univeras“		
(N-7).

15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Vampyrų		

žudikė“	(N-7).
17.00	 „Hubertas		

ir	Staleris“	(N-7).
18.00	 „Viskas		

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

(N-7).
20.00	 „Univeras“		

(N-7).
21.00	 „Naša	Raša“	(N-7).
21.30	Veiksmo	f.	

„Universalus	karys“	
(N-7).

23.35	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.40	 „Naša	Raša“		
(N-7).

1.35	 „CSI	kriminalistai“	
(N-7)

2.25	 „Mastrichto	policija“	
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

9.45	 „Gražuoliukas“.
10.45	Sveikatos		

užtaisas.
11.15	 „Barako	Obamos	

istorija“.
12.15	 „Operacija		

„Delta	farsas“		
(N-7).

13.55	Geros	savijautos	
gidas.

14.25	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

14.55	 „Mano	mama		
dinozaurė“.

16.30	 „Basomis		
per	grindinį“.

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	 „Gražus	berniukas“	

(N-14).
23.50	Sveikatos		

užtaisas.

 18.05 	 Lietuvių	
	 dokumentika

 8.00 	 „Kartą	
	 Odesoje...“

 15.00 	 Amerikos	talentai  11.15 	 „Barako	Obamos	
	 istorija“

 15.00 	 Išlikimas 17.50 	 „Didingasis	
	 amžius“

TV PROGRAMAliepos 2 d. 

Diva Universal Tv
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Orindžo	 apygardos	 namų	
šeimininkės“.	 6.40,	 10.00,	 14.10,	 17.30	 „Ieškau	
top	 modelio“.	 7.30,	 10.50	 „Kardašianų	 šeimos	
aukštuomenės	gyvenimas.	8.20	„Išskirtiniai“.	9.10,	
13.20,	 18.20	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 11.40,	 16.40,	
23.20	 „Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	 15.00,	 19.10	
„Nuotaka	 milijonieriui“.	 15.50,	 20.50	 „Vakarėliai	
tęsiasi“.	 16.15,	 21.15	 „Mados	 ekspertas“.	 20.00,	
22.30	„Erikas	ir	Džesė“.	20.25	„Mados	kontrolė“.	
21.40	„Garsenybių	nesėkmės“.	

Tv1000
11.30	„Auklės	dienoraštis“.	13.30	„Ateini	čia	arba	
gausi	į	dūdą!“	15.30	„Mėnulio	princesė“.	17.20	
„Meilės	žinutės“.	19.00	„Lakas	plaukams“.	21.10	
„Muzika	ir	žodžiai“.	23.00	„Gaujos	istorija“.	

Discovery
7.00,	20.00	Kaip	 tai	veikia?	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	Greiti	ir	triukš-
mingi.	 14.30	 Spausk.	 15.25	 Konteinerių	 karai.	
18.10	Aukcionų	karaliai.	19.35	Karai	dėl	bagažo.	
21.00	Aukščiausios	klasės	mašinos.	

naTional GeoGraphic
	 8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Bentley“	
automobilių	 gamyklos.	 11.00	 Statyba	 be	
taisyklių.	 12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	
Gelbėkis	 nelaimėje.	 14.00	 Nenugalimųjų	
dvikova.	 15.00	 Slaptas	 ryklių	 guolis.	 16.00	
Rykliai,	 kurie	 dažniausiai	 puola	 žmones.	
17.00	 Geriausi	 karo	 lakūnai.	 18.00	 Me-
džiotojų	 namelis	 dvylikai	 draugų.	 19.00	
Mokslo	 šėliojimai.	 20.00	 Lobių	 ieškotojai.	
21.00	Statyba	be	 taisyklių.	22.00	Kas	bran-
giau	 parduos	 automobilio	 detales?	 23.00	
Kontrabandininkai	 J.F.Kennedy	 oro	 uoste.	
24.00	Lobių	ieškotojai.	Šermano	žygis.	1.00	
Nakties	programa.	

Travel
7.00,	 21.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00	 Būsto	
paieška.	Krokuva,	Lenkija;	Švedija.	9.00	Trau-
kiniai	 gurmanams.	 Iš	 Penango	 į	 Bankoką.	
10.00,	 13.00,	 17.00	 Karai	 dėl	 bagažo.	 11.00,	
16.30,	 24.00	 Nusikaltimai	 pasienyje.	 11.30,	
16.00	Gelbėtojai.	12.00,	18.00,	23.00	Paminklų	
paslaptys.	 14.00,	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	
15.00	Viešbučių	verslas.	19.00	Amerikos	mais-
tas.	 Torontas.	 22.00	 Sunki	 kelionė	 po	 Indiją.	
1.00	Naktinė	programa.	

animal
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25	 Gyvūnų	
mūšių	 laukai.	 8.15	 Laukinė	 Prancūzija.	 9.10	
Nežinoma	 Indokinija.	10.05,	14.40	Gyvenimas	
laisvėje.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	
Viskas	apie	šunis.	12.50,	5.45	Rezervato	prižiū-
rėtojai.	13.45	Pavojingi	Makso	maršrutai.	15.30	
Namai	 medžiuose.	 16.30	 Žydrosios	 planetos	
stebuklai.	17.25	Pragaras.	18.20	Pingvinų	sa-
faris.	 19.15	 Gyvūnų	 prieglauda.	 20.10	 Šunų	
gelbėjimas.	 21.05,	 2.25	 Gyvenimas	 laisvėje.	
22.00,	3.15	Nežinomi	miestai.	22.55,	4.05	Ga-
lapagų	salos.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	0.45	
Laimikis -	žmogus.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sporT1
12.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
13.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Zenit“ -	„Di-
namo“.	 14.50	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	
„Rockets“ -	San	Antonio	„Spurs“.	17.00	Portu-
galijos	„Primeira“	lyga.	„V.Guimaraes“ -	„Spor-
ting	 CP“.	 19.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
Turo	apžvalga.	20.00	Europos	taurė	(Eurocup).	
Klaipėdos	 „Neptūnas“ -	 Stabmulo	 „Bešiktaš“.	
21.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Čikagos	 „Bulls“ -	
Indianos	„Pacers“.	24.00	ATP250	„Apia	 Inter-
national	Sydney“	vyrų	tenisas.	Pusfinalis.	

viasaT sporT BalTic
11.00	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Atleti-
co“ -	„Barcelona“.	12.50	Futbolas.	UEFA	Čempi-
onų	lyga.	PSG -	„Chelsea“.	14.40	Futbolas.	UEFA	
Čempionų	 lyga.	 „Chelsea“ -	 PSG.	 16.30	 Futbol	
Mundial	 žurnalas.	 17.00	 Sochi	 2014	 Olimpi-
nės	 žaidynės.	 Ledo	 ritulys.	 JAV -	 Rusija.	 19.00	
Sochi	 2014	 Olimpinės	 žaidynės.	 Ledo	 ritulys.	
Latvija -	Šveicarija.	21.00	Sochi	2014	Olimpinės	
žaidynės.	 Ledo	 ritulys.	 Suomija -	 Rusija.	 23.00	
Sochi	 2014	 Olimpinės	 žaidynės.	 Ledo	 ritulys.	
Kanada -	Latvija.	1.00	Sochi	2014	Olimpinės	žai-
dynės.	Ledo	ritulys.	JAV -	Čekija.	3.00	Futbolas.	
UEFA	Čempionų	lyga.	„Real“ -	„Borussia“.	

eUrosporT
10.15,	 12.00	 Biliardas.	 „WSA	 Main	 Tour“.	 11.45	
Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žurnalas.	 15.00	
Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žurnalas.	 15.15,	
18.45,	 1.30	 Dviračių	 sportas.	 „Tour	 de	 France“.	
16.15	Motociklai.	Švedijos	lyga.	17.45,	1.00	Sporto	
linksmybės.	 19.45	 Trečiadienio	 sporto	 įvykių	
apžvalga.	 19.50	 Dailusis	 jojimas.	 20.50	 Raitelių	
klubo	 žurnalas.	 20.55	 Golfas.	 „US	 PGA	 Tour“.	
21.55	Golfas.	 Europos	 turas.	 22.25	Golfo	 klubas.	
22.30	Jachtų	klubas.	22.35	Sporto	įvykių	apžvalga.	
22.45	„Copacabana“.	Pasaulio	futbolo	čempionato	
studija.	23.15	Biliardas.	„WSA	Main	Tour“.	
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 9.00  	 Prajuokink	mane  16.20 	 „Laukinis	
	 pasaulis“

 15.00 	 Kazimieros	
Kymantaitės	metinėms

 22.00 	 2014	m.	Dainų	
	 šventė

 21.00 	 Soriukas 11.15 	 „Inspektorius	
	 Mažylis“

TV8
7.55,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.50	 „Detektyvė	
Fišer“.	 9.50	 „Linksmieji	 draugai“.	 10.20	 Senoji	
animacija.	 10.50	 Komedija	 „Lengva	 kaip	 pūkas	
meilė“.	12.40,	16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Ap-
kabink	 mane“.	 14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	
geriau“.	 17.00,	 23.40	 Valgyk	 ir	 lieknėk.	 18.00,	
22.45	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	
21.05	Romantinė	komedija	„Neišskiriamos“.	

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.	11.40	Mūsų	
laikais.	12.35	Metas	pietauti.	13.10	Kelionės	už-
rašai.	13.35	„Išgelbėti	vyrą“.	14.20	Filmo	tęsinys.	
15.50	J.Menšovos	laida.	16.45	Mados	nuospren-
dis.	17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	
Laikas.	20.35	Lietuvos	„Laikas“.	21.00	„Departa-
mentas“.	23.00	Lietuvos	„Laikas“.	23.10	Sergejus	
Žigunovas.	0.05	Informacinė	laida.		

REn
7.00	Animaciniai	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.10	
Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	 10.50	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.45	 Slaptos	 teritorijos.	
14.25	Mano	nuostabūs...	15.20	Žiūrėti	visiems!	
16.20	 Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	
19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 21.20	 Tikra	 virtuvė.	 22.20	
Slaptos	 teritorijos.	 23.15	 „Faraono	 skrydis“.	
0.10	„Lobių	medžiotojai“.	

TV PolonIa
10.20,	 18.20,	 22.45,	 5.10	 Polonija	 užsienyje.	
10.30	Lenkų	pasakos	ir	sakmės.	„Batsiuvys	Dra-
tevka“.	10.50	„Maikos	Skovron	išdaigos“.	11.25	
„Laukinė	 Lenkija“.	 12.00,	 23.00	 Polonia	 24.	
12.40,	17.55,	1.40	„Dvi	medalio	pusės“.	13.05,	
18.55,	 5.20	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.30,	 18.50,	
21.45,	 2.05	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	
13.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 14.45	 „Orai	 penktadie-
niui“.	15.45	10-asis	„Woodstock	2004“ -	„Hey“	
koncertas.	16.40	Lenkų	valgiai.	Farširuotos	dar-
žovės.	 17.00	 „Zlotopolskiai“.	 17.30	 Klimatas	 ir	
skoniai.	18.30	TV	ekspresas.	19.30	II	pasaulinio	
karo	enciklopedija.	19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	
Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	pro-
gnozė.	21.55	„Komisaras	Aleksas“.	23.45	„Poli-
cininkas“.	0.40,	5.55	„Žudanti	ugnis“.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	Orindžo	 apygardos	 šeimi-
ninkės“.	6.40,	10.00,	14.10	„Ieškau	top	modelio“.	
7.30,	 10.50	 „Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	
gyvenimas“.	8.20,	11.40,	16.40,	20.00,	23.20,	1.50	
„Išskirtiniai“.	9.10,	13.20,	18.20	„Džuliana	ir	Bilas“.	
15.00	„Nuotaka	milijonieriui“.	15.50,	20.50	„Erikas	
ir	Džesė“.	 16.15,	 22.05,	 23.45	 „Mados	 kontrolė“.	
17.30	 „Ieškau	 top	 modelio“.	 19.10	 „Nėščia	 su	
aukštakulniais“.	21.15	„Vakarėliai	tęsiasi.	

TV1000
7.05,	 17.15	 „Vaikinams	 tai	 patinka“.	 9.00	 „Su-
grįžimas	į	rojų“.	11.10	„Lakas	plaukams“.	13.30,	
23.00	„Gera	mergina“.	15.15	„Draugai	su	vaikais“.	
19.00	„Lūžis“.	21.00	„Mano	tėvas	Romulas“.	

DIscoVERy
7.00,	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25,	 18.40,	 23.30	
Sandėlių	 medžiotojai.	 7.50	 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	Automobilių	
varžytinės.	 15.25	 Ekstremali	 žvejyba	 su	 R.Grynu.	
18.10	Aukcionų	karaliai.	19.05	Nekilnojamojo	turto	
agentai.	19.35,	21.30	Karai	dėl	bagažo.	21.00	Dingu-
sių	daiktų	pardavėjai.	22.00	Kova	dėl	konteinerių.	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	Ryto	programa.	10.00	Švedų	„Koenig-
segg“	automobilių	gamyklos.	11.00	Statyba	
be	taisyklių.	12.00	Mokslo	šėliojimai.	13.00	
Lobių	 ieškotojai.	 14.00	 Statyba	 be	 taisy-
klių.	 15.00	 Ryklių	 rojus.	 16.00	 Pavojingi	
susitikimai.	 17.00	 Geriausi	 karo	 lakūnai.	
18.00	 Statyba	 be	 taisyklių.	 19.00	 Mokslo	
šėliojimai.	20.00	Tunų	žvejyba.	21.00	Pavo-
jinga	kelionė	į	Aliaską.	22.00	Šamų	žvejyba.	
23.00	 Kontrabandininkai	 J.F.Kennedy	 oro	
uoste.	 24.00	 Tunų	 žvejyba.	 1.00	 Nakties	
programa.	

TRaVEl
	 7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00,	 20.00	
Naujo	 būsto	 paieška.	 9.00	 Kelionės	 traukiniu	
gurmanams:	iš	Budapešto	į	Vieną.	10.00,	13.00,	
17.00,	 22.30	 Karai	 dėl	 bagažo.	 11.00,	 16.30,	
24.00	Nusikaltimai	pasienyje.	11.30,	16.00	Gel-
bėtojai.	12.00,	18.00,	23.00	Paminklų	paslaptys.	
15.00	Viešbučių	verslas.	19.00	Amerikos	mais-
tas.	 Virdžinija,	 JAV.	 21.00	 Miestų	 paslaptys.	
Dublinas.	 22.00	 Didžiausios	 paslaptys.	 1.00	
Naktinė	programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Madagaskaro		

pingvinai“.
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	TV	serialas	„Juodoji	

skylė“	(N-7).
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	TV	serialas	„Moterys	

meluoja	geriau“.
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.
19.10	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	Mano	geriausia	

draugė	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
21.55	Žalioji	enciklopedija.
22.00	TV	serialas	

„Gelbėtojų	būrys“.
23.00	Kriminalinis	trileris	

„Naktinis	skerdynių	
traukinys“	(S).

0.55	 TV	serialas	„Tikrasis	
teisingumas“	(N-14).

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

6.35	 „Didysis	filmukų	
šou“.

7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

7.25	 „Agentas	Šunytis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

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

„Likimo	linija“.	
11.10	K11.	Komisarai	tiria.	

Mirtis	šiltnamyje.
11.50	Pagalbos	skambutis.
12.55	 „Agentas	Šunytis“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.50	TV	serialas	„Be	kal-

tės	kalta“	(N-7).
17.00	Labas	vakaras,	

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

„Patėvio	meilė“.	
20.25	K11.	Komisarai	tiria.	

Klyksmas	(N-7).
21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	Verslas.	

Brazilija	2014.	Orai.
22.10	Veiksmo	f.	„Juodasis	

Džekas“	(N-7).
0.10	 TV	serialas	„Havajai	

5.0“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	„Ties	

riba“	(N-14).

5.50	 Programos	pradžia.
6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	TV	serialas	„Namelis	

prerijose“.
11.00	2014	m.	Dainų	

šventės	atidarymo	
koncertas	„Dainos	
namai“.

13.30	Žingsnis	po	žings-
nio.	Būstas.

13.50	Lašas	po	lašo.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Specialus	tyrimas.
15.05	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	TV	serialas	„Šerloko	

Holmso	sugrįžimas“.
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.45	TV	serialas	
„Prezidentinio	lėktu-
vo	užgrobimas“.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	TV	serialas	„Rojus	

Lietuvoj“.
22.00	2014	m.	Dainų	

šventė.	Ansamblių	
vakaras	„Krantai	
Nemunėlio“.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Kalnų	parko.

1.40	 TV	serialas	„Senis“.

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	TV	serialas	„Svotai“	

(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	Juoko	kovos	(N-7).
21.30	Trileris	

„Informatorius“		
(N-14).

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

1.35	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.35	 Bamba	TV	(S).

6.59	 TV	parduotuvė.
7.15	 Reporteris.
8.00	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Įspūdingiausi	gam-

tos	reiškiniai“	(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.
18.45	 „Froido	metodas“.
19.50	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
21.00	Pasaulis	X	(N-7).
22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	Kriminalinės	paslap-

tys	su	K.Krivicku.
23.45	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.30	 Lietuva	tiesiogiai.
2.05	 „Gamtos	pasaulis“.
2.15	 Ilgai	ir	laimingai.
2.50	 Reporteris.
3.20	 Gongo	Gangas.
3.55	 Ilgai	ir	laimingai.
4.30	 Reporteris.
5.00	 Gongo	Gangas.
5.35	 „2000	km	istorijos“.
6.00	 „Gamtos	pasaulis“.

8.05	 „Vilniaus	festivalio	
2014“	koncertas.	

9.25	 ...formatas.	Poetas	
Jonas	Liniauskas.

9.45	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.15	Naktinis	ekspresas.
12.45	Kauno	valstybinio	

muzikinio	teatro	
spektaklis.	F.Leharo	
operetė	„Paganinis“.	

15.00	Aktorės,	režisie-
rės	Kazimieros	
Kymantaitės		
105-osioms	gimimo	
metinėms.	

15.40	 „Saulutė	rateliu	tekė-
jo.	Folkloro	diena“.

16.10	Smegenų	paslaptys.	
16.20	Būtovės	slėpiniai.	
17.00	 ...formatas.	Poetė	

Nijolė	Daujotytė.
17.15	Laiko	portretai.	Tarp	

fikcijos	ir	tikrovės.	
Rašytojas	Marius	
Ivaškevičius.

18.05	 „Prokurorai“.
19.00	Dingusios	civilizaci-

jos.	1	d.	
19.30	Vakaras	su	Josephu	

Calleja	Maltoje.	
21.10	Legendos.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
24.00	Panorama.	
0.25	 Dž.Verdžio	opera	

„Nabukas“.	
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liepos 3 d.

 13.40 	 Sveikatos	
	 užtaisas

 19.00 	 „CSI	
	 kriminalistai“

 14.00 	 „Superauklė“

AnimAl
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25	 Egzotiški	
augintiniai.	8.15	Žydrosios	planetos	stebuklai.	9.10	
Mirtinos	salos.	10.05,	14.40	Gyvenimas	 laisvėje.	
11.00	Gyvūnų	 teritorija.	12.20	Viskas	apie	šunis.	
12.50,	 5.45	 Veterinaro	 pagalba.	 13.45	 Gamta -	
tokia,	kokia	ji	yra.	15.05,	21.05	Gyvenimas	laisvėje.	
16.30	Namai	medžiuose.	17.25	Patys	netikėčiausi	
„Animal	 Planet“.	 18.20	 Mutantų	 planeta.	 19.15	
Nežinomi	 miestai.	 20.10	 Galapagų	 salos.	 22.00	
Aligatorių	tramdytojai.	22.55	60	pačių	pavojingiau-
sių	sutvėrimų.	23.50	Gyvūnų	policija.	

Sport1
9.45	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „FC	 Porto“ -	
„Belenenses“.	11.30	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	
apžvalga.	12.00	Čempionai	LT.	Atviras	Lietuvos	
irklavimo	 čempionatas.	 13.00	 Rusijos	 „Premier	
League“.	„Lokomotiv“ -	„Anji“.	15.00	NBA	krep-
šinio	lyga.	Oklahomos	„Thunder“ -	San	Antonio	
„Spurs“.	17.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„AFC	
Ajax“ -	„NAC	Breda“.	19.00	Portugalijos	„Primei-
ra“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 20.00	 VTB	 Vieningoji	
krepšinio	lyga.	„Khimki“ -	Klaipėdos	„Neptūnas“.	
21.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
22.00	NBA	krepšinio	lyga.	Bruklino	„Nets“ -	Da-
laso	 „Mavericks“.	 24.00	 ATP250	 „Apia	 Interna-
tional	Sydney“	vyrų	tenisas.	Pusfinalis.	

ViASAt Sport BAltic
12.00	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 žvaigž-
dės -	 Peteris	 Schmeichelis.	 12.30	 Futbolas.	 An-
glijos	Premier	lygos	legendos.	Alanas	Sheareris.	
13.00	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	legendos.	
Michaelas	Owenas.	13.30	Futbolas.	Anglijos	Pre-
mier	 lygos	 legendos.	 Gianfranco	 Zola.	 14.00	
Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	legendos.	Gary	
Neville’as.	14.30	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	
legendos.	 Robbie	 Fowleris.	 15.00,	 16.15,	 17.25,	
18.35	Sochi	2014	Olimpinės	žaidynės.	Bobslėjus.	
Vyrų	ketvertai.	19.45,	20.30	Sochi	2014	Olimpinės	
žaidynės.	 Rogučių	 sportas.	 Vyrų	 dvejetai.	 21.25	
Sochi	 2014	 Olimpinės	 žaidynės.	 Rogučių	
sportas.	Komandų	estafetė.	22.45	Futbolas.	UEFA	
Čempionų	lyga.	„Borussia“ -	„Real“.	

EuroSport
9.30,	 15.00	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	
žurnalas.	 9.45	 Motosporto	 žurnalas.	 10.15,	
12.00,	 15.15,	 19.00	 Biliardas.	 „WSA	 Main	
Tour“.	11.45,	18.30	Pasaulio	futbolo	čempionato	
žurnalas.	16.15,	18.40,	2.00	Sporto	linksmybės.	
17.00,	0.30	Dviračių	sportas.	„Tour	de	France“.	
20.30	Dviračių	sportas.	„Tour	de	France“.	22.15	
Dviračių	 sportas.	 Laida	 su	 Gregu	 LeMondu.	
22.30	 „Copacabana“.	 Pasaulio	 futbolo	
čempionato	studija.	23.05	Kovinis	sportas.	

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Berniukas	ir	vove-

riukas“.
9.05	 „Muča	Luča“.
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	VIII“	(N-7).
16.30	Linksmieji		

žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
17.50	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
20.00	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	 „Midsomerio	

žmogžudystės	V.	
Žmogžudystė	moky-
kloje“	(N-14).

23.10	 „Begėdis“	(N-14).
0.05	 Kriminalinė	drama	

„Farų	šeima“	(N-7).
1.00	 „Žmogus	juodu	

apsiaustu“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 „Vienam	gale	

kablys“.
10.00	 „Beverli		

Hilsas	90210“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Viskas		
teisėta“	(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.30	 „Univeras“		
(N-7).

15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Vampyrų	žudikė“	

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(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	 „Nuotykių	f.	

„Griaustinis	tropi-
kuose“	(N-7).

23.45	 „Šaltasis		
sprogimas“		
(N-7).

1.25	 „CSI	kriminalistai“	
(N-7).

2.15	 „Mastrichto	policija“	
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Objektas	11“		

(N-7).
10.45	 „Henrio		

nusikaltimas“		
(N-7).

12.40	 „Gražuoliukas“.
13.40	Sveikatos		

užtaisas.
14.10	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

14.40	 „Įkalčiai“		
(N-7).

15.40	 „Kieta	palyda“		
(N-7).

17.30	 „Barako	Obamos	
istorija“.

18.30	Žymiausios		
pasaulio	vietos.

19.00	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

20.00	Balticum		
TV	žinios.

20.15	Geros	savijautos	
gidas.

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

21.45	Balticum		
TV	žinios.

22.00	 „Gražuoliukas“.
23.00	 „Objektas	11“		

(N-7).
24.00	 „Įkalčiai“	(N-7).

„nEišSkiriAmoS“
Romantinė komedija. Vokietija. 2014.
Režisierius M.fon Seidlicas.
Vaidina J.Stinshof, J.M.Kioler, M.Majovskis.

Knygų pardavėją Kristin užvaldė liūdnokos nuotaikos - ant nosies ke-
turiasdešimt, ji neturi savo šeimos, vaikų, o dabartinis mylimasis, nors 
tvirtina ją mylįs, vengia skirtis su teisėta žmona. Kristin negali išsipasa-
koti net geriausiai draugei Doris, nes šį romaną slepia ir nuo jos. Tačiau 
kai Kristin gauna užsakymą parašyti straipsnį moterų žurnalui, nuėjusi 
į redakciją ji iš karto susižavi redaktoriumi Svenu.

tV8
21.05

rekomenduoja

„GriAuStiniS 
tropikuoSE“
nuotykių filmas. JAV. 2008.
Režisierius B.Stileris.
Vaidina Dž.Kanas, A.Ruivivaras.

Tagas Spidmanas yra bebaimis ko-
votojas džiunglių glūdumoje. Karš-
čiu alsuojančias džiungles užplūsta 
Holivudo atstovai, ir kaip tyčia toje 
neįžengiamų atogrąžų miškų gel-
mėje kyla tikras karas... 

„nAktiniS SkErdynių 
trAukinyS“
kRiminalinis tRileRis. JAV. 2008.
Režisierius R.Kitamura.
Vaidina B.Kuperis, L.Bib, R.Bartas.

Leonas Kaufmanas - pradedantis 
fotografas, nesėkmingai bandan-
tis kažkuo išsiskirti iš savo kolegų. 
Padrąsintas meno galerijos savi-
ninkės Siuzanos Hof, jis ryžtasi sekti 
žudiką maniaką Raudonmedį, įva-
riusį baimės visai Amerikai. 

„JuodASiS džEkAS“
Veiksmo filmas. JAV, Kanada. 1998.
Režisierius Dž.Vu.
Vaidina D.Lundgrenas, 
K.Vernon, F.Makenzis.

Kazino savininkas Bobas patenka į 
mafijos įtaką. Kad apsaugotų dukrą, 
jis paprašo pagalbos draugą Džeką. 
Nors profesionalus asmens sargybi-
nis išsaugo mergytei gyvybę, tačiau 
likimas pražudo jos tėvus. 

tV6
21.30

lnk
22.10

tV3
23.00
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Ar sportuoti priešais televizijos 
kameras sunkiau negu be jų?

- Nejaučiu scenos baimės, todėl man 
bėgioti prieš TV kameras nebuvo nei 
sunkiau, nei lengviau. Tiesiog negalvojau 
apie tai ir mėgavausi tuo, ką dariau.

- Kaip apskritai susidomėjai 
bėgimu?

- Turiu ypač padėkoti Vladai Mus-
vydaitei (laidos „Sportuok su mumis“ 
vedėja - aut. past.). Ji mane pakvietė į 
televiziją ir paskatino dalyvauti moterų 
bėgime. Jei ne ji, matyt, nebūčiau pradėjusi 
to daryti, nes prieš tai bėgimas nekėlė 
jokio susižavėjimo. Bėgiodavau tik 
mokykloje ir tai man būdavo didžiausia 
kančia.

- Kas sužavėjo?
- Prisipažinsiu, kad iš pradžių buvo 

sunku, bet pradėjusi pastebėjau, kad 
bėgimas padeda atsipalaiduoti, palaikyti 
gerą ne tik fizinę, bet ir dvasinę formą. Po 
treniruotės su mūsų maratonininke Rasa 
Drazdauskaite net nusprendžiau, kad 
moterų bėgime bėgsiu ne tris, o šešis 
kilometrus. Sužinojau įvairių smulkmenų, 
kurios labai padeda ir yra svarbios. 
Pavyzdžiui, ką gerti po treniruotės, kaip 
gerti ir pan. Rasa davė labai daug gerų 
patarimų, o kitą dieną po laidos filmavimo 
nubėgau net 7 km.

- Ką patartum pradedančiosioms 
bėgikėms?

- Pagrindinis patarimas būtų nepradėti 
bėgti ilgų distancijų ir nesistengti jų įveikti 

Pirmajai 2013 m. vicemis Simonai  
BurBaitei (22) - malonių iššūkių  
metas. Prieš porą mėnesių gražuolė  
pradėjo reguliariai bėgioti ir ruoštis  
birželio 28 d. vyksiančiam moterų  
bėgimui, o visai neseniai pasirodė  
tV3 laidoje  „Sportuok su mumis“.  
Čia iš Panevėžio kilusi mergina ne tik 
dalijosi su žiūrovais savo įspūdžiais apie 
pasiruošimą bėgimui, bet ir trumpam 
tapo tV laidos vedėja.

Moterys turi 
turėti apvaluMų, 
nereikia laikytis 
kokių nors 
Manekenių 
standartų

Tituluota gražuolė Simona 
Burbaitė norėtų savo jėgas 
išmėginti kaip TV laidų vedėja

Dariaus Gražio nuotr.
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labai greitai. Reikia pradėti nuo trumpų 
atstumų, o pajutus, kad gali nubėgti daugiau, 
distancijas ilginti. Pati iš pradžių bėgdavau 
labai dideliu greičiu, bet pastebėjau, kad 
šitaip įveikti ilgą atstumą yra sunku. Nereikia 
skubėti. Kita vertus, viskas priklauso nuo 
tikslo - ar bėgioji savo malonumui, ar nori 
pasiekti tam tikrų rezultatų. Kad ir kaip bū-
tų - nereikia šokti aukščiau bambos.

- Ar pradėjusi bėgioti pastebėjai 
kokių nors pokyčių - pavyzdžiui, 
pagerėjo fizinė būklė, o gal tiesiog 
vėluodama greičiau nubėgi iki 
autobuso?

- Į autobusą bėgti man nereikia, nes 
vairuoju automobilį, bet, tikiu, kad prireikus 
nesunkiai su tuo susidoročiau. Šiaip ar taip, 
nepasakyčiau, kad pokyčiai labai dideli, nes 
kol nebėgiodavau, sportuodavau sporto 
salėje, todėl fizinę formą palaikydavau ir ja 
nesiskundžiau. Bėgimas man tapo 
malonumu. Mėgstu bėgioti vakarais - po 
sunkios darbo dienos tai labai atpalaiduoja.

- Pasirodei TV laidoje „Sportuok su 
mumis“. Gal televizijos žiūrovai dar 
kada nors pamatys tave TV ekrane?

- Šito nežinau, bet labai norėčiau. 
Niekada neatmetu tokios galimybės - 
televizija visada buvo mano svajonė. Laidoje 
„Sportuok su mumis“ man teko net mini 
vedėjos vaidmuo. Man patiko, o ir pagyrimų 
gavau, tad gal ateityje ir gausiu kokių nors 
pasiūlymų.

- Ar po moterų bėgimo dar ketini 
bėgioti?

- Esu tikra, kad, pasibaigus moterų 
bėgimui, ir toliau draugausiu su šia sporto 
šaka, nes drąsiai galiu sakyti, kad aš ją 
įsimylėjau.

- Kaip žiūri į sportuojančius 
vyriškius?

- Tai yra didelis pranašumas. Kadangi 
sportuoju pati, vyras, mano manymu, turėtų 
taip pat tuo užsiimti. Ir ne tik dėl grožio ar 
kūno formų, tai padeda psichologiškai 
atsipalaiduoti, ramiai ką nors apgalvoti, 
pamiršti kasdienius rūpesčius.

- O ką pasakytum tiems, kurie 
įsitikinę, kad moterys privalo turėti 
tam tikrų apvalumų, o ne raumenų 
kalnus?

- Raumenų kalną gali turėti tik ta 
moteris, kuri yra profesionali sportininkė. 
O šiaip sportuojanti moteris niekada neturės 

tiek daug raumenų. Man sportuojanti 
moteris yra gražu, nes tai liudija, kad ji yra 
sveika, o tai - svarbiausia. Esu tikra, kad ir 
kiekvienam vyrui yra malonu, kai jo moteris 
prisižiūri. Nors sutinku, kad moterys turi 
turėti apvalumų, nereikia laikytis kokių nors 
manekenių standartų.

- Kokių artimiausių tikslų turi savo 
gyvenime?

- Pagrindinis tikslas šiuo metu yra 
sėkmingai pabaigti mokslus. Studijuoju 
Vilniaus Gedimino technikos universitete 
kūrybines industrijas, šiemet baigiau trečią 
kursą. Laukia paskutiniai metai. Tai 
pareikalaus daug darbo. Be to, labai noriu 
pakeliauti, pamatyti pasaulį. Turiu planų, 
bet, kaip sakoma - suplanuoji, o Dievas 
pasijuokia. Tad ateitis viską parodys.

Veidai

TELEVIZIJA UŽ KadRO
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Televizija visada 
buvo mano 
svajonė
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Bėgimo malonumą atradusi 
Simona įsitikinusi, kad sportas 
ir moteriški apvalumai - 
suderinami dalykai

Simonai naudingų patarimų negailėjo 
maratonininkė Rasa Drazdauskaitė

TV3 nuotr.
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ŽvaigŽdės

Džonio Depo (Johnny Depp, 51) romanas su 
jaunute aktore ember HerD (Amber Heard, 
28) ir išsiskyrimas su jo dviejų vaikų mama 
Vanesa paradi (Vanessa paradis, 41) iš šalies 
atrodo banaliai: penkiasdešimtmetis užsima-
nė ko nors naujo. Aktoriaus draugai mano, kad 
ember Herd jo gyvenimui suteikė pikantišku-
mo, kurio Dž.Depui taip trūko 14 metų truku-
sioje idilėje su V.paradi. nuobodi kasdienybė 
Dž.Depui aiškiai įkyrėjo, todėl jis taip skuba 
įvilioti laisvę mylinčią ember į narvelį? Argi jis 
nebuvo toks iki susitikimo su Vanesa, kuriai pa-
vyko prijaukinti aktorių, turėjusį nenuspėjamo 
ir nevaldomo žmogaus reputaciją?

Moterų virtinė

Beje, tai ne pirmos sužadėtuvės aktoriaus 
gyvenime. Neskaitant to, kad 20-ies jis aistrin-
gai įsimylėjo grimuotoją Lori En Elison (Lori 
Anne Allison), - tuo metu Dž.Depas svajojo apie 
muzikanto karjerą ir grojo grupėje „The Kids“. 
Lori jį visapusiškai palaikė ir 1983 m. jie susi-
tuokė, bet po pustrečių metų išsiskyrė. Paskui 
Dž.Depas buvo susižadėjęs su aktore Šerilin 
Fen (Sherilyn Fenn), kolege Vainona Raider (Wi-
nona Ryder) ir aktore Dženifer Grėj (J.Grey), 
bet nė vienos sužadėtuvės santuoka nesibaigė. 
Paskui plačiai nuskambėjo jo romanas su Keite 
Mos (Kate Moss): Džonis siaubė viešbučių nu-
merius ir kėlė skandalus, o Keitė net atsidūrė 
ligoninėje sutrikus nervams. Skausmingai išsi-
skyręs su K.Mos, Dž.Depas pagaliau sutiko Va-
nesą Paradi. Bet jos vesti taip ir nepasiryžo... Ir 
štai dabar jis tarsi grįžo į tolimą praeitį, kai vos 
įsimylėjęs prašydavo merginos tapti jo žmona.

- Sprendžiant iš visko, rimtai susiruo-
šėte vesti...

- Ember - nuostabi mergina. Velnioniškai 
protinga, ne pirštu penima ir žodžio kišenėje 
neieško. Ji man daro labai gerą įtaką. Kitaip 
tariant, Ember - tai, ko man reikia.

- Ar tiesa, kad jūsų santykiai su Va-
nesa nutrūko gerokai anksčiau, negu 
apie tai paskelbėte?

- Na, taip nesakyčiau. Tiesiog pastarieji 
pora bendro gyvenimo metų buvo gana cha-
otiški. Tokia visų santykių, kurie yra ties nu-
trūkimo riba, prigimtis. Bet mes su Vanesa 
labai stengėmės pagal galimybę apsaugoti vai-
kus. Svarbiausia - jiems nemeluoti. Patikėki-
te, mūsų santykiai dabar yra labai geri ir drau-
giški. Vanesa - nuostabi moteris ir mama, aš 
ją myliu ir mylėsiu visada.

- Kas jus vis dėlto privertė persigalvo-
ti dėl santuokos? Jūs taip ir nepasipiršote 
Vanesai, nors ji yra jūsų vaikų mama...

- Kiekvienais metais tampu išmintingesnis. 
Į tai, kas vyksta su tavimi ir aplink tave, žvelgi 
kur kas paprasčiau ir aiškiau. Žiūrint iš šalies, 

Ember nėra ta moteris, su kuria man reikėtų 
būti, o aš - ne tas, su kuo jai reikėtų būti. Vien 
todėl, kad aktoriams ir aktorėms geriau kartu 
negyventi. Bet kone iškart, kai tik susipažinau 
su Ember ir mes išsišnekėjome, mane pribloškė 
jos protas. Ji neįtikėtinai stipri ir išsiskirianti mo-
teris, kuri turi ką pasakyti. Be to, Ember labai 
aiškus požiūris į savo karjerą. Nepaisant paska-
lų, neva ji „įsikabino“ į mane dėl to, kad mano 
vardas gali jai padėti, - aš jai nereikalingas. Ji 
viską padarys pati. O aš priėjau labai įdomų savo 
gyvenimo laikotarpį, tokią sankryžą, kai esu pa-
sirengęs pasiaukoti vienam žmogui, vienai mo-
teriai ir mylėti ją taip, kaip myliu savo vaikus.

Patinka keisti personažą

- Paskutinieji jūsų filmai žiūrovams 
nelabai patiko. Jūsų tai neliūdina?

- Nemėgstu nepavojingų žaidimų. Mano 

agentas visada maldauja manęs nerizikuoti, 
bet aš esu nepataisomas. Todėl ir vaidinu 
keistus personažus. Bet būtent tokie perso-
nažai man yra įdomūs, nes pats niekada ne-
drįsčiau būti toks tikrajame gyvenime.

- Kaip jums pavyksta išsaugoti tokią 
berniokišką išvaizdą?

- Palaikau fizinę formą ir savo įprastą svo-
rį gerdamas daug žaliosios arbatos. Geriu ją 
litrais. Ir valgau daug vaisių, kuriuose mažai 
fruktozės - braškių, ananasų. 

- Jūs mėgstate dar ir „popierines“ 
knygas, tai yra elektroniniai prietaisai 
jūsų visai nedomina...

- Aš jiems abejingas. Net telefonams. O kom-
piuteris man visai nereikalingas. Kam man kom-
piuteris? Aš senamadiškas žmogus (juokiasi).

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Dž.Depas nemėgsta 
nepavojingų žaidimų

Džonis Depas (Johnny 
Depp) pasipiršo Ember 
Herd (Amber Heard)

EPA-Eltos nuotr.
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„Piktadarės istorija“ - 
pasiilgusiems pasakos

Nuostabi grafika
Įspūdingi herojų kostiumai
Patiko, kaip pavaizduoti mistiniai herojai
Andželinos Džoli vaidyba

Filmo „Piktadarės istorija“ Pliusai minusai

Veiksmas vystėsi gan ilgai, filmas galėtų  
būti trumpesnis

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Visuomet besišypsanti ir vietoje  
nenustygstanti šokėja Katerina  
Voropaj (28), išgarsėjusi per televizijos 
šokių projektus ir dar visai neseniai ste-
binusi pasirodymais ant ledo, šįkart de-
monstravo ne plastišką šokių techniką, 
bet kino kritikės sugebėjimus. ji pasidalijo 
savo įžvalgomis apie gausybės vertinimų 
sulaukusią „piktadarės istoriją“.

- Kokia ta „Piktadarės istorija“?
- Ši istorija - graži pasaka suaugusiesiems. 

Tai puikus filmas, nukeliantis į vaikystę, pri-
menantis brangius žmones ir pagrindines 
vertybes. Patarčiau jį pasižiūrėti visiems, nes 
įsisukę į savo kasdienius rūpesčius dažnai 
pamirštame apie gerumą, meilę, rūpinimąsi 
vieno kitu. Mano galva, labiausiai šis filmas 
patiks tiems, kurie domisi scenos kultūra, 
estetams, kuriems malonu žiūrėti į nuosta-
bius vaizdus - peizažus, įspūdingus herojų 
kostiumus. Galbūt šis filmas mažiau sudo-
mins tuos, kurie mėgsta veiksmo filmus su 
šaudymais ir gaudymais. (Juokiasi.)

- Kuris iš filmo aktorių paliko didžiau-
sią įspūdį?

- Labai patiko aktorės Andželinos Džoli 
(Angelina Jolie) vaidyba. Ji atliko pagrindinės 
herojės Malefisentės vaidmenį. Neteko jos 
matyti atliekančios panašų vaidmenį, taigi 
buvo labai įdomu.  

- Kuri filmo scenų įsiminė labiausiai?
- Konkrečios scenos išskirti negalėčiau - 

visos jos buvo ganėtinai skirtingos, tačiau 
visos labai įspūdingos. Galbūt pati ryškiau-
sia scena buvo paskutinė Piktosios fėjos ir 
karaliaus kovos scena. Akimirką tapo kiek 
neramu.

- Kaip vertinate režisieriaus darbą?
- Sąžiningai pripažįstu, kad skaičiau šio 

filmo recenzijas ir radau įvairių atsiliepimų. 
Tačiau, nepaisant to, aš nesu kinomanė, ma-

čiusi daugelį šio režisieriaus darbų, bet 
„Piktadarės istorija“ man patiko. Nežinau, 
ar mano kompetencija spręsti, tačiau tikrai 
neturiu prie ko prikibti - man patiko tai, kas 
buvo perteikta, kaip tai buvo pavaizduota.

- O kokius filmus dažniausiai renka-
tės laisvalaikiu?

- Labai nemėgstu filmų, kuriuose, kaip aš 
sakau, šaudo ir gaudo. Mieliau renkuosi leng-
vus filmus - komedijas, romantiškas dramas, 

kuriuos žiūrėdama galiu tiesiog atsipalaiduo-
ti ir apie nieką negalvoti. Kartais mielai žiū-
riu istorinius filmus.

n Žanras: fantastinė veiksmo ir nuotykių drama, JAV

n Režisierius: Robert Stromberg 

n Vaidina: Angelina Jolie, Elle Fanning, Juno 

Temple, Sharlto Copley ir kiti. 

„Piktadarės istorija“

Į kiną su „Laisvalaikiu“  
ėjo Katerina Voropaj

Stasio Žumbio nuotr.
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KINAS

Premjera

„Meilės punšas“
„Love Punch“

Ričardo Džounso, kurį įkūnija Pirsas 
Brosnanas (Pierce Brosnan), gyvenime išaušta 
išskirtinė diena. Vyras itin pelningai pardavė 
sunkiu darbu sukurtą savo firmą. O toliau - 
jokio darbo, tik mėgavimasis seniai išsvajotos 
pensijos malonumais. Deja, diena, turėjusi tapti 
jo viso gyvenimo triumfu, atneša didžiausią 
gyvenimo šoką: paaiškėja, kad visas firmos 
pirkimo procesas tebuvo didžiulė apgaulė. 
Rezultatas - nei firmos, nei pinigų. Lyg to būtų 
maža, kartu su firma „nuplaukė“ ir jo pensijos 
fondas. Vis tik Ričardas yra ne iš tų, kurie po 
likimo smūgių susigūžia ir verkia kamputyje. 
Atsipeikėjęs nuo šoko, vyras nusprendžia 
atkeršyti savo skriaudikui. Sukūręs planą, 
Ričardas supranta, kad be pagalbos neišsivers. 
Ir nusprendžia kreiptis į savo buvusią 
žmoną Keitę, kurios pensijos pinigai 
taip pat buvo tame pačiame pensijų 
fonde. Ar pavyks keršto planas?

„Laisvalaikio“ inf.

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D) - 27-3 d. 12, 14, 17.30, 21 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV) - 27-3 d. 10.30, 15.45 val.
„Meilės punšas“� (romantinė komedija,  
Prancūzija, N-13) - 27-3 d. 13.45, 16.10, 18.30,  
20.45 val.
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“� (komedija, 
JAV, N-13) - 27-3 d. val. 13.30, 16.20, 19.10, 21.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, N-7) - 1-3 d. 18.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 1-3 d. 16.45 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 27-3 d. 13, 15.30, 18, 20.30 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 27-3 d. 14.30, 17.15, 20.15 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 27-3 d. 16.45, 19, 
21.30 val. (1-3 d. 16.45 val. seansas nevyks).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
 27-3 d. 16, 21.15 val.
„Piktadarės istorija“� (fantastinis f., JAV, 3D, N-7) -  
27-3 d. 13.15, 18.45 val. (1-3 d. 18.45 val. seansas 
nevyks).
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
27-3 d. 11.45, 14.15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 10.45 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27-3 d. 11 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 12.15 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 
27-3 d. 11.30 val.
„Mano mama dinozaurė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 11.15 val. (vasaros seansas 
vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D) - 27-3 d. 11, 14.30, 18, 21.30 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV) - 27-3 d. 12, 20, 21.15 val. (21.15 val. seansas  
vyks 1-3 d.).
„Meilės punšas“� (romantinė komedija, Prancūzija,  
N-13) - 27-3 d. 15.20, 17.30, 17.45, 19.40, 21.50 val. 
(17.30 val. seansas vyks 1-3 d.).
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“�  
(komedija, JAV, N-13) - 27-3 d. val. 13.35, 16.30, 19.15, 
21.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-3 d. 18 val.
„Nepaprastas žmogus - voras 2“� (fantastinis  
veiksmo f., JAV, 3D) - 3 d. 19 val. (specialus kino seansas).
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 27-3 d. 12.15, 15, 18, 21 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 27-3 d. 13.20, 16, 18.45,  
21.15 val. (3 d. 21.15 val. seansas nevyks).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 27-3 d. 
11.30, 13.50, 16.10, 18.30 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 27-3 d. 15.20, 17.30, 
21.15 val. (1-3 d. 17.30 val. seansas nevyks).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
27-3 d. 15.30, 18.15 val. (3 d. 18.15 val. seansas  
nevyks).
„Dovanėlė su charakteriu“� (nuotykių komedija, Rusija, 
N-7) - 27-3 d. 14.15, 18.45 val.
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija,  
N-16) - 27-3 d. 16.30, 21 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 11.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27-3 d. 13.30 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
27-3 d. 11.15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 13.20 val.

„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 27-3 d.  
11.45 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 
27-3 d. 11.15 val.
„Nojaus laivas“� (fantastinis nuotykių ir veiksmo f., JAV, 
3D, N-13) - 27-3 d. 20.50 val.
„Krudžiai 2“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 11 val. (vasaros seansas 
vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
Atostogos!

MULTIKINO OZAS
„Transformeriai: išnykimo amžius“�  
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 27-3 d. 12.15, 15.30, 
18.45, 21.15 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 27-3 d. 11.15, 14.30 val.
„Meilės punšas“� (romantinė komedija, Prancūzija, 
N-13) - 27-30 d. 12.30, 14.45, 16.45, 19, 22 val. 1-2 d. 
12.30, 14.45, 16.45, 20, 22 val. 3 d. 12.30, 14.45, 16.45, 
19.15, 21.30 val.
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“� (komedija, 
JAV, N-13) - 27-2 d. 16.30, 19, 21.30 val. 3 d. 19,  
21.30 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-3 d. 19 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“�  
(romantinė drama, JAV, N-13) - 27-2 d. 11.15, 13.50, 
16.30, 19.10, 21.50 val. 3 d. 10.45, 13.20, 16, 19,  
21.45 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 27-30, 3 d. 18, 20,  
22 val. 1-2 d. 18, 22 val.
„Dovanėlė su charakteriu“� (nuotykių komedija, Rusija, 
N-7) - 27-3 d. 17 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 27-3 d. 17, 19.30, 22 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 27-28, 
30-3 d. 10, 14.30 val. 29 d. 10.05, 14.30 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 27-3 d. 
12.15 val.

Filmo „Meilės punšas“ žvaigždės - Pirsas Brosnanas 
(Pierce Brosnan) ir Ema Tompson (Emma Thompson)

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose - nuo birželio 27 d.

n Komedija, Prancūzija, 2014

n Režisierius: Joel Hopkins

n Vaidina: Pierce Brosnan, Emma Thompson, 

Timothy Spall, Celia Imrie ir kiti
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„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27, 29-3 d. 11, 13 val.  
28 d. 10, 13 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27, 30-3 d. 10, 14.15 val. 28 d.  
14.15 val. 29 d. 10, 12, 14.15 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
27, 29, 1 d. 21.45 val. 28, 30 d. 19 val. 2 d. 19.15 val.  
3 d. 22 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 27, 29, 1 d. 19 val. 28, 30, 2 d. 
21.45 val. 3 d. 16.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27-28, 30-3 d. 12, 15 val. 
 29 d. 15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 10.30 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, 3D, V) - 27, 1, 3 d. 10 val. 29 d. 10.05 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28, 30 d. 10 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Meilės punšas“� (komedija, Prancūzija, N-13) -  
2 d. 12 val. (seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Anglijos karalienė pagrobė mano vaikus“� 
(nuotykių f., Lietuva) - 27-28, 1 d. 16.30 val. 2 d.  
18.30 val.
„Kartą Niujorke“� (romantinė drama, JAV) -  
27 d. 17.30 val. 2 d. 16.30 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, V) -  
28 d. 15 val. 1 d. 16.30 val.
„Aurora“� (drama, Lietuva) - 1 d. 18 val.
„Greitasis „Maskva - Rusija“� (komedija, Rusija) -  
28 d. 17.10 val.
„Samsara“� (muzikinis dokumentinis f., JAV) - 3 d.  
16.30 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija) - 3 d. 18.10 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Transformeriai: išnykimo amžius“�  
(fantastinis f., JAV, 3D) - 27-3 d. 14.15, 17.45, 21.30, 
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV) - 27-3 d. 10.45, 15.30 val.
„Meilės punšas“� (romantinė komedija, Prancūzija,  
N-13) - 27-3 d. 11.15, 17, 19, 21.10, 21.30,  
23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 27-28 d.;  
21.30 val. seansas vyks 1-3 d.; 1-3 d. 21.10 val. seansas 
nevyks).
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“� (komedija, 
JAV, N-13) - 27-3 d. 15.45, 18.30, 21, 22.40 val.  
(22.40 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-3 d. 19 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 27-3 d. 
11, 12.30, 13.20, 17.10, 21.50 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“�  
(romantinė drama, JAV, N-13) - 27-3 d. 12, 14.45,  
17.20, 20 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė  
veiksmo komedija, JAV, N-16) - 27-3 d. 13.30, 16,  
18.20, 20.45, 23.15 val. (23.15 val. seansas vyks  
27-28 d.).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
27-3 d. 14.40, 19.20 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
27-3 d. 12.15, 14.30 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 10.20, 13.50 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 27-3 d.  
19.10, 21.15 val. (1-3 d. 19.10 val. seansas  
nevyks).
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 
27-3 d. 10.30 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 10.15 val.

„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija,  
JAV, N-16) - 27-28 d. 23.55 val.
„Kaimynai“� (komedija, JAV, N-16) - 27-28 d.  
23.30 val.
„Smurfai 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 27-3 d. 11.30 val. (vasaros seansas vaikams).

CINAMON
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-3 d. 13.30 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 1-3 d. 19.15 val.
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“� (komedija, 
JAV, N-13) - 27-3 d. 17.30, 22 val.
„Meilės punšas“� (romantinė komedija, Prancūzija,  
N-13) - 27-3 d. 16.15, 20.45 val. (28, 30, 2 d.  
20.45 val. seansas nevyks).
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D) - 27-3 d. 14.30, 15.45, 18, 19, 21.15,  
22.15 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 27-3 d. 20 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 27-3 d. 11.15, 13.45, 18.15 val. 
(18.15 val. seansas vyks 28, 30, 2 d.).
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 27-3 d. 18.15, 20.45 val.  
(28, 30, 2 d. 18.15 val. seansas nevyks; 20.45 val. seansas 
vyks 28, 30, 2 d.).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) -  
27-3 d. 11, 13.30 val. (1-3 d. 13.30 val. seansas  
nevyks).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 27-3 d. 
12.30, 14.45, 17, 19.15 val. (1-3 d. 19.15 val. seansas 
nevyks).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 27-3 d. 
21.30 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27-3 d. 12.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 11.10, 13.15, 
15.15 val.

„Chef“

Manote, kad geriausia virtuvė - Paryžiu-
je? Manote, kad seksas - geriau už maistą? 
Manykite iš naujo! Gerą ir skanų maistą pa-
mėgęs režisierius Džonas Favrou ( Jon Fav-
reau) kviečia į skaniausią vasaros komediją, 
kurią rekomenduojame žiūrėti pilnu skran-
džiu (priešingu atveju, pasijusite alkani!). Fil-
me pasirodo garsiausi ir seksualiausi šių die-
nų aktoriai - Robertas Daunis (Robert Don-
wey), Skarlet Johanson (Scarlett Johansson), 
Sofija Vergara (Sofia Vergara), todėl karšta 
atmosfera garantuojama ir be pipirų!

„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“ - 
vasariškai smagus, įkvepiantis pasakojimas 
apie žmogų, trokštantį įgyvendinti savo sva-
jonę, apie tikrus draugus ir šeimą. Bet svar-
biausia filme - maistas. Pamatysite ir būsite 
įkvėpti pasigaminti tikrai ne vieną akis ir 
skrandį gundantį skanėstą. Ne veltui sakoma, 
kad šis filmas - skaniausia vasaros komedija!

„Laisvalaikio“ inf.

Premjera

„Šefas ant ratų. 
Kino teatruose - nuo birželio 27 d.

Komedija, JAV, 2014

Režisierius: Jon Favreau

Vaidina: Jon Favreau, Scarlett 

Johansson, Sofia Vergara, Dustin 

Hoffman, Robert Donwey Jr. ir kiti.

Džonas Favrou (Jon Favreau) ir Sofija 
Vergara (Sofia Vergara) filme „Šefas 
ant ratų. Virtuvė Los Andžele“

„Forum Cinemas“ nuotr.

Virtuvė Los Andžele“



74 laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  2 7

Kinas

Vilniaus mokytojų namų mišrusis choras 
„Bel Canto“, praėjusiais metais pripažin-
tas geriausiu mišriuoju mėgėjų choru 
Lietuvoje, ir vienas geriausių išeivijos 
lietuvių chorų „Dainava“ iš Čikagos pir-
mieji ir savaip pradės Dainų šventės šur-
mulį Vilniuje. 2014 m. liepos 1 d. chorai 
pakvies į jaukų, elegantišką lengvomis 
džiazo improvizacijomis papuoštą lietu-
viškos muzikos vakarą kamerinėje Vil-
niaus mažojo teatro erdvėje.

Tai bene pirmas kartas Lietuvoje, kai 
chorai soliniam koncertui pasirenka jiems 
neįprastą teatro erdvę. Koncerte dalyvaus 
daugiau kaip 50 „Bel Canto“ ir per 40 „Dai-
navos“ choristų, Lietuvos folkloro daininin-
kė Veronika Povilionienė, solistė Lina Damb
rauskaitė, džiazo pianistas Artūras Anu-
sauskas ir pianistė Lisa Kristina iš JAV.

Koncerte choras „Bel Canto“ pirmą kartą 
Vilniaus publikai pristatys sudėtingą ir intri-
guojančią programą, kurią atliks liepos vidu-
ryje Rygoje vyksiančiose Pasaulio chorų žai-
dynėse („World Choir Games“). Šis kas dvejus 

Dainų šventės šurmulys su „Bel Canto“ ir „Dainava“  prasidės teatre

su „Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Choras „Bel Canto“ šiais metais 
švęs 5 metų jubiliejų

Organizatorių nuotr.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D) - 27-3 d. 10.45, 14.15, 17.45, 21.10 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV) - 27-28 d. 22.35 val.
„Meilės punšas“� (romantinė komedija, Prancūzija,  
N-13) - 27-3 d. 15.45, 18.15, 18.30, 20.30, 21, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 27-28 d.; 18.30, 21 val. seansai 
vyks 1-3 d.).
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“� (komedija, 
JAV, N-13) - 27-3 d. val. 19 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 1-3 d. 18.15 val.
„Nevykėliai po priedanga“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 27-3 d. 13.45, 16.15, 18.45, 21.30, 
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 27-28 d.; 1-3 d. 18.45 
val. seansas nevyks).
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 27-3 d. 15, 18, 20.45, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) -  
27-3 d. 11, 16, 21 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
27-3 d. 13.30, 18.30 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
27-3 d. 11.15, 12.15, 16.40 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 10.15, 14.35 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 13 val.
„Šefas“� (komedija, Prancūzija, N-13) - 27-3 d. 19 val.

„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 27-3 d. 21.40,  
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Bjaurusis Aš 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 27-3 d. 10.30 val. (vasaros seansas vaikams).

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D) - 27-3 d. 10.30, 14, 17.30, 21 val.
„Meilės punšas“� (romantinė komedija,  
Prancūzija, N-13) - 27-3 d. 13.05, 15.30, 18,  
20.30 val.
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“� (komedija, 
JAV, N-13) - 27-3 d. val. 20.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-3 d. 16 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 1-3 d. 18 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
27-3 d. 11, 16, 21.15 val. (1-3 d. 16 val. seansas  
nevyks).
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 27-3 d. 14.30, 17.50 val. (1-3 d. 
17.50 val. seansas nevyks).
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 27-3 d. 17.15, 21.50 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
27-3 d. 10.45, 13.20 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai JAV, V) - 27-3 d. 11.15, 15.45 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 27-3 d. 
13.40, 18.45 val.

„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 12.30 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 27-3 d. 19.40 val.
„Tarzanas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 27-3 d. 10.15 val. (vasaros seansas vaikams).

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D) - 27-3 d. 10.30, 14, 17.30, 21 val.
„Meilės punšas“� (romantinė komedija, Prancūzija,  
N-13) - 27-3 d. 16, 19.15 val.
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“� (komedija, 
JAV, N-13) - 27-3 d. val. 21.30 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-3 d. 16.45 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 27-3 d. 13.15, 18.15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 10.15 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, 3D, V) - 27-3 d. 12.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 14.40 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 1-3 d. 
16.45 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 27-3 d. 21.15 val.
„Paslaptinga karalystė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 10.45 val. (vasaros seansas 
vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai/ teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
2 d. 19 val. - Premjera! „Kūrybinis impulsas III“. 
Choreografinių miniatiūrų koncertas.

„DOMINO“ TEATRAS
29 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
2 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.

PALANGA

SENOJI GIMNAZIJA
28 d. 20 val. - W.Weinberger „Sex guru“.  
Rež. S.Uždavinys („Domino“ teatras).

KITI MIESTAI

27 d. 20 val. Nidos kultūros centre „Agila“ - W.Weinberger 
„Sex guru“. Rež. S.Uždavinys („Domino“ teatras).
30 d. 18 val. Molėtų kultūros centre - Kvatet-i „Apie ką 
kalba vyrai?“ Rež. O.Šapošnikov („Domino“ teatras).

Koncertai
VILNIUS

LDK VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS
29 d. 20 val. Valdovų rūmų kieme - Sostinės vasaros 
festivalis. Garanča ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.

ŠV.KAZIMIERO BAŽNYČIA
1 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. Ciklo atidarymo 
koncertas. Renata Marcinkutė Lesieur (vargonai). Vilniaus 
miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“. Dir. V.Augustinas.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
3 d. 19 val. - „Aksominis džiazas“. Įspūdingas vokalas 
ir pašėlusi džiazo laisvė. Evelyn Joyce Band: E.Jocytė 
(vokalas), R.Milašius (fortepijonas, muzikos vad.), 
A.Daugirdas (bosinė gitara), D.Razmus (mušamieji), 
D.Petreikis (saksofonas), M.Stumbras (gitara).

LIETUVOS DAINŲ ŠVENTĖS PROGRAMA
2 d. 21 val. Katedros aikštėje - Dainų šventės atidarymo 
koncertas „Dainos namai“.
3 d. 22 val. Kalnų parke - Ansamblių vakaras „Krantai 
Nemunėlio“.

VU BOTANIKOS SODAS
29 d. 19 val. - „Daugiau negu flamenkas“. Kristupo 
vasaros festivalio atidarymo koncertas. Carlos Pinana 
(flamenko gitara, Ispanija), Curro Pinana (vokalas, 
Ispanija), A.Garcia (smuikas, Ispanija), M.Orengo 
(perkusija, Ispanija), I.Kuizinaitė-Aleksnienė (smuikas), 
T.Savickas (altas), D.Jakštas (violončelė), D.Rudvalis 
(kontrabosas).

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARO SODYBA
29 d. 16 val. - Dvaro teatro spektaklis „Neaprėpiama 
žemė“. Dedikacija Česlovui Milošui. Aktoriai 
V.Kochanskytė, P.Venslovas, R.Prekšaitė (mecosopranas), 
Š.Čepliauskaitė (fortepijonas). Rež.: V.Kochanskytė ir 
P.Venslovas.

KAUNAS

DAINŲ SLĖNIS
28 d. 18 val. - Dainų diena. Dainų šventės 90-mečio 
minėjimas.

MARIJONŲ VIENUOLYNO KIEMELIS
28 d. 17 val. - Judita Leitaitė ir Liudas Mikalauskas 
„Šviesią vasaros naktį“.
29 d. 17 val. - Liuba Nazarenko „Rusiškų romansų 
vakaras“.

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
28 d. 20 val. - Vasaros koncertų ciklas „Romantiškas 
jaunimo orkestras“. Vilniaus M.K.Čiurlionio Nacionalinės 
menų gimnazijos simfoninis orkestras. Orkestro sudėtyje 
groja Klaipėdos E.Balsio menų gimnazijos moksleiviai 
(vadovas ir dir. M.Staškus). Solistai: L.Staponkutė 
(smuikas), G.B.Butvydaitė (altas).

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS  
„RAMYBĖ“ 

27 d. 20 val. - Saulius ir Jokūbas Bareikiai.
28 d. 20 val. - Ievos Narkutės akustinis koncertas.
3 d. 20 val. - Grupė „El Fuego“. T.Pavilionis, 
J.Sakalauskas, E.Chrebtovas, P.Bagdonavičius.

KITI MIESTAI

27 d. 16 val. Kupiškio etnografijos muziejuje - Kupiškio 
vardo paminėjimo metinėms. Kristupo kvintetas.
28 d. 18 val. Joniškio kultūros centre - „Simfoniniai 
šokiai“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistė J.Gedmintaitė (sopranas). Dir. M.Barkauskas. 
Koncertą veda muzikologas V.Gerulaitis. Įėjimas - laisvas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

metus skirtingose šalyse organizuojamas ir 
šimtus geriausių chorų iš viso pasaulio pri-
traukiantis renginys yra didžiausias ir bene 
svarbiausias chorų konkursas pasaulyje. 

„Bel Canto“ meno vadovas ir vyriau-
siasis dirigentas Artūras Dambrauskas tei-
gia, kad pakeliui į pasauline chorų olimpi-
ada vadinamą renginį norisi pasirodyti pir-
majai komisijai - pažįstamai ir svarbiausiai 
choro gimtojo miesto publikai. „Į konkur-
są Rygoje vežame ypač sudėtingus kūri-
nius: Giedriaus Svilainio „O Quam Tris-
tis“, švedų kompozitoriaus Sveno Deivido 
Sandstromo (Sven-David Sandstrom) „To 
see a World“, Vytauto Miškinio „Neišeik, 
saulala“ ir kitus“ - sakė A.Dambrauskas.

Koncerte neabejotinai nugriaudės 
skambūs jungtinio Vilniaus ir Čikagos 
choro akordai. Tačiau chorų „Bel Canto“ 
ir „Dainava“ vakarą ši muzika bus kito-
kia - kamerinė ir artima, praturtinta len-
gvomis Artūro Anusausko džiazo impro-
vizacijomis. 

Dainų šventės šurmulys su „Bel Canto“ ir „Dainava“  prasidės teatre

Koncertas vyks liepos 1 d. 20 val.  

Vilniaus mažajame teatre

„Laisvalaikio“ inf.

Šiemet 20-metį švenčiantis Kristupo 
vasaros festivalis džiugins intriguojama ir 
kaip niekad spalvinga koncertine progra-
ma, papuošta unikalių projektų vėriniu. 
Vienas iš šių brangakmenių žėrės jau visai 
netrukus - birželio 29 d. Vilniaus univer-
siteto botanikos sode vyksiančiame atida-
rymo koncerte.

Ne kartą Kristupo vasaros festivalio 
klausytojų širdis virpinęs aistringasis fla-
menkas šį kartą nustebins net ir tikrus žan-
ro žinovus. Unikalų projektą „Misa Flamen-
ca“ (Flamenko mišias), kuriame ištrinamos 
ribos tarp sakralinės, klasikinės ir flamenko 
muzikos, Lietuvos publikai pristatys broliai 
Karlosas ir Kuras Pinanos (Carlos ir Curro 
Pinana). Šiame kūrinyje jie meistriškai su-
pina liturginius tekstus, trapias melodijas ir 
energingus ritmus. Toks derinys atskleidžia 
begalinį tradicinio ispanų muzikos žanro gi-
lumą ir poetišką, subtiliąją jo pusę.

Kristupo festivalyje - 
flamenko mišios

Karlosas Pinana
Organizatorių nuotr.

„Flamenko mišios“ - birželio 29 d. 19 val.  

VU botanikos sode.

„Laisvalaikio“ inf.
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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!

LAisVALAikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  2 7 77
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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
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 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

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 
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www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311,  
www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
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 - jaunaties diena, skirta šeimai stiprinti, kurti jaukumą savo aplinkoje. Svajokite, mąstykite pozityviai, skir-
kite dėmesio šeimai, namams.
Šeštadienis - gera diena poilsiui gamtoje, ypač prie vandens, su šeima, artimais žmonėmis, pasirinkti dietai, formuoti 
sveiką gyvenseną, galite ilgiau pamiegoti. Nepersitempkite, leiskite sau tiesiog būti ramioje tėkmėje.
Sekmadienis - aktyvesnė diena, tinkama sportui, žaidimams su vaikais, kultūriniams renginiams, svečiuotis, iškylauti. 
Lydės kūrybinis įkvėpimas, tačiau susilaikykite nuo alkoholio, būkite atsargesni prie vandens.
Pirmadienis - labiau norėsis poilsiauti nei rimtai dirbti. Nebloga diena kultūriniams renginiams, meilės pasimatymui.
Antradienis - puiki diena šventėms, kelionėms, sutartims pasirašyti, meilės pasimatymui, ritualams, grožio procedūroms, 
pradėti laikytis dietos.
Trečiadienis - produktyvi, darbinga diena, palanki pirkiniams, finansiniams reikalams, statyboms, pasirūpinti gerove, 
savo sveikata. Sėkmė lydės, jei išlaikysite taiką, harmoniją.
Ketvirtadienis - puiki diena sutartims pasirašyti, dokumentams tvarkyti, svarbiems susitikimams, statyboms, žemės dar-
bams, meistravimui, amatams. Negalima keiktis, meluoti.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Kviečiu save geriau pažinti Astrologijos kursuose  

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt

Birželio 27-liepos 3 diena

Geriausios dienos: liepos 1, 2, 3.

SVEIKINA

Atlikėja Alina Orlova
1988 06 28

Iliuzionistas  
Mantas Žmuidinavičius

1985 06 27

Atlikėjas Povilas Meškėla
1964 06 29

TV3 generalinė direktorė  
Laura Blaževičiūtė
1981 07 02

Savaitgalį skirkite šeimai, 
mylimiems žmonėms. Geriausia 
diena- antradienis, palanki 
meilei, kūrybai. Trečiadienis ir 
ketvirtadienis - darbo reikalams 
tvarkyti.

aVinui

Savaitgalis palankus 
susitikimams su draugais, 
giminėmis, artimoms kelionėms. 
Geriausios dienos - trečiadienis 
bei ketvirtadienis, rasite kūrybin-
gus sprendimus.

JAUČIUI

Savaitgalį palanku 
pasirūpinti gerove, sekma-
dienį - susitikti su draugais. 
Kils neblogų idėjų, kaip galite 
uždirbti - įsiklausykite. Geriausia 
diena - antradienis, nebloga 
sekmadienio popietė.

dVYniaMs

Šis savaitgalis jums 
svarbiausias šiais metais: leiskite 
sau kurti, svajoti, pajauskite, ko 
iš tiesų norite. Geriausios die-
nos - trečiadienis bei ketvirtadie-
nis: galima imtis naujos veiklos, 
skirti susitikimus.

VĖŽIUI

Metas įsiklausyti į save, 
skirti laiko jogai, meditacijai, 
dvasinėms reikmėms. Geriausia 
diena antradienis, palanki susi-
tikimams su draugais, pajudės į 
priekį kai kurie projektai.

LIŪTUI

Penktadienis bei šeš-
tadienis neblogas iškyloms, 
susitikimams su draugais, 
kolektyvinei veiklai. Geriausios 
dienos įvairiems darbams, 
susitikimams - trečiadienis bei 
ketvirtadienis.

MerGeLei

Svarbu susitelkti į 
esminius tikslus, apmąstyti kar-
jeros galimybes. Sekmadienis 
palankus susitikimams su drau-
gais. Geriausia diena - antra-
dienis: bendraukite, dalykitės 
idėjomis.

SVARSTYKLĖMS

Ši jaunatis gali jus 
pastūmėti kilti, atverti naujas 
galimybes, palanku keliauti. 
Nuo antradienio gali pajudėti 
verslo reikalai. Geriausios 
dienos - trečiadienis bei 
ketvirtadienis.

SKORPIONUI

Metas kaupti vidinę jėgą, 
mažiau rodykite save, daugiau 
veikite patylomis. Pristatymams 
puikus antradienis. Trečiadienis 
bei ketvirtadienis - darbo 
reikalams.

ŠauLiui

Svarbu vykdyti 
įsipareigojimus, kad tai 
atliktumėte laiku, apmąstykite 
darbų grafikus, susidėliokite 
dienotvarkę, formuokite sveiką 
gyvenseną.

Vandeniui

Puikus metas meilei, kūry-
bai. Savaitgalį leiskite sau pailsėti, 
svajoti, sekmadienį skirkite sveika-
tingumo procedūroms. Susilaikykite 
nuo alkoholio. Sutartims pasirašyti, 
pristatymams palankūs trečiadienis, 
ketvirtadienis.

ŽUVIMS

Skirkite dėmesio partne-
riams, įvaizdžiui visuomenėje, 
santykiams palaikyti. Geriausios 
dienos - trečiadienis bei ketvir-
tadienis: galite sudaryti vertingas 
sutartis.

OŽIARAGIUI
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Spurga. Maksimalistas. 
Daili. MA. Bk. Suma. N. Noumenas. Opa. 
Sonata. Raketa. RRT. „Aelita“. Rišaras. 
Bidonvilis. Nubai. Tanas. Lomos. 
Nailonas. Bosas. „Ka“. Titanas. Batas. RI. 
Marokas. Vyrai. Bis. Simas. Jalas. Tept. 
Jis. Kaunas. Stinta. P as. Morka. Inkretai.
Horizontaliai: Adsorbentas. Kaupti. 
Airija. Sima. Dvitomis. Mila. Lakas. Mi. 
Antonas. Sevanas. Ko. Lanolinas. Ar. 
Nilas. Juk. Senatis. Vana. Otas. Byla. 
Valua. Barasi. Lotas. Merinosai. SK. 
Pranašumas. TR. Akabos. Tie. Seras. 
Bent. Tai. Kripta. Auksas. V aistai.
Pažymėtuose langeliuose: 
Magistratas.

sENTENCiJa

 „Moterys įkvepia 
Mus didelieMs 
darbaMs, bet 
trukdo juos 
atlikti“

A.DiumA

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų studijos 
„Equador“ abonementą

Atsakymą į 
kryžiažodį iki liepos 
1 d. siųskite SMS 
žinute numeriu 
1390. Rašykite: LV 
KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina - 1 Lt. 
Praeito kryžiažodžio laimėtojas  
Jonas JaKštas iš Vilniaus. Jam bus 
įteiktas „Equador“ abonementas.
Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai 
laikomi tik dvi savaites.

SU
DO

KU



82 laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  2 7

BEPROTIŠKAS PASAULIS

l

Anglas, prancūzas ir rusas muziejuje 
žiūri į Adomo ir Ievos paveikslą rojuje. 	
Anglas:	

- Tik pažiūrėkit, kokie jie ramūs, susi-
kaupę, orūs... tikri britai!

Prancūzas:
- Negali būti, jie nuogi ir tokie gražūs - 

aiškiai prancūzai!
Rusas:
- Nesąmonė! Jie - rusai. Neturi drabužių, 

neturi pastogės, valgyti teturi vieną obuolį ir 
įsitikinę, kad gyvena rojuje.

l

Vyras skundžiasi draugui:
- Negaliu apsikęsti žmonos skundais, jai 

vis atrodo, kad visur matau tik konspiracijas 

ir sąmokslus... Įdomu, kiek vyriausybė jai 
sumokėjo, kad taip kalbėtų?

l

Žmona vyrui:
- Mūsų naujasis kaimynas kiekvieną ry-

tą pabučiuoja žmoną prieš išeidamas į dar-
bą... Kodėl tu negalėtum taip daryti?

Vyras nustemba:
- Kaip kodėl? Aš jos net nepažįstu!

l

Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas 
išsiruošė stovyklauti. Užkūrė didelį laužą, 
pavakarieniavo, išgėrė butelį vyno ir nuėjo 
miegoti. Po valandėlės Holmsas žadina 
Vatsoną:

- Pabuskite, Vatsonai! Pažiūrėkite į dan-
gų ir pasakykite, ką matote.

- Na... žvaigždes... milijonus žvaigž-
džių...

- Ir ką jums tai sako?
Daktaras Vatsonas sekundėlę pagalvoja, 

tada pradeda samprotauti.
- Astronominiu požiūriu danguje matau 

tūkstančius žvaigždžių ir tūkstančius gyve-
nimui potencialiai tinkamų planetų. Pagal 
žvaigždžių išsidėstymą galiu spėti, kad dabar 
pusė trijų nakties. Iš astrologinės perspektyvos 
matau, kad Saturnas dabar Liūto žvaigždyne. 
Jei prisiminsime teologiją, galiu pasakyti, jog 
Dievas tikrai yra didis, sukurdamas tokią 
gražią visatą, o mes visai mažyčiai. Kaip me-
teorologas sakau, kad rytoj bus labai graži 
diena. O ką jums sako žvaigždės, Šerlokai?

- Kad kažkas pavogė mūsų palapinę...

aNEkDOTai

FESTIVALIS. 
 Didžiulis grafitis 
puošia namo Halės 
mieste (Vokietija) 
sieną. Tai ne vie-
nintelis namas, 
prie kurio nagus 
prikišo grafičio 
meistrai - mieste 
vyksta urbanistinio 
meno festivalis „Vi-
si jūs galit piešti“. 

ĮŽYMYBĖ. Trasenheidės mieste (Vokietija) virš namo, 
stovinčio „ant galvos“, pasaulio futbolo čempionato proga 
iškelta Vokietijos vėliava. Šiame negyvenamame, turistų 
pamėgtame name visa įranga įmontuota atvirkščiai.

AKROBATAS. Bulgarijos cirko akrobatas 
Enchas Kerijazovas (Encho Keryazov) 
savo sugebėjimus demonstravo Bazelyje, 
Šveicarijoje.




