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Skambiausios visų laikų lietuviškos dainos, šokiai legendinio „Lietuvos“ ansamblio 
programoje „Aukso fondas“ 75 p.

■

rekomenduoja
„lietuvos“	ansamblio	koncertą

Kas gali būti geriau už viešbutį, klubą 
ir moderniausią šokių aikštelę ant jū-
ros kranto? �1 p.

■

Ar kiekvienas gali būti verslininku? Kaip 
ir nuo ko pradėti? 12-14 p.

■
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legendinę	palangos	
„šachmatinę“

verslo	pradžiamokslį	su	
verslininku	Ilja	laursu



Veidai

Dainininkei Jurgai Šeduikytei-Bareikienei 
atiteko pagrindinis vaidmuo pirmame 
lietuviškame siaubo filme „Rūsys“ 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



Veidai

Dainininkei Jurgai Šeduikytei-Bareikienei 
atiteko pagrindinis vaidmuo pirmame 
lietuviškame siaubo filme „Rūsys“ 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Ruošiatės birželio 11 d. Šv.Kotrynos 
bažnyčioje vyksiančiam soliniam koncer-
tui. Prieš tai kurį laiką koncertavote su 
savo vyru Vidu Bareikiu, ar be jo bus 
sunkiau, ar lengviau?

- Nebus lengviau, bet atėjo tam laikas. Su 
Vidu apvažiavome labai daug miestelių, sugro-
jome daug koncertų, galiausiai nusprendėme, kad 
laikas šiek tiek atsiskirti. Vienas iš kito gavome 
labai daug. Aš iš jo - žaismingumą scenoje, atvi-
rumą. Nebebijau. Anksčiau nerimaudavau dėl 
savo sprendimų, kuriuos kūrinius dainuoti, kaip 
jie turėtų skambėti. Kartais net pagalvodavau, 
ar man išvis to reikia, ar reikia lipti į sceną, gal 
geriau kojines namuose megzti. Dabar tokių 
dvejonių nebėra. Gal kai kuriems gali atrodyti, 
kad toks stiprus mūsų su Vidu duetas turėtų 
tęstis ir tęstis, bet aš nenoriu, kad jis išsikvėp-
tų, norėjome jį užbaigti tokia aukšta gaida. Ka-
dangi Vidas mane paliko, susirinkau naują ko-
mandą - gražius, jaunus, kūrybingus vaikinus. 
Labai laukiu koncerto su jais.

- Ar kūrybinėje plotmėje Vidas atsi-
skleidė jums kokiomis nors kitomis spal-
vomis?

- Mes su juo visada dirbome kūrybos plot-
mėje, tad nieko naujo negalėčiau pasakyti. 
Nemažai jo priimtų sprendimų yra mano ins-
piruoti, o mano kelios dainos yra jo sukurtos. 
Mes sukamės tuose pačiuose namuose, tai 
jaučiasi ir kūryboje.

- Nesunku ir namuose, ir darbe būti 
kartu?

- Jei tampa sunku, atsiranda koks nors 
spektaklis, ir Vidas dingsta kokiam mėnesiui 
su aktoriais. Tada viskas greitai stoja į savo 

vietas. Sunkiau, kai visą laiką trinamės kartu. 
Tokiais atvejais pasidalijame vaidmenimis - 
lyderio ir to, kuris klausys. Be to, viską į sa-
vo vietas sustato ir sūnus. Jis turi labai tiks-
lų grafiką, pagal kurį mes gyvename.

- Esate ir dainininkė, ir aktorė, ir ma-
ma, ir žmona. Kaip sudėliojate savo gy-
venimo prioritetus?

- Kuo visko daugiau, tuo man tik geriau. 
Kitados tarp mūsų su Vidu kilo tokia aštri 
diskusija - kai dar nebuvau bandžiusi akto-
rystės, pasakiau jam, kad labai noriu vaidinti. 
Jis atsakė: „Tai tu pasirink - ar tu dainininkė, 
ar tu aktorė“. O aš to padaryti negaliu. Mano 
vidus plėšosi per pusę. Apskritai manau, kad 
šiais laikais visos meno formos yra labai glau-
džiai susijusios, - jei tu verdi tik vienoje, imi 

į ją šiek tiek fanatiškai žiūrėti. Manau, kad 
aktoriui vienas iš svarbiausių dalykų - turėti 
kokią nors savo sferą. Tai gali būti bet kas - 
nuo medžio drožimo iki muzikos.

- Ar pabandžius aktorystės duonos pa-
siteisino turėtos vizijos apie šią profesiją?

- Niekas nepasiteisino, bet man labai pa-
tiko. Nebuvo nė vieno sunkaus momento. 
Nors dirbome nuo ryto iki vakaro, sugebėjau 
net pasveikti nuo savo bronchito. Nurovė sto-
gą ir buvo labai gerai. Dar atradau tokį šitos 
profesijos išskirtinumą, kad tuo metu, kai 
dirbi, būni egoistiškai vienas. Kita vertus, kai 
turi šeimą ir dar esi moteris, turinti tam tikrų 
užprogramuotų dalykų, jauti pareigą padary-
ti tą ir aną, ir dar to nepamiršti, retas atvejis, 
kai turi laiko būti su savimi.

- Tai ar pavyksta atrasti laiko sau, 
vienatvę, būtiną kūrybai, kai ir vyras, ir 
vaikas reikalauja dėmesio?

- Vyras to dėmesio nelabai ir reikalauja, mes 
panašiai žiūrime į kūrybą. Kai reikia laiko, pa-
vyzdžiui, kurti naują albumą, pasakau Vidui, kad 
kasdien po pusdienį dirbsiu. Susidėliojame gra-
fiką ir viskas puikiausiai veikia. Jei būčiau viena, 
nežinau, kaip susitvarkyčiau. Mama yra toks 

„LaisvaLaikio“ interviu

Jurga: 

„Kartais net 
pagalvodavau, 
ar man išvis to 
reiKia, ar reiKia 
lipti į sceną, gal 
geriau Kojines 
namuose megzti“

Ji dainininkė, aktorė, šešerių metų Ado 
mama ir aktoriaus Vido Bareikio žmona. 
„Kuo visko daugiau, tuo man tik geriau“, - 
juokauja JurgA ŠeduiKytė-BAreiKienė 
(34). užbaigusi koncertų ciklą su savo vyru, 
dabar ji ruošiasi soliniam pasirodymui su 
naujai suburta komanda ir laukia pirmojo 
lietuviško siaubo filmo „rūsys“ premjeros, 
kuriame atliko pagrindinį vaidmenį.

„savo kompleksus 
palieku prie teatro durų“
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žmogus - jei vaikas šalia, negali koncentruotis į 
ką nors kitą nepriklausomai nuo vaiko amžiaus. 
Turi išmokti laiku jį paleisti, kad paskui nebūtų 
taip, kad pradedi aiškinti, ką ir kaip jam daryti, 
o jis tau atsako: „Mama, juk man jau 20“.

- Ar jums galioja tas posakis, kad di-
džiausi šedevrai gimsta iš skausmo?

- Man pati kūryba atneša skausmą ir di-
deles kančias. Kai reikia parašyti dainos žo-
džius, susiduriu su dilema - ar parašyti taip, 
kad kiekvienam jonui būtų aišku, ar taip, kad 
pasakytum esminius dalykus. Antras varian-
tas man labiau patinka. Kitas dalykas, mano 
ankstyvoji kūryba buvo pilna visokių metafo-
rų, aš ir pati dabar nebelabai žinau, ką kai 
kurie dalykai reiškia. Dabar pastebiu, kad iš 
vidaus ateina toks paprastumas, santykis su 
žmogumi. Norisi sukurti tokį kūrinį, kurio 
pasiklausęs žmogus pajustų palengvėjimą.

- O santykis su publika irgi pasikeitė?
- Ne. Atėjau į sceną, nes norėjau kalbėtis 

su publika. Paauglystėje buvau labai užsi-
sklendusi. Man nepavykdavo susišnekėti su 
žmonėmis, nes daug negalvodama sakydavau 
viską, kas ant liežuvio, prišnekėdavau nesą-
monių, paskui labai grauždavausi. Man reikė-
jo surasti kitą būdą, kaip kalbėtis. Daina yra 
puiki išeitis, nes į ją sudedi jau gerai apgal-
votus žodžius, koncentruotą mintį.

- Išbandėte jėgas aktorystėje, vaidinote 
savo vyro spektaklyje „Nematomi mons-
trai“, pagrindinį vaidmenį atlikote siaubo 
filme „Rūsys“. Kaip ten patekote?

- Išbandžiusi teatrą supratau, kad man dar 
kažko trūksta, kad iki galo suprasčiau vaidybos 
meną. Visada norėjau išbandyti save kine. Pra-
dėjau apie tai šnekėti. Po kelių mėnesių atėjo 
pirmi pasiūlymai. Vienas buvo vaidinti tokiame 
jau labai populiariame filme, bet nesinorėjo 
nuo jo pradėti. Į siaubo filmą patekau netikėtai. 

Mane pakvietė į atranką, ten sužinojau, kad šį 
filmą režisuoja Ričardas Matačius, su kuriuo 
kūrėme kelis vaizdo klipus. Mane prigąsdino, 
kad vaidmuo bus labai sunkus, o man tik pa-
sakyk, kad bus sunku, iškart susidomėsiu ir 
dar sunkiau paprašysiu. Apskritai džiaugiuosi, 
kad šiandien lietuviškas kinas išvešėjo, nors 
kartais užkliūva tokie lyg ir iki galo nesužiū-
rėti dalykai. Gerai, kad mums buvo leista teks-
tą keisti pagal save, todėl jis tapo labiau arti-
mas, einantis iš vidaus.

- O neigiamų emocijų nepaliko?
- Ne. Kažkodėl kiti įsivaizduoja, kad vai-

dinti siaubo filme yra taip pat baisu kaip ir jį 
žiūrėti, bet taip nėra. Vaidinti siaubo filme 
greičiau yra juokinga negu baisu, nes matai, 
kaip viskas padaryta, matai, kad dėl tam tikrų 
siaubų yra kaltas vienas žmogus. Kur kas 
sunkiau pagauti reikiamą psichologinę būse-
ną ir ją išlaikyti. Esu dėkinga kūrybinei ko-
mandai už išankstinį pasiruošimą - eidama 
vaidinti pirmą sceną beveik neturėjau klau-
simų dėl savo personažo. Dabar filmavimas 
baigtas, galvosime apie muziką. Mielai prisi-
dėsiu prie jos kūrimo.

- O Vidas dažnai ką nors pataria ar 
kritikuoja dėl aktorystės?

- Jis man negali pasakyti pastabos ne kaip 
vyras. Todėl kai repetuojame kokį nors jo 
darbą, aš išjungiu Jurgą, tampu niekuo - mo-
terimi be savybių, klausau jo nurodymų. Ki-
tiems tai padaryti būna sunku, reikia perlipti 
per save, o man tik duok. Labai mėgstu būti 
nepriklausomai nuo savo kompleksų, su ku-
riais gyvenu kasdien, mielai juos palieku prie 

teatro durų. Man tai labai smagus žaidimas, 
o dar kai jį žaidi su savo žmogumi - išvis ma-
lonumas.

- Kaip sūnus žvelgia į jūsų kūrybinę 
veiklą? Ar pats rodo potraukį menams, 
muzikai?

- O taip, jis yra labai muzikalus, dabar visi 
namai skamba nuo „Žvaigždžių karų“ muzikos. 
(Šypsosi.) Jis lanko breiką, karatė ir bando jėgas 
spektakliuose. Bet mes stengiamės ir stengsi-
mės nedaryti įtakos jo sprendimams, kurią sri-
tį pasirinkti. Norėčiau, kad išbandytų savo jėgas 
muzikoje, nes man atrodo, kad kiekvienas turi 
bent jau pamėginti kuo nors pagroti ar padai-
nuoti tam, kad atrištų savo jautriąją pusę. Jau-
trumas gyvenime, ypač kai jis yra toks greitas 
ir nenuspėjamas, yra būtinas. Muzika yra tie-
sioginis kelias to link. Džiaugiuosi, kad Adas 
neturi jokios scenos baimės. Jis atsikelia iš ry-
to ir ant galvos stojasi - toks yra mūsų vaikas.

„LaisvaLaikio“ interviu

„Vaidinti siaubo 
filme greičiau yra 
juokinga negu 
baisu“

Jurga prisipažįsta, kad 
šiandienėje jos kūryboje 

nebėra tiek daug metaforų

Šešerių metų sūnų Adą kartu su vyru 
Vidu auginanti Jurga norėtų, kad 
sūnus išbandytų savo jėgas muzikoje
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- Koncertavote Latvijoje per atrankas 
į „Euroviziją“. Ar nekilo minčių dalyvau-
ti atrankoje į šį konkursą?

- Noriu būti nuoširdi sau ir žmonėms. Kol 
nėra kūrinio, tol neisiu. O per naktį ką nors 
specialiai kurti nemoku ir negaliu. Be to, ne-
mėgstu konkursų, nuo pat vaikystės iš baimės 
negalėdavau susikaupti, kai reikėdavo kam 
nors atsiskaityti. Manau, kad pats šio konkur-
so principas yra keistas. Prieš „Euroviziją“ 
Viliją visi gyrė, po to, kai ji nepateko į finalą, 
persigalvojo ir ėmė peikti. Žmonės negali taip 
keisti savo nuomonės priklausomai nuo vėjo 
krypties ar išvis neaišku nuo ko.

- Kaip apskritai vertinate šiandienę 
lietuvišką muzikinę sceną ir tai, kas joje 
vyksta?

- Labai gerai. Anksčiau būdavo taip, kad 
kokio nors įdomesnio projekto ar atlikėjo rei-
kėdavo laukti, o jei išgirsdavai, jis grodavo už-

sidaręs kokiam nors savo rūsyje. Dabar yra 
taip, kad daugelį tų įdomių žmonių aš asme-
niškai pažįstu, jie nėra kur nors pasislėpę, jų 
kūryboje juntama laisvė. Pasigendu tik daugiau 
unikalesnių balsų, nes labai juntama iš Vakarų 
einanti įtaka - visos agileros, bijonsės ir pan.

- Vasarą daug koncertuosite, kada bus 
laikas atostogoms?

- Turėsiu savaitę, per kurią su vaiku va-
žiuosiu į „Telebimbam“ stovyklą. Praėjusiais 
metais ten buvome koncertuoti ir nutiko to-
kia juokinga istorija. Grojau lauke, kur skrai-
dė pulkai tokių mažų musyčių. Aš tik išsižio-
jau dainuoti, jos man ir suskrido į burną, kad 
net užspringau. Tada man kažkas atnešė tokią 
kepurę su tinkleliu, užsidėjau ją, bet jos ir per 
tą tinklą pralįsdavo, tad kas kelias dainas tek-
davo ją nusiimti, iškratyti ir toliau dainuoti. 
Reikia tikėtis, šiemet taip nebus.

„Kai reiKia 
parašyti dainos 
žodžius, susiduriu 
su dilema - ar 
parašyti taip, Kad 
KieKvienam jonui 
būtų aišKu, ar taip, 
Kad pasaKytum 
esminius dalyKus“

n Gimė 1980 m. vasario 10 d. Klaipėdoje

n Vilniaus universitete įgijo žurnalistikos baka-

lauro ir ryšių su visuomene magistro diplomus

n 2002 m. su merginų roko grupe „Muscat“ 

pradėjo muzikinę karjerą

n 2005 m. Jurgos sceniniu vardu pradėjo solinę 

muzikinę karjerą, tais pačiais metais išleido pirmą 

albumą „Aukso pieva“

n 2007 m. lapkričio 1 d. Jurga sulaukė 

pripažinimo Miunchene vykusiuose „MTV Europe 

Music Awards 2007“ apdovanojimuose. Iš Džastino 

Timberleiko (Justin Timberlake) rankų gavo MTV 

apdovanojimą „Best Baltic Act“ nominacijoje

n 2008 m. rugpjūčio 28 d. su savo draugu akto-

riumi ir dainininku Vidu Bareikiu susilaukė sūnaus 

Ado. Po metų jiedu susituokė

DosjĖ Ilgą laiką apie aktorystę svajojusi 
dainininkė Jurga Šeduikytė-
Bareikienė džiaugiasi išbandžiusi 
savo jėgas tiek teatre, tiek kine 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„LaisvaLaikio“ interviu
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Tai nėra pirmasis apdovanojimas, kurį gavo 
„Chocolate Naive“ plytelės. „Next Organic Ber-
lin“ renginyje D.Užpalio verslas buvo pripažin-
tas viena iš 3 pažangiausių maisto įmonių Rytų 
Europoje, o pieninis šokoladas iš Papua ir Javos 
kakavos pupelių gavo „International Chololate 
Awards“ prizą. Tačiau aukščiausią apdovanojimą 
„Chocolate Naive“ iškovojo pirmą kartą. „Šis 
laimėjimas mane patį džiugina labiausiai, nes tai 
prestižiškiausias šokolado apdovanojimas pasau-
lyje, laukiamiausias ir trokštamiausias visų šo-
kolado gamintojų“, - šypsojosi D.Užpalis. 

Juodojo šokolado su įdarais kategorijoje auk-
są gavo „Chocolate Naive“ juodojo šokolado ply-
telė iš Madagaskaro kakavos pupelių su lietuviš-
ku miško medumi. „Dalyvius vertino kompeten-
tinga komisija, kurią sudaro apie 50 narių -  
šokolado kritikų, konditerių, šokolado industri-
jos atstovų ir netgi kai kurie gamintojai. Komi-
sija vertino nežinodama, kieno produktą ragavo, 
todėl manau, kad vertinimas buvo objektyvus, 
o mūsų plytelė buvo išties gera ir tiesiog nega-
lėjo nelaimėti“, - įsitikinęs D.Užpalis. 

Nors jaunas vyras sako, kad  jam ne visai 
tinka apibūdinimas „verslininkas“, jis pripažįs-
ta, kad verslo šioje veikloje daug. „Man svarbu, 
kad ši veikla neliktų vien verslu, bet ji turi funk-
cionuoti kaip verslas. Žvelgiant iš šios perspek-
tyvos, „International Chololate Awards“ ir pa-

našūs apdovanojimai labai padeda. Gaminto-
jo reputacija negali būti pagrįsta vien gražiais 
žodžiais. Prabilti į klientą turi pats produk-
tas“, - sakė verslininkas. Jo gaminamomis 
šokolado plytelėmis prekiaujama centruose, 
kuriuose dar nebuvo patekę kiti Lietuvos 
gamintojai: legendinėje Londono prekybos 
centro „Selfridge“ šokolado bibliotekoje, 
Paryžiaus „La Grande Epicerie de Paris“, 
Milano „Brian & Barry“ parduotuvėse. 
„Ten, kur yra prestižinė šokolado pardavimo 
vieta, tikėtina, kad galima arba netrukus bus 
galima įsigyti ir „Chocolate Naive“. Mūsų 
šokoladai jau žinomi pasaulyje, nuo Kazach-
stano, Vokietijos iki JAV ar Japonijos, kuri 

yra antra pagrindinė „Chocolate Naive“ rinka 
po Lietuvos“, - sakė D.Užpalis, neslepiantis 
ambicijų tapti vienu iš 5 geriausių šokolado 
gamintojų pasaulyje.

Veidai

Kai maždaug prieš 4 metus Domantas Užpalis 
(30) ėmėsi šokolado verslo, daug kas abejojo jo sėk
me, sukiojo pirštą prie smilkinio ir sakė, kad šalyje, 
neturinčioje šokolado gamybos tradicijų, tai daryti 
mažų mažiausia naivu. Šiandien jo įkurta įmonė 
„Chocolate naive“ yra viena iš 200 pasaulio manu
faktūrų, šokoladą gaminančių nuo kakavos pupe
lės. Šiemet gavusi „international Chololate awards 
2014“ auksą, tapo ir pirmąja Baltijos šalyse bendro
ve, apdovanota  šokolado „oskaru“. 

Domantas Užpalis pelnė  
šokolado „Oskarą“

Domantas Užpalis sukūrė Lietuvoje 
šokolado rinką ir ją užėmė, taip 
atversdamas naują lietuviško 
šokolado istorijos puslapį

Domanto Užpalio asmeninio albumo nuotr.
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Veidai

Kultinis lietuvių serialas „Moterys meluoja geriau“ didžiulio pa-
sisekimo sulaukė ne tik gimtinėje, bet ir už jos ribų. Jau antrą se-
zoną reitingų lentelės aukštumose puikuojasi latviška serialo ver-
sija. Tiek lietuviškos, tiek latviškos televizijos eteryje rodomuose 
serialuose bene labiausiai žiūrovų dėmesį traukia žavingoji herojė 
Meda. Lietuvoje jos vaidmenį atlieka aktorė Inga norKuTė-ŽvI-
nIenė (42), o Latvijoje - aktorė evIJa SKuLTė (40).

Neseniai viename vakarėlyje šios dvi aktorės susitiko. I.Norkutė-
Žvinienė sako, kad, nepaisant išvaizdos skirtumų, jos abi spinduliuo-
ja charizma. „Aš blondinė, o ji tamsi, bet tokia pat žavinga, - juokda-
masi sakė aktorė. - Evija sakė žiūrinti mūsų lietuvišką serialą. Žino-
ma, jos herojė šiek tiek kitokia nei maniškė, bet akivaizdu, kad ji 
labai charizmatiška aktorė. Labai smagu buvo ją susitikti.“

Inga prisipažįsta, kad patarimų viena kitai jos nedalijo. „Patarimą 
galėčiau tik sau duoti - neprarasti formos. Mat per šiuos septynis 
sezonus aš savo personažą pamilau ir beveik su juo suaugau. Nors, 
tiesą pasakius, iš pradžių turėjau vaidinti ne Medą, o Margaritą. Ta-
čiau režisierius Alvydas Šlepikas nusprendė kitaip ir liepė man vai-
dinti Medą“, - atskleidžia aktorė. Serialu kaimyninėje šalyje taip pat 
rūpinasi lietuviai - režisierius Sigitas Račkys ir prodiuseris Rimvydas 
Martinaitis. 

Šoumenas, laidos „Žvaigždžių dešim-
tukas“ vedėjas vITaLIJuS CoLoLo (39) 
drauge su Tv3 laidos „Svajonių sodai“ 
komanda įveisė braškyną, kuris turėtų 
tapti kėdainiškio, prieš 3 metus palai-
dojusio žmoną ir auginančio 10 vaikų, 
verslu.

Norinčiam ant kojų atsistoti žmogui rei-
kia duoti ne žuvį, o meškerę. Kėdainių ra-
jone gyvenančio Vido Kilijono šeimai tokia 
„meškere“ taps 3 arų ploto veislinis braš-
kynas, kurį padėjo įrengti V.Cololo ir laidos 
„Svajonių sodai“ komanda. Pasodinus aš-
tuonis šimtus braškių daigų, jau po pusan-
tro mėnesio bus galima uogas skinti, val-
gyti ir pelningai parduoti. Šiemet naujajame 
braškyne jų turėtų užaugti 120 kilogramų, 
o kitąmet - jau 400.

Daugiavaikis tėvas V.Kilijonas atsisvei-
kindamas prisipažino esąs maloniai sutrikęs 
dėl tokio jo šeimai parodyto dėmesio ir dėl 
gautų dovanų gausos. Jo sutrikimą blaškė 
šmaikštusis V.Cololo, tądien žadėjęs mokytis 
net ir karvę melžti. Mažieji Kilijonai, išgirdę, 
kad ūkiškasis humoristas turi pedagoginį 
išsilavinimą, jam nešė ir savo sąsiuvinius 
parodyti, ir eilėraščius deklamavo. Vi
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ą Ūkiškiausiu šoumenu 
vadinamas Vitalijus 
Cololo padėjo 
daugiavaikei šeimai 
įkurti braškyną, 
kuriame jau šiemet 
turėtų užaugti 120 
kilogramų braškių

TV3 nuotr.

brunetėLatvių Meda - 

Medą vaidinančios aktorės Evija Skultė  
ir Inga Norkutė-Žvinienė skirtingos 
išvaizdos, bet abi labai charizmatiškos

TV3 nuotr.
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Aktyviai gyvenanti, įvairiose sporto ša-
kose savo jėgas vis išbandanti TV3 sporto 
žinių vedėja VlAdA MusVydAiTė (30) 
gali savimi didžiuotis. Šiais metais azar-
tiškoji Vlada jėgas išbandė ir jau devynio-
liktą kartą rengtame „Press ralyje 2014“. 
V.Musvydaitė ralyje dalyvavo su vienu 
geriausių lietuvoje ralio lenktynininku 
Vytautu Švedu, tačiau šį sykį vyras užėmė 
šturmano poziciją. Pora vairavo „seat leon 
FR“ ekipažą.

V.Musvydaitė prieš ralį džiaugėsi, kad  
V.Švedas pirmiausia ją moko valdyti savo emo-
cijas. Mat prie vairo, kur reikia susikaupimo ir 
dėmesio - emocijoms ne vieta. „Paprastai mo-
terį prie vairo reikia raginti spausti greičio pe-
dalą, o Vladą - atvirkščiai - reikia raminti. Vai-
ruojant svarbiausia yra tikslumas, o tik paskui 
greitis. Žinant jos užsidegimą ir baimės jausmo 
neturėjimą, nesinorėtų varžybų baigti už trasos 
ribų“, - sakė lenktynininkas. Vladą labiausiai 
stebino šturmano bei mokytojo kantrybė ir ra-
mybė. Žurnalistė dešimt metų vairavo automo-
bilį su automatine pavarų dėže, todėl ne vieną 
elementarų dalyką teko mokytis iš naujo. „Va-
žiuoti man sekasi gerai, tačiau sunki užduotis 

buvo pajudėti iš vietos. Žinoma, Vytautas yra 
labai kantrus mokytojas, atrodo, kad startavimo 
problema jau įveikta“, - pasakojo žurnalistė.

Vlada prieš varžybas sulaukė ir savo štur-
mano staigmenos. V.Švedas žurnalistę pa-
kvietė išbandyti tikrą ralio trasą su jo lenk-
tyniniu automobiliu. „Buvo akimirkų, kai ma-
niau, kad tikrai apsiversime. Bet greitis buvo 

toks didelis, kad negalėjau net cyptelėti. 
Keista, tačiau, nors ir buvo tikrai baisu, jau-
čiausi saugi ir visiškai pasitikėjau savo eki-
pažo nariu. Buvau pasiruošusi net verstis, 
bet, ačiū Dievui, pasivažinėjimas baigėsi ge-
rai“, - įspūdžiais dalijosi V.Musvydaitė.

Visi tarptautinio žurnalistų ralio dalyviai 
turėjo įveikti vairavimą naktį, žvyrkeliu, kliū-
čių ruožus ir kitas rungtis. Iš viso lenktyni-
ninkai per dvi dienas turėjo įveikti apie 300 
kilometrų. Tiesa, sporto žinių vedėja ralyje 
kovėsi atkakliai, tačiau šiais metais didelių 
aukštumų pasiekti nepavyko. Tikėkimės, ki-
tais metais jubiliejiniame „Press ralyje“ Vla-
da užims aukščiausią vietą.

Sporto žinių vedėja spaudė

Veidai

gazą

„greitiS buvo 
tokS dideliS, kad 
negalėjau net 
cyptelėti“

Vlada Musvydaitė dešimt 
metų vairavo automobilį su 
automatine pavarų dėže, todėl 
ne vieną elementarų dalyką teko 
mokytis iš naujo - jai padėjo 
lenktynininkas Vytautas Švedas

Almanto Vilbiko nuotr.
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Veidai

Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ, Ringailė STULPINAITĖ

Trumpai. vyriškai.

Į „Laisvalaikio“ klausimus atsako 
grupės „Biplan“ vokalistas Maksas 
MeLManas

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

- Futbolas. (Šypsosi.)

- Tikras vyras visuomet privalo 
būti pasiruošęs... 

- Apginti savo šeimą. 

- Moterys to nesupras...
- To paties fotbolo. Ir manyčiau, ne 

tik futbolo, bet taisyklės, kuri vadinama 
nuošale. Savo žmonai tą aiškinau jau 
penkis kartus ir ji vis tiek dar nesupra-
to. Aš pasaulio futbolo čempionate pa-
laikysiu anglus. (Šypsosi.) 

Trumpai. moTeriškai.

Į „Laisvalaikio“ klausimus atsako tele-
vizijos laidų vedėja egLė skroLytė

- Kokios veiklos ar hobiai jums 
atrodo patys moteriškiausi?

- Aš nemėgstu veiklų skirstymo į vy-
riškas ar moteriškas. Viskas turi būti tie-
siog žmogiška, ir svarbiausia, kad veikla, 
kuria žmogus užsiima, jam tikrai patiktų.

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

- Nežinau kodėl, bet pirmiausia pa-
galvojau apie flirtą. (Juokiasi.)

- Vyrai to nesupras...
- Moteriško noro atrodyti patrauk-

lioms jiems. Šiuolaikinės labiau eman-
cipuotos moterys ginasi, jog puošiasi 
tik dėl savęs, bet manau, kad tai yra 
savęs ir kitų apgaudinėjimas. 

Į Lietuvą iš studijų užsieniuose su koncer-
tais vasaros muzikos festivaliuose grįž-
ta talentingiausi jaunieji šalies atlikėjai, 
kurie netolimoje ateityje taps geriausia 
šalies vizitine kortele. tarp jų - ir pianistė 
gryta tatorytė (25).

m.rubackytės pastebėta pianistė

Vokietijos Karlsrūhės muzikos universi-
tete magistrantūros studijas baigianti pianis-
tė Gryta Tatorytė jau ne kartą lenkėsi Lietu-
vos publikai.

Grytai dalyvaujant profesorės Mūzos Ru-
backytės meistriškumo pamokose, garsi ša-
lies pianistė apie jaunąją atlikėją yra pasakiu-
si: „O mergaitė turi apetitą gyventi muzika.“ 
Didžiulio tarptautinės muzikų bendruomenės 
susidomėjimo Gryta sulaukė būdama 11 me-

tų, kai Paryžiuje dalyvavo A.Rubinšteino kon-
kurse ir laimėjo specialią premiją. Nuo to lai-
ko G.Tatorytė yra pelniusi daugybę apdova-
nojimų tarptautiniuose konkursuose Lietu-
voje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje ir ki-
tose šalyse. Yra grojusi prestižiniame Šlėz-
vigo-Holšteino festivalyje Vokietijoje.

išleido kompaktinę plokštelę

„2012 metais Vokietijoje kartu su Main-
haimo jaunimo simfoniniu orkestru išleista 
pirmoji Grytos kompaktinė plokštelė. Kla-
sikinės muzikos atlikėjui turėti savo kom-
paktinę plokštelę yra itin didelis pasiekimas 
ir pripažinimas, - sakė Rasa Kubilienė,  
M.Rostropovičiaus labdaros ir paramos fon-
do „Pagalba Lietuvos vaikams“ valdybos pir-
mininkė. - Iki 18 metų Gryta buvo remiama 
M.Rostropovičiaus fondo, kaip kad leidžia 
mūsų įstatai. Tačiau ir vėliau, sukakus pil-
nametystei, stebime fondo globotus vaikus, 
rūpinamės jais.“

Jaunieji talentaigrįžta

„O mergaitė turi 
apetitą gyventi 
muzika“

Mūza Rubackytė

Birželio 20 dieną G.Tatorytė koncertuos su 

smuikininku Algirdu Šochu per 

„Kultūros naktį“ Valdovų rūmuose

Gryta Tatorytė jau pelnė ne 
vieną apdovanojimą
Grytos Tatorytės asmeninio albumo nuotr.
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Veidai

Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ, Ringailė STULPINAITĖ

Trumpai. vyriškai.

Į „Laisvalaikio“ klausimus atsako 
grupės „Biplan“ vokalistas Maksas 
MeLManas

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

- Futbolas. (Šypsosi.)

- Tikras vyras visuomet privalo 
būti pasiruošęs... 

- Apginti savo šeimą. 

- Moterys to nesupras...
- To paties fotbolo. Ir manyčiau, ne 

tik futbolo, bet taisyklės, kuri vadinama 
nuošale. Savo žmonai tą aiškinau jau 
penkis kartus ir ji vis tiek dar nesupra-
to. Aš pasaulio futbolo čempionate pa-
laikysiu anglus. (Šypsosi.) 

Trumpai. moTeriškai.

Į „Laisvalaikio“ klausimus atsako tele-
vizijos laidų vedėja egLė skroLytė

- Kokios veiklos ar hobiai jums 
atrodo patys moteriškiausi?

- Aš nemėgstu veiklų skirstymo į vy-
riškas ar moteriškas. Viskas turi būti tie-
siog žmogiška, ir svarbiausia, kad veikla, 
kuria žmogus užsiima, jam tikrai patiktų.

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

- Nežinau kodėl, bet pirmiausia pa-
galvojau apie flirtą. (Juokiasi.)

- Vyrai to nesupras...
- Moteriško noro atrodyti patrauk-

lioms jiems. Šiuolaikinės labiau eman-
cipuotos moterys ginasi, jog puošiasi 
tik dėl savęs, bet manau, kad tai yra 
savęs ir kitų apgaudinėjimas. 

Į Lietuvą iš studijų užsieniuose su koncer-
tais vasaros muzikos festivaliuose grįž-
ta talentingiausi jaunieji šalies atlikėjai, 
kurie netolimoje ateityje taps geriausia 
šalies vizitine kortele. tarp jų - ir pianistė 
gryta tatorytė (25).

m.rubackytės pastebėta pianistė

Vokietijos Karlsrūhės muzikos universi-
tete magistrantūros studijas baigianti pianis-
tė Gryta Tatorytė jau ne kartą lenkėsi Lietu-
vos publikai.

Grytai dalyvaujant profesorės Mūzos Ru-
backytės meistriškumo pamokose, garsi ša-
lies pianistė apie jaunąją atlikėją yra pasakiu-
si: „O mergaitė turi apetitą gyventi muzika.“ 
Didžiulio tarptautinės muzikų bendruomenės 
susidomėjimo Gryta sulaukė būdama 11 me-

tų, kai Paryžiuje dalyvavo A.Rubinšteino kon-
kurse ir laimėjo specialią premiją. Nuo to lai-
ko G.Tatorytė yra pelniusi daugybę apdova-
nojimų tarptautiniuose konkursuose Lietu-
voje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje ir ki-
tose šalyse. Yra grojusi prestižiniame Šlėz-
vigo-Holšteino festivalyje Vokietijoje.

išleido kompaktinę plokštelę

„2012 metais Vokietijoje kartu su Main-
haimo jaunimo simfoniniu orkestru išleista 
pirmoji Grytos kompaktinė plokštelė. Kla-
sikinės muzikos atlikėjui turėti savo kom-
paktinę plokštelę yra itin didelis pasiekimas 
ir pripažinimas, - sakė Rasa Kubilienė,  
M.Rostropovičiaus labdaros ir paramos fon-
do „Pagalba Lietuvos vaikams“ valdybos pir-
mininkė. - Iki 18 metų Gryta buvo remiama 
M.Rostropovičiaus fondo, kaip kad leidžia 
mūsų įstatai. Tačiau ir vėliau, sukakus pil-
nametystei, stebime fondo globotus vaikus, 
rūpinamės jais.“

Jaunieji talentaigrįžta

„O mergaitė turi 
apetitą gyventi 
muzika“

Mūza Rubackytė

Birželio 20 dieną G.Tatorytė koncertuos su 

smuikininku Algirdu Šochu per 

„Kultūros naktį“ Valdovų rūmuose

Gryta Tatorytė jau pelnė ne 
vieną apdovanojimą
Grytos Tatorytės asmeninio albumo nuotr.
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Eimantė Juršėnaitė

- Jaunieji verslininkai neretai pradeda 
steigti verslus dar būdami studentais, o 
kai kurie ir besimokydami mokykloje. Ar 
jie tikrai ne per jauni ir pakankamai su-
brendę prisiimti tokią atsakomybę?

- Šiuo klausimu turiu gana dviprasmišką 
nuomonę. Įrankių ir galimybių pradėti verslą 
yra, kaip ir sėkmės sulaukusių verslininkų is-
torijų, tačiau nebaigus mokyklos verslo imtis 
tikrai nepatariu. Mano nuomone, jei yra gali-
mybės, vertėtų baigti ir universitetą. Manau, 
kad tokiame jauname amžiuje imtis verslo per 
anksti, o savo dėmesį nukreipti nuo studijų ir 
panašių svarbių dalykų netikslinga.

- O kada pats  pradėjote verslauti?
- Jei kalbame apie pirmuosius uždirbtus 

pinigus, reikėtų grįžti į tuos laikus, kai man 
buvo 3-4 metai. Su broliu atradome būdą 
gauti pinigų. Per vėjuotas dienas eidavome 
į pliažą, kur galėdavome rasti nemažai pa-
mestų monetų. Žinoma, turtų nesusikrovė-
me, bet ledų porcijai tikrai pakakdavo. (Juo-
kiasi.) Paauglystėje bandžiau uždirbti iš pla-
katų su garsiųjų Čeko Noriso (Chuck Nor-
ris),  Silvesterio Stalonės (Sylvester Stal-
lone) ir kitų įžymybių atvaizdais. Tuo metu 
atsirado kopijavimo technika, tad įsigydavau 
plakatą, o jo kopijas parduodavau kiek bran-
giau. Kadangi tada mano suvokimas apie 
autorines teises buvo miglotas, plakatų 
verslas atrodė puikus. Kai baigiau mokyklą, 
studijavau Vilniaus universitete. Tuo metu 
man, kauniečiui, persikrausčiusiam į Vilnių, 
reikėjo pinigų, kad galėčiau save išlaikyti. 

Buvau neseniai grįžęs iš Amerikos, kur vy-
kau su  moksleivių mainų programa ir bai-
giau vidurinę mokyklą, tad gerai mokėjau 
anglų kalbą. Studijuodamas mokiau vaikus 
anglų kalbos ir per valandą uždirbdavau 10 
kartų daugiau, nei tuo metu uždirbdavo ban-
ko tarnautojas. Galiausiai atsirado interne-
to bumas ir aš pradėjau kurti interneto sve-
taines. Buvo juntamas didelis restoranų, 
viešbučių ir kitų įmonių poreikis kurti savo 
interneto svetaines. Taigi visą gyvenimą 
verslavau. 

- Ar galvojantiesiems apie nuosavą 
verslą būtina baigti būtent verslo vadybos 
ar ekonomikos studijas?

- Gyvenimo patirtis rodo, kad tikrai ne-
būtina. Visokių profesijų atstovai gali dirbti 
įvairius darbus. Kaip matome, ir fizikai gali 
būti politikais. Pagrindinė universiteto ar 
mokyklos užduotis - išlavinti atmintį, suteik-
ti bendravimo, informacijos rinkimo ir apdo-
rojimo įgūdžių, struktūrinio mąstymo. O kal-
bant apie konkrečias veiklas, kiekvienas 
žmogus reikiamą informaciją turėtų susiras-
ti savarankiškai išoriniuose šaltiniuose -  
knygose, internete ir panašiai. Manau, kad 

šiuolaikinio profesionalo žinias turėtų suda-
ryti 5 proc. informacijos, gautos mokslo įs-
taigoje, ir 95 proc., surinkti jo paties. Turint 
tokius skaičius visai nesvarbu, ar universi-
tete žmogus studijavo istoriją, ar fiziką.  

- Per pastaruosius metus verslas labai 
sparčiai keičiasi. Ar akademikai spėja per-
rašyti ir atnaujinti vadovėlius?

- Tikrai nespėja. Pirmiausia norėčiau pasa-
kyti, kad verslas yra tik forma, bet ne esmė. 
Jis gali suktis apie restoranus, mediciną, logis-
tiką ir panašiai. Kalbant apie verslo esmę, ga-
lima išskirti tokias sritis kaip medicina, lotynų 
kalba ar panašiai, kur bazinė informacija iš prin-
cipo nesikeičia ir programos universitetuose 
yra gana geros. Tačiau šiuolaikinės technolo-
gijos keičiasi kasdien ir studentui atėjus studi-
juoti dėstoma medžiaga jau yra pasenusi. Todėl 
svarbu suteikti studentui žinių, kaip surasti ir 
apdoroti informaciją bei lavinti struktūrinį mąs-
tymą, bendravimo įgūdžius, o ne mokyti nusi-
stovėjusių, o kartais ir pasenusių tiesų. Viskas 
priklauso nuo pasirinktos srities.

- Jei daugelį žinių reikia surinkti sava-
rankiškai, iš išorinių šaltinių, kaip žinoti, 
kurie šaltiniai iš tiesų vertingi ir patikimi?

- Tai vienas iš įgūdžių, kuriuos galima išla-
vinti universitete. Kaip susigaudyti informaci-
jos gausoje? Svarbiausia išsiaiškinti, ar autorius 
arba informaciją pateikusi įstaiga gana autori-
tetinga. Pavyzdžiui, skaitau Ričardo Bransono 
(Richard Branson) knygas, nes žinau, kad ap-
rašyti principai pasiteisino praktikoje. Jei randu 
mažiau žinomą autorių, kurio biografija rodo, 
kad jis visą gyvenimą kalba apie verslo teorijas, 
bet pats niekada neturėjo savo verslo, nedaly-
vavo panašioje veikloje, nemanau, kad toks 
šaltinis labai patikimas.

- Daug bendravote su jaunaisiais vers-
lininkais, kokias didžiausias jų klaidas ku-
riant verslą pastebėjote?

- Dažnai susiduriu su klaidingais požiū-
riais. Vardyti galima iki begalybės, tačiau ga-
lėčiau išskirti kelis, pasitaikančius dažniausiai. 

VERSLO ŽMONĖS

„Klaidinga manyti, 
kad idėja pati savaime yra vertė“
Ilja Laursas: 

„ Dar vIenas  
mItas - kaD žmogus 
Iš prIgImtIes arba 
yra versLInInkas, 
arba ne. tokIo 
geno kaIp 
versLumas nėra“

Vienas žymiausių šių dienų Lietuvos verslininkų, investuotojas ir „GetJar“ įkūrėjas 
ILJa Laursas (38) už laimėjimus versle sulaukė tarptautinio pripažinimo ir dau-
gybės prestižinių apdovanojimų. Nuolat skaitantis pranešimus didžiausiose tele-
komunikacijų konferencijose bei Harvardo, stanfordo, Berklio ir kituose žinomiau-
siuose pasaulio universitetuose, Ilja mielai dalijasi savo patarimais bei įžvalgomis 
ir su iniciatyviu jaunimu Lietuvoje.

Ilja Laursas išleido knygą „Verslas naujai“, 

kurioje dalijasi patirtimi kuriant savo kompaniją, 

didžiausią pasaulyje atvirą mobiliųjų aplikacijų 

platformą „GetJar“. Knygą galima atsisiųsti 

nemokamai internete:  verslasnaujai.lt

NaudiNga

n Gimimo data: 1976 05 02.
n Studijos: ekonomika (Vilniaus universitetas).
n Nuo 1999 m. I. Laursas įgyvendino daugiau 
nei 10 sėkmingų projektų, tarp kurių - didžiausia 
Lietuvoje viešbučių rezervavimo sistema lithuanian-
hotels.com, mobilioji mokėjimo sistema „MicroPay“, 
mobiliųjų žaidimų studija „Midas Mobile“, trimatės 
fotografijos portalas geoglance.com. 
n 2004 m. įkūrė kompaniją „GetJar“. 
n Europos verslo laikraščių asociacija Ilją išrinko 
Europos metų vadovu.
n „Wall Street Journal“ įtraukė į 25 ryškiausių 
Europos technologijų lyderių sąrašą.
n Pasaulio ekonomikos forume Davose jis pelnė 
„Technologijų pionieriaus“ apdovanojimą. 
n Žurnalas „Time“ lietuvį pripažino vienu iš 
dešimties, kurie pakeis žmonijos ateitį.
n Verslininkui įteiktas „Globalios Lietuvos“ apdovano-
jimas už pasiekimus verslo ir vadybos srityse.

dOSjĖ:
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Eimantė Juršėnaitė

- Jaunieji verslininkai neretai pradeda 
steigti verslus dar būdami studentais, o 
kai kurie ir besimokydami mokykloje. Ar 
jie tikrai ne per jauni ir pakankamai su-
brendę prisiimti tokią atsakomybę?

- Šiuo klausimu turiu gana dviprasmišką 
nuomonę. Įrankių ir galimybių pradėti verslą 
yra, kaip ir sėkmės sulaukusių verslininkų is-
torijų, tačiau nebaigus mokyklos verslo imtis 
tikrai nepatariu. Mano nuomone, jei yra gali-
mybės, vertėtų baigti ir universitetą. Manau, 
kad tokiame jauname amžiuje imtis verslo per 
anksti, o savo dėmesį nukreipti nuo studijų ir 
panašių svarbių dalykų netikslinga.

- O kada pats  pradėjote verslauti?
- Jei kalbame apie pirmuosius uždirbtus 

pinigus, reikėtų grįžti į tuos laikus, kai man 
buvo 3-4 metai. Su broliu atradome būdą 
gauti pinigų. Per vėjuotas dienas eidavome 
į pliažą, kur galėdavome rasti nemažai pa-
mestų monetų. Žinoma, turtų nesusikrovė-
me, bet ledų porcijai tikrai pakakdavo. (Juo-
kiasi.) Paauglystėje bandžiau uždirbti iš pla-
katų su garsiųjų Čeko Noriso (Chuck Nor-
ris),  Silvesterio Stalonės (Sylvester Stal-
lone) ir kitų įžymybių atvaizdais. Tuo metu 
atsirado kopijavimo technika, tad įsigydavau 
plakatą, o jo kopijas parduodavau kiek bran-
giau. Kadangi tada mano suvokimas apie 
autorines teises buvo miglotas, plakatų 
verslas atrodė puikus. Kai baigiau mokyklą, 
studijavau Vilniaus universitete. Tuo metu 
man, kauniečiui, persikrausčiusiam į Vilnių, 
reikėjo pinigų, kad galėčiau save išlaikyti. 

Buvau neseniai grįžęs iš Amerikos, kur vy-
kau su  moksleivių mainų programa ir bai-
giau vidurinę mokyklą, tad gerai mokėjau 
anglų kalbą. Studijuodamas mokiau vaikus 
anglų kalbos ir per valandą uždirbdavau 10 
kartų daugiau, nei tuo metu uždirbdavo ban-
ko tarnautojas. Galiausiai atsirado interne-
to bumas ir aš pradėjau kurti interneto sve-
taines. Buvo juntamas didelis restoranų, 
viešbučių ir kitų įmonių poreikis kurti savo 
interneto svetaines. Taigi visą gyvenimą 
verslavau. 

- Ar galvojantiesiems apie nuosavą 
verslą būtina baigti būtent verslo vadybos 
ar ekonomikos studijas?

- Gyvenimo patirtis rodo, kad tikrai ne-
būtina. Visokių profesijų atstovai gali dirbti 
įvairius darbus. Kaip matome, ir fizikai gali 
būti politikais. Pagrindinė universiteto ar 
mokyklos užduotis - išlavinti atmintį, suteik-
ti bendravimo, informacijos rinkimo ir apdo-
rojimo įgūdžių, struktūrinio mąstymo. O kal-
bant apie konkrečias veiklas, kiekvienas 
žmogus reikiamą informaciją turėtų susiras-
ti savarankiškai išoriniuose šaltiniuose -  
knygose, internete ir panašiai. Manau, kad 

šiuolaikinio profesionalo žinias turėtų suda-
ryti 5 proc. informacijos, gautos mokslo įs-
taigoje, ir 95 proc., surinkti jo paties. Turint 
tokius skaičius visai nesvarbu, ar universi-
tete žmogus studijavo istoriją, ar fiziką.  

- Per pastaruosius metus verslas labai 
sparčiai keičiasi. Ar akademikai spėja per-
rašyti ir atnaujinti vadovėlius?

- Tikrai nespėja. Pirmiausia norėčiau pasa-
kyti, kad verslas yra tik forma, bet ne esmė. 
Jis gali suktis apie restoranus, mediciną, logis-
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VERSLO ŽMONĖS

Ilja Laursas verslauti pradėjo 
būdamas vaikas, dabar jis -  vienas 
garsiausių ir sėkmingiausių naujosios 
kartos Lietuvos verslininkų, pelnęs 
net Europos metų vadovo titulą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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VERSLO ŽMONĖS

Klaidinga manyti, kad idėja pati savaime yra 
vertė. Neretai atrodo, kad jaunimas galvoja, jog 
kelias į sėkmę primena Pelenės istoriją. Naktį 
susapnavus idėją iš ryto niekas savaime neiš-
sisprendžia ir nesusiklosto. Jei jos būtų ko nors 
vertos, daugiau nieko nedaryčiau ir tik kurčiau 
idėjas. Galima pasiūlyti kasti auksą Marse ar 
pagaminti televizorių, kuris yra plonas kaip 
popierius. Šie sumanymai būtų vertingi tik tuo 
atveju, jei žmonės rastų būdą nukeliauti į Mar-
są ir atgabenti žaliavų ar sukurtų labai plonas 
baterijas ir panašiai. Tik idėjos įgyvendinimas 
yra tūkstančius kartų sudėtingesnis nei jos su-
kūrimas. Mitas ir tai, kad neturint finansų, ne-
kilnojamojo turto ar užstatų pradiniam kapita-
lui verslo pradėti neverta. Gyvename nebe XIX 

amžiuje ir ne „perestroikos“ laikais. Šiuo me-
tu yra labai daug civilizuotų, išvystytų ir efek-
tyvių finansavimo instrumentų, nereikalaujan-
čių užstatų, o kartais ir finansų grąžinimo. To-
kiais atvejais investicinės lėšos negrąžintinos, 
skolininkų nelieka. Dar vienas įsitikinimas - 
kad žmogus iš prigimties arba yra verslininkas, 
arba ne. Tokio geno kaip verslumas nėra. Dau-
guma šių laikų sėkmingų verslininkų, tokių 
kaip Stivas Džobsas, Bilas Geitsas, neprimena 
tokių stiprių asmenybių kaip Napoleonas ar 
Džonas Rokfeleris (John D. Rockefeller). Dabar 
verslo aplinka labai palanki, lanksti, todėl ne-
būtina būti Napoleonu, kad sujudintum porą 
tūkstančių žmonių. Tiesiog reikia būti kūrybin-
gam ir sugebėti įgyvendinti idėjas.

- Vadinasi, verslininku gali būti bet 
kas?

- Manau, kad taip. Verslininkas jau nėra tik 
juoda ar balta sąvoka. Skirtumas tarp versli-
ninko ir samdomo darbuotojo nyksta. Atsirado 
daugiau nei vienas būdas verslauti. Galima bū-
ti verslo įkūrėju, daug rizikuoti ir, jei pasiseka, 
gauti didelę finansinę grąžą. Bet galima rinktis 
vieną iš alternatyvų - būti bendrakūrėju, tik 
dalį laiko skiriančiu verslui ir turintį tam tikrą 
procentą įmonės akcijų. Taip pat galima būti 
naujos kompanijos vadovybės ar valdybos na-
riu, patarėju ir skirti tik kelias dienas per mė-
nesį verslui, vėlgi visiškai nevaldant projekto, 
bet turint tam tikrą procentą akcijų. Šiuo metu 
bankai už indėlius moka labai mažas palūkanas, 
tad pinigus galima investuoti į verslą ir kažkam 
padėti įgyvendinti idėją būnant angelu - inves-
tuotoju. Taigi yra daug būdų verslauti ir tai 
daryti gali bet kas. 

- Pastaruosius metus aktyviai inves-
tuojate į verslą. Kokiais kriterijais remian-
tis pasirenkate, kur investuoti?

- Dažniausiai sprendimas priimamas in-
tuityviai. Žinoma, yra keli neformalūs krite-
rijai. Kad investuočiau, verslas pirmiausia 
turi turėti potencialą tapti globaliu. Su visa 
pagarba maisto įmonėms, į kebabų kioskelį 
investuoti nesinori, nes vargu ar tokia lokali 
veikla išsiplės į tinklą, labai populiarų visame 
pasaulyje. Socialiniai tinklai, tokie kaip „Fa-
cebook“, per keletą metų gali pasiekti šimtus 
milijonų vartotojų, jei yra tinkamai įgyvendi-
nami ir sėkmingi. Lokalus verslas - restora-
nai, kirpyklos - tokio vartotojų skaičiaus ne-
pasiekia, todėl man tai neįdomu. Priežastis 
labai paprasta - investicinė veikla vadinama 
rizikos kapitalu, nes rizika šiame versle labai 
didelė, o investuojamų pinigų nesėkmės atve-
ju niekas negrąžina. Tačiau jei pasiseka, ga-
lima gauti labai didelę grąžą. Rizikos kapitalas 
dirba tik su projektais, kurie duoda šimtą ar 
tūkstančius kartų didesnę grąžą mainais į di-
delę riziką. Daugiausia tai vadinamosios pra-
dedančiosios įmonės. Žinoma, visai nenoriu 
nuvertinti kitų veiklų, pavyzdžiui, nekilnoja-
masis turtas - saugi investicija, o rizikos ka-

pitalas dirba su milijonus vartotojų turinčio-
mis pradedančiosiomis įmonėmis. 

 Antras kriterijus - labai kvalifikuota ko-
manda. Tikimybė, kad idėja bus įgyvendinta, 
kokybiškai didesnė, jei prie jos dirba profesio-
nalai. Jei žmogus nesuvokia, apie ką mąsto, 
kalba apie auksą Marso kanjonuose, o nieko 
neišmano apie raketų statybą ar tarpgalaktinę 
ekonomiką, tikrai nieko neišeis. (Juokiasi.)

Galiausiai projektai, skirti lokaliai rinkai ar 
susiję su energetika ir nekilnojamuoju turtu, ma-
nęs nedomina, nes širdis linksta prie kitokių da-
lykų. Mane domina man pažįstamos šakos - mo-
biliosios aplikacijos, telekomunikacijos, žaidimų 
projektai. Daug ramiau, kai investuoji į pažįstamą 
sritį. Mano galva, rizikos kapitalo pinigai turi bū-
ti išmanieji pinigai. Aš esu grandis tarp jauno 
verslininko ir pasaulio, nes atnešu savo patirtį, 
kontaktus, patarimus ir panašiai. Jei, pavyzdžiui, 
pradedančioji įmonė veikia mobiliųjų žaidimų 
srityje, aš pažįstu šimtą visų nors kiek populiarių 
pasaulyje žaidimų kūrėjų ir vienu skambučiu ga-
liu pasiekti visus potencialius partnerius. Tai ga-
na aukšta pridėtinė vertė. Taigi kombinacija ma-
no pinigų, pridėtinės vertės ir geros idėjos, kva-
lifikuotos komandos potencialiai sėkminga.

„Yra daug būdų 
verslauti ir tai 
darYti gali bet 
kas“

„Manau, kad 
šiuolaikinio 
profesionalo 
žinias turėtų 
sudarYti 5 % 
inforMacijos, 
gautos Mokslo 
įstaigoje, ir  
95 %, surinkti  
jo paties“

Atskleistas ir dar vienas Iljos Laurso 
talentas - visą vasarą veiks jo fotografijų 
paroda, kurios metu bus galima įsigyti 
eksponuojamus darbus, o iš jų gautas 
pelnas bus skirtas paramos ir labdaros 
fondui „Mamų unija“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Ilja Laursas, bendraudamas su daugiau nei 1000 
studentų iš maždaug 50 pasaulio universitetų, atliko 
savotišką tyrimą, ir jo rezultatai parodė, kad pinigai 
yra tik viena iš 7 priežasčių imtis verslo, tačiau ne 
pagrindinė. Remiantis tyrimo rezultatais, pagrindi
niai motyvai yra šie:
n Noras bent kiek pakeisti pasaulį
n Galimybė užsiimti norima, mėgstama veikla
n Gyvenimo būdas, neįpareigojantis 8-17 val. 
sėdėti biure
n Savarankiškumas, kūrybiškumas.
n „Darbas sau“
n Finansinė grąža
n Iššūkis, savęs išbandymas

ĮDOMU:
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SAVAITĖS AKCENTAS

Didžiausio šių metų sporto reginio - Bra-
zilijoje vyksiančio Pasaulio futbolo čem-
pionato - transliacijoms besirengianti 
LRT televizija savaitgalį sostinės gyven-
tojus ir svečius kvietė į „Mažąją Braziliją“, 
kurioje buvo galima ne tik sudalyvauti 
gatvės futbolo turnyruose, pasigrožėti 
įspūdingais įvarčiais, bet ir susipažinti 
su spalvinga brazilų kultūra, virtuve, šo-
kiais, kovos menais. 

Daugiausiai praeivių dėmesio sulaukė 
futbolo varžybos tarp komandų „Žvaigždės“ 
ir „Žalgirio legendos“. Pirmojoje komandoje 
pasirodė tokie žinomi veidai, kaip Marijonas 
Mikutavičius, Martynas Starkus, Rolandas 
Skaisgirys, o antrojoje - Stasys Danisevičius, 
Rimas Radzevičius, Edvardas Malkevičius, 
Edgaras Jankauskas ir kiti. LRT į renginį taip 
pat delegavo savo komandą, kurioje žaidė 
žinomi futbolo profesionalai: komentatorius 
Tautvydas Meškonis, LRT sporto prodiuse-
ris Ramūnas Grumbinas, vienas LRT TV 
naujienų vadovų Jonas Ramelis. Žinomi žmo-
nės rungėsi dėl „Mažosios Brazilijos“ LRT 
futbolo taurės. 

aistros  kunkuliavo Vilniaus centreBrazilijos

Labai rimtas ir susikaupęs 
futbolininkas - Marijonas Mikutavičius

„Sveiko miesto“ rinkodaros ir  
projektų vadovė Inga Matkevičienė

Televizijos laidų vedėjas Martynas 
Starkus stengėsi kontroliuoti kamuolį 

ir neperleisti jo varžovams
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SAVAITĖS AKCENTAS

aistros  kunkuliavo Vilniaus centre

Renginio svečiai grožėjosi autentiškais 
brazilų ir Lotynų Amerikos šokiais, išbandė 
jėgas mokydamiesi capoeiros - braziliško ko-
vos meno. Specialią brazilų ir lotynų ritmais 
alsuojančią programą Pasaulio futbolo čem-
pionato proga parengė grupė „Kortamam-
bos“, žinomos šokių studijos ir mokyklos.

Ringailės StulpinaitėS ir  
irmanto SidaRevičiauS fotoreportažas

Susirinkusius miestiečius stebino 
aistringi Lotynų Amerikos šokiai

Vienas geriausių 
visų laikų Lietuvos 

futbolininkų 
Edgaras Jankauskas 

parodė, kas yra 
tikroji futbolo 

dvasia
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Psichologai įvairiai aiškina pirmosios mei-
lės fenomeną. Anot psichologo Tomo Luiso 
(Thomas Lewis), paaugliška meilė ir meilė, 
sulaukus brandaus amžiaus, skiriasi ne tik 
emociškai, bet ir chemine savo sudėtimi. Pa-
sirodo, kad paauglystėje meilę lydi didesni nei 
kada nors vėliau testosterono (vyriškas lytinis 
hormonas) ir progesterono (moteriškas lytinis 
hormonas) kiekiai. Be to, į kraują išmetamas 
oksitocinas - tas pats hormonas, kuris padeda 
užmegzti ryšį mamai ir gimusiam kūdikiui. 
Tai reiškia, kad pirmojoje meilėje užkoduota 
galinga seksualinė energija ir stiprus prierai-
šumas, galintis tęstis visą gyvenimą.

Kitas paaiškinimas apie pirmosios mei-
lės poveikį yra kiek paprastesnis. Kad ir kas 
nutinka pirmą kartą, įsimenama labiau - pir-
ma kelionė, pirmas darbas, pirmas pasima-

tymas. Kai žmogus įsimyli pirmą kartą, pa-
tiria tai, ko niekada anksčiau dar nebuvo pa-
tyręs, todėl šis jausmas būna toks stiprus. 
Kai žmogus įsimyli antrą ar trečią kartą, or-
ganizmui šis jausmas jau būna pažįstamas, 
todėl jį gali lengviau reguliuoti ir kontroliuo-
ti, to rezultatas - silpnesnė meilė.

Dar viena priežastis, kodėl žmonės linkę 
idealizuoti pirmąją meilę, yra ta, kad mūsų 
smegenys iki galo susiformuoja tik sulaukus 
25-erių. Iki tol už augimą ir dauginimąsi atsa-
kingi hormonai šėlsta kiek tik gali. Toks jų 
elgesys smegenyse sukuria narkotinį poveikį, 
skatinantį fantaziją. Kitais žodžiais tariant - 
paauglystėje žmogus nėra pajėgus panaudoti 
savo kritinio mąstymo ir objektyviai įvertinti 
savo meilės objekto, nes jį kontroliuoja che-
minės reakcijos, kurios nėra pavaldžios „svei-
kam protui“.

Ir tai dar ne viskas. Pirmajai meilei ilgam 
įstrigti mūsų širdyje padeda ir atmintis. Anot 
psichologų, žmogus geriausiai prisimena savo 
10-30 gyvenimo metų laikotarpį. Tai reiškia, 
kad pirmoji meilė neišvengiamai įstrigs į at-
mintį giliau nei visi kiti vyrai ar moterys, ku-
riais žavėjomės po trisdešimtojo gimtadienio.

Jau kurį laiką laimingai gyvenate su savo dabartiniu draugu ar drauge, nors drugeliai 
pilve nebeskraidžioja, esate patenkinti stabiliais santykiais. Staiga vieną dieną sutinka-
te savo pirmąją meilę - žvilgsniai susitinka ir širdyje vėl suplazda kitados jus kankinęs 
jausmas. Jei ši situacija jums pažįstama, priklausote nedideliam procentui žmonių, ku-
rių pirmoji meilė „nesurūdijo“. Remiantis statistika, tik 10 proc. žmonių susituokia su 
savo pirmąja meile, dar mažiau jų tą santuoką išlaiko. Nepaisant to, jei pirma meilė ir 
rūdija, ji vis tiek užima svarbią vietą atmintyje.

„Pirmoji meilė 
neišvengiamai 
įstrigs į atmintį 
giliau nei visi kiti 
vyrai ar moterys, 
kuriais žavėjomės 
Po trisdešimtojo 
gimtadienio“

meilė n erūdija? Pirma
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Kalti 
hormonai!

Blogi berniukai traukė ir darželyje

Dainininkė ElEna PuiDokaitė-atlanta (33) savo pir-
mąją meilę prisimena su šypsena. „tai nutiko darželyje, buvau gal 
kokių 5-6 metų. Man labai patiko vienas berniukas. Jis įstrigo po to, 
kai kartą iškrėtė tokią šunybę ir muiluotas savo rankas nusiplovė 
akvariume. už tokį poelgį buvo nubaustas, bet man įkrito į akį. at-
sako iš jo net nelaukiau, nepamenu, kad būtų rodęs man kokį nors 
dėmesį. Pamenu tik tiek, kad mane pačią sudomino pats faktas, ko-
dėl mane patraukė būtent jis. Gal yra tiesos tame posakyje, kad mo-
teris traukia blogi berniukai“, - svarstė E.Puidokaitė. tuo metu dėl 
posakio, kad pirma meilė nerūdija, jai kilo šiokių tokių abejonių.

„Manau, kad visuomet būdinga romantizuoti įvairias istorijas, 
susijusias su prisiminimais, šiltais jausmais, meilės nuotykiais. 
kodėl gi netikėti ir tuo, kad pirma meilė nerūdija? Manau, kad 
kai kuriuos iš tiesų aplanko tokie gilūs jausmai, ir žmonės sunkiai 
bepajėgia savo gyvenime atrasti ką nors geriau“, - savo mintimis 
dalijosi dainininkė. Dukrytę auginanti E.Puidokaitė sakė, kad kol 
kas iš jos istorijų apie pirmąją meilę dar negirdėjo, nors ši ir yra 

tokio pat amžiaus, kaip buvo ir pati atlikėja, kai susižavėjo ber-
niuku darželyje. „Manau, kad jai viskas dar prieš akis“, - šypso-
josi moteris.

Pirmajai meilei – rašteliai

Šeimynine laime besidžiaugiantis televizijos laidų ir renginių 
vedėjas RolanDas Vilkončius (38) įsitikinęs, kad pirmo-
ji meilė rūdija. „Įprastai pirmoji meilė užklumpa, kai būname 
moksleiviai ar paaugliai. tokiame amžiuje dar vėjai galvoje 
švilpauja“, - sakė jis. Žinomą vedėją pirmoji meilė užklupo, kai 
jis mokėsi 2-oje ar 3-ioje klasėje. tiesa, R.Vilkončius jau nepa-
mena, kuo jį sužavėjo graži bendraklasė, tačiau atmintyje liko 
romantiški įsimylėjėlių susirašinėjimai. „tais laikais mobiliųjų 
telefonų neturėjome, trumpųjų žinučių taip pat nesiuntėme, todėl 
savo mintis liedavome popieriuje. tiesa, tada meilės raštelių 
turinys buvo labai paprastas - „ką veiki? kaip sekasi?“, - pri-
siminė žinomas vyras. - už kasų mergaičių netampydavau, ne-
skriausdavau, juk jos silpnesnės. kiek pamenu, taip elgdavosi 
tik klasės „blogiukai“.

Pirma meilė kaip iš filmo

Gražuolė, „Mis lietuva 2011“ iEVa GERVinskaitė (23) 
gerai prisimena savo pirmąją meilę. „Įsimylėjau būdama gana 
brandaus amžiaus - 17 metų. tai buvo vaikinas iš mano gimto-
jo skuodo. nors simpatiją jautėme abu, iniciatyvą draugauti 
parodė jis. Šie santykiai man ilgam paliko labai gražius prisi-
minimus. Mūsų draugystė iš tiesų buvo verta visų pirmos meilės 
romantiškų apibūdinimų. Mano draugas buvo labai džentelme-
niškas, dovanojo gėlių, rodė dėmesį. Beveik kaip iš kokio filmo“, 
- šypsojosi ieva. nors santykiai ir buvo gražūs, po pusmečio jie 
nutrūko, todėl posakiu, kad pirma meilė nerūdija, gražuolė sakė 
netikinti. „Jei nerūdytų, gal iki šiol būtume kartu. Bet pusmetis 
man ir taip jau buvo gana ilgas laikotarpis. tuo metu buvo toks 
gana sudėtingas laikotarpis - nors gyvenau pas tėvus skuode, 
mokiausi klaipėdoje konservatorijoje. tad dėl atvėsusių jausmų 
galima apkaltinti ir atstumą. kita vertus, džiaugiuosi, kad po 
šių santykių niekas neliko su sudaužytomis širdimis. su savo 
pirmąja meile iki šiol gerai sutariu“, - pasakojo ieva.

meilė n erūdija? 
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Virtuvės šefas Linas samėnas (35), ku-
rio gardžiais patiekalais tikriausiai mė-
gaujasi ir džiaugiasi visa šeimyna, tvirti-
na, kad vairuodamas turi labai stiprų sa-
visaugos instinktą. Linas mano, kad kelyje 
vairuoti reikia atsakingai ir eismo taisyklių 
išmanymas bei šaltas protas yra tiesiog 
privalomi. O posūkio signalą reikia rodyti 
net tada, jei vairuotojus veikia mėnulio 
fazė, prastas oras ar nuotaikų kaita.

Ringailė Stulpinaitė

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

- Pats pirmasis kartas tikriausiai buvo ko-
kių septynerių metų tėčiui ant kelių. Jis man 
leido pasukioti vadinamąją „baranką“. (Juo-
kiasi.) Galbūt ir mažesnį pasisodindavo „pa-
vairuoti“, bet jau nepamenu. O pirmasis tikras 
kartas prie vairo buvo tada, kai lankiau vaira-
vimo kursus, manau, tuomet buvau kokių 18 
metų. Apsiėjau be jokių kuriozų ir nesėkmių, 
sekėsi gana gerai.  

- Ar turite svajonių automobilį?
- Na, tiesą sakant, kol buvau jaunesnis, 

pasvajodavau apie įvairius automobilius, o 

dabar jau nublanksta kai kurios svajonės. 
Svarbu, kad automobilis važiuotų. Bet jeigu 
leisčiau sau pasvajoti,  mane žavėtų ameri-
kietiškas kokių 70 metų „Chevrolet Camaro 
SS“. Tai nebūtų labai brangus automobilis, 
tačiau gana nepraktiškas, tad tikriausiai ir liks 
tik svajonė. Būtų smagu bent jau išmėginti 
tokį automobilį. 

- Gal žinote savo greičio rekordą?
- Aš turiu stiprų savisaugos instinktą, tad 

mano didžiausias pasiektas greitis buvo apie 
170 km/h. Mano žmona yra pasiekusi ir 220 
km/h. Ir jau gerokai mane pralenkė. Aš turbūt 
esu labiau pasisaugantis. Žinoma, kelyje, pri-
reikus, galiu spustelėti greičio pedalą, bet iš 
karto suveikia sveikas protas ir laikausi sau-
gaus greičio. Maža kas gali iššokti į kelią...

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Panemunės keliu arba į kaimą. Pasta-

rasis būtų nuo automagistralės nusukant 
link Ukmergės į dešinę ir keliukas per Tau-

jėnus į Panevėžį. Man tai pats nerealiausias 
kelias. Ateityje būtų smagu ir Italijos ke-
liukais pasivažinėti.

- Ką laikote bagažinėje ir daiktadė-
žėje?

- Daiktadėžėje laikau keletą veržliarak-
čių ir skudurėlį, o bagažinėje - dar vieną 
skudurą, gesintuvą, liemenę ir, tikriausiai, 
viskas. Tuščia pas mane. Aš nemėgstu, kai 
voliojasi nereikalingi daiktai. Žinoma, per 
laiką jų prisikaupia, bet visuomet stengiuo-
si susitvarkyti.

- Kas jums automobilyje yra svar-
biausia?

- Patikimumas vairuojant ir saugumas. 
Ekonomija ir komfortas taip pat ne mažiau 
svarbūs dalykai. Nesinorėtų ant „tabure-
tės“ sėdėti. Man svarbu kelyje jaustis sau-
giai ir stabiliai. 

- Kam teikiate pirmenybę: mechaninei 
ar automatinei pavarų dėžei?

- Mechaninei pavarų dėžei pirmenybę tei-
kiau, kai buvau jaunesnis, nes atrodė, kad ga-
lima važiuoti „greičio pedalas - dugnas“ ir 

„Vairuotojų kultūra priklauso nuo  mėnulio fazės“
Samėnas: 
Linas

„Daug saVybių 
reikia turėti, 
bet šaltas 
protas ir kelių 
eismo taisyklių 
išmanymas yra 
priValomas“
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kaitalioti tuos bėgius. O dabar, kai man to ne-
bereikia, labiau patinka automatinė ir visuo-
met laisva viena koja. Sankabos minkymas 
man jau iki gyvo kaulo yra įgrisęs. (Šypsosi.)

- Ką renkatės: dyzeliną, benziną ar 
dujas?

- Dyzeliną renkuosi tolimoms kelionėms, o 
benziną - važinėjimui mieste. O dujomis kaž-
kodėl nepasitikiu. 

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti? 

- Užsimerkti arba užmigti. Man yra tiek 
kartų tekę važiuoti ties užsnūdimo riba, kad 
net nesuskaičiuočiau. Visus kartus man pa-
vyko sukontroliuoti save ir neužmigti. 

- Trys rodikliai, pagal kuriuos nus-
prendžiate, kad prieš jus važiuoja pras-
tas vairuotojas?

- Pirmasis rodiklis - posūkio signalo 
nerodymas. Antrasis - kalbėjimas telefonu 
ir kažkokių neaiškių veiksmų, manevrų 
kelyje darymas, trečiasis - įgūdžių stoka. 
Bet labiausiai mane nervina tie, kurie ne-
rodo posūkio signalo arba nesugeba jo pa-
rodyti laiku.

- Gėdingiausias epizodas jūsų vaira-
vimo istorijoje?

- Gėdingiausias momentas tikriausiai 
buvo tuomet, kai dar buvau tik susipažinęs 
su savo būsima žmona, buvau neseniai iš-
laikęs teises ir pasisiūliau vairuoti jos au-
tomobilį. Bandžiau pasirodyti labai kietas, 
išvažiuoti iš kiemo mandriau ir įbrėžiau jos 
automobilį. (Šypsosi.) Žmona susirūpino tik 
tuo, ką jai tėtis pasakys, bet antras pasima-
tymas įvyko, tad viskas susiklostė gerai. 

- Kokiomis savybėmis turėtų pasižy-
mėti geras vairuotojas?

- Manau, kad pirmiausia jis turėtų vado-
vautis šaltu protu. Daug savybių reikia turė-
ti, bet šaltas protas ir kelių eismo taisyklių 
išmanymas yra privalomas. Svarbu rodyti po-
sūkio signalus.

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

- Seniau sakydavau, kad moterys tikrai 
už vyrus vairuoja daug blogiau. O dabar, kai 
ir mano žmona vairuoja puikiai, nuomonę pa-
keičiau. Ir vyrai, ir moterys vairuoja panašiai. 
Visi gali pridaryti klaidų, tačiau visi gali būti 
ir puikūs vairuotojai. 

- Kaip apibūdintumėte vairavimo kul-
tūrą Lietuvoje?

- Vairuotojų kultūra priklauso nuo mė-
nulio fazės, oro, žmonių nuotaikos. Ir tai 
nebūtinai tik Lietuvoje. Manau, šie dalykai 
vairuotojus veikia visame pasaulyje. Jeigu 
tik prastos oro sąlygos, be perstojo lyja ar 
sninga, pūga, vairuotojų nuotaikos nebuvi-
mas visuomet geriausiai atsiskleidžia au-
tomobilių spūsčių metu. Tuomet jie būna 
dirglūs, nenori praleisti, nervinasi. Jeigu 
lauke saulėta, giedra, oras puikus, žiūrėk, 
ir vairuotojai išsyk geranoriškesni, sma-
giau nusiteikę, praleidžia, užleidžia, nusi-
šypso. Visi puikiai sutaria. Visokių situa-
cijų būna, rodos, vieną rytą gali iš proto 
išeiti bepykdamas, kitą dieną viskas lyg 
sviestu patepta. 

- Kurioziška situacija, nutikusi vai-
ruojant? 

- Kuriozas, matyt, buvo, kai praėjusią va-
sarą senole „Nissan Micra“ su šeima ir dviem 
šunimis važiavome į Latviją. Jau netoli Rygos, 
bet dar miškuose, „užkalė“ variklis. Nepatai-
somai. Kam skambinti? Neaišku. Lieki miške 
be mašinos Latvijoje. Teko važiuoti su tralu 
iki autoserviso, vėliau tą automobilį teko ati-
duoti į sąvartyną. Taigi teko išsinuomoti kitą 
automobilį, kad galėtume grįžti namo. Kelio-
nė nepasisekė, tiesiog nebuvome pasiruošę 
tokiai situacijai. 

„Vairuotojų kultūra priklauso nuo  mėnulio fazės“
Samėnas: 

n Šiuo metu vairuoja: „Mercedes-Benz E260“ 

n Svajoja vairuoti: „Chevrolet Camaro SS“

n Greičio rekordas: apie 170km/h

n Eismo įvykių skaičius: apie 3

n Vairavimo stažas: nuo 1997 metų 

DosjĖSeniau manęs, jog moterys vairuoja prastai, 
Linas Samėnas savo nuomonę pakeitė. Jo 
žmona vairuoja puikiai ir Linas tuo didžiuojasi

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Linas Samėnas svajoja išbandyti amerikietišką 
„Chevrolet Camaro SS“ automobilį
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Aksesuarų ir papuošalų dizainerė RenAtA PocciA 
sako, kad vasara jai asocijuojasi su atostogomis - ro-
mantiškais pasivaikščiojimais prie jūros, nuotykių 
pilnomis kelionėmis, ilgais pasisėdėjimais lauko ka-
vinėse, savaitgalio iškylomis prie ežero su draugais. 
todėl vasarai ji siūlo stilingus, tačiau neįpareigojan-
čius papuošalus laisvalaikiui. 

DiZaiNERĖs RENatos pataRimai:

n Šiai vasarai siūlau nebran-
gius ir labai praktiškus, per galvą 
užmaunamus masyvius ir spalvin-
gus kaklo papuošalus, pagamintus 
iš sintetinės virvės, žalvario ir na-
tūralių akmenų. Tokiems papuo-
šalams nebaisūs nei smėlis, nei 
vanduo, jie nesipurvina, nekeičia 
spalvos ir greitai išdžiūva. Jo ne-
bijosite įsimesti į paplūdimio 

krepšį, paslėpti po rankšluosčiu ar 
paliesti drėgnomis rankomis.

n Prie jūros puoškitės šios va-
saros „topu“ - marinistiniu aksesu-
aru. Siūlau ne tik klasikinius papuo-
šalus su virvėmis ir inkarais, bet ir 

kaklo papuošalus bei apyrankes „transforme-
rius“, kurie tinka tiek moterims, tiek vyrams. 
Įsigysite vieną trijų spalvų (raudona, mėlyna ir 
balta) rinkinį, o paskui jį keisite pagal nuotaiką. 
Pavyzdžiui, nuimsite raudoną virvę, jei raudona 
jums netinka. Turėdami tik vieną papuošalą, 
kasdien atrodysite naujai. O svarbiausia, kad tai 
nesudėtingai padarysite patys!

n Dar viena idėja - ilgi kaklo vėriniai su 
pakabučiais. Minimalistiniai ir spalvingi. Jie ne-
apsunkina nei kaklo, nei minčių, o stiliui sutei-
kia šarmo, žaismingumo ir gaivos. Rinkitės ma-
dingiausias šios vasaros spalvas: jūros, mėtų, 
švelniai žalsvą ir rožinę, Kajeno pipiro, oranži-
nę, orchidėjų, smėlio ar pilkšvą. Šie papuošalai 
puikiai derės prie džinsų, baltų marškinėlių, 
lengvų suknelių ir stilingų vasariškų švarkų.

Visuomet nepriekaištingai atrodanti daini-
ninkė, kurdama savo stilių, ieško patogumo 

arba elegancijos. „Kasdienai renkuosi patogius 
drabužius, o scenai, svarbiems renginiams ar 
pasirodymams noriu ko nors elegantiškesnio 
ar įdomesnio“, - sakė Urtė. 

Atėjus vasarai dainininkė dažniau renkasi 
laisvo stiliaus drabužius - šortus, sukneles, spor-
tinio stiliaus batus. „Prie aprangos mėgstu de-
rinti stambesnius aksesuarus, žiedus su užra-
šais, atrodančius ganėtinai nekasdieniškai. Ma-
no galva, svarbiausia aprangoje - batų, rankinės 
ir akinių ansamblis, ypač vasarą. Jei pavyksta 
visa tai gražiai suderinti, net ir paprastai apsi-
rengus, galima puikiai atrodyti ir kur kas sma-
giau jaustis“, - šypsojosi žinoma dainininkė.

Vasaros Urtė neįsivaizduoja be akinių nuo 
saulės. „Anksčiau mano silpnybė buvo žiedai, 
o dabar negaliu atsispirti akiniams. Tikriau-
siai vien mano automobilyje šiuo metu yra 
3-4 poros, o iš viso turiu gal 10. Priklausomai 
nuo nuotaikos juos keičiu“, - juokėsi Urtė.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Urtės silpnybė - 
stiliaus akcENtai

Urtė Šilagalytė negali atsispirti 
akiniams nuo saulės - šiuo 
metu ji turi 10 porų 

Ligitos Vaitkutės nuotr.

Žavioji atlikėja URtė ŠilAgAlytė (22) patraukia 
dėmesį ne tik aksominiu balsu, bet ir dailia iš-
vaizda bei stilingu įvaizdžiu. Vasarai atnaujinusi 
garderobą, ji ir toliau drąsiai žaidžia aksesuarais 
ir išduoda savo sėkmingo stiliaus formulę.

akiniai nuo saulės

Stilinga ir praktiška
VASAROS STILIUS
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Renatos Poccia nuotr.
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Skandinaviška
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Netrukus nuosavos šokoladinės duris at-
versiantis Ali Gadžijevas kartu su drauge 
Patricija vienai dienai sėdo prie retro au-
tomobilio „Cadillac“ vairo. „Butiq.lt“ su-
rengtoje fotosesijoje pristatyti minimalis-
tinio skandinaviško dizaino, ką tik Lietuvą 
pasiekę „Daniel Wellington“ laikrodžiai.

„Jaučiu silpnybę laiko patikrintiems 
dalykams. Ši taisyklė galioja tiek dideliems 
amerikietiškiems retro automobiliams, tiek 
stilingiems laikrodžiams ar geros kokybės 
šokoladui“, - pasakoja į šokolado verslą pasinėręs 
Ali Gaždijevas. Atšiauriame Upsalos miestelyje 
Švedijoje gaminami laikrodžiai išsiskiria savitu 
braižu - jie tobulai apskritos formos, neperkrauti 
detalių ir itin ploni, jų spalvoti dirželiai atkartoja 
NATO juostelių dizainą.

kokybė ir dizainas
Skandinaviška

Vasaros stilius

su „laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida prekėms

Vyriškų ir moteriškų „Daniel Wellington“ laikrodžių 
galima įsigyti el. parduotuvėje www.butiq.lt arba 
to paties pavadinimo parduotuvėje, įsikūrusioje 

L.Stuokos-Gucevičiaus g.3, Vilnius

Ali Gadžijevas dalyvavo 
stilingoje „Butiq.lt“ fotosesijoje 

„Butiq.lt“ nuotr.

Stilingi „Daniel 
Wellington“ laikrodžiai
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„Tiesūs, glotnūs plaukai, bronzinė oda ir ais-
tringas juodas akių kontūras - tai šių metų pa-
vasario-vasaros mados tendencijos. Karštos, 
ryškios lūpos ir toliau madingos, kaip ir beveik 
tyras grožis su vos pastebimu makiažo priemo-
nių prisilietimu bei paprasčiausiai išplautais ir 
nerūpestingai išdžiovintais plaukais, - trumpai 
svarbiausias makiažo madas vardija makiažo 
specialistė Karolina Taraškevič. - Juodas akių 
kontūras niekada neišeina iš mados, o šį sezoną 
brėžti jį reikėtų lyg maištingai paauglei - storai, 
įspūdingai. Juo galima piešti grakščias „katės 
akis“ ar brėžti tiesiai ant ašarų linijos, taip su-
teikiant žvilgsniui papildomo dramatiškumo.“

Anot Karolinos, paprastas ir ganėtinai kuk-
lus makiažas su ryškia linija virš akies tinka tiek 
dienai, tiek vakarui. „Paryškinus akies kontūrą, 
lūpas galima dažyti neutraliomis spalvomis -  
atrodysite puikiai. Jei po darbo skubate į vaka-
rėlį ar svarbų renginį, kuklų dieninį makiažą 
galima lengvai paversti vakariniu. Tereikia pa-
sitepti kompaktine pudra, kad oda neblizgėtų, 
ir padažyti lūpas. Šiuo metu madingi koralinės, 
oranžinės, persikų ar klasikinės raudonos ats-
palviai“, - aiškina Karolina. 

Patarimai, kaip pasidaryti šiuo metu 
itin madingą akies kontūrą:

l Akies kontūrą galima nupiešti ir pieštuku, 
tačiau jei renkatės ryškesnį akies kontūrą, ver-
čiau nenaudokite buteliuko pakuotėje esančio 
teptuko. Geriau įsigykite specialų ploną teptuką 
lenktu galu. Toks pieštukas pats tinkamiausias 
ir patogiausias linijai virš akies nupiešti.  

l Dažnai moterys ir merginos daro klaidą 
-  kontūrą brėžia ant užmerkto akies voko. Tokiu 
atveju linija būna per žemai, per ilga ir pana-
šiai, o akys atrodo liūdnos. Norisi, kad paryš-
kinus jos atrodytų spindinčios, pozityvios, links-
mos. Kad kontūras būtų tinkamo ilgio, užsirie-
tęs labiau į viršų, liniją reikia brėžti ant atmerk-
tos akies. Tai sunku, bet pasitreniravus galima 
greitai išmokti. 

l Žiūrėdamos į veidrodį, pasižymėkite vietą, 
iki kurios turėtų driektis kontūro linija. Neįtemp-
kite rankos ir nesistenkite nupiešti vientisos li-
nijos. Lengvais teptuko potėpiais po truputėlį for-
muokite liniją, jos storį ir formą. Patariama nau-
doti ne skystą, o kreminės konsistencijos priemo-
nę, nes ji lengviau formuojama. 

Grožio paletė

sPecialistas Pataria
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Šį sezoną tradicinė akių apvedimo linija išaugo į 

masyvias, kampuotas retro formas. Todėl vasarą siūlau 

dažytis ryškiau, rinktis grynų spalvų akcentus ant vokų -  

„Carolina Make Up Studio“ meistrė Toma pasakojo apie 

savo siūlomą šios vasaros madingą makiažą. 

Bronziniai ir aukso atspalviai akių šešėliuose, antakiuose -  

lyg atsinaujinęs aštuntojo dešimtmečio stiliaus 

švytėjimas šiuolaikinės moters veide. Bronzinių 

atspalvių makiažą sukūrusi makiažo meistrė Jolanta 

siūlo eksperimentuoti ir derinti tarpusavyje skirtingas 

spalvas, stipriau ryškinti apatinę voko liniją ir makiažui 

naudoti ryškiai rožinius akių šešėlius.

Makiažo meistrė 
Karolina nubrėžė 
storą, katės akies 
formos apvedimą, 
suteikiantį 
gundančiam žvilgsniui 

dramatiškumo.

„Carolina Make Up Studio“ meistrai pristato makiažus su originaliai, žaismingai ir 

vasariškai paryškintais akies kontūrais bei madingiausiais makiažo akcentais:

Ant bangos - 
ryškus akies kontūras!
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Grožio paletė

l Akį paryškinančios linijos at-
sirado daugiau nei prieš 12 

tūkst. metų Senovės Egipte ir Meso-
potamijoje. Tuomet akies kontūrus ryš-
kindavo ir vyrai, ir moterys, priklau-
santys aukštesniam visuomenės 
sluoksniui. Be to, tikėta, kad apvestos 
akys apsaugo nuo nužiūrėjimo, taip pat 
nuo ryškios dykumų saulės ir vėjo.

l Paryškintas akies kontūras 
atėjo į madą maždaug 1922 

metais, kai buvo atrastas faraono Tu-
tanchamono kapas. Žiniasklaidai išpla-
tinus pranešimus apie šį atradimą, egip-
tiečių būdą paryškinti akis perėmė 
amerikietės moterys. Netrukus visos 
moterys pradėjo brėžti linijas virš 
akies.

l Pirmojo ir Antrojo pasaulinių 
karų metais vyravo deficitas 

ir skausmas, todėl moterys beveik ne-
sidažydavo arba rinkdavosi kuklų ma-
kiažą. Tuo metu itin retos buvo ir šilki-
nės kojinės, todėl moterys sugalvojo 
naują akių pieštuko ir kontūro panau-
dojimo būdą. Išilgai kojos nugarinės da-
lies jos nupiešdavo juodą liniją, kad at-
rodytų, jog dėvi kojines, kurių tuo me-
tu negalėdavo gauti.

l Iš pradžių moterys kontū-
rams piešti naudojo pieštuką, 

o maždaug 6-ajame XX a. dešimtmety-
je atsirado skystas akies kontūras ir 
išpopuliarėjo vadinamasis katės akių 
makiažas.

ar žinote, kad... 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Makiažo meistrė ir pirmosios Lietuvoje makiažo studijos 
„Carolina Make Up Studio“ įkūrėja KaroLina TarašKevič 

sako, kad šį sezoną madingiausia tai, kas paprasta ir ką 
kiekviena gali lengvai pasidaryti namuose. 

Madingas išplaukęs pastelinių atspalvių šešėlis aplink 

akis - kaip vasarinė dūminio makiažo alternatyva ir kūno 

spalvos šešėliai, suteikiantys subtilų apvadą aplink akis. 

Makiažo meistrė Neringa artėjantį sezoną siūlo rinktis 

visų ryškių vasaros spalvų akių šešėlių spalvas: alyvinę, 

violetinę, rožinę, žydrą, žalią, koralinę ar net raudoną. 

Derinkime jas su auksine-bronzine spalva!

Jei reikėtų rinktis tik vieną spalvą šį sezoną, tai, be 

abejonės, būtų mėlyna. Makiažo meistrė Toma siūlo 

rinktis ryškų žydros spalvos „katės akių“ makiažą. Toks 

įvaizdis - neabejotinai šios vasaros „topas“!

Ant bangos - 
ryškus akies kontūras!

Tomo Adomavičiaus nuotr.
Makiažus atliko „Carolina Make Up Studio“ 

komanda (www.carolina.lt)
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 StiliuS

Svarbiausiai 

dienai
tavo 

Iš ką tik Madride 
pasibaigusio 

madų šou „Costura 
Espana“ 

Iš Libano dizainerio 
Valido Šebabo (Walid 
Shehab) kolekcijos

EPA-Eltos nuotr.
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 StiliuS

Svarbiausiai 

dienai
tavo 

Vasara - vestuvių metas. Tad įvairių šalių dizaineriai 
suskubo pristatyti naujausias vestuvinių suknelių ko-

lekcijas. Paprastos ir prabangios suknelės, nėriniuotos 
ir apgaubtos tiuliu, klasikinės ir ekstravagantiškos - 

kiekvienai pagal skonį. Ir, žinoma, baltos.

Iš JAV dizainerio 
Oskaro de la Rentos 
(Oscar de la Renta) 
kolekcijos
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Pradedant vasaros ir lauko kavinių sezo-
ną, „Portobello“ bare barmenu vienam 
vakarui tapo „Švyturio-Utenos alaus“ va-
dovas Rolandas Viršilas. Su juo padisku-
tuoti apie pilstomo alaus kokybę ir prie-
žiūrą susirinko būrys alaus specialistų, 
kolegų, tinklaraštininkų, kavinių atstovų, 
diskusijos netilo ilgai.

kokybės kontrolė - itin veiksminga

„Švyturys“ jau ketvirtus metus vykdo 
Alaus kokybės kontrolės baruose programą. 
Bendrovės skaičiavimu, pernai Alaus kokybės 
kontrolės komanda patikrino 58 procentus visų 
vietų, kuriose pilstoma „Švyturio-Utenos 
alaus“ produkcija. Kokybė jau pagerinta pusė-
je jų, kituose dar dirbama. Bendrovės duome-
nimis, baruose, kuriuose alaus pateikimo ko-
kybė pagerinta, pardavimas padidėja 6,2 proc. 
per pusmetį. „Mes sakome, kad darykloje per 
šimtus metų gamybos linijose alų sugadinti gal 
net sunkiau nei bare tarp statinaitės ir kliento 
stalo. Todėl daug investuojame į kokybišką 
alaus pateikimą. Mūsų žiniomis, vieninteliai 
skiriame papildomų pastangų kokybiškai pa-
teikti alų - taip siekiame plėtoti alaus kultūrą 
ir auginti HoReCa parduodamo alaus dalį, pri-
sidedame prie visos kategorijos plėtros, o ne 

tik didiname savo alaus pardavimą. Turime sa-
vo Alaus kokybės kontrolės komandą, ji peri-
odiškai tikrina vietas, kuriose pilstomas mūsų 
alus“, - komentuoja „Švyturio-Utenos alaus“ 
generalinis direktorius R.Viršilas.

„Iš tiesų matome didelį alaus kultūros pa-
sikeitimą - nuo vienos rūšies dideliuose boka-
luose iki skirtingų stilių kiekvienai skirtose 
elegantiškose taurėse, - vakaro metu teigė 
R.Viršilas. - Tačiau Lietuvoje, palyginti su Eu-
ropa, tik maža dalis viso parduodamo alaus ten-
ka barams, restoranams ir kavinėms. Turime 
dar daug neišnaudoto potencialo.“ „Carlsberg“ 
grupės duomenimis, pernai Lietuvoje kavinėse, 
baruose ir restoranuose (HoReCa) suvartota 
tik 4,7 proc. viso šalyje nuperkamo alaus. O štai 
Prancūzijoje šis skaičius yra 28, Vokietijoje - 
beveik 29, Graikijoje - 62, Didžiojoje Britanijo-
je - 43 proc. nuo viso alaus pardavimo.

Ne baudžia, o pataria

„Aplankėme nemažą dalį mūsų alų pilstan-
čių barų visoje Lietuvoje, tačiau tikrai dar ne 
visus, o kai kuriuose esame apsilankę, ir ne 
kartą tam, kad galėtume geriausiai padėti, pa-
tarti ten dirbantiems žmonėms, kaip tinkamai 
patiekti alų, - pasakoja Jonas Lingys, alaus so-
meljė, atsakingas už alaus kultūrą bei kokybę. 
- Mūsų kokybės kontrolės tikslas - ne bausti, 
o parodyti barui tas vietas, kuriose alaus koky-

bė gali nukentėti, kol alus atnešamas ir taurė-
je pateikiamas klientui. Alaus kokybės tikrini-
mo esmė yra pamatyti alų kliento akimis.“

Anot „Švyturio“ vyriausiosios aludarės 
Džuljetos Armonienės, apibendrinant šalies 
maitinimo įstaigas, džiugu pastebėti, kad Lie-
tuvoje barmenai išmoko alų patiekti atšaldytą, 
reikiamos temperatūros. Dar vienas teigiamas 
dalykas - dauguma barų, restoranų išmoko iš-
plauti alaus taures. Jos vis rečiau pateikiamos 
su ploviklio likučiais ar šiltos, ką tik iš indaplo-
vės. Taip pat dauguma „Švyturio“ partnerių 
barmenų jau moka tinkamai pripildyti 45 laips-
nių kampu laikomą taurę ir suformuoti putą.

„Tačiau dar tikrai yra tobulintinų alaus ko-
kybės sričių baruose. Pagrindinė problema ta, 
kad kai kuriuose baruose paskutinė vakaro 
alaus taurė lieka pylimo sistemoje, o ryte nėra 
nupilama. Tai pirmajam dienos klientui garan-
tuoja prasto kvapo ir skonio alų. Taip pat rei-
kėtų pripažinti, kad dar ne visuose Lietuvos 
baruose išmokta alaus patiekimo kultūra - alus 
turi būti patiektas alaus stiliui tinkamoje firmi-
nėje taurėje, po ja padedant padėkliuką“, - tei-
gia Dž.Armonienė. „Švyturio“ alaus kokybės 
kontrolės baruose programa šiemet tikrins ir 
sezoninius barus, kuriuose pilstomas „Švytu-
rio-Utenos“ alus. Iš viso šiemet planuojama 
patikrinti per 1500 maitinimo įstaigų ir bent 
pusėje jų pagerinti pilstomo alaus kokybę.

Užs. 731

prie baro stojo Rolandas Viršilas
„Švyturio“ alaus kokybės ketvirtadienis:

Prie baro stojo ir atviro pokalbio 
neišsigando vyriausioji „Švyturio“ aludarė 
Džuljeta Armonienė, „Švyturio-Utenos 
alaus“ vadovas Rolandas Viršilas ir Jonas 
Lingys, alaus someljė, atsakingas už alaus 
kultūrą bei kokybę 

„Švyturio“ nuotr.

VERSLO ŽMONĖS
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Pro langus - jūros dvelksmas

Komforto, jaukumo ir pramogų oazės si-
nonimu tapęs pramogų centras „Šachmatinė“ 
yra seniausio ir gražiausio Lietuvoje Palangos 
kurorto pajūrio zonoje, J.Basanavičiaus gatvės 
ir Meilės alėjos sandūroje, kopų kaimynystėje. 
Tik keliolika metrų skiria „Šachmatinę“ nuo 
Baltijos jūros kranto.

Pirmajame „Šachmatinės“ aukšte įsikūru-
si populiariausia Lietuvoje „Čili pica“ picerija, 
pasirūpinsianti net ir pačiais išrankiausiais po-
ilsiautojais. Pastato antrajame ir trečiajame 
aukštuose įrengtas jaukus ir erdvus 11 kam-
barių viešbutis, pro kurio langus būsite pasvei-
kinti gaivaus jūros dvelksmo ir pušų aromato. 

O vos atidarius duris lauks auksinės kopos ir 
romantiškai ošianti jūra, abejingų nepaliekan-
ti visais metų laikais.

Jungtinės pajėgos

Pastato apačioje jau veikia didžiausius lan-
kytojų srautus praeitą sezoną sugebėjęs pri-
traukti jaukumu bei prabanga tviskantis „Šach-
matinės“ naktinis klubas, kuriame jau birželio 
21 dieną, šeštadienį, antrus metus iš eilės star-
tuos didžiausias pajūrio klubinis projektas „Po-
wer@Šachmatinė“ kartu su radijo stotimi „Po-
wer Hit Radio“. Klubo svečius aptarnaus net 
trys barai ir juose dirbantys geriausi sostinės 
barmenai iš į Palangą vasaroti atvykstančio 

kokteilių klubo „Posh“. Šiais metais į „Po-
wer@Šachmatinė“ šokių aikštelę nebuvo gai-
lima investicijų, - tad joje įrengtos moderniau-
sios garso, apšvietimo, vaizdo ir, žinoma, kon-
dicionavimo sistemos. Atvyk įvertinti ir TU!

„Laisvalaikio“ inf.

SEZONAS

Palangos „Šachmatinė“ 

Su „Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida apgyvendinimo paslaugoms 

viešbutyje „Šachmatinė“

Su „Laisvalaikio” kortele

100%
nuolaida įėjimui į naktinį klubą  

„Power@Šachmatinė“

pasitinka 2014-ųjų vasarą

Legendinis Palangos pramogų centras „Šachmatinė“, įsikūręs pačioje patraukliausioje 
kurorto vietoje, beveik ant paties Baltijos jūros kranto prie Palangos tilto, jau pasiruo-
šęs 2014-ųjų vasaros sezonui ir plačiai atvėręs duris laukia vasarotojų.

n J.Basanavičiaus g.45, Palanga

tel. (+370-682) 31-111,  

el.p.: palangos.sachmatine@gmail.com

n Daugiau informacijos: www.sachmatine.lt,  

https://www.facebook.com/power.sachmatine, 

https://www.facebook.com/sachmatine.lt

Pramogų centras  
ŠACHMATINĖ

Birželio 21 dieną, šeštadienį, antrus 
metus iš eilės startuos didžiausias pajūrio 
klubinis projektas „Power@Šachmatinė“ 
kartu su radijo stotimi „Power Hit Radio“

„Šachmatinės“ archyvo nuotr.
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skonio kodas

Vokietijos šokolado meistrai jau gyvena 
artėjančio pasaulio futbolo čempionato nuo-
taikomis. Ne tik Hornovo, bet ir kitų miestų 
konditeriai prigamino pasaulio futbolo čem-
pionatui skirtų skanumynų. Pasaulio futbolo 
čempionatas Brazilijoje vyks birželio 12-lie-
pos 13 dienomis. 

Aistringiems 
futbolo sirgaliams

EPA-Eltos nuotr.

Šokolado, uogų ir arbatos kompo-
nentai apsaugo nuo diabeto, nustatė 
amerikiečių mokslininkai, kurių straips-
nis publikuojamas moksliniame žurna-
le „Journal of Nutrition“. Čia kalbama 
apie flavonoidus, natūralius antioksi-
dantus, kurių yra visuose paminėtuose 
produktuose.

Mokslininkų išvadas patvirtino ty-
rimas, kuriame dalyvavo 2 tūkst. žmo-
nių. Mokslininkams pavyko patvirtinti, 
kad žmonės, reguliariai vartojantys šo-
koladą, uogas ir arbatą, daug rečiau ser-
ga antrojo tipo diabetu. Be paminėtų 
produktų, mokslininkai pataria valgyti 
vynuoges, taip pat petražoles, čiobre-
lius ir salierus.

 Ir skanu, ir sveika

Parengta pagal užsienio spaudą
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Skonio kodaS

Prieš dvejus metus Utenoje vykusiuose „Ute-
nos Classic“ skonio rinkimuose savo nuomo-
nę pareiškė net 300 alaus mėgėjų iš visos 
Lietuvos. Tuomet jie sprendė, kuri iš trijų 
anksčiau darykloje virtų alaus rūšių turėtų at-
gimti „Utenos Classic“ vardu. Šiemet šis alaus 
mėgėjų išrinktas sodraus, išraiškingo skonio ir 
švelnios vario spalvos alus puikų įspūdį paliko 
ir pasaulio kulinarijos ekspertams. Prestižiš-
kiausiuose Europos skonio ir kokybės apdova-
nojimuose „iTQi Superior Taste Award“ žinovų 
žiuri „Utenos Classic“ alui skyrė aukščiausią -  
trijų žvaigždučių - įvertinimą.
 
Donatas JANKUS

Virtuvės „Oskaru“ dar vadinamą apdova-
nojimą Tarptautinis skonio ir kokybės institutas 
(angl. „International Taste & Quality Institu-
te“, iTQi) skiria tuomet, kai konkursui pateik-
ti gėrimai ir maisto produktai sulaukia daugiau 
kaip 90 proc. teigiamų Europos virtuvės šefų 
ir someljė įvertinimų.

Iš šviesiojo ir karamelinio salyklo pagamin-
tas, su rafinuotu tauriųjų apynių kartumu, su-
teikiančiu išbaigtą skonį bei aromatą, - tokį 
„Utenos Classic“ alų „iTQi Superior Taste 
Award“ apdovanojimuose ragavo prestižinių 
Europos virėjų ir someljė asociacijų nariai iš 
Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos bei 
kitų Senojo žemyno šalių. Anoniminėje degus-
tacijoje, kurioje buvo vertinamas gėrimų ir 
maisto produktų pirmasis įspūdis, išvaizda, aro-
matas ir skoninės savybės, „Utenos Classic“ 
gavo net 92,1 proc. teigiamų įvertinimų. Ir vi-
sa tai turint omenyje, kad „iTQi Superior Tas-
te Award“ skonio ir kokybės apdovanojimams 
kasmet pateikiama tūkstančiai įvairiausių pro-
duktų iš viso pasaulio - ir tik nedidelė jų dalis 
sulaukia aukšto įvertinimo.

Mėgtas kadaise, vertinamas ir dabar

Visi geri dalykai ilgainiui tampa klasika: 
gali kisti formos ir linijos, bet skonis - niekada. 
Taip buvo ir su „Utenos Classic“. Idėja atgai-
vinti vieną iš anksčiau virtų „Utenos“ alaus 
rūšių kilo suradus pluoštą senų receptų - alus 
pagal juos darykloje buvo verdamas prieš gerą 
dešimtmetį ar dar anksčiau. Pagal tris iš jų 
2012-ųjų rudenį „Utenos“ darykloje buvo iš-
virtos skirtingos alaus rūšys. „Nuspręsti, kuri 
iš jų turėtų atgimti „Utenos Classic“ vardu, 

pakvietėme alaus mėgėjus - iš viso 300 žmonių 
iš visos Lietuvos. Tuomet skonio rinkimuose 
nugalėjo šviesi, su lengvomis karamelinio sa-
lyklo užuominomis ir švelniu apynių kartumu 
alaus rūšis. Praėjus beveik dvejiems metams 
nuo „Utenos Classic“ skonio rinkimų galime 
patvirtinti, kad Lietuvos alaus mėgėjų skonis 
yra itin išlavintas, - spręsdami, kuriai iš trijų 
senuose daryklos receptuose aprašytų alaus 

rūšių vertėtų atgimti „Utenos Classic“ vardu, 
jie pasirinko teisingai“, - sakė „Utenos“ alaus 
daryklos gamybos vadovė Dalia Jočytė.

stebuklas iš keturių elementų

„Tai labai svarbus įvertinimas - ir „Utenos 
Classic“ alui, ir „Utenos“ alaus daryklai apskritai. 
Šis apdovanojimas - tai ne tik buvimas kartu su 
aukščiausios kokybės Europos alaus elitu, bet ir 
patvirtinimas, kad „Utenos“ alaus darykla kuria, 
verda ir vartotojams pateikia tik aukščiausios 
kokybės produktus“, - sako didžiausios ir moder-
niausios šalyje „Utenos“ alaus daryklos vadovas 
Marius Šveistrys. „iTQi Superior Taste Award“ 
apdovanojimas labai daug reiškia ir vyriausiajai 
„Utenos“ aludarei. „Pirmiausia tai didžiulis pasi-
tenkinimas ir pasididžiavimas savo darbu - dabar 
tikrai žinau, kad einame teisingu keliu. Žinoma, 
receptūra yra tik viena iš alaus sėkmės sudeda-
mųjų dalių. Kita dalis yra kasdieninis, atsakingas 
„Utenos“ alaus daryklos žmonių darbas, užtikri-
nantis aukščiausią produkto kokybę“, - teigia 
D.Jočytė. Jai pačiai alus, kurio skirtingų rūšių 
receptus kiekvieną kartą dėlioja iš, atrodytų, labai 
elementarių, vos keturių komponentų, yra tarsi 
mažas stebuklas. „Paprasti dalykai yra nepapras-
ti. Juk iš tų keturių elementų - vandens, salyklo, 
apynių ir mielių - galima sukurti tiek skirtingų 
alaus stilių!“ - sako aludarė.

Užs. 734

Alaus mėgėjų išrinktam „Utenos Classic“ -  
aukščiausi Europos ekspertų įvertinimai

„UtEnos ClAssiC“ 
sUtEiktAs 
ApdovAnojimAs 
mAn pirmiAUsiA 
rEiškiA didžiUlį 
pAsitEnkinimą ir 
pAsididžiAvimą 
sAvo dArbU - 
dAbAr tikrAi 
žinAU, kAd EinAmE 
tEisingU kEliU. 
ApdovAnojimAs 
skAtinA dAr lAbiAU 
tobUlėti ir siEkti 
dAr dAUgiAU“

„Utenos“ alaUs daryklos 
gamybos vadovė dalia Jočytė

Tarptautinis skonio ir kokybės institutas iTQi - tai didžiausia 

nepriklausoma tarptautinė virtuvės šefų ir someljė organizacija, 

kurios kasmet Briuselyje rengiami „Superior Taste Award“ rin-

kimai yra skirti apdovanoti išskirtinėms maisto ir gėrimų rūšims 

iš viso pasaulio.

„Utenos“ alaus 
daryklos gamybos 
vadovė Dalia Jočytė 
„Utenos“ alaus daryklos nuotr.
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LEGENDOS

Legendomis ir mitais apipinta Herkaus 
Manto asmenybė istorikams didelė mįslė. 
Istorinių šaltinių apie Didžiojo Prūsų su-
kilimo vadu vadinamą herojų nėra daug. 
Tačiau jis tapo vienintele Lietuvos vidu-
ramžių istorine asmenybe, 1972 m. įam-
žinta vaidybiniame filme.

Jaunystė nelaisvėje ir tragiška mirtis

Istorikai spėja, kad Herkus Mantas gimė 
Notangos žemėse. Dar būdamas vaikas jis bu-
vo kryžiuočių paimtas įkaitu ir išvežtas į Mag-
deburgą, Vokietiją. Ten užaugo, įgijo išsilavini-
mą, buvo pakrikštytas Henriko vardu (Mantas 
buvo jo prūsiškas vardas). Faktas, kad paimtas 
į nelaisvę Herkus Mantas buvo leidžiamas į 
mokyklą ir bandomas perauklėti, greičiausiai 
reiškia, kad jis buvo iš kilmingos šeimos. Ne-
kilmingi prūsai būdavo krikštijami prievarta ir 
parduodami į vergiją visoje Europoje, o didikus 
vokiečiai norėjo integruoti į savo visuomenę.

Herkus Mantas puikiai mokėjo vokiečių 
kalbą. Šias žinias naudojo jau dalyvaudamas 
prūsų sukilime kaip gudrybę. Jis pranešdavo 
besislapstantiems vokiečiams, kad pagonys 
jau išėjo, o kai jie pasirodydavo, puldavo. Jis 
gerai žinojo vokiškus papročius, buvo susi-
pažinęs su krikščionybe, bet, prasidėjus su-
kilimui, jos atsisakė.

Anot istorikų, Herkus Mantas yra ne 
Lietuvos, o Prūsijos istorijos herojus. Jei 
Didįjį prūsų sukilimą, kuriame jis dalyvavo, 
prūsai būtų laimėję, jis būtų tapęs Lietuvos 
istorijos herojumi. Tokiu atveju išstūmus 

vokiečių ordiną, Lietuvos valstybė būtų ap-
ėmusi visas baltų žemes. Tačiau to įgyven-
dinti prūsams nepavyko. Herkus Mantas 
tapo tragiškuoju herojumi. Jis kovojo iki pat 
sukilimo pabaigos, kol buvo sugautas kry-
žiuočių, pakartas ir dar padurtas kalaviju. 
Tai simbolizavo didelę vokiečių neapykan-
tą pagonims.

Gelbėjo draugą

Istorinių šaltinių apie Herkaus Manto 
asmenybę, koks jis buvo už karo lauko, jo 
meilės nuotykius nėra išlikę. Gerai žinoma 
tik viena istorija, iš kurios galima spręsti, 
kas per žmogus jis buvo. Dar gyvendamas 
Magdeburge Herkus Mantas susipažino su 
vokiečiu Hirchalcu ir su juo tapo geriau-
siais draugais. Per vieną iš sukilimo mūšių 
prūsų kariauna jį ir dar kelis kryžiuočius 
paėmė į nelaisvę. Buvo traukiami burtai, 

kurį iš jų paaukoti dievams. Burtai lėmė, 
kad juo bus Hirchalcas. Jis prašė Herkaus 
Manto pagalbos. Mantas jo prašymą įvykdė 
net du kartus, tačiau kai trečią kartą mes-
ti burtai vėl krito Hirchalcui, šis pagalbos 
atsisakė ir priėmė likimą.

Nors apie Herkaus Manto asmenybę 
žinoma mažai, jis yra mėgstamas ne tik 
knygų, bet ir filmų herojus. Apie jį yra pa-
rašyti keli istoriniai romanai, lietuvių su-
kurtas filmas. Tiesa, istorikai teigia, kad 
filme daugelis dalykų yra išgalvoti, išskyrus 
mūšius, kuriuose jis iš tiesų dalyvavo ir 
laimėjo. Tai, kad Herkus Mantas yra įam-
žintas vaidybiniame filme, istorikai vadina 
unikaliu dalyku, mat jis yra vienintelė su 
Lietuvos viduramžių istorija susijusi asme-
nybė, palikusi pėdsaką ir šalies kinemato-
grafijoje.

Tik dėl filmo, prakalbus apie Herkų 
Mantą, daugelio vaizduotėje iškyla jauno 

„Herkus Mantas 
kovojo iki pat 
sukiliMo pabaigos, 
kol buvo sugautas 
kryžiuočių, 
pakartas ir dar 
padurtas kalaviju. 
tai siMbolizavo 
didelę vokiečių 
neapykantą 
pagoniMs“

Herkus Man tas - 
vokiečių užaugintas, bet savo šaknų  nepamiršęs

Nors niekam nėra žinoma, kaip iš tiesų 
atrodė Herkus Mantas, daugelis jo 
atvaizdą sieja su filme „Herkus Mantas“ šį 
herojų įkūnijusiu aktoriumi Antanu Šurna 

Redakcijos archyvo nuotr.
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Antano Šurnos paveikslas, nes šiam akto-
riui teko garbė vaidinti didį karvedį. Kaip 
iš tiesų atrodė Herkus Mantas, nėra žino-
ma. Jo paveikslai ir skulptūra nėra parem-
ti jokiais istoriniais faktais. Vienas pirmų-
jų jo atvaizdų yra išlikęs iš XV amžiaus 
kronikų, kuriose pavaizduota jo pakorimo 
scena, bet tai irgi tik spėjimas.

Puikus karys

Nors žinių apie Herkaus Manto išsila-
vinimą nėra daug, galima spėti, kad jis ge-
rai išmanė mūšio taktiką. Kadangi buvo 
diduomenės atstovas, o diduomenė tuo 
metu skyrėsi nuo paprastų žmonių tuo, kad 
pagrindinis jų užsiėmimas buvo karas, 
Herkus Mantas turėjo būti susipažinęs su 
karyba. Galima spėti, kad vokiečiai, jei no-
rėjo, kad jis jiems tarnautų kaip karys, 
greičiausiai jį apmokė. Kita vertus, faktą, 

kad jis buvo geras karvedys, patvirtina ir 
mūšių pergalės. Jam teko susidurti su labai 
galingomis kariuomenėmis, kurios ateida-
vo kryžiuočiams į pagalbą iš Vakarų Euro-
pos. Herkui Mantui nebuvo iš ko pasipil-
dyti pajėgų. Prūsams galėjo šiek tiek pa-
dėti Lietuva, bet tuo metu kaip tik buvo 
nužudytas karalius Mindaugas, prasidėjo 
vidaus kovos, todėl pagalbos lietuviai su-
teikti negalėjo.

Per sukilimą Herkus Mantas laimėjo du 
didelius mūšius. Ir nors kai kuriuose šalti-
niuose minima, kad jis buvo Didžiojo prūsų 
sukilimo vadas, iš tiesų jis vadovavo tik 
notangų kariaunai. Iš viso buvo penki tokie 
vadai, bet Herkus Mantas buvo pats akty-
viausias, veikė ne tik Notangos, bet ir Liu-
bavos, Kulmo žemėse.

Ypač svarbus buvo jo laimėjimas Liuba-
vos mūšyje, kur prūsų kariuomenei pavyko 
nukauti ir vokiečių magistrą, ir maršalą, ir 

40 riterių. Mūšis buvo įdomus tuo, kad bu-
vo panaudota taktinė gudrybė - apsimesti-
nis pasitraukimas. Vytautas didysis tokią 
taktiką, praėjus pusantro šimto metų, pa-
naudojo Žalgirio mūšyje. Įdomu tai, kad 
nors tiksli Liubavos mūšio vieta nėra žino-
ma, spėjama, kad jis įvyko netoli nuo to 
taško, kur vėliau vyko ir Žalgirio mūšis.

Istoriką Tomą Baranauską kalbino  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

LEGENDOS

n Herkaus Manto gimimo data nėra žinoma, 

manoma, kad jis gimė Notangos žemėse (dabar-

tinio Kaliningrado srityje).

n Spėjama, kad žuvo 1273 m. rugpjūčio pabai-

goje, kai kryžiuočiai jį susekė, paėmė nelaisvėn ir 

pakorė.
n Herkus Mantas vadinamas Didžiojo prūsų 

sukilimo žymiausiu vadu.

FAKTAI

n Pagrindinė Klaipėdos gatvė pavadinta Herkaus 

Manto vardu. Joje stovi skulptoriaus Vytauto 

Mačiuikos sukurtas Herkaus Manto paminklas.

n Juozas Grušas sukūrė dramą „Herkus Mantas“, 

kur jis vaizduojamas kaip romantiškas herojus.

n Lietuvos kino studijoje sukurtas filmas „Herkus 

Mantas“ (1972 m.). Režisavo Marijonas Giedrys. 

Šis filmas tapo vienu žiūrimiausių lietuviškų filmų 

sovietiniu laikotarpiu (1945-1990). Herkų Mantą 

vaidino amžiną atilsį aktorius Antanas Šurna.

Herkui Mantui  
ATMINTI

Herkus Man tas - 
vokiečių užaugintas, bet savo šaknų  nepamiršęs

Režisieriaus Henriko Vancevičiaus spektaklyje 
„Herkus Mantas“ (1957 m.) didį karvedį 
įkūnijo aktorius Algimantas Voščikas
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Romeo ir Džuljetos efektas

Jei įsimylėjėliai susiduria su kliūtimis, abi 
pusės tampa dar patrauklesnės viena kitai. 
Romeo ir Džuljeta jautė stiprius jausmus vie-
nas kitam todėl, kad artimieji norėjo juos iš-
skirti. Jei aplinkybės įsimylėjėliams palan-
kios, jausmai neretai atšąla. Kaip žinoma, 
draudžiamas vaisius visada saldesnis!

Nepasiekiamumo efektas

Kuo žmogus išrankesnis bendraudamas, 
tuo patrauklesnis kitiems. Ir priešingai, kuo 
žmogus prieinamesnis, tuo mažiau žmonių sie-
kia su juo bendrauti. Atrodytų, kam reikalingas 
toks pernelyg išrankus ir pasipūtęs tipas? Da-
lykas tas, kad išrankumas žmonių sąmonėje 
asocijuojasi su aukšta padėtimi visuomenėje. 
Jei jau kas nors leidžia sau rinktis, su kuo ben-
drauti, vadinasi, jis yra svarbus asmuo, taigi 
su juo draugauti yra prestižiška. Tiesa, psicho-
logai mano, kad tas, kas sąmoningai save daro 
„nepasiekiamą“, rizikuoja aplinkinius atstum-
ti. Efektas pasireiškia tik tada, kai situacija yra 
natūrali. Pavyzdžiui, žinomi žmonės yra pri-
versti „filtruoti“ savo aplinką.

liudytojo efektas

Jei kam nors skubiai prireikia pagalbos, 
kuo daugiau žmonių bus aplink jį, tuo mažes-

nė tikimybė, kad kas nors pagalbą suteiks. 
Pavyzdžiui, jei kam nors viešoje vietoje pa-
sidaro bloga, aplinkiniai dažnai pradeda tuščiai 
šurmuliuoti, užuot pasirūpinę nukentėjusiuo-
ju arba bent iškvietę greitąją. O visa esmė 
yra ta, kad kiekvienas iš aplinkinių tikisi, jog 
pagalbą suteiks kas nors kitas. Galop niekas 
nieko nedaro, kol atsiranda žmogus, pasiren-
gęs prisiimti atsakomybę.

Zeigarnik efektas

Šis efektas pavadintas jį 1927 m. atradusios 
mokslininkės B.Zeigarnik garbei. Jo esmė: žmo-
gus geriau įsimena veiksmą, kuris nebuvo už-
baigtas. Paprastai kiekvieno veiksmo pradžioje 
kyla įtampa, kuri dingsta jį užbaigus. Bet jei 
iškrovos nebūna, įtampa lieka. Pavyzdžiui, skai-
tytojas geriau įsimins detektyvo siužetą, jei pa-
baigoje nusikaltėlis nebus atskleistas, o ne tada, 
kai veiksmas plėtojamas pagal klasikinę sche-
mą: užuomazga - kulminacija - atomazga.

Pigmaliono efektas

Šis terminas, kurio pavadinimas paimtas iš 
B.Šo (B.Shaw) pjesės, apibūdina vadinamosios 
save išpildančios pranašystės fenomeną. Pirmą 
kartą ši sąvoka buvo aprašyta R.Rozentalio ir 
L.Džeikobsono darbe apie mokytojų lūkesčių 
įtaką jų mokinių elgsenai. Žemesniųjų klasių 
mokiniai, kuriuos pedagogai laikė gabesniais, 
vėliau demonstruodavo aukštesnius intelekto 
rodiklius, palyginti su kitais moksleiviais, su 
kuriais panašių lūkesčių mokytojai nesiejo.

aureolės efektas

Jis taip pat dažnai vadinamas „pirmojo įspū-
džio efektu“. Jei iš pat pradžių žmogus padaro 
teigiamą įspūdį, jam pradedamos priskirti ir ki-
tos teigiamos savybės. Jei pirmasis įspūdis nei-
giamas, ir toliau bus įžvelgiamos tik neigiamos 
žmogaus savybės. O kad įspūdis pasikeistų, tu-
ri įvykti kas nors ypatinga. Pavyzdžiui, jei mo-
kinys arba studentas nuo pat mokslų pradžios 
gauna gerus pažymius, vėliau, net atsakęs blo-
giau nei įprastai, jis gali tikėtis, kad vis dėlto 
geras pažymys jam bus „pritemptas“, nes klasės 
žurnale ar įskaitų knygelėje pažymiai - vien ge-
ri. Jei besimokančiojo pažangumas yra ne pats 
geriausias, net gerai atsakęs jis gali būti įvertin-
tas blogiau. Kartais dėstytojui net sunku pati-
kėti, kad puikus atsakymas ar nepriekaištingai 
parašytas kontrolinis darbas - tikrai mokinio dar-
bas. Tokiu atveju pažymio sumažinimas teisina-
mas tuo, kad mokinys nusirašė. Taigi, geriau 
iškart stengtis užsitarnauti autoritetą, kad vėliau 
būtų galima atsipalaiduoti, o ne atvirkščiai.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Psichologijos kodas

Neįtikėtini elgsenos dėsningumai

„Jei iš pat pradžių 
žmogus padaro 
teigiamą įspūdį, 
Jam pradedamos 
priskirti ir 
kitos teigiamos 
savybės“

Psichologija - tikrai mįslingas ir nesuprantamas mokslas. Pavyzdžiui, patys psicholo-
gai ne visada sugeba paaiškinti, kodėl veikia viena ar kita metodika ar dėsnis. Šiandien 
papasakosime apie dažniausius elgsenos dėsningumus, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo 
niekuo nepagrįsti.
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Vyrų klubas

Vilniečių jaunuolių įkurtas parkūro klubas 
„Mamgrow“ skaičiuoja jau antrus metus. 
Dešimt vaikinų, dar vaikystėje susižavė-
jusių parkūro paslaptimis, kiekvieną šeš-
tadienį tradiciškai renkasi į treniruotes 
ir siekia fizinio bei dvasinio tobulėjimo. 
Klubo narys ToMas Kizelis tvirtina, kad 
parkūro, kaip ekstremalaus sporto, api-
brėžimas yra gana klaidingas. Šiuo spor-
tu gali užsiimti visi, kas tik nori.

Fiziniam ir dvasiniam tobulėjimui

Tikriausiai ne vienas veiksmo filmų gerbė-
jas yra matęs prancūzų kino filmą „13 rajonas“. 
Ten pagrindinis aktorius - parkūro specialistas, 
kuris viso filmo metu stebina sveiku protu ne-
suvokiamais gebėjimais šokinėti stogais, iš-
vengti kliūčių ir vis likti sveikas.

Parkūro filosofija grindžiama tuo, kad visur 
aplinkui mus yra kliūtys, kurias galime įveikti 
pasikliaudami vien savo jėgomis, atlikdami tam 
tikrus judesius. Šį sportą pasauliui vienas pir-
mųjų parodė prancūzas Deividas Belas (David 
Belle), o parkūru užsiimantys žmonės neretai 
vadinami treiseriais.

„Parkūrą mes apibūdiname kaip savęs to-
bulinimą. Turiu mintyje ne tik kūno, bet ir dva-
sinį, valios tobulėjimą. Treniruočių metu su-
jungiame kelių skirtingų šokių ir sporto šakų, 
tokių kaip breikas, gimnastika, kovos menai, 
lengvoji atletika, pratimus. Parkūre yra labai 
svarbu ir kūryba, ką naujo gali sugalvoti, kaip 
pritaikyti, įgyvendinti naujus judesius ar jų jun-
ginius. Reikia įveikti tam tikras kliūtis, atstu-
mus, kovoti su baime. Tarkim, jei jau išmokai 
nušokti nuo 9 pėdų aukščio, tai galbūt nebus 
baisu nušokti nuo keliomis pėdomis didesnio 
aukščio. Kartais, norint įveikti baimę, reikia 
perlipti per save, turėti valios bėgti krosus, 
įveikti kliūčių ruožus“, - pasakojo T.Kizelis.  

Pasak Tomo, parkūru gali užsiimti visi no-
rintys. Šiame sporte nėra nei amžiaus, nei ly-
ties apribojimų. Norint mokytis parkūro netgi 

nereikia ypač didelio fizinio pasiruošimo. Žino-
ma, jei toks yra, bus lengviau, kai reikės ištver-
mės, tačiau daug ką galima išmokti per laiką ir 
praktiką. „Galime paneigti tą dažną stereotipą, 

kad parkūras yra labai ekstremalus sportas. 
„Ekstremalus“ reiškia „kraštutinis“, o parkūre 
tavęs niekas neverčia daryti to, ko negali, ne-
moki ar nenori, nepajėgi. Ant stogų ir kranų 
laipiojama dažniausiai tik filmuose ir tai daro 
kaskadininkai, ekstremalai, nesusiję su parkū-
ru. Mus nuo stogų nuvaro. Galų gale visi par-
kūro pratimai labai lavina koordinaciją, mes 
išmokstame nugriūti taip, kad išvengtume di-
desnių traumų, arba apskritai išvengiame kri-
timo. Išmokstame save apsaugoti“, - parkūro 
pliusus vardijo Tomas.

Hobis, kuris suvienija

Pirmoji parkūro komanda Vilniuje buvo 
„Vilnius Tracers“, tačiau gyvenimas taip jau 
sudėliojo, kad jos nariai išsiskirstė. Neilgai tru-
kus jų vietą užėmė jauni ir itin aktyvūs 
„Mamgrow“ vaikinai. 

„Mes visi susipažinome per parkūrą. Norė-
davome treniruotis, susitikdavome lauke ir pra-
dėjome viską veikti kartu. Mus siejo bendri in-
teresai, tad sugalvojome susivienyti į klubą, da-
ryti kažką bendro, dalyvauti įvairiuose renginiuo-
se ir patys juos organizuoti“, - sakė T.Kizelis.

Šiuo metu klubui „Mamgrow“ priklauso 10 
vaikinų ir visi jie apgailestauja, kad merginų 
šiuo metu klubo gretose neturi. Tiesa, į treni-
ruotes kartkartėmis ateina kelios merginos, 
tačiau kol kas jos netapo klubo narėmis. O no-

Judėjimo menas -  parkūras

„Mes išMokstaMe 
nugriūti taip, 
kad išvengtuMe 
didesnių trauMų, 
arba apskritai 
išvengtuMe 
kritiMo“

Tomas Kizelis (antras iš dešinės) paneigia dažną stereotipą, 
kad parkūras yra ekstremalus sportas. Parkūre niekas 
neverčia daryti to, ko žmogus negali, nemoka ar nenori

Klubo „Mamgrow“ archyvo nuotr.



laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  6 39

rintieji tapti klubo nariais, pasak Tomo, turi 
būti tam rimtai nusiteikę. 

Vaikinai parkūrą vadina savo hobiu ir laisva-
laikiu. Kiekvienas jų turi savo mokslus, nes bev
eik visi dar studijuoja, ir užsiima kitomis veiklo-
mis, tačiau turi tradiciją kiekvieną šeštadienį 
susirinkti prie Lietuvos edukologijos universi-
teto į parkūro aikštelę treniruotis. „Ten darome 
mankštą, žaidžiame kokius nors aktyvius žaidi-
mus, treniruojamės. Ten gali prie mūsų prisi-
jungti visi norintys, mes galime ir parodyti kai 
kuriuos parkūro elementus, paaiškinti, kaip da-
ryti, supažindinti su technika“,  tvirtino T.Ki-
zelis. Dalytis žiniomis vieniems su kitais labai 
svarbu, nes taip, pasak klubo narių, kur kas len-
gviau tobulėti. Tomas sako, kad pradžioje ne 
vienas, susidomėjęs parkūru, pirmųjų elemen-
tų mokosi ieškodamas informacijos internete ar 
žiūrėdamas „Youtube“ įkeltus filmukus, o vėliau 
viskas ateina per patirtį. „Per varžybas ir treni-
ruotes taip pat nemažai išmokstame iš kitų par-
kūro mėgėjų. Tarpusavyje dalijamės patirtimi, 
tuo, ką mokame, padedame vieni kitiems. 

Pradėtos rengti ir varžybos

Užsienyje parkūro varžybos yra labai popu-
liarios, o Lietuvoje jos pirmą kartą buvo sureng-
tos praėjusiais metais Kaune. Varžybose buvo 
dvi rungtys: „freestyle“ (laisvo stiliaus   
red. past.) ir greičio, kai užduotis reikia atlikti 
pagal laiką. „Freestyle“ rungtyje yra tam tikros 
kliūtys ir kiekvienas dalyvis rodo tai, ką moka. 
Pasirodymą vertina keturi teisėjai. Balai ski-
riami už kūrybingumą, ištvermę, pratimų su-
dėtingumą ir judesių kombinacijas. Laimi dau-
giausia balų surinkęs dalyvis. Teisėjauja papras-
tai žmonės, susiję su parkūru, ekstremaliais 
sportais ir turintys pakankamai patirties. Va-
saros viduryje planuojame tokias varžybas su-
rengti vėl“,  planus dėstė T.Kizelis. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Vyrų klubas

Judėjimo menas -  parkūras
Terminas kilęs iš prancūzų kalbos. Parkour -  

distancija, kliūčių ruožas.

Parkūras

Parkūru gali užsiimti visi norintys. Šiame 
sporte nėra nei amžiaus, nei lyties apribojimų
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svajonės neišsipildo

Kas žino, jei jaunoji Dita fon Tys būtų 
atkakliai įsikabinusi į savo vaikystės sva-
jonę tapti garsia balerina, dabar gal būtų 
šokusi kordebalete ir būtų niekam nežino-
ma... Dita, kurios tikrasis vardas yra Hiter 
Renė Svit (Heather Renee Sweet), augo 
daugiavaikėje šeimoje (ji turi dvi seseris) 
Amerikos Mičigano valstijoje, stropiai mo-
kėsi ir kasdien lankė pamokas choreogra-
fijos klasėje. Ditos-Hiter tėvai su baleto 
pasauliu nieko bendra neturėjo: mama dir-
bo manikiūrininke, tėtis - šaltkalviu. Būda-
ma 13-os, balete jau šio to išmokusi, Dita 
staiga suvokė, kad kelias į didžiąją sceną jai 
bus pernelyg akmenuotas - ji buvo gabi šo-
kėja, bet ypatingu talentu nepasižymėjo, be 
to, balerinai nėra lengva ištrūkti iš gimtojo 
Mičigano.

Paauglystėje „paleido vadžias“

Tuo pačiu metu jaunoji Dita „paleido va-
džias“: kaip pati prisipažįsta, būdama 14-os 
prarado nekaltybę, apleido baletą ir įsidar-
bino pardavėja apatinių baltinių parduotu-
vėje. Būtent ten prabudo jos aistra praban-
gioms nėriniuotoms grožybėms. Mergaitė 
net mokykloje pradėjo mūvėti kojines su 
kojaraiščiais ir tarsi netyčia demonstruoti 
savo „turtus“ bendraklasiams. Toliau - dar 
geriau. Dita nusprendė užsidirbti iš savo 
mokėjimo šokti ir metusi darbą parduotu-
vėje įsidarbino go go šokėja naktiniame klu-
be. „Tapau šokėja, nes man norėjosi nuoty-
kių ir pramogų, - pasakoja D.fon Tys. - Be 
to, tame klube viskas buvo visiškai nekalta: 
merginos šoko su bikiniais pagal kažkokią 

Dirbtinė mergina

Burleskos žvaigždė Dita fon tys (Dita 
Von teese, 41) - ryškus pavyzdys, kaip 
vien savo jėgomis galima įkopti į karjeros 
aukštumas. Dita, kuriai nepasisekė tapti 
balerina ir kuri nepasižymėjo kokiais nors 
ypatingais išoriniais duomenimis, suge-
bėjo tapti pasaulio garsenybe ir susikurti 
nepakartojamą retro stiliaus įvaizdį.

Ditos fon Tys (Dita Von Teese) vizitinė 
kortelė -  „vapsvos“ liemuo, balta oda

EPA-Eltos nuotr.

Dita   fon Tys



laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  6 41

ŽvaigŽdės iš arčiau

kvailą roko muziką. Man pasidarė nuobodu, 
ir aš perėjau prie 6-ojo dešimtmečio sekso 
simbolio Betės Peidž (Betty Page) stiliaus 
striptizo. Neprisimenu, kada pirmą sykį vi-
sai apsinuoginau prieš publiką - pernelyg 
dažnai tai dariau“.

Įvaizdį kūrė pati

Kartu mergina pradėjo kurti savo uni-
kalų įvaizdį, kurį matome šiandien. Pir-
miausia natūrali šviesiaplaukė Hiter persi-
dažė plaukus tamsiai, paskui sugalvojo pa-
keisti vardą į skambesnį. Vardą Dita ji pa-
siskolino iš 3-iojo dešimtmečio kino žvaigž-
dės Ditos Parlo, o pavardę fon Tys tiesiog 
atsitiktinai rado telefonų knygoje. Taip ba-
lerina virto striptizo šokėja. Suprantama, 
tokia veikla būsimosios žvaigždės tėvams 
neatrodė pagirtina, o ir „lindynes“, kuriose 
ji lankėsi, vargu ar buvo galima laikyti tin-
kama vieta jaunai merginai. Bet būtent per 
striptizo barą Dita fon Tys padarė svaigina-
mą karjerą. Ji pati darėsi makiažą, pati kū-
rė įmantrius kostiumus ir savo pasirodymų 
scenarijus, pastebimai išsiskirdama iš kitų 
šokėjų.

Štai ką Dita fon Tys sako apie pačios su-
sikurtą įvaizdį: „Aš visa visiškai dirbtinė. Aš 
pati save sukūriau. Aš taip dažausi ne todėl, 
kad mano oda bloga. Puiki ta mano oda! Ir 
apskritai be makiažo atrodau dešimčia metų 
jaunesnė“. Burleskos karalienės įsitikinimu, 
ji vargu ar būtų tapusi tuo, kuo tapo, jei ne 
mokėjimas naudoti kosmetiką. Be to, žvaigž-
dė neslepia, kad jai ne naujiena ir plastinės 
operacijos: „Ne paslaptis, kad pasididinau 
krūtinę. Tai ne kas kita kaip radikali dekora-
tyvinės kosmetikos forma“.

Ekscentriškos poros vestuvės

Dar vienas žingsnis į populiarumą buvo 
mažai kam žinomos Ditos fon Tys nuotrauka 
„Playboy“ - ji iškart atsidūrė ant viršelio! Po 
atviros fotosesijos šokėja nebegalėjo atsigin-
ti pasiūlymų ir susimąstė apie savo striptizo 
su burleskos elementais kūrimą. Tuo metu 
sėkmingai klostėsi ir asmeninis Ditos gyve-
nimas - į ją atkreipė dėmesį roko muzikantas 
Merlin Mensonas (Marilyn Manson). D.fon 

Tys netrikdė gąsdinanti būsimojo sutuoktinio 
išvaizda, ji puikiai žinojo, koks svarbus yra 
artisto įvaizdis siekiant sėkmės. Drauge su 
Merlin jie visus metus buvo keista ir ryški 
pora. Apie pažintį su M.Mensonu Dita prisi-
mena su ironija: „Jis paprašė manęs dalyvau-
ti viename jo pasirodyme, paliko pranešimą 
atsakiklyje. Jo tokia bjauri tartis, nesuprasi 
nė žodžio, man pasigirdo, kad mane kviečia į 
paauglių grupę „Hanson“, tuomet ji buvo po-
puliari. Aš dar pagalvojau: „Visai jau iš proto 
išsikraustė!“

Kad ir kaip būtų keista, bendrą kalbą Di-
ta ir Merlin rado labai greitai. Vestuvės se-
novinėje pilyje Airijoje buvo prabangios ir 
niūrios - šimtą svečių linksmino iliuzionistai. 
Iškilmės daugiau priminė cirką „Du Soleil“, 
o ne vestuvių ceremoniją. Bet ko dar buvo 
galima tikėtis iš tokios ekstravagantiškos po-
relės? Ir nors santuoka iširo po metų dėl mu-
zikanto neištikimybės, Dita fon Tys dėl šio 
romano tikrai nesigaili. Jos populiarumas san-
tykių su roko žvaigžde metais pasiekė naują 

lygį. Išsiskyrusi su mylimuoju, šokėja pasi-
ryžo vienam iš drąsiausių eksperimentų per 
visą savo karjerą - atliko pagrindinį vaidmenį 
pornografiniame filme.

Nekeisk įvaizdžio

Savo stilių Dita fon Tys rado dar būdama 
paauglė, taigi dabar mados tendencijų ji ne-
sivaiko. Pasak žvaigždės, jos spintoje vargu 
ar rasi bent vienus džinsus, užtat 5-ojo de-
šimtmečio stiliaus pūstų sijonų ir suknelių 
kabo tiek, kad pavydėtų net didelės kino stu-
dijos kostiumininkai! Gražuolė neskirsto gy-
venimo į kasdieninį ir scenos, net eidama į 
sporto salę ji rengiasi seksualiais apatiniais, 
o pasivaikščioti su šunimi išeina tiesiog išsi-
pusčiusi. „Žinoma, dažnai vaikštau į mados 
šou, skaitau „Vogue“ ir visada randu šį tą nau-
jo, bet tai nereiškia, kad viską, ką matome, 
reikia rengtis. Rinktis reikia tik tai, kas tinka 
būtent jums ir papildo jūsų stilių, gerai išryš-
kina ir kūną, ir individualumą“, - mano Dita.

apatinių dizainerė

Beje, apie individualumą. Prieš keletą 
metų Dita fon Tys nusprendė, kad atėjo 
laikas pačiai kurti apatinius baltinius, ku-
riuos ji, kaip prisipažįsta pati, „dievina“. 
Žvaigždė sukūrė seksualių moteriškų apa-
tinių kolekciją, ji dabar populiari visame 
pasaulyje. „Aš labai mėgstu šį darbą, juk 
15 metų dirbau moteriškų baltinių parduo-
tuvėje ir tuomet svajojau sukurti ką nors 
savo, į moterų garderobą grąžinti retro sti-
lių, papildyti jį šou elementais, - pasakoja 
Dita. - Aš taip ilgai svajojau sukurti savo 
vardo liniją, ir dabar, kai svajonė išsipildė, 
esu beprotiškai laiminga ir kol kas nesi-
rengiu imtis naujų projektų“.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

„Aš visA visiškAi 
dirbtinė. Aš pAti  
sAve sukūriAu“

dirbtinė mergina
Dita   fon Tys

Burleskos šokėja Dita fon Tys  
įrodė, jog turint tikslą į olimpą  
galima įkopti ir vidutiniokui
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KaleidosKopas

ar Baltija taps antruoju 
Bermudų trikampiu?

Po kelerių tyrinėjimų metų Orhuso 
(Danija), Lundo (Švedija) ir Stokholmo 
universitetų mokslininkai nustatė, kad 
iš sausumos patenkančios maisto me-
džiagos yra pagrindinė priežastis, dėl ku-
rios jūros vandenyse susidaro deguonies 
trūkumas. Specialistai teigia, kad deguo-
nies stygius jūros dugne neigiamai vei-
kia visą Baltijos ekosistemą. Jūros dug
nas virsta „dykuma“, kurioje gyvena tik 
bakterijos, galinčios išgyventi be deguo-
nies. Be to, kai kurios bakterijos gamina 
metaną, kuris vandenyje burbuliuoja ir 
žudo žuvis. Įdomu, kad būtent su aktyviu 
metano išskyrimu šiandien siejamos 
keistenybės, vykstančios Atlanto regione, 
vadinamame Bermudų trikampiu. Pagal 
mokslininkų hipotezę vandenyje susida-
ro didžiuliai metano burbulai, kurie taip 
sumažina vandens tankį, kad laivai pra-
randa plūdrumą ir akimirksniu nuskęs-
ta. Kai kas spėja, kad pakilęs į orą me-
tanas gali pražudyti ir lėktuvus: suma-
žėjus oro tankiui, mažėja ir keliamoji 
galia bei iškreipiami altimetrų parody-
mai. Be to, metanas ore gali sustabdyti 
variklius.

Neseniai šią hipotezę eksperimentais 
įrodė Briusas Denardas (Bruce Denar-
do) iš Monterėjaus aukštosios navigaci-
jos mokyklos (Kalifornija). Jis į baseiną 
suleido plieninius rutulius, pripildytus 
oro. Vos tik iš dugno pradėjo kilti meta-
nas, rutuliai iškart skendo: dujų priso-
tintas vanduo jau nebeišlaikė jų pavir-
šiuje.

Tiesa, bakterijų išskiriamo metano 
Baltijoje kol kas aiškiai nepakanka to-
kiems kataklizmams sukelti. Bermudų 
trikampyje šis reiškinys vyksta gerokai 
intensyviau dėl didžiulių metano hidra-
tų klodų po vandenyno dugnu.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Įdomu

Brukline (Niujorkas, JAV) vykusiame Pa-
saulio mokslo festivalyje gegužės 29 die-
ną buvo pristatytas kometos „67P/Chu-
ryumov-Gerasimenko“ modelis (maste-
liu 1/1000).

Šios kometos link juda Europos kosmoso 
agentūros (EKA) paleistas palydovas „Rosetta“. 
„Rosetta“ zondas buvo paleistas 2004 metais, 
siekiant pirmą kartą nutupdyti žmogaus paga-
mintą objektą ant kometos. 2008 ir 2010 m.  
zondas praskriejo pro asteroidus ir suteikė 
vertingos informacijos. Tikimasi, jog „Roset-

ta“ aparatas „67P/Churyumov-Gerasimenko“ 
kometą pasieks lapkričio mėnesį - tada ant 
kometos bus bandoma nutupdyti nedidelį ro-
botą, kurį su savimi gabena „Rosseta“.

Šiuo „Rosseta“ eksperimentu bus siekia-
ma nustatyti, kas vyksta kometoje, kai ji pri-
artėja prie Saulės. Nuleistas robotas fiksuos 
įvairius kometos parametrus, o duomenis siųs 
į Žemę. Mokslininkai spėja, kad kometose 
glūdinčios medžiagos išliko nepasikeitusios 
nuo pat Saulės sistemos susiformavimo prieš 
4,6 mlrd. metų. „Rosseta“ eksperimentas pa-
dėtų geriau suprasti, kaip per tą laiką evoliu-
cionavo netolima kosminė aplinka.

Galimybė „pamatyti“ 
kometą

Brazilijos nacionalinė futbolo rinktinė į netrukus prasidė-
siančio Pasaulio futbolo čempionato rungtynes skraidys ypa-
tingai išpuoštu lėktuvu „Boeing 737-800“. Lėktuvas, kurį 
apipaišė Brazilijos menininkai grafičio kūrėjai Gustavas (Gus-
tavo) ir Otavijus Pandolfas (Otavio Pandolfo), traukė smalsuo-
lių dėmesį - visi norėjo įsiamžinti šalia tokio lėktuvo.

Tarp Pasaulio mokslo festivalio 
eksponatų - įspūdingas „67P/Churyumov-
Gerasimenko“ kometos modelis 

EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.
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„Google“ neseniai pristatė vieną savaeigio 
automobilio versiją - kompanija sukūrė 
automobilį, kuriam nereikia nei vairo, nei 
pedalų, nei vairuotojo. 

Interneto technologijų milžinas savo tinkla-
lapyje taip pat paskelbė, jog šiais metais bus 
pagaminta ir išbandyta dar 100 elektra varomų 
dviviečių savaeigių automobilių prototipo versi-
jų. „Google“ dirbo ne vienus metus, kad paga-
mintų mašinas, kurios pasitelkusios įvairius ju-
tiklius ir kompiuterius gatvėse laviruoja be vai-
ruotojo. Tiesa, šis kompanijos pranešimas su-
kėlė įtarimus, kad „Google“ perdarinėjo kitų 
gamintojų automobilius, o ne pati juos gamino.

Automobilio be vairuotojo idėja jau yra 
pakankamai seniai žinoma ir nieko nestebi-
nanti. Tačiau ar kada susimąstėte, kokie kie-
kiai duomenų yra apdorojami siekiant reali-

zuoti šiuos projektus? Pasak specialistų, 
„Google“ automobilyje be vairuotojo esantys 
jutikliai kiekvieną sekundę surenka 750 me-
gabaitų duomenų! Mat automobilyje inte-
gruoti jutikliai fiksuoja praktiškai viską, kas 
pasitaiko kelyje, pradedant cigarečių nuorū-
komis, paukščiais ir baigiant kitais automo-
biliais. Remiantis užfiksuotomis aplinkos 
ypatybėmis automobilis įvertina galinčias kil-
ti situacijas. Pavyzdžiui, jeigu pastebima ci-
garetės nuorūka, „Google“ automobilis žino, 
kad kur nors netoliese gali būti žmogus, ku-
ris gali išlįsti iš po priekyje esančio kito 
objekto. Jei ši intelektuali sistema pamato 
kamuolį, ji žino, kad kur nors netoliese gali 
būti žaidžiančių vaikų. Tai tik keletas pavyz-
džių, tačiau akivaizdu, kad dirbtinio intelek-
to pritaikymo galimybės yra labai plačios ir 
ateityje tai gali tapti daugumos kuriamų sis-
temų esminiu sudedamuoju elementu.

Baiminamasi roBotų 
įsigalėjimo

Tyrimas parodė, kad daugiau nei treč-
dalis Didžiosios Britanijos gyventojų ne-
rimauja dėl galimo robotų įsigalėjimo - 
britai baiminasi, kad androidai atims iš 
jų darbą. Dar trečdalis mano, kad robotai 
ilgainiui kels grėsmę žmonijai.

Respondentų nuomone, iki 2015 metų 
robotai pakeis karius (45 proc.), gamyklų 
darbininkus (33 proc.) ir astronautus (33 
proc.). Be to, 42 proc. tyrimo dalyvių bai-
minasi, kad ateityje androidai gali pakeis-
ti net mokytojus. Daugiau nei trečdalis 
apklaustųjų prisipažino nerimaujantys dėl 
radijo bangomis valdomų lėktuvų ar laivų. 
45 proc. britų mano, kad per artimiausią 
dešimtmetį Jungtinėje Karalystėje atsiras 
robotų armija. Kas dešimtas tyrimo daly-
vis tiki, kad gatvėse ims budėti vadina-
mieji „robokopai“, dar 8 proc. įsitikinę, 
kad lėktuvus ir traukinius valdys automa-
tizuotos mašinos. Tyrimas surengtas prieš 
serialo „Beveik žmogus“ („Almost Hu-
man“) rodymą - šio serialo pagrindinis 
veikėjas yra robotas-policininkas.

smarkiai išaugo  
gyvenimo trukmė

Pasaulyje nuo 1990 metų labai išaugo 
vidutinė gyvenimo trukmė. 2012 metais 
gimęs vaikas gali tikėtis gyventi šešeriais 
metais ilgiau nei žmogus, pasaulio šviesą 
išvydęs 1990-aisiais, sakoma neseniai Že-
nevoje paskelbtoje Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos (PSO) ataskaitoje. Kaip ir iki šiol, 
moterys gyvens ilgiau nei vyrai.

Tarp moterų vidutinė ilgiausia gyve-
nimo trukmė - 87 metai - prognozuojama 
Japonijoje. Toliau eina Ispanija, Šveica-
rija ir Singapūras - 85,1 meto. Tarp vyrų 
80 ir daugiau metų gali tikėtis sulaukti 
devynių šalių gyventojai. Sąrašo viršuje 
rikiuojasi Islandija (81,2) ir Šveicarija 
(80,7). Šios prognozės taikytinos 2012 
metais gimusiems Žemės gyventojams.

Didžiausia pažanga 1990-2012 metais 
pasiekta skurdžiuose pasaulio regionuose. 
PSO duomenimis, gyvenimo trukmė 9 me-
tais pailgėjo besivystančiose šalyse. „Svarbi 
to priežastis yra tai, kad šiandien daug ma-
žiau vaikų miršta iki penkerių savo gyve-
nimo metų, - sakė PSO generalinė direkto-
rė Margaret Čan (Margaret Chan). - Tačiau 
vis dar yra gili praraja tarp skurdo ir turto. 
Žmonės šalyse, kur pajamos yra didelės, 
turi daug geresnius šansus gyventi ilgai, nei 
tose šalyse, kur pajamos yra žemos“.

Eltos inf.

 KaleidosKopas

įdomu

Automobilis be vairuotojo?Vis realiau

Papuoštas 
futbolininkų lėktuvas

„Google“ pristatė 
automobilį, kuriam 
nereikia nei vairo, nei 
pedalų, bei vairuotojo 

EPA-Eltos nuotr.
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„Google“ neseniai pristatė vieną savaeigio 
automobilio versiją - kompanija sukūrė 
automobilį, kuriam nereikia nei vairo, nei 
pedalų, nei vairuotojo. 
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mintų mašinas, kurios pasitelkusios įvairius ju-
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ruotojo. Tiesa, šis kompanijos pranešimas su-
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minasi, kad ateityje androidai gali pakeis-
ti net mokytojus. Daugiau nei trečdalis 
apklaustųjų prisipažino nerimaujantys dėl 
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Tiesa, nuo atradimo medicinos srityje iki 
vaistų pasirodymo vaistinių lentynose arba 
naujo įrenginio ligoninėse praeina 5-7, o kar-
tais net 9-12 metų: klinikiniai bandymai, įvai-
rių leidimų gavimas, finansavimo paieškos, 
masinės gamybos technologijų kūrimas... Ne-
kalbant apie tai, kad daugelis aprašytųjų tech-
nologijų - tik pamatas, ant kurio galima pasta-
tyti daugybę įvairiausių konkrečių dalykų.

DNR konstruktorius

DNR yra ideali informacijos saugykla. 
DNR struktūra nuolatos vystosi ir kinta, o jos 
molekulės yra vadinamos plytelėmis, iš kurių 
sudaryti gyvi organizmai. Harvardo universi-
teto mokslininkai išties DNR naudoja kaip 
plytas kurdami įvairias struktūras ir 
sistemas. Naudodamiesi šiuo 
metodu, mokslininkai vienoje 
DNR molekulėje užkodavo 
284 knygos puslapius. Pasiro-
dė, kad šiuos duo-
menis paskui ga-
lima lengvai nu-
skaityti, nors kol 
kas šis procesas trunka 
ilgokai. Bet kol kas...

Prietaisai 
gyvybinei veiklai palaikyti

Tokiais prietaisais kaip kardiostimuliato-
riai, reguliuojantys širdies ritmą, visame pa-
saulyje naudojasi apie 700 tūkst. žmonių. Jų 
trūkumas yra tas, kad tarnauja apie 7 metus, 
paskui juos reikia pakeisti. Tai ne tik sudėtin-
ga, bet ir brangiai kainuojanti chirurginė pro-
cedūra. Mičigano universiteto mokslininkai 
išsprendė šią problemą - jie sukonstravo visiš-
kai kitokį kardiostimuliatorių, veikiantį susi-
traukinėjant širdies raumeniui. Eksperimentai 
ir testai buvo sėkmingi. Kitas etapas išbandant 
naująjį prietaisą  - aparato implantavimas į gy-
vą žmogaus širdį. Jei technologiją pavyks pri-
taikyti, ji gali sukelti revoliuciją ne tik medici-
noje, bet ir pramonėje. Šis mechanizmas yra 
toks jautrus, kad gali gaminti elektros energi-
ją esant bet kokiam pulso dažniui.

smegenų traumų gydymas

Smegenys - jautrus organas, o jų sužaloji-
mas gali turėti ilgalaikių padarinių. Žmonėms, 
patyrusiems kaukolės ir smegenų traumą, 
kompleksinė reabilitacija, ko gera, yra vienin-
telė viltis grįžti į normalų gyvenimą. Bet dabar 
sukurtas ir alternatyvus metodas. Liežuvis yra 
susijęs su centrine nervų sistema per daugybę 
nervų galūnėlių, o kai kurios iš jų susijusios 
tiesiogiai su smegenų neuronais. Nešiojamieji 
neurostimuliatoriai (PoNS) stimuliuoja tam tik-
ras liežuvio nervines sritis ir per šį aparatą 
smegenys gauna signalą, kad reikia atkurti su-
žalotas zonas. Atliekant bandymus, pacientų 
būklė aiškiai pagerėdavo jau po savaitės. Be 
galvos traumų, sistema PoNS gali būti panau-
dota gydyti tokioms ligoms kaip Parkinsono, 
alkoholizmas, insultas, išsėtinė sklerozė ir kt.

kaulai iš spausdintuvo

Naudodamiesi trimačiu spausdintuvu, Va-
šingtono valstijos universiteto mokslininkai 
sukūrė dirbtinę medžiagą, pasižyminčią kaulo 
savybėmis. Šis „modelis“ gali būti įsodintas į 
žmogaus kūną, kol suauga tikras kaulas, o pas-
kui jis suskaidomas ir pašalinamas, nepadary-
damas žalos organizmui. Pagrindinė problema 
buvo parinkti medžiagą kaului kurti. Moksli-
ninkai sudarė formulę, į kurią įėjo cinkas, si-
licis, kalcis ir fosfatas ir buvo pridėta kamie-
ninių ląstelių. Bandymui buvo naudotas spaus-
dintuvas „ProMetal“ 3D - į jį reikia tiesiog 
įberti mišinio ir atspausdinti reikiamą kaulą. 
Pagrindinis šios technologijos pranašumas yra 
tas, kad tinkamai suderinus biologinės medžia-
gos sudedamąsias dalis galima atspausdinti bet 
kokius audinius, net tikrus organus.

Technikos pažanga žingsniuoja septynmy-
liais žingsniais, o medicina, aišku, neatsi-
lieka. Nauji vaistai ir procedūros atsiranda 
ir pakeičiami kitais per vienos kartos gy-
venimą: tai, kas mūsų tėvams dar skam-
bėjo kaip mokslo fantastika, šiandien 
tapo tikrove. O ateitis gali būti dar įspū-
dingesnė.

Ateities medicinos technologijos
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Elektroniniai baltiniai

Ligoniui be sąmonės arba komos būsenos 
gulint savaites ir mėnesius, gali atsirasti pra-
gulų - apmirusių audinių, atsirandančių dėl 
nuolatinio spaudimo. Kasmet apie 60 tūkst. 
žmonių dėl jų miršta nuo infekcijų. Kanadie-
tis Šonas Diukelou (Sean Dukelow) sukūrė 
elektronines trumpikes „Smart-E-Pants“: jo-
se įtaisyti specialūs įrenginiai, kas 10 minučių 
siunčiantys elektrinį impulsą, kuris priverčia 
raumenis susitraukti. Efektas yra toks pat, 
tarsi pacientas savarankiškai mankštintųsi.

Žiedadulkių vakcina

Žiedadulkės - vienas labiausiai paplitusių 
alergenų. Jų struktūra yra tokia tvirta ir atspari 
drėgmei, kad patekusios į organizmą jos nesun-

kiai prasiskverbia į žmogaus virškinimo sistemą. 
Kai tas pats vyksta naudojant peroralinę vakciną, 
organizme pasisavinama anaiptol ne visa medžia-
ga, nes ją veikia virškinamojo trakto sultys. Tek-
saso universiteto mokslininkai nutarė ištyrinėti 
žiedadulkių savybes ir panaudoti jas vakcinoms 
kurti. Jiems pavyko įveikti pagrindinį žiedadulkių 
pritaikymo trūkumą - nuo jų paviršiaus pašalino 
visus alergenus. Ši technologija gali tapti daug 
pranašesnė už injekcinį metodą.

smegenų ląstelės iš šlapimo

Kinų biologams pavyko sukurti kamieni-
nes ląsteles naudojant žmogaus šlapimą. Pa-
grindinis metodo pranašumas yra tas, kad 
ląstelė, sukurta iš šlapimo, neprovokuoja on-
kologinių ligų, o embrioninės kamieninės ląs-
telės, šiandien naudojamos medicinoje, pasi-
žymi šiuo šalutiniu poveikiu, jas persodinus 
neretai ima vystytis augliai. Neuronai, gau-
tieji iš šlapimo, gali būti naudojami nervų 
sistemos degeneracinėms ligoms gydyti.

Gelis, imituojantis gyvas ląsteles

Daugybės medicininių tyrinėjimų tiks-
las - įvairių medžiagų pagrindu atkurti žmo-
gaus audinius. Sėkmingai plėtojant šias tech-
nologijas, galima užtikrinti sveiką gyvenimą 
visai žmonijai: jei, tarkime, kuris nors orga-
nas išėjo iš rikiuotės, jį galima išauginti la-
boratorijos sąlygomis ir pakeisti. Dabar 
mokslininkai kuria gelį, imituojantį gyvų ląs-
telių veiklą. Kaip žinoma, ląstelės turi savą 
skeleto tipą - citoskeletą, susidedantį iš bal-
tymų. Sintetinis gelis pakeis sužalotus audi-
nius ląstelės karkase, stabdydamas infekcijų 
ir bakterijų plitimą.

Magnetinė levitacija

Dirbtinio plaučio audiniai buvo išauginti 
pasinaudojus magnetine levitacija. Nors skam-
ba kaip fantastika, grupė mokslininkų 2010 me-
tais akivaizdžiai pademonstravo, kad tai įma-
noma. Į ląsteles įvedant mažytėlaičius magne-
tus, buvo susintetintas kuo tikroviškiausias 
plaučio audinys. Dabar ši technologija tobuli-
nama ir gali padaryti perversmą medicinoje.

kraujavimą stabdantis gelis

Nedidelei mokslininkų grupei pavyko su-
kurti gelį, stabdantį bet kokio intensyvumo 
kraujavimą. Gelis hermetiškai užklijuoja žaiz-
dą, sukuria sintetinį audinį, padedantį ląste-
lėms suaugti. Jei šis išradimas netrukus bus 
pradėtas taikyti chirurgijoje, jis gali padėti 
išsaugoti daug gyvybių.

Ateities medicinos technologijos

TobulinaMas pirMasis 
„Gyvas“ roboTas

Smitsono instituto aviacijos ir kos-
moso muziejuje (JAV), vėliau kitose vie-
tose buvo pristatytas pirmasis pasaulyje 
biorobotas, vardu Frenkas, kurį pagami-
no Bertolto Majerio (Bertolth Mayer) va-
dovaujama inžinierių grupė. Nieko keis-
ta, kad publikai Frenkas padarė didelį 
įspūdį. Robotą sudaro 28 dirbtinės kūno 
dalys, kurių analogai naudojami trans-
plantacijai. Eksponato ūgis - 1,82 m, o 
sveria jis 77 kg. Frenkas turi plaučius, 
kepenis, skydliaukę ir net širdį, kuri au-
tentiškai plaka ir varinėja kraujo analo-
gą dirbtinėmis arterijomis. Robotas geba 
judėti, kalbėti ir „matyti“: padedant juti-
kliams, skiria daiktus, tiesa, yra be odos. 
Roboto veidas yra jo „tėvo“ B.Majerio vei-
do kopija, bet nejudrus, neturi mimikos 
raukšlių. 

„Projekto tikslas - iš visų kūno dalių, 
kurios šiuo metu jau sukurtos, sumontuo-
ti kūną, panašų į žmogaus“, - pasakojo 
projekto vadovas B.Majeris, socialinės psi-
chologijos specialistas iš Ciuricho univer-
siteto. Roboto kūrėjai juokauja, kad jų kū-
rinys - ne pats mandagiausias pašnekovas, 
nes programuotojai jam įdiegė 13 metų 
paauglio charakterį. Tiesa, iki dirbtinio 
proto mokslui dar toli, pripažįsta konstruk-
toriai. Iš pradžių būtina sukurti žmogaus 
smegenų analogą, bet šis uždavinys kol kas 
ne mokslininkų jėgoms. Taigi, Frenko pro-
tas yra mikroschema, kontroliuojama 
kompiuteriu ir „Bluetooth“.

Biorobotą sukūrė firmos „Shadow-
RobotCompany“ inžinieriai. Pasak 
mokslininkų, Frenko sukūrimas - tai 
lūžis medicinoje ir technikoje ir dar vie-
nas žingsnis į visaverčio organizmo su-
kūrimą iš sintetinių medžiagų. Biorobo-
tas nuolat tobulinamas.

ĮdoMu

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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įspūdį. Robotą sudaro 28 dirbtinės kūno 
dalys, kurių analogai naudojami trans-
plantacijai. Eksponato ūgis - 1,82 m, o 
sveria jis 77 kg. Frenkas turi plaučius, 
kepenis, skydliaukę ir net širdį, kuri au-
tentiškai plaka ir varinėja kraujo analo-
gą dirbtinėmis arterijomis. Robotas geba 
judėti, kalbėti ir „matyti“: padedant juti-
kliams, skiria daiktus, tiesa, yra be odos. 
Roboto veidas yra jo „tėvo“ B.Majerio vei-
do kopija, bet nejudrus, neturi mimikos 
raukšlių. 

„Projekto tikslas - iš visų kūno dalių, 
kurios šiuo metu jau sukurtos, sumontuo-
ti kūną, panašų į žmogaus“, - pasakojo 
projekto vadovas B.Majeris, socialinės psi-
chologijos specialistas iš Ciuricho univer-
siteto. Roboto kūrėjai juokauja, kad jų kū-
rinys - ne pats mandagiausias pašnekovas, 
nes programuotojai jam įdiegė 13 metų 
paauglio charakterį. Tiesa, iki dirbtinio 
proto mokslui dar toli, pripažįsta konstruk-
toriai. Iš pradžių būtina sukurti žmogaus 
smegenų analogą, bet šis uždavinys kol kas 
ne mokslininkų jėgoms. Taigi, Frenko pro-
tas yra mikroschema, kontroliuojama 
kompiuteriu ir „Bluetooth“.

Biorobotą sukūrė firmos „Shadow-
RobotCompany“ inžinieriai. Pasak 
mokslininkų, Frenko sukūrimas - tai 
lūžis medicinoje ir technikoje ir dar vie-
nas žingsnis į visaverčio organizmo su-
kūrimą iš sintetinių medžiagų. Biorobo-
tas nuolat tobulinamas.

ĮdoMu

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Apie mus

Į lietuvą atvedė krepšinis ir draugų 
rekomendacijos

Anilas į Lietuvą iš Turkijos atvyko dar pra-
eitų metų rudenį - Izmiro mieste pradėtas 
mechanikos inžinerijos studijas jis tęsia Alek-
sandro Stulginskio universitete. Paklaustas, 
kodėl pasirinko būtent vieną iš mažai žinomų 
Baltijos valstybių, o ne „Erasmus“ programos 
studentų pamėgtą Ispaniją ar Italiją, vaikinas 
prisimena anksčiau čia studijavusių draugų 
rekomendacijas. Vos tik jis užsiminė, kad ruo-
šiasi mokslams svetur, visi lyg vienas bičiuliai 
Lietuvą rekomendavo kaip be galo draugišką 
ir jaukią šalį. Pasak Anilo, kitas svarbus veiks-
nys buvo tai, kad čia daug pigiau gyventi: „Už-
teko tik palyginti Romos ir Kauno kainas, kad 
suprasčiau, jog čia bus daug lengviau. Atrodo, 
kad nė dėl vieno dalyko neprašoviau.“

Anilas išsiduoda, kad priežasčių yra gero-
kai daugiau. Vaikinas aktyviai žaidžia krepšinį, 
tad apie šios sporto šakos populiarumą mūsų 
šalyje žinojo jau nuo vaikystės. Tiesa, vien tik 
rungtynių lankymu ir garsiomis skanduotėmis 

jis neapsiribojo, jau pačią pirmą savaitę prisi-
dėjo ir prie ASU krepšinio komandos.

Paklaustas, kurią komandą palaiko, stu-
dentas vietoj atsakymo garsiai suskanduoja: 
„Žalia - balta, žalia - balta, hey hey!“ Ne kar-
tą „Žalgirio“ rungtynes stebėjęs Anilas tvir-
tina, kad jų metu atmosfera tiesiog fantastiš-
ka, o stereotipas, kad krepšinį lietuviai laiko 
antra religija, atrodo, ne iš piršto laužtas.

kuriozai su žodeliu „ne“

Labiausiai atvykusį vaikiną nustebino Kau-
no žaluma. „Studentų miestelis, kuriame gyve-

nu, man iki šiol atrodo kaip vienas didelis par-
kas, kuriame lyg tarp kitko pastatyti bendrabu-
čiai, fakultetai, kavinės, - šypsosi vaikinas. - Nei 
mano lankytuose miestuose, nei gimtajame Iz-
mire nieko panašaus neteko matyti.“

Su vietos aplinka ir gyvenimo sąlygomis 
vaikinas jau buvo susigyvenęs, tačiau kaip 
blogą sapną jis prisimena užklupusią žiemą. 
Anksčiau niekada nesusidūręs su minusine 
temperatūra studentas ginklavosi šalikais ir 
pirštinėmis, kuriuos pačią pirmą šalčių dieną 
skubiai pasiskolino iš bendramokslių.

Ne ką lengviau susidoroti buvo ir su lie-
tuvių kalba - jos Anilui taip ir nepavyko iš-
mokti, tačiau pagrindinius žodžius, tokius 
kaip „ačiū“ ar „labas“, stengiasi vartoti kuo 
dažniau. Suprasti vietinius gyventojus trukdė 
ir paprastas žodelis „ne“, turkų kalboje reiš-
kiantis klausimą „ką?“ „Iš pradžių galvoda-
vau, kad aplinkiniai nesuprato mano klausi-
mo, tad jį kartodavau dar ir dar, o jie, atrody-
davo, ir vėl nesupranta. Vėliau teko pripras-
ti“, - kurioziška patirtimi dalijasi vaikinas.

Didmiesčio atmosfera ir  
gardi rožinė sriuba

Lygindamas Kauno ir Izmiro (trečio pagal 
dydį Turkijos miesto) naktinį gyvenimą, stu-
dentas teigia, kad prieš atvykdamas nesitikė-
jo čia rasti tokios pat atmosferos, tačiau dabar 
džiaugiasi pasilinksminimo vietų gausa ir že-
momis kainomis: „Aplankiau jau daugybę ba-
rų ir klubų - visi jie fantastiški.“

Tačiau „Erasmus“ studentus domina ne tik 
siautulingi vakarai. Anilas pasakoja aplankęs 
kone visus Kauno muziejus ir galerijas. Kai ši 

misija buvo atlikta, ėmėsi kelia-
vimo. Vaikinas teigia, kad la-
biausiai sužavėjo Vilnius ir Klai-
pėda, tačiau komplimentų ne-
gaili ir mažesniems miestams.

Net ir mėgaudamasis gyve-
nimu Lietuvoje Anilas pasiilgo 
gimtosios Turkijos, o labiausiai - 
įprastos virtuvės. Nedrąsiai pri-
sipažindamas, kad ne itin susi-
žavėjo lietuvio skrandžiui šven-
tais cepelinais, tuoj pat priduria, 
kad mėgstamiausiu jo patiekalu 
spėjo tapti šaltibarščiai: „Ši roži-
nė šalta sriuba iš pradžių pasiro-
dė labai keista, tačiau patiko vos 
po pirmo šaukšto, o gardžiausia 
ją valgyti su bulvėmis.“

Parengė  
Eglė KRIŠTOPAITYTĖ

Iš studijų Lietuvoje parsiveš įspūdį
apie rožinę sriubą ir krepšinį
Kol nemaža dalis lietuvaičių vos tik baigę 
studijas kraunasi lagaminus ir skrenda 
žinių semtis į užsienio universitetus, Lie-
tuvos aukštojo mokslo įstaigos sulaukia 
ne ką mažiau atvykėlių. Vieni jų apsilanko 
vos pusmečiui, kiti pasilieka ir ilgesniam 
laikui. Vienas tokių - beveik metus Kaune 
mokslus kremtantis turkas AniLAs  
TuzunLerAs.

Kaune Anilą Tuzunlerą  
nustebino žaluma

A.Tuzunlero asmeninio albumo nuotr.
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Didžioji kinų siena - istoriniai gynybiniai 
įrenginiai Kinijos šiaurėje ir šiaurės vakaruo-
se, kurie turėjo saugoti Kinijos imperiją nuo 
klajoklių antpuolių, - yra įtraukta į septynių 
pasaulio stebuklų sąrašą.

Pagrindinė siena puikiai pritaikyta prie 
reljefo, vingiuoja palei upių vagas, slėnius ir 
kalnus. Siena buvo statoma iš akmenų, že-
mės ir molio, o sienos dalys buvo apmūrytos 
plytomis. Labiausiai lankoma Kinų sienos 
vieta - Badalingas, kuris yra maždaug 70 km 
už Pekino.

Ilgą laiką buvo paplitęs mitas, jog Kinų 
sieną galima pamatyti iš kosmoso plika akimi. 
Deja, mitas buvo paneigtas, kai pirmasis Ki-
nijos astronautas Jang Livei (Yang Liwei) 
2003 m. spalio mėnesį sugrįžęs iš kosmoso 
pasakė: „Vaizdas buvo nuostabus, bet aš ne-
galėjau pamatyti Didžiosios sienos“.

Svetur

Didžioji kinų siena - viena 
lankomiausių pasaulio vietų
Įvairiuose rinkimuose ir reitinguose Didžioji kinų siena užima prizines vietas tarp lanko-
miausių pasaulio vietų. Ypač daug turistų į Kiniją atvyksta, kai birželio pradžioje vyksta 
Drakono valčių festivalis, labiau žinomas kaip „Duanwu“ festivalis, skirtas prieš pustre-
čio tūkstančio metų gyvenusio poeto Ku Jan (Qu Yuan) garbei.

l Pagal naujausius Kinijos valstybinių įstaigų 
skaičiavimus, sienos ilgis yra 21 196 km. Restauruota 
tik keletas kilometrų Didžiosios kinų sienos, likusi 
dalis - prastos būklės.
l Sienų aukštis vidutiniškai siekia iki 7,6 m. 
Maždaug kas 180 m buvo įrengti sargybos bokštai 
(apie 12 m aukščio).
l Didžiosios kinų sienos teritorijoje yra apie 43 720 
paveldo objektų.
l 1987 m. UNESCO paskelbė Didžiąją Kinijos sieną 
pasaulio kultūros paveldu.

skaičiai

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Didžioji kinų siena - ilgiausias  
rankų darbo statinys pasaulyje

EPA-Eltos nuotr.
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Internetas
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Su kuo jums asocijuojasi vasara? Dalis 
žmonių nė nemirktelėję atsakytų, kad su 
futbolu ir ledais. Tad šiandien apie tai, 
kaip šaltas gėrimas sutaiko skirtingų fut-
bolo komandų sirgalius. Ar įmanoma mo-
biliąja programėle neleisti ištirpti šaltam 
skanėstui? Kaip gauti paskatinimą už savo 
gebėjimą mušinėti kamuolį?

 El. reklama: gebėjimas prisitaikyti

kaip mobiliąja programėle 
išgelbėti tirpstančius ledus 

Kas?
„McDonald’s“.

Ką padarė?
Malaizijos sostinėje oras įkaista net iki 

40 laipsnių šilumos. Pabėgti nuo to 
„McDonald’s“ pasiūlė su gigantiška ledų por-
cija. Naujo produkto reklamai jie sukonstra-
vo interaktyvius ekranus, kuriuose galėjai 
matyti tirpstančią ledinio skanėsto porciją ir 
ją vėsinantį oro ventiliatorių. Tereikėjo į savo 
mobilųjį telefoną parsisiųsti mobiliąją pro-
gramėlę ir pirštais padėti suktis propeleriui.

Kodėl veikė?
Informacija iš programėlės buvo perduo-

dama tiesiai į ekraną, o kuo daugiau žmonių 
gelbėjo ledus nuo tirpimo, tuo greičiau dirbo ir 
ventiliatorius: vos pasiekiama reikiama tem-
peratūra, telefono ekrane pasirodo tekstas, skel-
biantis, kad gavote nemokamą ledų porciją. 

rezultatai?
Ledų buvo išdalyta gerokai daugiau, 

nei tikėtasi. Kitas laimėjimas - apie 
atrakciją pasakojo visi, taip paskleisdami 
žinią apie naują produktą.

http://goo.gl/stEClX

n Vasarą mums įdomūs visai kiti dalykai nei 

žiemą. Reklama turi prie to prisitaikyti.

Vietoj 
IšVadų
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Įrodyk kamuolio valdymo 
įgūdžius prie gėrimų automato 

Kas?
„Pepsi“.

Ką padarė?
Brazilijoje vykstančiam pasaulio fut-

bolo čempionatui „Pepsi“ pasiruošė at-
sakingai. Vienas projektų - interaktyvūs 
gėrimų automatai. Juose integruotos spe-
cialios jūsų judesius fiksuojančios ka-
meros, panašias naudoja įvairiausių 
žaidimų gamintojai. Ekranėlyje pasiro-
do pasirinktas personažas, kurį valdote 
savo judesiais. Norite, kad jis galva mu-
šinėtų kamuolį - turite ir pats šokinėti.

Kodėl veikė?
Už atitinkamą taškų skaičių auto-

matas apdovanoja jus nemokama „Pep-
si“ skardine. Taip puikiai sujungta ais-
tra futbolui, kompiuterinių žaidimų 
trauka ir paskatinimas už pastangas.

Rezultatai?
Rezultatai kol kas neviešinami, 

tačiau mažai informatyvus įvaizdinis 
vaizdo klipas peržiūrėtas beveik 100 
tūkst. kartų.

InteRnetas

 El. reklama: gebėjimas prisitaikyti Nuožmiausius priešininkus 
sutaikantis gėrimas

Kas?
„Coca-Cola“.

Ką padarė?
Kai Milane vyksta dviejų stipriausių koman-

dų varžybos, draugai, kaimynai ir net šeimos 
trumpam tampa priešais. Šiek tiek panašu į „Žal-
girį“ ir „Lietuvos rytą“, tačiau pas mus kirpyklo-
se nepamatysi užrašo: „Mes už „Inter“, tad tų, 
kurie serga už „Milaną“, šiandien nekerpame“. 
Gėrimų gamintojai išsikėlė uždavinį - galbūt ga-
lima šią atmosferą bent šiek tiek sušvelninti.

Kodėl veikė?
Nuspręsta pastatyti du nemokamą kokakolą 

dalijančius automatus. Po vieną skirtingose prie-
šų stovyklose. Gėrimų mašinoje įrengtos vaizdo 
kameros, o ekranuose transliuojama, kas vyks-
ta kitoje barikadų pusėje. Paspaudus mygtuką, 
gėrimas iškrisdavo kitame įrenginyje - sau skar-
dinės pasiimti negalėjai, nebent dovanoti kitam. 
Tai paskatino nuotaikingus ginčus.

Rezultatai?
Abu automatai ištuštinti vos per valandą, 

o organizatoriai tikina, kad nors rungtynių 
metu atmosfera buvo įkaitusi iki maksimumo, 
misija pavyko su kaupu.

http://goo.gl/6M0cvu

http://goo.gl/olaoqn
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Apdovanojimas už socialinį atsakingumą 
TV3 televizijos lentynoje, rodos, dar nė 
pastovios vietos nerado, o dažniausiai už 
kadro liekanti komanda jau kuria naujus 
planus ir projektus, kad ir toliau pateisin-
tų socialiai atsakingos televizijos vardą. 
Generalinė TV3 direktorė LAurA BLAže-
VičiūTė (32) įsitikinusi: „Prevencinės ir 
ugdomosios laidos, bendradarbiavimas su 
neįgaliųjų organizacijomis ir daugybė kitų 
projektų yra tai, kas padeda kurti gražesnį 
ir prasmingesnį pasaulį aplink mus.“ Nors 
ir kaip mėgsta darbą, generalinė TV3 di-
rektorė prisipažįsta, kad dabar labiausiai 
laukia lietuviškų braškių sezono. Juk reikia 
išbandyti krūvą sukauptų receptų.

Ringailė Stulpinaitė

- Viena didžiausių vasaros aktualijų - 
Pasaulio futbolo čempionatas. Ar TV3 skirs 
tam dėmesio? Galbūt bus kokių nors su 
čempionatu susijusių laidų?

- TV3 sporto žinios visada pasiruošusios 
apžvelgti karščiausias aktualijas iš sporto pa-
saulio, taigi žiūrovai sulauks svarbiausių nau-
jienų ir iš Pasaulio futbolo čempionato. Vyrų 
mėgstamas kanalas TV6 pasirūpins, kad fut-
bolo aistruoliams nebūtų nuobodu viso čem-
pionato metu. TV6 eteryje vakarais laukia 
„Kitoks futbolo čempionatas“. Čia netrūks 
aistrų, nes futbolo aikštėje susirungs įvairių 
šalių merginų komandos. Žiūrovams žadame 
ne tik akį traukiantį reginį ir naują požiūrį į 
futbolą, bet ir šmaikščiausius pastebėjimus, 
mat į komentatorių kėdes sės žiūrovų mylimi 
humoristai - Mantas Stonkus ir Paulius Am-
brazevičius.

- Planuojate pradėti vasarą net keliais 
naujais projektais: „Mano geriausia drau-
gė“, „Meilė ar pinigai“, „Aklos vestuvės“ 
ir t.t. Ko gali laukti žiūrovai?

- Ši TV3 vasara - eterio bučinių vasara. My-
limojo bučinys, pakštelėjimas mamai ar draugui 
į žandą ar net džiaugsmingas numylėto ketur-
kojo lyžtelėjimas šeimininkui į nosį - šių gerų 
emocijų bus gausu specialiuose TV3 klipuose, 
kuriuos žiūrovai matys vasarą ir, žinoma, nau-
juose projektuose.

Karštojo sezono šaukliu tapo lietuviškas fil-
mas, mūsų žiūrovų pageidavimu virtęs serialu  
„Inspektorius Mažylis“. Trečiadieniais 20 val. 
mažo miestelio inspektoriaus Andriaus Mažylio 
(akt. Marius Jampolskis) ir jo šuns - vokiečių 
aviganio Mažylio - nuotykiai. Čia susitiks bene 
visos ryškiausios šalies teatro ir kino žvaigždės: 
Adolfas Večerskis, Saulius Siparis, Dalius Mer-
tinas, Agnė Grudytė, Toma Vaškevičiūtė, Tadas 
Gryn ir kt. Detektyvinių istorijų ir, žinoma, pui-
kaus humoro pažadame.

Socialinis eksperimentas „Aklos vestuvės“ 
nuo birželio 9 dienos atskleis, ar įmanomos 
vestuvės iš pirmo žvilgsnio. Psichologų, veido-

tyros specialistų ir astrologų komanda daly-
viams padės ieškoti idealios poros.

Socialinis projektas „Mano geriausia draugė“ 
nuo birželio 19 dienos suvienys mamas ir dukras, 
kurios teigia, jog yra geriausios draugės. Aštuo-
nioms projekto dalyvių poroms teks ne tik įrody-
ti, kad yra vertos gražiausiųjų titulo, bet ir išban-
dyti asmeninius santykius. Naujiena eteryje tapo 
vedėjų - mamos ir dukros - pora: „Power Hit Radio“ 
laidų vedėja Raminta Vyšniauskaitė ir jos mama 
Janina. Tarp dalyvių - ne viena žinoma mergina. 
Žiūrovai tikrai nustebs, kokios panašios ir kokios 
skirtingos sugeba būti mamos ir dukterys. 

Viena karščiausių vasaros naujienų - roman-

Lauros Blaževičiūtės  vasara:
mėgstamas darbas, braškės ir  šeima
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TELEVIZIJATEMA

tiškas realybės šou „Meilė ar pinigai?“ - nukels 
žiūrovus į Ispanijos salą Gran Kanariją. Čia nuo 
liepos 14 dienos kas savaitę apsigyvens vis ki-
ti dalyviai, romantiškuose pasimatymuose ga-
lėsiantys rasti meilę, arba atvirkščiai - gimusius 
jausmus pakeisti į viliojančius pinigus. 

- TV3 gavo socialiai atsakingiausios įmo-
nės apdovanojimą. Kokius socialinius pro-
jektus išskirtumėte kaip svarbiausius?

- Džiaugiuosi, kad Lietuvos verslo konfede-
racijos kasmet rengiamuose apdovanojimuose 
„Socialiai atsakingas verslas“ šiemet nugalėto-
ja paskelbta kaip tik mūsų įmonė. Apdovanoji-

mas įteiktas už visą pluoštą mūsų vykdomų so-
cialinės atsakomybės projektų. Daugiau nei 11 
metų gyvuojanti „Išsipildymo akcija“, „Lietuvos 
garbė“, Himno giedojimas, Šeimos diena, pre-
vencinės ir ugdomosios laidos, bendradarbiavi-
mas su neįgaliųjų organizacijomis ir daugybė 
kitų mūsų projektų yra tai, kas padeda kurti 
gražesnį ir prasmingesnį pasaulį aplink mus.

Šį mėnesį pradėtas dar vienas didžiulis pro-
jektas „Talentas keisti“, kurį pasitelkdami augin-
sime socialinius verslininkus ir taip padėsime 
geriems darbams skleistis dar plačiau. Ateityje 
idėjų ir projektų, kuriuos patys kursime ar prie 
kurių prisidėsime, bus tikrai dar ne vienas. Sie-
kiame, kad visi jie užaugtų, taptų ilgalaikiai, vie-
nijantys mus kaip visuomenę. Juk socialinėmis 
ir pilietiškumą ugdančiomis akcijomis skatiname 
visuomenės sąmoningumą, kviečiame spręsti 
opias socialines problemas kartu, tampame sti-
presni ir vieningesni.

- Kuo „Talentas keisti“ skirsis nuo kitų 
jūsų socialinių projektų?

- Šio projekto esmė - atrasti žmones, kurių 
veikla ir idėjos skirtos vaikų problemoms spręs-
ti, kad tos idėjos virstų savarankišku ir ilgalaikiu 
socialiniu verslu. Idėjoms įgyvendinti skirsime 
ir finansinę, ir ekspertų, ir viešinimo paramą. 
Kitaip tariant, prilaikysime dviratį norintiems 
išmokti juo važiuoti, o išmokusius paleisime 
riedėti savarankiškai, dalytis gerais darbais. 
Kiekvienas žinantis, kaip jo idėja gali prisidėti 
prie vaikų gerovės, ir norintis ją įgyvendinti, 
gali iki liepos ją užregistruoti TV3 interneto 
tinklalapyje www.tv3.lt/talentaskeisti. Iš pateik-
tų idėjų su visuomenės pagalba bus išrinkta 
viena. Priklausomai nuo idėjos jos sumanytojui 
gali būti skirtas finansavimas ir ekspertų para-
ma nuo 1 iki 5 metų. Užaugintas socialinis vers-
las tęs veiklą savarankiškai. Projektą įgyvendi-
name kartu su „Modern Times Group“ (MTG) 
koncerno įkurta ne pelno organizacija „Reach 
for Change“ - jie panašius projektus įgyvendina 
net trijuose pasaulio žemynuose. 

 - Kaip manote, ar televizijose netrūks-
ta šviečiamojo pobūdžio, pažintinių laidų?

- TV3 - šeimos televizija, kviečianti kokybiš-
kai pramogauti. Kokybiška pramoga - tai ne tik 
naujausi Holivudo filmai ar pramoginio pobūdžio 
šou, tai žiūrovo smalsumo, noro atrasti, būti in-
formuotam, patenkinimas. Mūsų eteryje - visada 
aktualios, koncentruotos, svarbiausios naujienos 
TV3 žiniose. Svarbiausių visuomenei klausimų 
aptarimas ir analizė - žinių „Dienos komentare“ 
ir „Savaitės komentaruose“. Patarimai, kaip auk-
lėti vaikus, statyti namus, puoselėti aplinką, rū-
pintis savo išvaizda ir sveikata - savaitgalio laido-
se „Mamyčių klubas“, „Statybų TV“, „Svajonių 

sodai“, „Tobula moteris“, „Sportuok su mumis“. 
Ir toliau žiūrovus švies jau bene kiekvienam lie-
tuviui pažįstamas gydytojas Alvydas Unikauskas 
medicinos pokalbių šou laidoje „Kvieskite dak-
tarą!“ Džiaugiamės, kad žiūrovai pamėgo Lietu-
voje naują - medicinos pokalbių šou - žanrą, lau-
kia šių laidų, diskutuoja svarbiomis temomis in-
ternete. Talentingiausi šalies žmonės jau greitai 
gabumus atskleis ketvirtojo sezono projekte 
„Lietuvos talentai“, apie Australijos žemyno ypa-
tumus ir ten gyvenančius lietuvius pažintiniuose 
kelionių dienoraščiuose „Visos Australijos dulkės“ 
pasakos M.Starkus ir V. Radzevičius.  

- Vasarą dažna šeima svajoja tik apie 
atostogas ir stengiasi pabėgti nuo darbų. 
Ar jūs su šeima jau turite atostogų planą? 
Galbūt ruošiatės keliauti po pasaulį?

- Vieningai nusprendėme, kad vasarą geriau-
sia Lietuvoje. Palangoje blogo oro nebūna, o 
vakarai Vilniuje jaukumu pranoksta užsienio ku-
rortus ar pasaulio didmiesčius. Nekantriai laukiu 
lietuviškų braškių sezono, nes per metus su-
kaupiau gerą šūsnį receptų, paskui teks imtis 
obuolių kilimo sode... Be to, visos darbo idėjos 
dažniausiai gimsta atostogaujant, tai kam nuo to 
darbo bėgti.

- Lietuvą užvaldžiusi sveikos gyvense-
nos ir sporto manija. Ar mėgstate po dar-
bų atsipalaiduoti aktyviai leisdama laisva-
laikį? Galbūt, įkvėpta TV3 laidos „Spor-
tuok su mumis“, pati kultivuojate kokias 
nors sporto šakas?

- Po darbų skubu tik namo, kad galėčiau kuo 
daugiau laiko skirti savo vyrams. Todėl ir lais-
valaikio veikla tokia, kad tiktų visiems šeimos 
nariams - kartu vedžiojame savo kurcharų veis-
lės kalytę, mokomės jodinėti, važiuojame dvi-
račiais, dūkstame namie ar kieme (trimečiai 
labai kūrybingi, todėl veiklos netrūksta). As-
meniniam sportui skiriu rytus: vaikštau į teni-
so treniruotes, kitas mano atradimas - šuoliai į 
vandenį, jų ėmiausi TV3 projekto „Šuolis“ 
įkvėpta. Man tai naujas iššūkis! 

- Visi turi rytinių tradicijų: vieni vos 
spėja palįsti po dušu ir jau lekia į darbą, 
kiti turi visą pusryčių ritualą. Kaip prasi-
deda jūsų diena? 

- Rytais prieš darbą sportuoju, todėl papras-
tai greitai susiruošiu, lengvai užkandu ir išbėgu, 
kartais palikdama vis dar miegančius namiškius. 
Rytą, kai nesportuoju, kepu duoną. Sekmadienį 
privaloma blynų diena ir kava lovoje.

- Ar galėtumėte išskirti penketą jums, 
kaip žiūrovei, labiausiai patinkančių TV3 
laidų?

- Galėčiau išskirti šias:
1) TV3 žinios
2) Labanakt, vaikučiai per TV8
3) Didysis penktadienio filmas
4) Lietuviški serialai
5) Savaitgalio projektai, ypač „Šok su manimi“.

Lauros Blaževičiūtės  vasara:
mėgstamas darbas, braškės ir  šeima

„visos darbo 
idėjos dažniausiai 
gimsta 
atostogaujant“

Laura Blaževičiūtė nevengia 
imtis naujų iššūkių 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TV PROGRAMA penktadienis

 10.00 	 Jokių	kliūčių  20.50  Pasaulis	X  8.05  „Hartlando	
	 užuovėja“

 12.50  	Emigrantai 17.50 	 24	valandos 7.30 	 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	„Sodyba	prie	Melareno	ežero“.	
12.40,	16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	
mane“.14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	
17.00,	 23.45	 Mano	 vaikas.18.00,	 22.50	 „Meilė	
gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.05	Drama	
„Svajonių	viešbutis.	Žvaigždės	virš	Tailando“.

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	Krep-
šinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiuliu.	13.15,	15.05	
Dokumentinis	f.	„Mus	supantis	pasaulis“.	14.10	
Pasaulio	uostai.	17.00	Info	diena.

PBK
9.00,	 11.00,	 14.00	 Naujienos.	 9.25	 Kontrolinis	
pirkimas.	9.50	Gyventi	sveikai.11.35	Mūsų	laikais.	
12.30	Metas	pietauti.	13.05	Jie	ir	mes.	14.20	Ge-
orgijus	Burkovas.	15.25	Lauk	manęs.	16.20,	4.50	
Mados	nuosprendis.	17.20	Jūrmala.	Humoro	festi-
valis.	20.00	Laikas.	20.35	Lietuvos	„Laikas“.	21.00	
Stebuklų	laukas.	22.05	„Kuprinas.	Tamsoje“.	24.00	
Informacinė	laida.	0.35	Vakarinis	Urgantas.

REn
7.10	Animaciniai	f.	7.25	Tinkamas	vaistas.8.20	
Nemeluok	 man!	 10.15	 Šeimos	 dramos.	 11.05	
Kviestinė	vakarienė.	12.05	Dokumentinis	spec.	
projektas.	 14.55	 Žiūrėti	 visiems!	 15.25	 Mano	
nuostabūs...	16.25	Šeimos	dramos.	18.25	Ne-
meluok	 man!	 19.25	 Tinkamas	 vaistas.	 20.25	
Kviestinė	 vakarienė.	 21.30	 Tikra	 virtuvė.	 22.30	
Pasaulio	 paslaptys	 su	 A.Čapman.	 23.30	 Eks-
trasensų	mūšis.

TV PolonIa
7.10	 Pasaulis	 sukasi.	 8.00	 „Vilnoteka“.	 8.15	
Polonija	užsienyje.	8.25	Animacinis	f.	9.00	Klau-
simai	 per	 pusryčius.	 12.00	 Polonia	 24. 12.40,	
17.55,	 1.45	 „Dvi	 medalio	 pusės“.13.05,	 19.50	
„Sultinio	 kubelis“.	 13.25,	 18.50,	 21.10,	 2.10	
Galvosūkis.13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „M,	 kaip	
meilė“.	14.50	 „Komisaras	Aleksas“.	15.35,	1.25	
Klajūno	 užrašai.	 15.50	 Kaip	 tai	 veikia?	 Mokslo	
piknikas.	 Laikas.	 16.25	 „Zlotopolskiai“.	 17.00	
Laukimo	 salė.18.20,	 1.35	 Polonija	 užsienyje.	
18.30	 TV	ekspresas.	18.55	Kulinarinis	 kabaretų	
vakaras.	20.20	Labanaktukas.	20.30	Žinios,	spor-
tas	ir	orų	prognozė.	21.20,	3.40	Opolės	festivalio	
studija.	21.30,	3.50	51-asis	Lenkijos	dainų	fes-
tivalis	 Opolė	 2014.	 Superpremjeros.	 1.05,	 7.15	
Opole!	Myliu	tave!	2.15	Animaciniai	f.

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	5.50,	12.30	 „Tikrosios	Beverli	Hilso	namų	
šeimininkės“.	 6.40,	 10.00,	 14.10,	 17.30	 „Kortnė	
ir	Kim	užkariauja	Niujorką“.	7.30,	10.50	„Karda-
šianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	 9.10,	
13.20,	 18.20	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 15.00,	 19.10	
„Nuotaka	milijonieriui“.	15.50,	22.05	„Popnovato-
riai“.16.40	„Žvaigždė	kadre“.	17.05	„Mados	kon-
trolė“.	 20.00,	 22.55	 „Išskirtiniai“.	 21.15	 „Mados	
kontrolė“.	23.20,	1.50	„Gražuolės	iš	vilos“.

TV1000
9.05	 „Ne	 anyta,	 o	 monstras“.11.05	 „Lūžis“.13.15	
„Pašėlę	pinigai“.15.10	„Keleiviai“.16.55	„Prieglobs-
tis“.19.00	 „Laiškas“.20.45	 „Stabdis“.22.35	 „Išban-
dymas“.0.40	„Tarp	jaunų	ir	karštų“.2.45	„Baubai“.

DIscoVERy
10.55	 Amerikos	 ginklai.	 11.50,	 20.30	 Kaip	 tai	
pagaminta?	 12.40	 Mitų	 griovėjai.	 13.35	 Inži-
nierių	 idėjos.	 14.30	 Amerikietiškas	 motociklas.	
15.25	Relikvijų	medžiotojai.	16.20	Kova	dėl	jūros	
konteinerių.	 17.15	 Niekam	 tikęs	 laimikis.	 18.10	
Dingęs	 bagažas.19.05	 Aukcionų	 karaliai.	 19.35	
Senienų	medžiotojai.	20.00	Kaip	tai	veikia?	21.00	
Pražūtingos	salos.	22.00	Mūsų	kūnas.	23.00	Pra-
žūtingos	dilemos.	23.30	Išsigelbėjimo	istorijos.

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	 Ryto	 programa.10.00	 „Porsche-Paname-
ra“	 automobilių	 gamyklos.11.00,	 18.00	 Juko-
no	 auksas.12.00	 Proto	 žaidimai.13.00	 Kos-
mosas:	 erdvė	 ir	 laikas.15.00	 Kaip	 prijaukinti	
drakoną?16.00	 Pavojingiausi	 Amazonės	 gyvū-
nai.17.00	 Geriausi	 karo	 lakūnai.19.00	 Patrau-
klus	 mokslas.20.00	 Antrojo	 fronto	 atidarymo	
diena -	iki	Paryžiaus.22.00	Ginklo	broliai.23.00	
Kalėjimo	sunkumai.24.00	Antrojo	 fronto	atida-
rymo	 diena -	 iki	 Paryžiaus.1.00	 Nakties	 pro-
grama.

TRaVEl
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.8.00,	 14.00	 Naujo	
būsto	 paieška.	 Nepalas;	 Panama.9.00	 Dva-
siniai	 ieškojimai.	 Kalifornija.10.00,	 15.00	
Viešbučių	 verslas.11.00,	 24.00	 Oro	 uostas	
24.7:	Majamis.11.30	Gelbėtojai.12.00,	18.00	
Kelyje	 į	 Naująją	 Zelandiją.13.00,	 17.00,	
23.00	 Garsiausios	 pasaulio	 kelionės	 moto-
ciklu.	 Pietų	 Afrika.16.00	 Karai	 dėl	 bagažo.	
Torontas.16.30	Nuotykiai	kelyje.	Hipis	ir	tei-
sėjas.19.00	Amerikos	maistas.	Čikaga.20.00	
Naujo	būsto	paieška.	Australija.21.00	Pami-
šę	 fokusininkai	 Ostine.21.30	 Baltoji	 magi-
ja.22.00	 Kelionių	 adrenalinas.1.00	 Naktinė	
programa.

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 Animacinis	f.	

„Legenda	apie	Korą“.
7.30	 Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“.
9.05	 TV	serialas	

„Dievobaimingos	
kalės“	(N-7).

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

11.15	 Kitoks	tyrimas.	
Ekstrasensų		
tiesa	(N-7).

12.20	 „Juodoji	skylė“.
12.50	Animacinis	f.	„Ragai	

ir	kanopos	sugrįžta“.
13.20	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.50	 „Legenda	apie	Korą“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	 „Nuostabi	meilė“.
15.50	 „Nuostabi	meilė“.
16.45	 TV	serialas	„Moterys	

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	Animacinis	f.	„Lobių	

planeta“.
21.20	Komedija	„Rusų	

nuotykiai	Las	
Vegase“	(N-14).

23.15	Komedija	
„Skaistuolio	filmas“	.

0.55	 Romantinė	komedija	
„Vaiduoklių	miestas“.

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

Džeris	II“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

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

„Bumerangas“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

11.05	K11.	Komisarai	tiria.	
Vilkiko	vairuotojo	
mirtis	(N-7).

11.45	Mano	vyras	gali.
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas	gyveni-

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

bausmė“	(N-7).
17.00	Labas	vakaras,	

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

Sportas.	Orai.
19.30	Komedija	„Policijos	

akademija“.
21.30	Kriminalinė	komedija	

„Didžioji	įtampa“.
23.15	 Veiksmo	f.	

„Erdvėlaivio	kariai	3“.
1.15	 Soriukas	(N-14).

6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Hartlando	užuovėja“.
11.00	 „Paskutinis	tamplie-

rius“	(N-7).
12.00	Gyvenimas.
12.50	Emigrantai.
13.45	Lašas	po	lašo.
13.55, 14.10	 Laba	diena,	

Lietuva.	Tiesioginė	
aktualijų	laida.

14.00	Žinios.	Orai.
15.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	 „Šerloko	Holmso	

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.30	Žingsnis	po	žings-
nio.	Būstas.

18.45	Šeimų	šventė.	
Dovana,		
dėkingumas	ir	
džiaugsmas“.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	 Panorama.	Verslas.	

Kultūra.	Sportas.	Orai.
21.00, 22.05	 Festivalis	

„Benai,	plaukiam	į	
Nidą“.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Nidos.

22.00	Loterija	„Perlas“.
24.00	TV	serialas		

„Senis“.
1.10	 TV	serialas	„Šerloko	

Holmso	sugrįžimas“.

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

8.00	 Ekstrasensai		
detektyvai	(N-7).

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

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

(N-7).
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	Pragaro		
virtuvė	(N-7).

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

„Šeimynėlė“		
(N-7).

19.30	Amerikietiškos		
imtynės	(N-7).

21.30	Veiksmo	trileris	
„Tekenas“	(N-14).

23.15	Romantinė		
komedija	„Ponia	
Petigriu	gyvena	šia	
diena“	(N-7).

1.05	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.05	 Bamba	TV	(S).

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

Odesoje“	(N-7).
10.10	 „Kobra	12“		

(N-7).
11.15	Reporteris.
12.00	Nuoga	tiesa		

(N-7).
13.00	Patriotai	(N-7).
14.00	Lietuva		

tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“	

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

„Laukinis		
pasaulis“.

17.20	Dokumentinis	f.	
„Pavojingiausi	
pasaulio		
gyvūnai“.

18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Kai	jos	nelauki...“	

(N-7).
19.50	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Karina	
Krysko	(N-7).

20.50	Pasaulis	X.
21.50	Veiksmo	f.		

„Greičiau	už	garsą“	
(N-14).

23.55	Siaubo	f.		
„Gyvenimo		
šukės“	(S).

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

šventė.	
13.30	Baigiamasis	pen-

kiasdešimtojo	
tarptautinio	poezijos	
festivalio	„Poezijos	
pavasaris“	vakaras.

15.15	 ...formatas.	
Poetas	Benediktas	
Januševičius.

15.30	Posūkiai	su	Viktoru	
Gerulaičiu.

16.20	Laba	diena,	Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	 Koncertas	„Bet	juk	

šviesa	nemirš-
ta	-	pasilieka“,	
skirta	Justinui	
Marcinkevičiui.	

19.00	Žurnalisto	Laimono	
Tapino	70-mečiui.	

20.00	 Skambantys		
pasauliai.	

21.00	Dokumentinis	f.	
21.10	Linija,	spalva,	forma.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	 Lietuvių	kinas	trumpai.	
22.55	Kultūra.	
23.15	Džiazo	vakaras.	
24.00	Panorama.	
0.25	 Pasaulio	lietuvių	

jaunimo	susitikimas	
2012.	Koncertuoja	
„G&G	Sindikatas“.
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„RUSŲ NUOTYKIAI  
LAS VEGASE“
Komedija. Rusija, JAV. 2012. 
Režisierius G.Kirakosianas. 
Vaidina M.Galustianas, 
I.Stebunovas, I.Olerinskaja.

Dviejų paprastų rusų - Makso ir 
Lizos - laukia tokie turtai ir tokie 
nuotykiai, kokių jie nė nesapnavo. 
Visko pradžia - laimingas 5 milijonų 
dolerių vertės loterijos bilietas. 

„VAIDUOKLIŲ MIESTAS“
Romantinė Komedija. JAV. 2008. 
Režisierius D.Kupas. Vaidina 
R.Džerveizas, G.Kiniras, T.Leoni.

Odontologas Bertramas Pinkusas 
tikrai nepasižymi draugiškumu. Vi-
sas pasitikėjimas savimi išgaruoja, 
kai vyrukas po tyrimo, kurio metu 
buvo naudojama narkozė, prade-
da matyti vaiduoklius. Jis sužino, 
kad tyrimo metu buvo miręs, o po 
7 minučių netikėtai vėl atsigavo.

birželio 6 d.

 16.20 	 „Slapyvardis	-	
	 Valytojas“

 9.55 	 „Beverli	
	 Hilsas	90210“

 20.00 	 	„Karadajus“

ANIMAL
11.00	Gyvūnų	teritorija.	11.55	Gyvūnų	oro	uos-
tas.	 12.20	Ginant	 laukinę	gamtą.	 12.50	 Veteri-
narijos	klinika.	13.45	Dž.Korvino	pasivaikščioji-
mai.	15.30	Akvariumų	verslas.	16.30	Nežinoma	
Indokinija.	 17.25	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 18.20	
Pragariška	 katė.	 19.15	 Aligatorių	 tramdytojai.	
20.10	 Dideli	 ir	 baisūs.	 21.05	 Gamtoje.	 22.00	
Akvariumų	 verslas.	 22.55	 Namai	 medžiuose.	
23.50	 Gyvūnų	 policija.	 0.45	 Pabaisos	 many-
je.1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.

SpORT1
10.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Dinamo“ -	
„Krasnodar“.	 12.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lygos	 turo	 apžvalga.	 13.10	 NBA	 krepšinio	
lyga.	 Konferencijų	 finalas.	 15.30	 NBA	 Ac-
tion.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 18.00	 VTB	
Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 Kazanės	 UNICS -	
Maskvos	 CSKA.	 Penktas	 susitikimas.	 Tiesio-
ginė	 transliacija	 (jeigu	 prireiks).	 20.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 Finalas.	 Pirmas	 susitikimas.	
22.15	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“ -	
Indianos	 „Pacers“.	 0.30	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Čikagos	„Bulls“ -	Indianos	„Pacers“.	2.45	NBA	
krepšinio	 lyga.	 Bruklino	 „Nets“ -	 Hjustono	
„Rockets“.	 5.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
Turo	apžvalga.

VIASAT SpORT BALTIc
9.30	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	
2013/2014	 sezono	 įvarčiai.	 10.30	 Motos-
portas.	 Italijos	 MotoGP	 Moto3	 lenktynės.	
11.40	Motosportas.	 Italijos	MotoGP	Moto2	
lenktynės.	 12.50	 Motosportas.	 Italijos	
MotoGP	 lenktynės.	 14.10	 Boksas.	 Nonito	
Donaire -	Simpiwe	Vetyeka.	16.55	 „Formu-
lė-1“.	Kanados	GP	 treniruotė	1.	Tiesioginė	
transliacija.	 18.35	 Futbolas.	 Draugiškos	
rungtynės.	 Islandija -	 Estija.	 20.25	 Fut-
bolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	 apžvalga.	
20.55	 „Formulė-1“.	 Kanados	 GP	 treniruotė	
2.	 Tiesioginė	 transliacija.	 22.30	 Futbolas.	
Draugiškos	 rungtynės.	 Vokietija -	 Armėni-
ja.	 Tiesioginė	 transliacija.	 23.45	 Futbolas.	
Draugiškos	rungtynės.	Australija -	Kroatija.	
1.35	 Futbolas.	 Draugiškos	 rungtynės.	 Vo-
kietija -	 Armėnija.	 3.25	 „Formulė-1“.	 Ka-
nados	 GP	 treniruotė	 15.55	 „Formulė-1“.	
Kanados	 GP	 treniruotė	 2.	 7.30	 Futbolas.	
Draugiškos	rungtynės.	Australija -	Kroatija.

EUROSpORT
9.30	 Sporto	 lyderiai.	 Jeanas	 Todtas.	 10.00	
Tenisas.	„French	Open“.	23.45	Jojimo	žurnalas.	
24.00		Tenisas.	„French	Open“.

„DIDŽIOJI ĮTAMpA“
KRiminalinė Komedija. JAV. 2004. Režisierius Dž.Armitedžas. 
Vaidina O.Vilsonas, Č.Šynas, V.Džounsas, M.Frimanas.

Visas Džeko Rajano gyvenimas - tai paplūdimys. Tinginys banglenti-
ninkas ir smulkus vagišius smaginasi vienoje iš pakrančių ir netikėtai 
susipažįsta su liekna gražuole, turinčia paprastą planą. Telieka įeiti į 
namą vargšu ir išeiti turtingu. Daug juoko. Švelnus jūros vėjas, saulėta 
romantika. Melas. Klasta. Sėkmė. Džeko manymu, puiku, jei visa tai yra. 
Bet jam gali tekti daug daugiau, nei jis siekia...

„ERDVĖLAIVIO KARIAI 3“
VeiKsmo filmas. JAV, Pietų Afrika, 
Vokietija. 2008. Režisierius 
E.Noimėjeris. Vaidina K.Van 
Dynas, Ž.Blalok, S.Hoganas.

Karas prieš gigantiškus vabzdžius 
tęsiasi. Tolimoje ateivių planetoje 
OM-1 Federacijos erdvėlaivis pa-
tiria nesėkmę. Įgulos vadas Džo-
nis Rikas renka bebaimių karių 
komandą.

rekomenduoja

 TV3
21.20

LNK
23.15

TV3
0.55

LNK
21.30

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 16.00	 „Jaunavedžiai“	

(N-7).
7.20, 15.30	 „Draugai	VII“	

(N-7).
7.50	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.15	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
8.40	 „Mano		

draugė		
beždžionėlė“.

9.05	 „Zoro“.
9.35	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00	 „Linksmieji		
žvėreliai“.

10.30	Dokumentinis	f.	
„Būrėja“.

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

(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
16.30	 „Linksmieji		

žvėreliai“.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

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

Kolambas.		
Žudiko	autoportre-
tas“	(N-7).

22.50	 „Karštis“	(N-14).

9.10, 14.30	 Teleparduotuvė
9.25, 21.30	 Ugniagesiai	

gelbėtojai		
(N-7).

9.55	 „Beverli	Hilsas	
90210“	(N-7).

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

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

12.55	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.25, 20.00	 „Univeras“	
(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „112.		

Ekstremali	pagalba“	
(N-7).

19.00	 „CSI	Niujorkas“		
(N-7).

21.00	 „6	kadrai“		
(N-7).

22.00	Nepaprasti		
rusiški	kadrai		
(N-7).

23.00	 „Naujokė“		
(N-7).

0.10	 „Žmogžudystė“.
1.10	 Aukščiausia		

pavara.
1.55	 „Naša		

Raša“	(N-14).
2.20	 „Klyvlendo		

šou“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Geros	savijautos	
gidas.

9.45	 TV	serialas	
„Fortjė		
faktorius“		
(N-7).

10.45	Dokumentinis	f.	
„Kaka:	žaidžianti	
legenda“.

11.45	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

12.15	 „Įkalčiai“	(N-7).
13.15	 „Pūkuoti	ir		

dantyti“.
14.50	Rekordininkai.
15.20	 „Kupidonas“.
16.20	 „Slapyvardis	-	

Valytojas“		
(N-7).

18.00	Sveikatos	užtaisas.
18.30	Reidas.
19.00	 „Rani:		

maištingoji		
princesė“	(N-7).

20.00	Balticum		
TV	žinios.

20.15	Mados		
legendos.

20.45	 „Romantikai“		
(N-7).

22.30	Balticum		
TV	žinios.

22.45	 „Kas	pralošia,	tas	
laimi!“	(N-7).
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Beibleidai.	Metalo	

meistrai“.
7.25	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Begalinė		

istorija“	(1).
9.00	 Tobula	moteris.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.30	 „Monstrų	vidurinė	
mokykla.	Pabėgimas	
iš	Kaulų	kranto“.

11.30	Komedija	„Armijoje“	
(N-7).

13.20	Komedija	
„Užsispyrėlės	
sutramdymas“	(N-7).

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

vai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Nuotykių	f.	„Persis	

Džeksonas	ir	Olimpo	
dievai.	Žaibo	vagis“	
(N-7).

19.30	Filmo	pertraukoje	-	
Eurojackpot.

21.30	Romantinė		
komedija	„Uždelsta	
meilė“	(N-7).

23.20	Trileris	„Devynerių	
namai“	(S).

1.15	 Komedija	„Visa	tiesa	
apie	meilę“	(N-7).

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

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

Supervisata“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 „Krokodilas	Gena“.
10.00	 „Gatvės	futbolas“.
11.55	Filmas	šeimai	

„Nepaprastas	drau-
gas	Semas“.

13.55	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.30	 „Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

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

(N-7).
18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Komedija		

šeimai	„Skūbis-Dū!	
Paslaptinga		
pradžia“.

20.40	Veiksmo	komedija	
„Piko	valanda“		
(N-7).

22.40	Romantinė	komedija	
„Vaikinams	tai	patin-
ka!“	(N-14).

0.40	 Siaubo	trileris	
„Vampyrai.		
Virsmas“	(S).

5.50	 Programos	pradžia.
6.00	 Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu	(subtitruota).
6.30	 Gyvenimas.
7.25	 Bėdų	turgus.
8.25	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Džeronimas“.
9.25	 „Mažasis	princas“.
9.50	 „Aviukas	Šonas“.
10.00	Linksmoji	knyga.
10.30	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
11.30	Mūsų	miesteliai.	

Šeštokai.	1	d.
12.30	 Dokumentinis	f.	

„Šiaurietiškas	būdas“.
13.00	Pasaulio	dokumen-

tika.	„Didžiosios	
visatos	paslaptys	su	
Morganu	Frimanu“.

14.00	Šeimų	šventė.	
„Dovana,	dėkingu-
mas	ir	džiaugsmas“.

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

16.10	 Sveikinimų	koncertas.
18.30	Bėdų	turgus.
19.30	Taip.	Ne.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Festivalis	„Benai,	

plaukiam	į	Nidą“.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Nidos.

24.00	Komedija	
„Ekstraktas“	(subtit-
ruota,	N-14).

 21.00 	 Festivalis	„Benai,	
	 plaukiam	į	Nidą“

 9.30 	 Mamyčių	klubas  16.30 	 „Didingasis
	 amžius“

ŠeŠtadienis

„PIKO VALANDA“
Veiksmo komedija. JAV. 1998. Režisierius B.Ratneris. Vaidina 
T.Vilkinsonas, Dž.Čanas.

Honkongo detektyvas Li ir Los Andželo policijos pareigūnas Džeimsas 
Karteris privalo išlaisvinti pagrobtą Kinijos konsulo dukterį. Jie nepažįsta 
vienas kito, tačiau neturi pernelyg daug laiko beprasmiams pokalbiams, 
nes mafijos vadeiva Džiuntao trokšta didžiulės išpirkos, o galbūt ir keršto 
už nepavykusį milijoninės vertės ginklų sandėrį.

rekomenduoja

LNK
20.40

„BETHOVENAS“
komedija. JAV. 1992. Režisierius 
B.Levantas. Vaidina Č.Grodinas, 
B.Hant, D.Džounsas.

Nepaisydami šeimos galvos 
prieštaravimų, Njutonai priglau-
džia į jų namus atklydusį senber-
nariuką. Mielas mažylis, pavadin-
tas Bethovenu, veikiai užauga 
tikru milžinu - besiseilėjančiu ir 
nevaldomu drimba. Deja, Bet-
hovenu susidomi nedoras vete-
rinaras, siekiantis, kad Njutonų 
augintinis būtų panaudotas eks-
perimentams.

„EKSTRAKTAS“
komedija. JAV. 2009. 
Režisierius M.Džadžas. 
Vaidina Dž.Beitmanas, M.Kunis, 
B.Aflekas.

Džoelas - įmonės, gaminančios 
vaisinius ekstraktus, savininkas. 
Jam nusibodo darbas ir nesutari-
mai su fabriko darbininkais, įkyrėjo 
žmona ir visas gyvenimas. Džoelo 
gyvenimas nesaldus. Vienintelė 
paguoda - lengvabūdžio draugo 
patarimai. Prisiklausęs jų Džoelas 
nutaria paflirtuoti su nauja cecho 
darbininke Sindi. 

„VISA TIESA APIE MEILĘ“
komedija. Jungtinė Karalystė. 
2004. Režisierius Dž.Hėjus. 
Vaidina D.Skotas, Dž.L.Hjuit, 
D.Kristianas.

Būdama tikra, kad jos vaikinas ją 
myli ir yra ištikimas, Elisė susilaži-
na su savo seserimi. Elisė išsiunčia 
savo vyrui nepasirašytą laišką ir 
jame prisipažįsta meilę. Žinoma, 
mergina tenori pažiūrėti, kokia bus 
vyro reakcija. Herojė nustemba, kai 
vyras apie gautą laišką nutyli. 

TV1
19.00

TV3
1.15

TV8
10.00	Kultūra	+.10.30	Laikas	keistis.	11.00	Tobula	
moteris.	11.30	Sportuok	su	mumis.12.00	„Mažųjų	
gyvūnėlių	krautuvė“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	
„Nanomeilė“.	16.00,	23.25	„Frosto	prisilietimas“.	
18.05	 „Detektyvė	 Fišer“.	 19.15	 Labanakt,	 vaiku-
čiai.	20.00	Drama	„Ledinės	širdys“	.	21.45	Drama	
„Svajonių	viešbutis.	Žvaigždės	virš	Tailando“.

INfO TV
13.00	Teleparduotuvė.	13.30,	4.30	Nuo...	Iki.	14.15,	
15.50,	 17.00	 KK2.	 14.55,	 16.30	 Dviračio	 šou.	
15.25,	 20.30	 Padėkime	 augti.	 18.15,	 3.30	 Mano	
kiemas.	 18.45,	 1.30	 KK2	 penktadienis.	 20.00,	
4.00	 Alchemija	 LXIII.	 Selfie.	 VDU	 karta.	 21.00	
Dokumentinis	 f.	 „Mus	 supantis	 pasaulis“.	 22.00	
Pasaulio	uostai.	23.00	Pagalbos	skambutis.

PBK
9.00,	 11.00,	 17.00	 Naujienos.	 9.15	 Ganytojo	
žodis.	9.35	Skanėstas.	10.15	Metas	pietauti.	11.20	
Idealus	 remontas.	12.00	Tamara	Siomina.	13.05	
Dietologų	 sąmokslas.	 14.05	 „Meilė	 nesidalija	 iš	
dviejų“.	17.20	Filmo	tęsinys.	17.55	Linksmųjų	ir	
išradingųjų	klubas.	20.00	Laikas.	20.25	Humoro	
jausmas.	 21.30	 Šįvakar	 su	 A.Malachovu.	 23.10	
Kas?	Kur?	Kada?

REN
6.55	 Animacinis	 f.	 7.05-10.50	 Kviestinė	 vaka-
rienė.	11.50-15.40	Tikra	virtuvė.	16.40	10	metų	
jaunesni.	17.10	Suklydimų	teritorijos	su	Igoriu	
Prokopenka.	 19.05	 M.Zadornovo	 koncertas.	
21.55	„Maršrutas“.

TV POLONIA
7.35	 „Zlotopolskiai“.9.55	 Dokumentinis	 f.	
„Lenkija	 erelio	 akimis“.10.40	 Ekologijos	
laida.11.05	 Neramūs	 protai.11.25	 Kulinari-
nis	kabaretų	vakaras.12.15	„Riteriai	ir	plėši-
kai“.13.05	 Polonija	 užsienyje.13.10,	 18.25,	
2.35	 Galvosūkis.13.20	 Sveikinimų	 koncer-
tas.13.40	 „Ne	 šios	 žemės	 bankas“.14.30	
Maklovičius	 keliauja.15.00	 „Kai	 saulė	 buvo	
Dievas“.15.55	Dokumentinis	f.	„1989“.17.00	
Kultūringieji	 PL.18.00	 Lenkų-lenkų	 žody-
nas.18.30	 TV	 ekspresas.18.55	 „M,	 kaip	
meilė“.19.50	 Sveikinimų	 koncertas.20.15	
Labanaktukas.20.30	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	
prognozė.21.20,	 3.30	 Opolės	 2014	 festi-
valio	 studija.21.30,	 3.40	 51-asis	 Lenkijos	
dainų	festivalis	Opolė	2014.	Superdvikovos.	
23.45,	5.45	51-asis	Lenkijos	dainų	festivalis	
Opolė	 2014.	 Folkloras	 ir	 kabaretai.	 2.35,	
8.20	 Opole!	 Myliu	 tave!	 2.50	 Animacinis	 f.	
3.00	Žinios.

LRT
24.00
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7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
8.00	 Dokumentinis	f.	

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

„Mitų	griovėjai“		
(N-7).

9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Atsargiai	-		

moterys!	(N-7).
10.30	Kviečiu		

vakarienės.
11.00	Runkelių	sala	(N-7).
12.00	Dokumentinis	f.	

„Žmogus	prieš	
gamtą.	Šiaurės	
Afrika.	Marokas“		
(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

14.00	 „Milijonieriai“		
(N-7).

15.00	 „Šeimynėlė“	(N-7).
16.00	 „Muchtaro	sugrįži-

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

nusikaltėlius	(N-7).
19.00	Savaitės	kriminalai	

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

„Tikras	teisingumas.	
Mirtina	sankryža“	
(N-14).

23.15	Siaubo	f.	„Sutartis	
su	šėtonu“	(S).

1.05	 Bamba	TV	(S).

7.15	 Programa.
7.19	 TV	parduotuvė.
7.35	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos		
pasaulis“.

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

„Įspūdingiausi		
gamtos		
reiškiniai“	(1,	2)	
(N-7).

11.00	Viskas	bus		
gerai!	(N-7).

13.00	Pasaulis	X.
14.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose		
Karina	Krysko		
(N-7).

15.00	 „Kelionė	į		
Rio	5.		
San	Paulas“.

16.00, 17.00	 Žinios.		
Orai.

16.20, 17.20	 „Kaip		
gyvena	krokodilai“	
(N-7).

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

„Gamtos		
pasaulis“.

21.00	Žinios.	Orai.
21.30	 „Paramedikai“		

(N-14).
23.50	Erotinė	komedija	

„Pumų		
medžioklė“.

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

knygų	mugėje	2014.	
11.40	Naktinis	ekspresas.
12.15	Tarptautinis	liaudies	

instrumentinės	muzi-
kos	festivalis	„Rido	
2013“.	1,	2	d.

15.15	Kine	kaip	kine.
15.45	Drama	„Aš	esu“.
16.50	Baltam	skersgatvy...	

2012	m.
17.30	Etnokultūros	ratas.	
18.00	Dvarai	ir	likimai.
18.30	Žinios..
18.45	 Muzika	gyvai.	Mano	

kelias...	Jubiliejinis	
Vladimiro	Prudnikovo	
koncertas.

20.25	Posūkiai	su	Viktoru	
Gerulaičiu.

21.15	L.A.Minkaus	baletas	
„Don	Kichotas“.

23.00	Panorama.	
23.25	 Koncertas	„Bet	juk	

šviesa	nemiršta	-	pasi-
lieka“,	skirta	Justinui	
Marcinkevičiui.	

0.25	 Vasara	su	Tomu	
Manu.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Laukinis	gyveni-

mas“	(N-7).
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	Dokumentinis	f.	
„Duok	leteną!“.

11.00	Dokumentinis	f.	
„Korio	gyvūnijos	
pasaulis“.

11.30	Dokumentinis	f.	
„Gyvūnai.	Faktai	ir	
įdomybės“.

12.00	Natūralioji	kuli-
narija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Savaitgalis	su	Aleks.
13.00	 Dokumentinis	f.	

„Sodininkų	pasaulis“.
14.00	Griežčiausi	tėvai.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 24.00	Dokumentinis	f.		

„Paslaptingos	isto-
rijos.	Gyvenimas	
sapne“	(N-7).

16.30	Dokumentinis	f.	
„Būrėja“.

17.00	 „Toks	gyvenimas“	
(N-7).

18.00	 „Linksmieji	žvėreliai“.
18.55	Žodis	-	ne	žvirblis.
19.00	 „Bethovenas“.
21.00	 „Vinetu	ir	jo	draugas	

Ugninė	Ranka“	(N-7).
23.00	Dešimčia	metų	jau-

nesni	per	10	dienų.

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale		

kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	Krovinių	karai.
11.00	Dokumentinis	f.		

„Su	Anthony	
Bourdainu		
be	rezervacijos“	
(N-7).

12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

13.00	Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per	15	
minučių.

14.00, 17.00	 Jokių		
kliūčių!	(N-7).

15.00	Aukščiausia		
pavara.

16.00	Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

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

„Žvaigždžių		
karai	IV.	Nauja	viltis“	
(N-7).

21.35, 1.05	 „Klyvlendo	
šou“	(N-7).

22.00	 „Krintantis		
dangus“	(N-7).

23.00	 „Naujokė“	(N-7).
0.05	 „Žmogžudystė“.
2.20	 „CSI	Niujorkas“		

(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Dokumentinis	f.	
„Kaka:	žaidžianti	
legenda“.

10.15	 „Kupidonas“.
11.15	Geros		

savijautos		
gidas.

11.45	Mados		
legendos.

12.15	 „Fortjė		
faktorius“		
(N-7).

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

14.15	 „Arkadija“.
15.55	 „Nuostabi		

malonė“	(N-7).
18.00	 „Protėvių		

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

savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

20.30	Sveikatos		
užtaisas.

21.00	 „Džentelmenas“		
(N-14).

22.00	 „Į	šipulius“		
(N-14).

23.40	Reidas.
0.10	 „Titnagas	2.	

Išlaisvinimas“		
(N-14).

 9.10 	 Trembita. 21.30  „Paramedikai“	 17.00 	 „Mentai“  15.55 	 „Nuostabi	
	 malonė“	

 21.35 	 „Klyvlendo	šou“ 12.30  Savaitgalis	su	
	 Aleks

TV PROGRAMAbirželio 7 d

Diva Universal Tv
10.00	 „Nuotaka	 milijonieriui“.1 1.40,	 16.40,	
19.35	 „Mados	 kontrolė“.	 12.05	 „Amerikietiška	
svajonė“.	14.10	„Liežuvautoja“.	15.00	„Gyveni-
mas	kaip	šou“.	15.50,	18.45	„Ištekėjusi	už	Džo-
naso“.	17.05	„Žvaigždė	kadre“.17.30	„Erikas	ir	
Džesė“.	 17.55	 „Kardašianų	 šeimos	 aukštuo-
menės	gyvenimas“.	20.00,	„Išskirtiniai“.	20.50	
„Svajonių	namai“.	21.15	„Truputį	nėščia“.

Tv1000
9.40	 „Keleiviai“.	 11.30	 „Gnomeo	 ir	 Džiuljeta“.	
13.10	 „Širdžių	 ėdikas“.	 15.10	 „Išbandymas“.	
17.05	„Niekados	šalies	beieškant“.	19.00	„Su-
permenas:	 sugrįžimas“.	21.40	 „Maištinga	vai-
kystė“.	23.20	„Pirmūnai“.	

Discovery
11.50	Kaip	mes	išradome	pasaulį.	15.25	Kaip	tai	
veikia?	 16.20	 Sidnėjaus	 įlanka.	 17.15	 Pasaulio	
futbolo	 čempionato	 stadionai.	 „Manaus“.	 18.10	
X-mašinos.	19.05	„Porsche“	automobilis	Indijoje.	
20.00	Penktoji	pavara.	21.00	Automobilių	perpar-
davinėtojai.	1965	m.	„Chelby	Cobra“.	22.00	Kova	
dėl	 jūros	 konteinerių.	 22.30	 Aukcionų	 karaliai.	
23.00	Nekilnojamo	turto	agentai.	24.00	Kova	dėl	
sandėlių.	Kanada.	1.00	Indiana,	Porter	Ridžas.

naTional GeoGraphic
9.00	 Ryto	 programa.10.00	 Proto	 žaidimai.	
Tikėk	 tuo,	 ką	 matai.11.00	 Kosmosas:	 erdvė	
ir	 laikas.	 Nemirtingi.12.00	 Trečiojo	 reicho	
mašinos.	 „Fau	 2“	 raketos.13.00	 Antrojo	
fronto	 atidarymo	 diena	 -	 iki	 Paryžiaus.14.00	
Jūrų	 velnio	 paslaptis.15.00	 Laukinė	 Ame-
rikos	 gamta.16.00	 Amžiaus	 kometa.17.00	
Kosmosas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 Molekulės.18.00	
Patrauklus	 mokslas.	 Ugnis	 ir	 vanduo.	 Kos-
metikos	pakuotės.19.00	Senas	geras	sunkve-
žimis.20.00	Tunų	žvejyba.21.00	Tunų	žvejyba.	
Paskutinė	 dvikova.22.00	 Draudimai.	 Keistas	
namas.23.00	 Draudimai.	 Kvaištelėję	 kolek-
cionieriai.24.00	 Tunų	 žvejyba.1.00	 Nakties	
programa.

Travel
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 Ramiojo	 vande-
nyno	 salos.8.00	 Naujo	 būsto	 paieška.10.00	
Kruizas	 Amazone,	 1	 d.11.00,	 14.00	 Fies-
tos	 Brazilijoje.12.00	 Keliautojų	 ekspedici-
jos.16.00	 Čia	 Brazilija.17.00	 Pavojingos	
žemės.	 Himalajai.18.00	 Ekspedicijos.20.00	
Miestų	paslaptys.	Bristolis.21.00,	24.00	Tam-
siausios	 Amerikos	 paslaptys.22.00	 Gelbė-
tojai.23.00	 Oro	 uostas	 24/7.	 Majamis.1.00	
Naktinė	programa.

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

sporT1
8.45	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“ -	
Oklahomos	„Thunder“.	11.00	NBA	Action.	Krep-
šinio	 lygos	 apžvalga.	 12.00	 Rusijos	 „Premier	
League“.	 CSKA	 -	 „Lokomotiv“.	 14.00	 Čempi-
onai	LT.	Lietuvos	kultūrizmo,	 fitneso	 ir	bikinio	
pirmenybės.	 15.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	
lyga.	Maskvos	CSKA	-	Kazanės	UNICS.	Pirmas	
susitikimas.	 16.45	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	
lyga.	Maskvos	CSKA	-	Kazanės	UNICS.	Antras	
susitikimas.	18.30	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	
apžvalga.	 19.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Finalas.	
Pirmas	susitikimas.	21.15	NBA	krepšinio	lyga.	
Konferencijų	 finalas.	 23.30	 VTB	 Vieningoji	
krepšinio	 lyga.	 „Nizhny	 Novgorod“ -	 Vilniaus	
„Lietuvos	rytas“.	Pirmas	susitikimas.	1.15	NBA	
krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	 „Spurs“ -	 Dalaso	
„Mavericks“.	3.30	NBA	krepšinio	lyga.	Hjustono	
„Rockets“ -	San	Antonio	„Spurs“.	

viasaT sporT BalTic
9.20	Futbolas.	Draugiškos	rungtynės.	Vokietija	-	Ar-
mėnija.	11.10	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	
sezono	apžvalga.	11.40	Ledo	 ritulys.	Pasaulio	
čempionatas.	 Finalas.	 14.05	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	 lygos	 finalas.	 „Real“ -	 „Atletico“.	
16.55	 „Formulė-1“.	 Kanados	 GP	 treniruotė	 3.	
Tiesioginė	 transliacija.	 18.05	 Futbolas.	 Drau-
giškos	 rungtynės.	 Australija	 -	 Kroatija.	 19.55	
„Formulė-1“.	 Kanados	 GP	 kvalifikacija.	 Tie-
sioginė	 transliacija.	 21.15	 Boksas.	 Tiesioginė	
transliacija.	22.20	Boksas.	Jaroslavas	Zavoro-
tnyj	-	Davidas	Price’as.	Tiesioginė	transliacija.	
23.00	 Boksas.	Armandas	Cullhajus	 -	 Tyronas	
Zeuge.	 Tiesioginė	 transliacija.	 0.20	 Boksas.	
Roberto	 Feliciano	 Bolonti	 -	 Ju	 rgenas	 Bra	
hmeris.	 Tiesioginė	 transliacija.	 1.30	 Futbo-
las.	 Draugiškos	 rungtynės.	 JAV	 -	 Nigerija.	
Tiesioginė	 transliacija.	 3.00	 Boksas.	 Carlas	
Frochas	-	George’as	Grovesas	II.

eUrosporT
9.30	Tenisas.	„French	Open“.	12.00	Jojimas	su	
kliūtimis.	„Global	Champions	Tour“.	13.30	Mo-
tosportas.	Pasaulio	pirmenybės.	14.30	Tenisas.	
„French	Open“.20.30	Sporto	linksmybės.	21.30	
Jojimas	 su	 kliūtimis.	 Ahhinos	 Onassi	 žirgų	
šou.	23.00	Tenisas.	„French	Open“.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 13.00 	 Prajuokink	mane  13.05 	 „Albanas“  15.30  Šventadienio	
	 mintys

 7.00 	 Ryto	suktinis	su	
	 Zita	Kelmickaite

 13.55 	 „Mano	puikioji	
	 auklė“

 8.30 	 „Ančiukas
	 Donaldas	ir	draugai“

TV8
10.10	 „Inspektorius	 Mažylis“.	 11.30	 Mūsų	
gyvūnai.	 12.00	 „Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautuvė“.	
13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	„Nanomeilė“.	16.00,	
0.10	 „Frosto	 prisilietimas“.	 18.05	 „Detektyvė	
Fišer“.	19.15	Labanakt,	vaikučiai.	20.00	Kome-
dija	 „Laiškas	 angelui.	 21.55	 Drama	 „Ledinės	
širdys“.	23.40	Kultūra	+.	

Info TV
5.15,	 12.30	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Ma-
čiuliu.	 5.45,	 13.30,	 19.40	 KTV -	 kino	 ir	 tele	
virtuvė.	 6.15,	 10.45	 Alchemija	 LXIII.	 Selfie.	
VDU	karta.	6.45,	14.00	Valanda	su	Rūta.	8.20,	
9.35,	11.15,	0.50,	3.05	KK2	 (N-7).	9.05	Mano	
kiemas.	 10.15,	 12.00	 Dviračio	 šou.	 13.00	 Te-
leparduotuvė.	 15.35	 KK2	 penktadienis	 (N-7).	
16.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	 Juozas	 Matonis	
ir	 Vytautas	 Damaševičius.	 Ciklas	 „Menininkų	
portretai“.	 2001	 m.	 17.20,	 23.00	 Padėkime	
augti.	 17.45	 Šefas	 rekomenduoja.	 18.15,	 1.30	
Nuo...	Iki.	19.10	„Vilkyčiai	European	Rallycross	
Challenge“	etapas	Lietuvoje.	2014	m.	20.10	Pa-
galbos	skambutis.	21.00	Dokumentinis	f.	„Mus	
supantis	 pasaulis“	 23.30	 Savaitės	 kriminalai.	
22.00	 Pasaulio	 uostai.	 24.00	 Sveikatos	 ABC.	
2.15	Yra	kaip	yra.	3.45	Autopilotas.	4.15	Farai.	

PBK
6.45,	9.00,	11.00,	16.50	Naujienos.	7.10	Laida	
kariams.	7.35	Vaikų	klubas.	8.05	Sveikata.	9.20	
Padriki	 užrašai.	 9.35	 Kol	 visi	 namie.	 10.25	
Fazenda.	11.20	Atspėk	melodiją.	11.55	„Balza-
minovo	vedybos“.	13.35	Jūrmala.	Humoro	fes-
tivalis.	 14.10	 „Dėl	 šeiminių	 aplinkybių“.	 17.05	
Stasas	 Michailovas.	 18.10	 „Mano	 merginos	
nuotrauka“.	20.00	Laikas.	21.05	Antrininkai.	

REn
7.00	 Animacinis	 f.	 7.10	 Įsivaizduokite.	 7.35	
Švarus	 darbas.	 8.25	 M.Zadornovo	 koncertas.	
11.05-21.30	„NEXT	3“.	

TV PolonIa
13.00	 Viešpaties	 Angelas.	 13.10	 Tarp	 žemės	
ir	 dangaus.	 13.45	 Prie	 Tatrų.	 14.00	 Šv.Mišių	
transliacija.	15.30	Festivalis	A.Zauchos	atminimui	
„Širdies	plakimas“.	16.30	Okrasa	laužo	taisykles.	
16.55	Sveikatos	ir	grožio	alchemija.	17.10	Provin-
cijos	lobiai.	17.30	Dokumentinis	f.	„Šiurių	šilai -	
Lenkijos	gamtos	ypatybė“.	17.55	Made	in	Poland.	
18.30	TV	ekspresas.	18.50	„M,	kaip	meilė“.	19.50	
Sveikinimų	koncertas.	20.10	Labanaktukas.	20.30	
Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	

DIVa UnIVERsal TV
12.30,	16.15,	0.55	„Išskirtiniai“.	13.20„Ištekėjusi	
už	Džonaso“.	14.10,	17.55,	21.40,	1.45	„Mados	
kontrolė“.	 14.35	 „Atsakyk“.	 17.05	 „Kardašia-
nų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	 18.45	
„Erikas	ir	Džesė“.	19.10	„Popnovatoriai“.	20.00	
„Liežuvautoja“.	 20.50	 „Gyvenimas	 kaip	 šou“.	
22.30	„Truputį	nėščia“.	

TV1000
11.20	 „Andželos	 pelenai“.	 13.50	 „Laiškas“.	
15.30	 „Niekados	šalies	beieškant“.	17.25	 „Pir-
mūnai“.	19.00	„Pažinti	Foresterį“.	20.40	„Išban-
dymas“.	22.40	„Stabdis“.	

DIscoVERy
0.55	Dingęs	bagažas.	11.50	Likvidatorius.	12.40	
Sandėlių	 aukcionai.	 Brendonas	 ir	 Lorė.	 13.35	
Aukcionų	 karaliai.	 „Harley-Davidson“	 motoci-
klas.	14.30	Aukcionų	medžiotojai.	15.25	Branga-
kmeniai.	16.20	Tenerifės	vandens	parkas.	17.15	
Statiniai	Londono	olimpinėms	žaidynėms.	18.10	
Kaip	tai	pagaminta?	19.05	Kariniai	automobiliai.	
20.00	Vaikine,	kur	mano	„Mercury“	automobilis?	
21.00	Automobilių	perpardavinėtojai.	„Chevrolet	
Camaro“.	22.00	Nuogi	ir	išsigandę.	

naTIonal GEoGRaPhIc
	 9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Proto	 žaidimai.	
Įtikinėjimo	galia.	11.00	Kosmosas:	 erdvė	 ir	 lai-
kas.	 Išlaisvintas	pasaulis.	12.00	Trečiojo	 reicho	
mašinos.	Tankai.	13.00	Antrojo	fronto	atidarymo	
diena -	iki	Paryžiaus.	14.00	Apie	kengūras -	kitaip.	
15.00	 Laukinė	 Amerikos	 gamta.	 Miškai.	 16.00	
Neatpažinti	 skraidantys	 objektai	 virš	 Britanijos.	
17.00	Kosmosas:	erdvė	ir	laikas.	Kai	žinios	nu-
galėjo	baimę.	18.00	Patrauklus	mokslas.	Gamtos	
jėgos.	Gravitacijos	 laukas.	 19.00	Svinguojantys	
šeštojo	dešimtmečio	automobiliai.	20.00	1968-
ųjų“Morris	 Traveller“	 automobilis.	 21.00	 Senų	
automobilių	restauratoriai.	22.00	„Porsche	911“	
automobilių	gamyklos.	23.00	Patrauklus	moks-
las.	Ugnis	ir	vanduo.	

TRaVEl
8.00,	 14.00,	 17.30	 Fiestos	 Brazilijoje.	 9.00,	
10.00	Kelionių	ekspedicijos.	11.00	Brangenybių	
ieškant:	 Kolumbijos	 smaragdas.	 12.00	 Pavo-
jingos	žemės.	13.00	Karai	dėl	bagažo.	Škotija;	
Florida.	Oro	uostas	24/7.	Majamis.	14.30,	16.30	
Čia	 Brazilija.	 18.00	 Karai	 dėl	 bagažo.	 Škotija;	
Florida.	 19.00,	 24.00	 Kelionių	 iššūkiai.	 21.00	
Pavojingos	 žemės.	 Meksika.	 22.00	 Viešbučių	
verslas.	Las	Vegasas,	Nevada.	23.00	Paminklų	
paslaptys.	1.00	Naktinė	programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Beibleidai.	Metalo	

meistrai“.
7.25	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Begalinė	istorija“.
8.30	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
9.00	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

9.30	 Sportuok	su	mumis.
10.00	Statybų	TV.
10.30	 „Monstrų	vidurinė	

mokykla.	Kodėl	mer-
gaitės	įsimyli?“

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

13.25	Filmas	šeimai	„Šuo	
vardu	Diukas“.

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

vai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Savaitės	komentarai.	

Politinių	įvykių	apž-
valga.

19.30	Komedija	„Paskutinis	
uošvių	išbandymas“	
(N-7).

22.00	Veiksmo	f.	
„Peržengta		
riba“	(N-14).

23.55	Mistinė	drama	
„Tariamas	žudikas“	
(N-14).

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

mybės“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo	lyga“.
8.10	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 Sveikatos	ABC.
10.00	Filmas	šeimai	„Beilio	

nuotykiai.	Pasiklydęs	
šunytis“.

11.50	Komedija	„Sutrikusi	
mafija“	(N-7).

13.55 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.30	 „Komisaras		
Aleksas“	(N-7).

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

amžius“	(N-7).
18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Teleloto.
20.00	 „Velvet“	(N-7).
21.40	Veiksmo	trileris	

„Pranaši	pozicija“	
(N-7).

23.25	Veiksmo	trileris	
„Konspiracija“		
(N-14).

1.10	 Romantinė		
komedija	„	
Vaikinams	tai		
patinka!“	(N-14).

6.00	 Emigrantai.
7.00	 Ryto	suktinis	su	Zita	

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

ja	(subtitruota).
11.00	 „Brolių	Grimų	pasa-

kos“.	2	s.	
12.15	Mokslo	ekspresas.
12.30	 Iš	kur	atsiranda		

vaistai?
13.00	 Sekminės	Vilniaus	

Kalvarijose.	
15.00	Bėdų	turgus.
16.00	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	kalbą).	Orai.
16.10	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu	
(subtitruota).

16.45	Keliai.	Mašinos.	
Žmonės.

17.15	Lašas	po	lašo.
17.25	Visi	namie.
18.00	 „Paskutinis	paradas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
20.50	Savaitė.
21.20	 Melodrama	„Tristanas	

ir	Izolda“	(subtitruota).
23.50	Kelias	į	2014	pasau-

lio	futbolo	čempio-
natą.	16	d.

0.20	 „Senis“	(N-7).

7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
7.55	 Nacionalinė		

loterija.
8.00	 Dokumentinis	f.	

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

su	Vidu	Mačiuliu.
10.00	Pašėlusios	močiutės	

(N-7).
10.50	Gamta	iš	arti.
11.00	Sveikatos	kodas.
12.00	Dokumentinis	f.		

„Nacionalinė	
Geografija.		
Krokodilo	monstro	
medžioklė“	(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

14.00	Sveikinimai.
16.00	 „Muchtaro	sugrįži-

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

(N-7).
19.00	Romantinė	drama	

„Inga	Lindstrom.	
Mano	netikras	suža-
dėtinis“	(N-7).

21.00	Komedija	
„Mergvakaris	
Maljorkoje“	(N-7).

22.40	Veiksmo		
trileris	„Tekenas“	
(N-14).

0.25	 Bamba	TV	(S).

6.55	 Programa.
6.59	 TV	parduotuvė.
7.15	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Karina	
Krysko	(N-7).

8.15	 Dokumentinis	f.	„Kaip	
užauginti	planetą.	
Varžovas“	(N-7).

9.20	 Šiandien	kimba.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	 „Pažabok	stresą!“	(N-7).
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Mūsų	miškai.
12.00	Nuoga	tiesa	(N-7).
13.05	 „Albanas“	(N-7).
15.15	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
16.00, 17.00, 18.00	 Žinios.	

Orai.
16.20, 17.20	Dokumentinis	f.		

„Kaip	gyvena	kroko-
dilai“	(N-7).

18.25	Dokumentinis	f.	
„Stalino	bunkeris	
Samaroje.	Vieta,	kei-
čianti	likimus“	(N-7).

19.30	Dokumentinis	f.	
„Hitlerio	vietininkas.	
Nuosprendis	be	teis-
mo“	(N-7).

20.40	 „Gamtos	pasaulis“.
21.00	Žinios.	Orai.
21.30	24/7.
22.30	 Nusikaltimas	ir	

bausmė.	Kriminalinės	
paslaptys	su	K.Krivicku.

23.30	 „Merdoko	paslaptys“.

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

dienos.
9.30	 Lietuvos	vaikų	ir	

moksleivių	dainų	TV	
konkursas	„Dainų	dai-
nelė	2014“.	Finalas.

13.00	 Klaipėdos	dramos	
teatro	spektaklis.	
H.Pinterio	„Išdavystė“.	

14.40	Mūsų	miesteliai.	
Šeštokai.	1	d.

15.30	Šventadienio	mintys.
16.00	Liaudis	tampa	tauta.	

Sąjūdžio	kelias.
16.50	 Sekminės	Rumšiškėse.
17.20	 ...formatas.	

Poetas	Benediktas	
Januševičius.

17.30	 Lietuvių	kinas	trumpai.	
17.50	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	kalbą).
18.00	Krepšinis.	Europos	

moterų	čempionato	
atranka.	Lietuva	-	
Makedonija.	

20.00	 Skambantys	pasauliai.	
Dainininkas	Dmitrijus	
Chvorostovskis.

21.00	Etnokultūros	ratas.	
21.30	 Komedija	„Ekstraktas“	

(subtitruota,	N-14).
23.00	Panorama.	Sportas.	

Orai.
23.15	Žurnalisto	Laimono	

Tapino	70-mečiui.	



58 laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  6

TV PROGRAMA SekmadieniS

 13.00 	 Prajuokink	mane  13.05 	 „Albanas“  15.30  Šventadienio	
	 mintys

 7.00 	 Ryto	suktinis	su	
	 Zita	Kelmickaite

 13.55 	 „Mano	puikioji	
	 auklė“

 8.30 	 „Ančiukas
	 Donaldas	ir	draugai“

TV8
10.10	 „Inspektorius	 Mažylis“.	 11.30	 Mūsų	
gyvūnai.	 12.00	 „Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautuvė“.	
13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	„Nanomeilė“.	16.00,	
0.10	 „Frosto	 prisilietimas“.	 18.05	 „Detektyvė	
Fišer“.	19.15	Labanakt,	vaikučiai.	20.00	Kome-
dija	 „Laiškas	 angelui.	 21.55	 Drama	 „Ledinės	
širdys“.	23.40	Kultūra	+.	

Info TV
5.15,	 12.30	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Ma-
čiuliu.	 5.45,	 13.30,	 19.40	 KTV -	 kino	 ir	 tele	
virtuvė.	 6.15,	 10.45	 Alchemija	 LXIII.	 Selfie.	
VDU	karta.	6.45,	14.00	Valanda	su	Rūta.	8.20,	
9.35,	11.15,	0.50,	3.05	KK2	 (N-7).	9.05	Mano	
kiemas.	 10.15,	 12.00	 Dviračio	 šou.	 13.00	 Te-
leparduotuvė.	 15.35	 KK2	 penktadienis	 (N-7).	
16.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	 Juozas	 Matonis	
ir	 Vytautas	 Damaševičius.	 Ciklas	 „Menininkų	
portretai“.	 2001	 m.	 17.20,	 23.00	 Padėkime	
augti.	 17.45	 Šefas	 rekomenduoja.	 18.15,	 1.30	
Nuo...	Iki.	19.10	„Vilkyčiai	European	Rallycross	
Challenge“	etapas	Lietuvoje.	2014	m.	20.10	Pa-
galbos	skambutis.	21.00	Dokumentinis	f.	„Mus	
supantis	 pasaulis“	 23.30	 Savaitės	 kriminalai.	
22.00	 Pasaulio	 uostai.	 24.00	 Sveikatos	 ABC.	
2.15	Yra	kaip	yra.	3.45	Autopilotas.	4.15	Farai.	

PBK
6.45,	9.00,	11.00,	16.50	Naujienos.	7.10	Laida	
kariams.	7.35	Vaikų	klubas.	8.05	Sveikata.	9.20	
Padriki	 užrašai.	 9.35	 Kol	 visi	 namie.	 10.25	
Fazenda.	11.20	Atspėk	melodiją.	11.55	„Balza-
minovo	vedybos“.	13.35	Jūrmala.	Humoro	fes-
tivalis.	 14.10	 „Dėl	 šeiminių	 aplinkybių“.	 17.05	
Stasas	 Michailovas.	 18.10	 „Mano	 merginos	
nuotrauka“.	20.00	Laikas.	21.05	Antrininkai.	

REn
7.00	 Animacinis	 f.	 7.10	 Įsivaizduokite.	 7.35	
Švarus	 darbas.	 8.25	 M.Zadornovo	 koncertas.	
11.05-21.30	„NEXT	3“.	

TV PolonIa
13.00	 Viešpaties	 Angelas.	 13.10	 Tarp	 žemės	
ir	 dangaus.	 13.45	 Prie	 Tatrų.	 14.00	 Šv.Mišių	
transliacija.	15.30	Festivalis	A.Zauchos	atminimui	
„Širdies	plakimas“.	16.30	Okrasa	laužo	taisykles.	
16.55	Sveikatos	ir	grožio	alchemija.	17.10	Provin-
cijos	lobiai.	17.30	Dokumentinis	f.	„Šiurių	šilai -	
Lenkijos	gamtos	ypatybė“.	17.55	Made	in	Poland.	
18.30	TV	ekspresas.	18.50	„M,	kaip	meilė“.	19.50	
Sveikinimų	koncertas.	20.10	Labanaktukas.	20.30	
Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	

DIVa UnIVERsal TV
12.30,	16.15,	0.55	„Išskirtiniai“.	13.20„Ištekėjusi	
už	Džonaso“.	14.10,	17.55,	21.40,	1.45	„Mados	
kontrolė“.	 14.35	 „Atsakyk“.	 17.05	 „Kardašia-
nų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	 18.45	
„Erikas	ir	Džesė“.	19.10	„Popnovatoriai“.	20.00	
„Liežuvautoja“.	 20.50	 „Gyvenimas	 kaip	 šou“.	
22.30	„Truputį	nėščia“.	

TV1000
11.20	 „Andželos	 pelenai“.	 13.50	 „Laiškas“.	
15.30	 „Niekados	šalies	beieškant“.	17.25	 „Pir-
mūnai“.	19.00	„Pažinti	Foresterį“.	20.40	„Išban-
dymas“.	22.40	„Stabdis“.	

DIscoVERy
0.55	Dingęs	bagažas.	11.50	Likvidatorius.	12.40	
Sandėlių	 aukcionai.	 Brendonas	 ir	 Lorė.	 13.35	
Aukcionų	 karaliai.	 „Harley-Davidson“	 motoci-
klas.	14.30	Aukcionų	medžiotojai.	15.25	Branga-
kmeniai.	16.20	Tenerifės	vandens	parkas.	17.15	
Statiniai	Londono	olimpinėms	žaidynėms.	18.10	
Kaip	tai	pagaminta?	19.05	Kariniai	automobiliai.	
20.00	Vaikine,	kur	mano	„Mercury“	automobilis?	
21.00	Automobilių	perpardavinėtojai.	„Chevrolet	
Camaro“.	22.00	Nuogi	ir	išsigandę.	

naTIonal GEoGRaPhIc
	 9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Proto	 žaidimai.	
Įtikinėjimo	galia.	11.00	Kosmosas:	 erdvė	 ir	 lai-
kas.	 Išlaisvintas	pasaulis.	12.00	Trečiojo	 reicho	
mašinos.	Tankai.	13.00	Antrojo	fronto	atidarymo	
diena -	iki	Paryžiaus.	14.00	Apie	kengūras -	kitaip.	
15.00	 Laukinė	 Amerikos	 gamta.	 Miškai.	 16.00	
Neatpažinti	 skraidantys	 objektai	 virš	 Britanijos.	
17.00	Kosmosas:	erdvė	ir	laikas.	Kai	žinios	nu-
galėjo	baimę.	18.00	Patrauklus	mokslas.	Gamtos	
jėgos.	Gravitacijos	 laukas.	 19.00	Svinguojantys	
šeštojo	dešimtmečio	automobiliai.	20.00	1968-
ųjų“Morris	 Traveller“	 automobilis.	 21.00	 Senų	
automobilių	restauratoriai.	22.00	„Porsche	911“	
automobilių	gamyklos.	23.00	Patrauklus	moks-
las.	Ugnis	ir	vanduo.	

TRaVEl
8.00,	 14.00,	 17.30	 Fiestos	 Brazilijoje.	 9.00,	
10.00	Kelionių	ekspedicijos.	11.00	Brangenybių	
ieškant:	 Kolumbijos	 smaragdas.	 12.00	 Pavo-
jingos	žemės.	13.00	Karai	dėl	bagažo.	Škotija;	
Florida.	Oro	uostas	24/7.	Majamis.	14.30,	16.30	
Čia	 Brazilija.	 18.00	 Karai	 dėl	 bagažo.	 Škotija;	
Florida.	 19.00,	 24.00	 Kelionių	 iššūkiai.	 21.00	
Pavojingos	 žemės.	 Meksika.	 22.00	 Viešbučių	
verslas.	Las	Vegasas,	Nevada.	23.00	Paminklų	
paslaptys.	1.00	Naktinė	programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Beibleidai.	Metalo	

meistrai“.
7.25	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Begalinė	istorija“.
8.30	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
9.00	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

9.30	 Sportuok	su	mumis.
10.00	Statybų	TV.
10.30	 „Monstrų	vidurinė	

mokykla.	Kodėl	mer-
gaitės	įsimyli?“

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

13.25	Filmas	šeimai	„Šuo	
vardu	Diukas“.

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

vai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Savaitės	komentarai.	

Politinių	įvykių	apž-
valga.

19.30	Komedija	„Paskutinis	
uošvių	išbandymas“	
(N-7).

22.00	Veiksmo	f.	
„Peržengta		
riba“	(N-14).

23.55	Mistinė	drama	
„Tariamas	žudikas“	
(N-14).

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

mybės“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo	lyga“.
8.10	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 Sveikatos	ABC.
10.00	Filmas	šeimai	„Beilio	

nuotykiai.	Pasiklydęs	
šunytis“.

11.50	Komedija	„Sutrikusi	
mafija“	(N-7).

13.55 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.30	 „Komisaras		
Aleksas“	(N-7).

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

amžius“	(N-7).
18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Teleloto.
20.00	 „Velvet“	(N-7).
21.40	Veiksmo	trileris	

„Pranaši	pozicija“	
(N-7).

23.25	Veiksmo	trileris	
„Konspiracija“		
(N-14).

1.10	 Romantinė		
komedija	„	
Vaikinams	tai		
patinka!“	(N-14).

6.00	 Emigrantai.
7.00	 Ryto	suktinis	su	Zita	

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

ja	(subtitruota).
11.00	 „Brolių	Grimų	pasa-

kos“.	2	s.	
12.15	Mokslo	ekspresas.
12.30	 Iš	kur	atsiranda		

vaistai?
13.00	 Sekminės	Vilniaus	

Kalvarijose.	
15.00	Bėdų	turgus.
16.00	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	kalbą).	Orai.
16.10	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu	
(subtitruota).

16.45	Keliai.	Mašinos.	
Žmonės.

17.15	Lašas	po	lašo.
17.25	Visi	namie.
18.00	 „Paskutinis	paradas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
20.50	Savaitė.
21.20	 Melodrama	„Tristanas	

ir	Izolda“	(subtitruota).
23.50	Kelias	į	2014	pasau-

lio	futbolo	čempio-
natą.	16	d.

0.20	 „Senis“	(N-7).

7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
7.55	 Nacionalinė		

loterija.
8.00	 Dokumentinis	f.	

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

su	Vidu	Mačiuliu.
10.00	Pašėlusios	močiutės	

(N-7).
10.50	Gamta	iš	arti.
11.00	Sveikatos	kodas.
12.00	Dokumentinis	f.		

„Nacionalinė	
Geografija.		
Krokodilo	monstro	
medžioklė“	(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

14.00	Sveikinimai.
16.00	 „Muchtaro	sugrįži-

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

(N-7).
19.00	Romantinė	drama	

„Inga	Lindstrom.	
Mano	netikras	suža-
dėtinis“	(N-7).

21.00	Komedija	
„Mergvakaris	
Maljorkoje“	(N-7).

22.40	Veiksmo		
trileris	„Tekenas“	
(N-14).

0.25	 Bamba	TV	(S).

6.55	 Programa.
6.59	 TV	parduotuvė.
7.15	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Karina	
Krysko	(N-7).

8.15	 Dokumentinis	f.	„Kaip	
užauginti	planetą.	
Varžovas“	(N-7).

9.20	 Šiandien	kimba.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	 „Pažabok	stresą!“	(N-7).
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Mūsų	miškai.
12.00	Nuoga	tiesa	(N-7).
13.05	 „Albanas“	(N-7).
15.15	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
16.00, 17.00, 18.00	 Žinios.	

Orai.
16.20, 17.20	Dokumentinis	f.		

„Kaip	gyvena	kroko-
dilai“	(N-7).

18.25	Dokumentinis	f.	
„Stalino	bunkeris	
Samaroje.	Vieta,	kei-
čianti	likimus“	(N-7).

19.30	Dokumentinis	f.	
„Hitlerio	vietininkas.	
Nuosprendis	be	teis-
mo“	(N-7).

20.40	 „Gamtos	pasaulis“.
21.00	Žinios.	Orai.
21.30	24/7.
22.30	 Nusikaltimas	ir	

bausmė.	Kriminalinės	
paslaptys	su	K.Krivicku.

23.30	 „Merdoko	paslaptys“.

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

dienos.
9.30	 Lietuvos	vaikų	ir	

moksleivių	dainų	TV	
konkursas	„Dainų	dai-
nelė	2014“.	Finalas.

13.00	 Klaipėdos	dramos	
teatro	spektaklis.	
H.Pinterio	„Išdavystė“.	

14.40	Mūsų	miesteliai.	
Šeštokai.	1	d.

15.30	Šventadienio	mintys.
16.00	Liaudis	tampa	tauta.	

Sąjūdžio	kelias.
16.50	 Sekminės	Rumšiškėse.
17.20	 ...formatas.	

Poetas	Benediktas	
Januševičius.

17.30	 Lietuvių	kinas	trumpai.	
17.50	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	kalbą).
18.00	Krepšinis.	Europos	

moterų	čempionato	
atranka.	Lietuva	-	
Makedonija.	

20.00	 Skambantys	pasauliai.	
Dainininkas	Dmitrijus	
Chvorostovskis.

21.00	Etnokultūros	ratas.	
21.30	 Komedija	„Ekstraktas“	

(subtitruota,	N-14).
23.00	Panorama.	Sportas.	

Orai.
23.15	Žurnalisto	Laimono	

Tapino	70-mečiui.	
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 21.00 	 „MS1:	Kalėjimo	
	 griūtis“

 23.00 	 „Naujokė“	 17.00 	 „Viešbutis	
	 „Grand	Hotel“

AnimAl
7.00	 Ginant	 laukinę	 gamtą.	 7.25	 Pragariška	
katė.	8.15	Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	9.10	Aligatorių	
tramdytojai.	 10.05	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	
10.30	 Liūno	 broliai.	 11.00	 Akvariumų	 verslas.	
11.55,	 5.45	 Namai	 medžiuose.	 12.50	 Gyvūnų	
mūšių	 laukai.	 18.20	 Namai	 medžiuose.	 19.15	
Egzotiški	 augintiniai.	 20.10	 Gyvūnų	 jaunikliai.	
21.05,	0.45,	2.25	Rykliai.	22.00,	3.15	Laukinės	
gamtos	 gangsteriai.	 22.55,	 4.05	 Gyvenimas	
laisvėje.	 23.50	 Laukiniai	 ir	 pavojingi.	 1.35,	
4.55	 Gyvūnų	 policija.	 6.35	 Laukinės	 gamtos	
pagalbos	šauksmas.	

Sport1
7.00	Portugalijos	„Primeira“	 lyga.	„Maritimo“ -	
„FC	 Porto“.	 9.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„SC	 Heerenveen“ -	 „PSV	 Eindhoven“.	 11.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Kuban“ -	 CSKA.	
13.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Finalas.	 Pirmas	
susitikimas.	15.20	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	
apžvalga.	17.15	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	
Maskvos	CSKA -	Kazanės	UNICS.	Trečias	susi-
tikimas.	19.00	NBA	krepšinio	lyga.	Konferencijų	
finalas.	21.15	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	
„Spurs“ -	 Oklahomos	 „Thunder“.	 23.30	 WTA	
Rio	 De	 Janeiro.	 Moterų	 tenisas.	 Finalas.	 2.00	
NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	

ViASAt Sport BAltic
	 8.25	 Boksas.	 9.35	 Boksas.	 Jaroslavas	 Zavo-
rotnyj -	Davidas	Price’as.	10.00,	10.30	Boksas.	
Armandas	 Cullhajus -	 Tyronas	 Zeuge.	 10.55	
Futbolas.	Draugiškos	rungtynės.	JAV -	Nigerija.	
12.45	 Boksas.	 Sergio	 Martinezas -	 Miguelis	
Cotto.	 15.45	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	
žvaigždės -	 Tony	 Adamsas.	 16.15	 Kalnų	 dvi-
račiai.	 Pasaulio	 taurė.	 Tiesioginė	 transliacija.	
18.30	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	žvaigž-
dės -	 Peteris	 Schmeichelis.	 18.55	 Futbolas.	
Anglijos	Premier	lygos	legendos.	Alanas	Shea-
reris.	19.30	„Formulė-1“.	Kanados	GP	kvalifika-
cija.	20.50	„Formulė-1“.	Kanados	GP	lenktynės.	
Tiesioginė	transliacija.	23.00	Futbolas.	Draugiš-
kos	rungtynės.	Australija -	Kroatija.		

EuroSport
7.00,	9.45	Motociklai.	Pasaulio	čempionatas.	8.00	
Motosportas.	Pasaulio	čempionatas.	9.00,	12.00	
Motosportas.	 FIA	 pasaulio	 čempionatas.	 10.45,	
14.00,	 15.55,	 22.30	 Tenisas.	 „French	 Open“.	
14.30	Dviračių	sportas.	„Criterium	du	Dauphine“.	
19.00,	0.45	Sporto	 linksmybės.	19.15	Futbolas.	
Moterų	 bundeslyga.	 20.30	 Motociklai.	 Pasaulio	
čempionatas.	21.00	Žvaigždės	iš	arti.	0.30,	2.15	
Motosportas.	Savaitgalio	apžvalga.	1.00	Dviračių	
sportas.	„Criterium	du	Dauphine“.	

6.45	 Dokumentinis	f.	
„Sodo	paslaptys“.

7.45	 „Laukinis	gyvenimas“.
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	Dokumentinis	f.	
„Duok	leteną!“

11.00	 „Korio	gyvūnijos	
pasaulis“.

11.30	 „Gyvūnai.	Faktai	ir	
įdomybės“.

12.00	Natūralioji	kulinarija	
su	Anabele	Lengbein.

12.30	Savaitgalis	su	Aleks.
13.00	Dokumentinis	f.	

„Mylėk	savo	sodą“.
14.00	Griežčiausi	tėvai.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Dokumentinis	f.	

„Paslaptingos	isto-
rijos.	Pakilę	nuo	
žemės“.

16.30	Dokumentinis	f.	
„Būrėja“.

17.00	 „Viešbutis	„Grand	
Hotel“	(N-7).

18.55	Žodis	-	ne	žvirblis.
19.00	 „Amžiaus	paslaptys.	

Inkų	aukso		
prakeiksmas“.

20.00	Nematomas	žmogus.
21.00	 „Niro	Vulfo	mįslės.	

Vulfas	išeina	iš	
namų“	(N-14).

22.50	Siaubo	komedija	
„Zombių	striptizas“.

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	Džeimio	Oliverio	

patiekalai	per	15	
minučių.

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

12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	Juokingiausi	

Amerikos	namų	vaiz-
deliai	(N-7).

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

(N-7).
15.00	Krovinių	karai		

(N-7).
16.00	Crisso	Angelo	iliuzi-

jų	pasaulis	(N-7).
18.00	 „Rezidentai“	(N-7).
19.00	 „Nuleist		

periskopą!“	(N-7)
21.00	 „Formulės-1“		

pasaulio		
čempionato		
Didžiojo	Kanados	
prizo	lenktynės.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	(N-7).

23.00	 „Naujokė“	(N-7).
24.00	 „Žmogžudystė“.
1.00	 „Lyga“	(N-7).
1.50	 „Klyvlendo		

šou“	(N-7).

9.00	 Klaipėdos		
savaitė.	Savaitės		
įvykių	apžvalga.

9.30	 Sveikatos	užtaisas.
10.00	 „Protėvių		

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

pasaulio	vietos.
13.00	Rekordininkai.
13.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.00	 „Alionuškos	ir	
Jeriomos		
nuotykiai“.

15.50	Mados		
legendos.

16.20	 „Operacija	„Delta	
farsas“	(N-7).

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

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

20.00	 „Kupidonas“.
21.00	 „MS1:	Kalėjimo		

griūtis“	(N-14).
22.45	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

23.15	 „Džentelmenas“		
(N-14).

0.15	 Geros	savijautos	
gidas.

0.45	 Rekordininkai.

„pASKutiniS uoŠViŲ iŠBAnDYmAS“
Komedija. JAV. 2004. Režisierius: Dž.Roučas. Vaidina: R.De Niras, 
B.Staileris, D.Hofmanas.

Po keistų uošvio Džeko išbandymų Gregas Fokeris sulaukė Bairnsų šei-
mos pripažinimo. Tačiau jo laukia dar vienas sunkumas - supažindinti 
artimuosius su savo mylimosios Pem tėvais. Tai padaryti bus tikrai ne-
lengva, nes būsimų sutuoktinių tėvai visiškai skirtingi.

tV3
19.30

rekomenduoja

„Šuo VArDu DiuKAS“
Filmai šeimai. JAV. 2012. 
Režisierius M.Džinas. Vaidina 
S.Veberis, S.Smit, A.Hosak.

Teris jaučiasi našta savo artimie-
siems, todėl juos palieka ir su šu-
nimi Diuku  iškeliauja gyventi atsis-
kyrėliško gyvenimo. Kai jo ištikimas 
draugas suserga, Teris, neturėda-
mas pinigų gydymui, palieka šunelį 
prie veterinarijos klinikos durų. 

„prAnAŠi poZiciJA“
VeiKsmo trileris. JAV. 2008. 
Režisierius P.Treivisas. 
Vaidina D.Kveidas, F.Vitakeris, 
M.Foksas, S.Vyveris.

Įvairių šalių vadovai susirenka pa-
sirašyti JAV prezidento inicijuotos 
tarptautinės antiteroristinės sutar-
ties. Ceremonija tampa teroristinio 
išpuolio arena. Nuaidi du šūviai, 
JAV prezidentas suklumpa ir aikš-
tėje kyla panika. 

„triStAnAS ir iZolDA“
melodrama. Vokietija. 2006. 
Režisierius K.Reinoldsas. 
Vaidina Dž.Frankas, S.Mailz.

Britanija, viduramžiai. Pasitraukus 
Romos vietininkams, britų gentys 
pešasi tarpusavyje. Tuo netrunka pa-
sinaudoti Airijos karalius Dončadas, 
ketinantis užgrobti Britanijos salas. 
Dabar britų gentis išgelbėti gali tik 
išmintingas ir stiprus valdovas.

 tV3
13.25

lrt
21.20

lnK
21.40
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 Animacinis	f.	

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

„Brazilijos	aveniu“.
9.05	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

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

uošvių	išbandymas“.
13.50	Animacinis	f.	

„Legenda	apie	Korą“.
14.20	Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
14.50	TV	serialas	

„Nuostabi	meilė“.
16.45	TV	serialas	„Moterys	

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	Aklos	vestuvės	(1).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	TV	serialas	

„Raudonoji	našlė“	.
23.00	Romantinė	komedija	

„Ir	vėl	tu!“	(N-14).
1.10	 TV	serialas	„CSI	

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

valandos“	(N-14).
2.55	 TV	serialas	

„Anarchijos	vaikai“	.

6.35	 „Žuviukai	burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	II“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 „Piko	valanda“	(N-7).
10.50	 „Skūbis-Dū!	

Paslaptinga	pradžia“.
12.30	 „Krokodilas	Gena“.
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas	gyvenimas“.
15.00	 „Meilė	ir	bausmė“.
17.00	Labas	vakaras,	

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

Sportas.	Orai.
19.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Buvęs	vyras“.	Šeimų	
dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

20.25	TV	serialas	„K11.	
Komisarai	tiria.	
Žudiko	pėdsakais“.

21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios..
22.10	 „Juodasis	sąrašas“.
23.10	 „Judantis	objektas“.
0.10	 „Specialioji	Los	

Andželo	policija“.
1.05	 TV	serialas	„Nikita“.
2.00	 TV	serialas	„Čakas“.

6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Hartlando	užuovėja“.
11.00	Taip.	Ne.
12.00	Bėdų	turgus.
12.55	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
13.27	Savaitė.
13.55	Laba	diena,	Lietuva.	

Tiesioginė	aktualijų	
laida.

14.00	Žinios.	Orai.
14.10	Laba	diena,	Lietuva.	
15.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
15.55	 „Komisaras	Reksas“	.
17.00	TV	serialas	„Šerloko	

Holmso	sugrįžimas“.
18.00	Šiandien.
18.30	Stilius.
19.25	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Dėmesio	centre.
21.30	TV	serialas	„Didieji	

lūkesčiai“	(1)	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	 „Didieji	lūkesčiai“.
22.45	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.15	Dokumentinis	f.	
„Aušvico	specialioji	
komanda	-	gyvieji	
numirėliai“		
(subtitruota).

0.15	 TV	serialas	„Senis“	.

 12.00 	 Bėdų	turgus 13.50 	 „Legenda	apie
	 	Korą“

 8.50 	 „Piko	valanda“

Pirmadienis

„IR VĖL TU!“
Romantinė komedija. JAV. 2010. Režisierius E.Fikmenas. Vaidina 
K.Bell, Dž.L.Kertis, S.Vyver.

Marni - neišvaizdi mergina su storais akiniais, mokykloje patyčių objek-
tas. Vaikinai tokią apeina kelių metrų spinduliu. Joana - krepšinio sirgalių 
šokėja, įspūdingos išvaizdos ir bjauraus charakterio mergina, visuomet 
randanti laiko patraukti per dantį netikėlę Marni. Po kelerių metų Mar-
ni - visai pasikeitusi, gerą darbą turinti moteris. Atvykusi į savo brolio 
vestuves, ji pamato jaunąją - seną pažįstamą Joaną.

rekomenduoja

TV3
23.00

„VASARA SALOJE“
dRama. Vokietija. 2005. 
Režisierė K.Mėder. Vaidina 
A.Brendler, K.Ševas, G.Loker.

Katarina Fredholm - apsukri ir iš-
radinga gražaus Geteborgo res-
torano virėja. Ji netikėtai sulaukia 
kvietimo iš savo senolės tetos - 
moters laukia jos dėdės palikimas. 
Katarina su dukra pakiliai nusitei-
kusios keliauja į rytinę Švedijos 
pakrantę pas seniai nematytą 
giminaitę ir net nenumano, kad 
trumpas vizitas virs visos vasaros 
viešnage. 

„AMERIKIETIŠKA SIAUBO 
ISTORIJA“
SeRialaS. JAV. 2012. Režisieriai 
B.Bakeris, M.Apendalis, 
A.Gomesas-Rechonas. Vaidina 
Z.Kintas, Dž.Fainsas, S.Polson.

Sukrėtimų paliesta Harmonų šei-
ma persikelia gyventi į milžinišką 
senove dvelkiantį namą. Ir labai 
greitai visi supranta, kad jame 
jie ne vieni... Kad turistai ir vieti-
niai dvarą vadina „siaubo namu“, 
herojai sužino gerokai per vėlai. 
Pasirodo pastatas mena žiaurias 
ankstesnių gyventojų mirtis.

„KUKURŪZŲ VAIKAI. 
BAIMĖS LAUKAS“
Siaubo tRileRiS. JAV. 1998. 
Režisierius I.Vailis. Vaidina 
S.Dželaina, A.Arket, E.Mendes.

Kukurūzų laukuose tūnantys vaikai 
tęsia siaubo epopėją. Šeši koledžo 
studentai atsidurs keistame mies-
telyje. Apgaulingai tyli vieta slepia 
kruviną blogio kultą, į kurį įtraukti 
apsėsti vaikai. Netikėtai atvykėlė 
Elison nugirsta, kad šiuos vaikus 
globoja beprotis Lukas Enraitas.

TV8
21.05

TV6
22.00

TV6
23.00

TV8
7.45,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.40	 Meilės	 kon-
vejeris.	 9.50	 „Linksmieji	 draugai“.	 10.20	 Senoji	
animacija.	 10.50	 „Laiškas	 angelui“.	 12.40,	 16.00	
Gydytojai.	17.00,	23.45	Mano	vaikas.	18.00,	22.50	
„Meilė	 gyventi“.	 13.35,	 19.00	 „Apkabink	 mane“.	
14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“	 .	 20.00	
Labanakt,	vaikučiai.	21.05	Drama	„Vasara	saloje“.	

InfO TV
5.50,	13.45	Padėkime	augti.	6.15,	16.20	Ne	vie-
nas	kelyje.	6.50	Pagalbos	skambutis	(N-7).	7.35,	
9.25,	15.50	Savaitės	kriminalai	(N-7).	8.05	Apie	
žūklę.	 8.30	 Šefas	 rekomenduoja.	 9.00	 Žinios.	
9.50	„Mus	supantis	pasaulis“.	10.50,	12.50	„Pa-
saulio	 uostai“.	 11.50	 „Mus	 supantis	 pasaulis“.	
14.15	Valanda	su	Rūta.	17.00	Info	diena.	

PBK
6.00	 TV	 kanalas	 „Labas	 rytas“.	 9.00,	 11.00,	
14.00	Naujienos.	9.25	Kontrolinis	pirkimas.	9.55	
Gyventi	sveikai.	11.35	Mūsų	laikais.	12.30	Metas	
pietauti.	13.05	Jie	ir	mes.	14.20	Tamara	Siomina.	
15.50	J.Menšovos	laida.	16.40	Mados	nuospren-
dis.	17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	
Laikas.	 20.40,	 22.55	 Lietuvos	 „Laikas“.	 21.00	
„Kuprinas.	Dvikova“.	23.05	Vakarinis	Urgantas.	

REn
7.00	 Animacinis	 f.	 7.40	 Žiūrėti	 visiems!	 8.35	
Nemeluok	 man!	 10.20	 Šeimos	 dramos.	 11.10	
Kviestinė	 vakarienė.	 12.10	 Ekstrasensų	 mūšis.	
14.35	 Žiūrėti	 visiems!	 15.35	 Šeimos	 dramos.	
17.20	 Nemeluok	 man!	 19.15	 Naujienos.	 19.20	
Tinkamas	 vaistas.	 20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	
21.25	 Tikra	 virtuvė.	 22.20	 Suklydimų	 teritorija.	
0.10	„Afromaskvietis“.	

TV POLOnIA
7.30	Kulinarinis	kabaretų	vakaras.	8.25	„Septy-
nios	pasaulio	šalys“.	9.00	Klausimai	per	pusry-
čius.	11.45	„Ladies“ -	dainos	iš	koncerto.	12.40,	
17.55,	1.45	„Galerija“.	13.05	„Sultinio	kubelis“.	
13.25,	 18.50,	 21.40	 Galvosūkis.	 13.35	 Žinios.	
13.50	„Kai	saulė	buvo	Dievas“.	14.45	Made	 in	
Poland.	15.20	Kultūringieji	PL.	16.20,	1.20	„Na-
šaarmia.pl“.	 16.50	 „Zlotopolskiai“.	 17.20	 Rytų	
studija.	 18.20,	 22.45	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	
TV	ekspresas.	18.55	Maklovičius	keliauja.	19.25	
Giminės	 saga.	 19.50	 „Sultinio	 kubelis“.	 20.20	
Vienybės	kurjeris.	J.Novako	Jezioranskio	apdo-
vanojimo	įteikimo	ceremonija -	Vroclavas	2014.	
20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	
orų	prognozė.	21.50	„Pagalbos	signalas“.	23.00	
Polonia	24.	23.45	T.Lisas	gyvai.	0.50	Viliojanti	
Silezija.	2.15	„Septynios	pasaulio	šalys“.	

laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  6 61

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

mas“	(N-7).
8.00	 Ekstrasensai	prieš	

nusikaltėlius	(N-7).
9.00	 Romantinė	drama	

„Inga	Lindstrom.	
Mano	netikras	suža-
dėtinis“	(N-7).

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	Kalbame	ir	rodome.
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	TV	serialas	

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

puse	vyro“	(N-7).
20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Veiksmo	f.	„Nuošali	

vieta	mirti“	(N-14).
23.30	WRC	Pasaulio	

ralio	čempionatas.	
Sardinija.	Italija.	
2014	m.

0.35	 „Mentalistas“	(N-7).
1.30	 TV	serialas	

„Laukinis“	(N-7).
2.30	 Bamba	TV	(S).

7.10	 Programa.
7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 „Pažabok	stresą!“	

(N-7).
8.00	 Mūsų	miškai.
8.30	 Šiandien	kimba.
9.00	 Kitoks	pokalbis	(N-7).
10.00	Nuoga	tiesa.	„Ar	

dėl	pensininkų	turi	
brangti	alkoholis?“	
(N-7).

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

„Pavojingiausi	
pasaulio	gyvūnai“.

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Kai	jos	nelauki...“	

(N-7).
19.50	 „Kartą	Odesoje“	(N-7).
21.00	Nuoga	tiesa.	„XXI	

amžiaus	meilė	-	
iškrypus	ir	ištvirku-
si?“	(N-7).

22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	Pasaulis	X.
23.45	 „Kartą	Odesoje“	(1)	

(N-7).
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.30	 Lietuva	tiesiogiai.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 „Brolių	Grimų	

pasakos“.	2	s.	
„Stebuklingas		
stalelis“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Kine	kaip	kine.
12.00	Drama	„Aš	esu“.
13.10	Tarmė	-	sava		

giesmė.
14.35	Šventadienio	mintys.
15.00	Septynios	Kauno	

dienos.
15.30	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
16.20	Laba	diena,		

Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	Kultūrų	kryžkelė.	

Trembita.
18.15	Melodrama	

„Tristanas	ir	Izolda“	
(originalo	kalba,	
subtitruota,	N-7).

20.15	Rašytojo	Grigorijaus	
Kanovičiaus		
85-mečiui.	Vilniaus	
mažojo	teatro	spek-
taklis.	G.Kanovičiaus	
„Nusišypsok	mums,	
Viešpatie“.	Rež.	
R.Tuminas.

22.40	Komedija	
„Ekstraktas“	(N-14).

0.10	 Panorama.	Sportas.	
Orai.

0.35	 Linija,	spalva,	forma.

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 16.00	 „Jaunavedžiai“	

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Mano	draugė		

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

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00, 16.30	 Linksmieji	
žvėreliai.

10.30	Dokumentinis	f.	
„Sodininkų		
pasaulis“.

11.00, 20.00	 „Karadajus“	
(N-7).

12.00	 „Melo	pinklės“.
13.00	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Draugai	VII“	(N-7).
17.00	Keksiukų	karai.
17.55	Žodis	-	ne	žvirblis.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
21.00	Veiksmo		

komedija	„Bėgimas	
naktį“	(N-7).

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

0.25	 „Įvykis“	(N-7).
1.20	 Sveikatos	ABC.

9.10, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.25	 Universitetai.lt.
9.55	 „Beverli		

Hilsas	90210“		
(N-7).

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

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

12.55	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.25, 20.00	 „Univeras“	
(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „112.	Ekstremali	

pagalba“		
(N-7).

19.00, 0.50	 „CSI	krimina-
listai“	(N-7).

21.00	 „Naša	Raša“		
(N-14).

22.00	 „Amerikietiška		
siaubo	istorija“	
(N-14).

23.00	Siaubo	trileris	
„Kukurūzų		
vaikai.	Baimės		
laukas“	(S).

1.40	 Crisso		
Angelo	iliuzijų	
pasaulis.

2.05	 „Klyvlendo	šou“		
(N-7).

9.00, 14.50, 18.30	
Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

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

10.30	Mados		
legendos.

11.00	 „Protėvių	šauks-
mas“.

12.00	 „Fortjė	faktorius“		
(N-7).

13.00	 „Atgal	į	jūrą“.
15.20	Dokumentinis	f.	

„Cristiano		
Ronaldo:		
futbolo		
genijus“.

16.20	 „Viliojimo		
menas“.

18.00	Rekordininkai.
19.00	 „Įkalčiai“		

(N-7).
20.00, 23.05	 Balticum		

TV	žinios.
20.15	Reidas.
20.15	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

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

23.20	Drama		
„Žiaurūs	žmonės“	
(N-14).

 16.20 	 Laba	diena,
	 Lietuva

 17.20 	 Lietuva	tiesiogiai 18.25 	 TV	serialas	
	 „Mentalistas“

 10.30 	 Mados	legendos 9.25 	 Universitetai.lt 15.30 	 „Draugai	VII“

TV PROGRAMAbirželio 9 d.

Diva Universal Tv
10.00,	 14.10,	 17.30	 „Kortnė	 ir	 Kim	 užkariauja	
Niujorką“.	10.50,	20.00,	22.30,	3.30	„Kardašia-
nų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas.	 11.40,	
16.40	„Žvaigždė	kadre“.		12.05	„Mados	kontro-
lė“.	12.30	„Tikrosios	Beverli	Hilso	namų	šeimi-
ninkės“.	13.20,	18.20	„Džuliana	ir	Bilas“.	15.00,	
19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 15.50	 „Išskirti-
niai“.	20.50	 „Liežuvautoja“.	21.40	 „Gyvenimas	
kaip	šou“.	23.20	„Gražuolės	iš	vilos“.	

Tv1000
9.15	 „Seni	 liūtai“.	 11.20	 „Tapti	 žvaigžde“.	 13.30	
„Maištinga	 vaikystė“.	 15.20	 „Pažinti	 Foresterį“.	
16.55	„Seni	liūtai“.	19.00	„Susipynę	išgyvenimai“.	
21.05	„Pirmūnai“.	22.50	„Nuostabi	malonė“.	

Discovery
		7.00,	11.50	Kaip	tai	pagaminta?	7.25	Sandėlių	
medžiotojai.	 7.50,	 19.05	 Relikvijų	 medžiotojai.	
8.15	Išgyventi.	9.10,	23.00,	3.50	Vyras,	moteris,	
gamta.	10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	sta-
tybos.	12.40	Apgavikai.	13.35	Važiavimas.	14.30	
Vairuotojai.	 15.25	 Išgyventi.	 18.10	 Aukcionų	
karaliai.	18.40	Sandėlių	medžiotojai.	20.00	Kaip	
tai	veikia?	21.00	Upių	monstrai.	22.00	Išgyventi	
kartu.	1.55	Nekilnojamojo	turto	agentai.	

naTional GeoGraphic
	8.00	Ryto	programa.	10.00	„Harley-Davidson“	
motociklų	 gamyklos.	 11.00	 Jukono	 auksas.	
Aukso	 karštligė.	 12.00	 Proto	 žaidimai.	 At-
kreipkite	 dėmesį.	 13.00	 Antrojo	 fronto	 ati-
darymo	 diena.	 Iki	 Paryžiaus.	 Išsilaipinimas.	
15.00	 Zambezio	 upė -	 gyvybės	 šaltinis.	 16.00	
Pavojingiausi	 Azijos	 gyvūnai.	 17.00	 Geriausi	
karo	lakūnai.	Nacistų	medžioklė.	18.00	Jukono	
auksas.	 Vakaro	 nuovargis.	 19.00	 Kosmosas:	
erdvė	ir	laikas.	Paukščių	Takas.	20.00	Kosmo-
sas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 Tiesioginis	 eteris.	 21.00	
Proto	 žaidimai.	 Ar	 jūs	 vikruolis?	 Jus	 lengva	
apmulkinti?	 22.00	 S.Hawkinso	 ateities	 moks-
las.	Virtualus	pasaulis.	23.00	Kalėjimo	sunku-
mai.	Nevykėliai	ir	atstumtieji.	24.00	Kosmosas:	
erdvė	ir	laikas.	1.00	Nakties	programa.	

Travel
	 7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00,	 20.00	
Naujo	būsto	paieška.	9.00	Dvasiniai	 ieškojimai.	
Graikijos	 sala.	 10.00,	 15.00	 Viešbučių	 verslas.	
11.00,	 16.30,	 24.00	 Oro	 uostas	 24/7.	 Majamis.	
11.30	 Gelbėtojai.	 12.00,	 17.00	 Kelionė	 į	 Pietų	
Alpes;	Kvinstaunas.	16.00	Gelbėtojai.	19.00	Ame-
rikos	maistas.	Aliaska.	21.00	Čia	Brazilija.	22.00	
Fiestos	Brazilijoje.	22.30	Karai	dėl	bagažo.	23.00	
Paminklų	paslaptys.	1.00	Naktinė	programa.	

animal
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Pragariška	
katė.	8.15	Nežinoma	Indokinija.	9.10,	22.35	Ka-
čiukai	ir	šunyčiai.	10.05,	14.40,	21.05	Gamtoje.	
11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20	 Ginant	 laukinę	
gamtą.	12.50	Veterinaras.	13.45	Dž.Korvino	pa-
sivaikščiojimai.	 15.30,	 19.15	 Akvariumų	 vers-
las.	 16.30	 Nežinoma	 Indokinija.	 17.25	 Katės.	
18.20	Kačių	neįmanoma	nemylėti.	20.10	Namai	
medžiuose.	 22.55	 Egzotiški	 augintiniai.	 23.50	
Gyvūnų	policija.	0.45	Rykliai.	

sporT1
10.10	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	 apž-
valga.	11.10	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apž-
valga.	 12.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	
Maskvos	 CSKA -	 Kazanės	 UNICS.	 Pirmas	
susitikimas.	 13.50	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	
lyga.	Vilniaus	„Lietuvos	 rytas“ -	 „Nizhny	Nov-
gorod“.	 15.40	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Indianos	
„Pacers“ -	 Majamio	 „Heat“.	 18.00	 Pasaulio	
galiūnų	 čempionatas	 19.00	 VTB	 Vieningoji	
krepšinio	 lyga.	 „Nizhny	Novgorod“ -	Maskvos	
CSKA.	Pirmas	susitikimas.	Finalas.	Tiesioginė	
transliacija.	 21.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	
Antonio	 „Spurs“ -	 Majamio	 „Heat“.	 Pirmas	
susitikimas.	Finalas.	23.15	NBA	krepšinio	lyga.	
Bruklino	„Nets“ -	Majamio	„Heat“.	

viasaT sporT BalTic
7.45	Futbolas.	Draugiškos	rungtynės.	JAV -	Ni-
gerija.	9.35	Boksas.	10.15	Boksas.	Jaroslavas	
Zavorotnyj -	 Davidas	 Price’as.	 10.55	 Boksas.	
Armandas	 Cullhajus -	 Tyronas	 Zeuge.	 11.35	
Boksas.	 Roberto	 Feliciano	 Bolonti -	 Jurgenas	
Brahmeris	 12.00	 Krepšinis.	 Eurolygos	 fina-
linio	 ketverto	 varžybos.	 CSKA -	 „Maccabi“.	
14.00	 Krepšinis.	 Eurolygos	 finalinio	 ketverto	
varžybos.	 „Barcelona“ -	 „Real“.	 16.00	 Bok-
sas.	Sergio	Martinezas -	Miguelis	Cotto.	19.00	
„Formulė-1“.	 Kanados	 GP	 lenktynės.	 21.10	
Kalnų	 dviračiai.	 Pasaulio	 taurė.	 23.25	 Motos-
portas.	 Nascar	 400	 mylių	 lenktynių	 apžvalga.	
0.25	Ledo	ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	Švei-
carija -	Rusija.		

eUrosporT
9.30	 Motosportas.	 Savaitgalio	 apžvalga.	
9.45,	 12.00	 Tenisas.	 „French	 Open“.	 11.00	
Fechtavimas.	 Europos	 čempionatas.	 13.00	
Tenisas.	ATP	„World	Tour	250“.	15.00	Dviračių	
sportas.	„Criterium	du	Dauphine“.	16.00	Tenisas.	
ATP	„World	Tour	250“.	22.00,	2.00	Motosportas.	
24	 valandų	 „Le	 Mans“	 lenktynės.	 23.30,	 1.45	
Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žurnalas.	 23.45	
Dviračiai.	 Laida	 su	 Gregu	 LeMondu.	 24.00	
Tenisas.	ATP	„World	Tour	250“.	
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6.00	 Sveikatos	ABC.
6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Ekstrasensai	prieš	

nusikaltėlius	(N-7).
9.00	 Romantinė	drama	

„Inga	Lindstrom.	
Mano	netikras	suža-
dėtinis“	(N-7).

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	Kalbame	ir	rodome.
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	TV	serialas	

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

puse	vyro“	(N-7).
20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Veiksmo	f.	„Nuošali	

vieta	mirti“	(N-14).
23.30	WRC	Pasaulio	

ralio	čempionatas.	
Sardinija.	Italija.	
2014	m.

0.35	 „Mentalistas“	(N-7).
1.30	 TV	serialas	

„Laukinis“	(N-7).
2.30	 Bamba	TV	(S).

7.10	 Programa.
7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 „Pažabok	stresą!“	

(N-7).
8.00	 Mūsų	miškai.
8.30	 Šiandien	kimba.
9.00	 Kitoks	pokalbis	(N-7).
10.00	Nuoga	tiesa.	„Ar	

dėl	pensininkų	turi	
brangti	alkoholis?“	
(N-7).

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

„Pavojingiausi	
pasaulio	gyvūnai“.

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Kai	jos	nelauki...“	

(N-7).
19.50	 „Kartą	Odesoje“	(N-7).
21.00	Nuoga	tiesa.	„XXI	

amžiaus	meilė	-	
iškrypus	ir	ištvirku-
si?“	(N-7).

22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	Pasaulis	X.
23.45	 „Kartą	Odesoje“	(1)	

(N-7).
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.30	 Lietuva	tiesiogiai.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 „Brolių	Grimų	

pasakos“.	2	s.	
„Stebuklingas		
stalelis“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Kine	kaip	kine.
12.00	Drama	„Aš	esu“.
13.10	Tarmė	-	sava		

giesmė.
14.35	Šventadienio	mintys.
15.00	Septynios	Kauno	

dienos.
15.30	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
16.20	Laba	diena,		

Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	Kultūrų	kryžkelė.	

Trembita.
18.15	Melodrama	

„Tristanas	ir	Izolda“	
(originalo	kalba,	
subtitruota,	N-7).

20.15	Rašytojo	Grigorijaus	
Kanovičiaus		
85-mečiui.	Vilniaus	
mažojo	teatro	spek-
taklis.	G.Kanovičiaus	
„Nusišypsok	mums,	
Viešpatie“.	Rež.	
R.Tuminas.

22.40	Komedija	
„Ekstraktas“	(N-14).

0.10	 Panorama.	Sportas.	
Orai.

0.35	 Linija,	spalva,	forma.

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 16.00	 „Jaunavedžiai“	

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Mano	draugė		

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

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00, 16.30	 Linksmieji	
žvėreliai.

10.30	Dokumentinis	f.	
„Sodininkų		
pasaulis“.

11.00, 20.00	 „Karadajus“	
(N-7).

12.00	 „Melo	pinklės“.
13.00	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Draugai	VII“	(N-7).
17.00	Keksiukų	karai.
17.55	Žodis	-	ne	žvirblis.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
21.00	Veiksmo		

komedija	„Bėgimas	
naktį“	(N-7).

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

0.25	 „Įvykis“	(N-7).
1.20	 Sveikatos	ABC.

9.10, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.25	 Universitetai.lt.
9.55	 „Beverli		

Hilsas	90210“		
(N-7).

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

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

12.55	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.25, 20.00	 „Univeras“	
(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „112.	Ekstremali	

pagalba“		
(N-7).

19.00, 0.50	 „CSI	krimina-
listai“	(N-7).

21.00	 „Naša	Raša“		
(N-14).

22.00	 „Amerikietiška		
siaubo	istorija“	
(N-14).

23.00	Siaubo	trileris	
„Kukurūzų		
vaikai.	Baimės		
laukas“	(S).

1.40	 Crisso		
Angelo	iliuzijų	
pasaulis.

2.05	 „Klyvlendo	šou“		
(N-7).

9.00, 14.50, 18.30	
Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

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

10.30	Mados		
legendos.

11.00	 „Protėvių	šauks-
mas“.

12.00	 „Fortjė	faktorius“		
(N-7).

13.00	 „Atgal	į	jūrą“.
15.20	Dokumentinis	f.	

„Cristiano		
Ronaldo:		
futbolo		
genijus“.

16.20	 „Viliojimo		
menas“.

18.00	Rekordininkai.
19.00	 „Įkalčiai“		

(N-7).
20.00, 23.05	 Balticum		

TV	žinios.
20.15	Reidas.
20.15	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

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

23.20	Drama		
„Žiaurūs	žmonės“	
(N-14).

 16.20 	 Laba	diena,
	 Lietuva

 17.20 	 Lietuva	tiesiogiai 18.25 	 TV	serialas	
	 „Mentalistas“

 10.30 	 Mados	legendos 9.25 	 Universitetai.lt 15.30 	 „Draugai	VII“

TV PROGRAMAbirželio 9 d.

Diva Universal Tv
10.00,	 14.10,	 17.30	 „Kortnė	 ir	 Kim	 užkariauja	
Niujorką“.	10.50,	20.00,	22.30,	3.30	„Kardašia-
nų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas.	 11.40,	
16.40	„Žvaigždė	kadre“.		12.05	„Mados	kontro-
lė“.	12.30	„Tikrosios	Beverli	Hilso	namų	šeimi-
ninkės“.	13.20,	18.20	„Džuliana	ir	Bilas“.	15.00,	
19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 15.50	 „Išskirti-
niai“.	20.50	 „Liežuvautoja“.	21.40	 „Gyvenimas	
kaip	šou“.	23.20	„Gražuolės	iš	vilos“.	

Tv1000
9.15	 „Seni	 liūtai“.	 11.20	 „Tapti	 žvaigžde“.	 13.30	
„Maištinga	 vaikystė“.	 15.20	 „Pažinti	 Foresterį“.	
16.55	„Seni	liūtai“.	19.00	„Susipynę	išgyvenimai“.	
21.05	„Pirmūnai“.	22.50	„Nuostabi	malonė“.	

Discovery
		7.00,	11.50	Kaip	tai	pagaminta?	7.25	Sandėlių	
medžiotojai.	 7.50,	 19.05	 Relikvijų	 medžiotojai.	
8.15	Išgyventi.	9.10,	23.00,	3.50	Vyras,	moteris,	
gamta.	10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	sta-
tybos.	12.40	Apgavikai.	13.35	Važiavimas.	14.30	
Vairuotojai.	 15.25	 Išgyventi.	 18.10	 Aukcionų	
karaliai.	18.40	Sandėlių	medžiotojai.	20.00	Kaip	
tai	veikia?	21.00	Upių	monstrai.	22.00	Išgyventi	
kartu.	1.55	Nekilnojamojo	turto	agentai.	

naTional GeoGraphic
	8.00	Ryto	programa.	10.00	„Harley-Davidson“	
motociklų	 gamyklos.	 11.00	 Jukono	 auksas.	
Aukso	 karštligė.	 12.00	 Proto	 žaidimai.	 At-
kreipkite	 dėmesį.	 13.00	 Antrojo	 fronto	 ati-
darymo	 diena.	 Iki	 Paryžiaus.	 Išsilaipinimas.	
15.00	 Zambezio	 upė -	 gyvybės	 šaltinis.	 16.00	
Pavojingiausi	 Azijos	 gyvūnai.	 17.00	 Geriausi	
karo	lakūnai.	Nacistų	medžioklė.	18.00	Jukono	
auksas.	 Vakaro	 nuovargis.	 19.00	 Kosmosas:	
erdvė	ir	laikas.	Paukščių	Takas.	20.00	Kosmo-
sas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 Tiesioginis	 eteris.	 21.00	
Proto	 žaidimai.	 Ar	 jūs	 vikruolis?	 Jus	 lengva	
apmulkinti?	 22.00	 S.Hawkinso	 ateities	 moks-
las.	Virtualus	pasaulis.	23.00	Kalėjimo	sunku-
mai.	Nevykėliai	ir	atstumtieji.	24.00	Kosmosas:	
erdvė	ir	laikas.	1.00	Nakties	programa.	

Travel
	 7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00,	 20.00	
Naujo	būsto	paieška.	9.00	Dvasiniai	 ieškojimai.	
Graikijos	 sala.	 10.00,	 15.00	 Viešbučių	 verslas.	
11.00,	 16.30,	 24.00	 Oro	 uostas	 24/7.	 Majamis.	
11.30	 Gelbėtojai.	 12.00,	 17.00	 Kelionė	 į	 Pietų	
Alpes;	Kvinstaunas.	16.00	Gelbėtojai.	19.00	Ame-
rikos	maistas.	Aliaska.	21.00	Čia	Brazilija.	22.00	
Fiestos	Brazilijoje.	22.30	Karai	dėl	bagažo.	23.00	
Paminklų	paslaptys.	1.00	Naktinė	programa.	

animal
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Pragariška	
katė.	8.15	Nežinoma	Indokinija.	9.10,	22.35	Ka-
čiukai	ir	šunyčiai.	10.05,	14.40,	21.05	Gamtoje.	
11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20	 Ginant	 laukinę	
gamtą.	12.50	Veterinaras.	13.45	Dž.Korvino	pa-
sivaikščiojimai.	 15.30,	 19.15	 Akvariumų	 vers-
las.	 16.30	 Nežinoma	 Indokinija.	 17.25	 Katės.	
18.20	Kačių	neįmanoma	nemylėti.	20.10	Namai	
medžiuose.	 22.55	 Egzotiški	 augintiniai.	 23.50	
Gyvūnų	policija.	0.45	Rykliai.	

sporT1
10.10	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	 apž-
valga.	11.10	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apž-
valga.	 12.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	
Maskvos	 CSKA -	 Kazanės	 UNICS.	 Pirmas	
susitikimas.	 13.50	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	
lyga.	Vilniaus	„Lietuvos	 rytas“ -	 „Nizhny	Nov-
gorod“.	 15.40	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Indianos	
„Pacers“ -	 Majamio	 „Heat“.	 18.00	 Pasaulio	
galiūnų	 čempionatas	 19.00	 VTB	 Vieningoji	
krepšinio	 lyga.	 „Nizhny	Novgorod“ -	Maskvos	
CSKA.	Pirmas	susitikimas.	Finalas.	Tiesioginė	
transliacija.	 21.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	
Antonio	 „Spurs“ -	 Majamio	 „Heat“.	 Pirmas	
susitikimas.	Finalas.	23.15	NBA	krepšinio	lyga.	
Bruklino	„Nets“ -	Majamio	„Heat“.	

viasaT sporT BalTic
7.45	Futbolas.	Draugiškos	rungtynės.	JAV -	Ni-
gerija.	9.35	Boksas.	10.15	Boksas.	Jaroslavas	
Zavorotnyj -	 Davidas	 Price’as.	 10.55	 Boksas.	
Armandas	 Cullhajus -	 Tyronas	 Zeuge.	 11.35	
Boksas.	 Roberto	 Feliciano	 Bolonti -	 Jurgenas	
Brahmeris	 12.00	 Krepšinis.	 Eurolygos	 fina-
linio	 ketverto	 varžybos.	 CSKA -	 „Maccabi“.	
14.00	 Krepšinis.	 Eurolygos	 finalinio	 ketverto	
varžybos.	 „Barcelona“ -	 „Real“.	 16.00	 Bok-
sas.	Sergio	Martinezas -	Miguelis	Cotto.	19.00	
„Formulė-1“.	 Kanados	 GP	 lenktynės.	 21.10	
Kalnų	 dviračiai.	 Pasaulio	 taurė.	 23.25	 Motos-
portas.	 Nascar	 400	 mylių	 lenktynių	 apžvalga.	
0.25	Ledo	ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	Švei-
carija -	Rusija.		

eUrosporT
9.30	 Motosportas.	 Savaitgalio	 apžvalga.	
9.45,	 12.00	 Tenisas.	 „French	 Open“.	 11.00	
Fechtavimas.	 Europos	 čempionatas.	 13.00	
Tenisas.	ATP	„World	Tour	250“.	15.00	Dviračių	
sportas.	„Criterium	du	Dauphine“.	16.00	Tenisas.	
ATP	„World	Tour	250“.	22.00,	2.00	Motosportas.	
24	 valandų	 „Le	 Mans“	 lenktynės.	 23.30,	 1.45	
Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žurnalas.	 23.45	
Dviračiai.	 Laida	 su	 Gregu	 LeMondu.	 24.00	
Tenisas.	ATP	„World	Tour	250“.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 13.00 	 „Muchtaro	
	 sugrįžimas“	

 19.50 	 „Kartą	Odesoje“  22.00 	 Naktinis	
	 ekspresas

 18.30 	 Stilius 7.50 	 „Volkeris,
	 Teksaso	reindžeris“

 9.05 	 „Meilės	sūkuryje“

TV8
7.55,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.50	Meilės	kon-
vejeris.	 9.50	 Linksmieji	 draugai.	 10.20	 Senoji	
animacija.	 10.55	 „Vasara	 saloje“.	 12.40,	 16.00	
Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	mane“.	14.30,	
20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	 23.50	
Mano	vaikas.	18.00,	22.55	„Meilė	gyventi“.	20.00	
Labanakt,	vaikučiai.	21.05	„Šuolis	į	laimę“	.	

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	valandos.	11.30,	
15.10	 KK2.	 12.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	 Juozas	
Matonis	 ir	 Vytautas	 Damaševičius.	 Ciklas	 „Meni-
ninkų	portretai“.	2001	m.	13.20	„Vilkyčiai	European	
Rallycross	Challenge“	etapas	Lietuvoje.	13.45	Alche-
mija	LXIII.	Selfie.	VDU	karta.	17.00	Info	diena.	

PBK
9.00,	 11.00,	 14.00	 Naujienos.	 9.25	 Kontrolinis	
pirkimas.	9.55	Gyventi	 sveikai.	11.35	Mūsų	 lai-
kais.	12.30	Metas	pietauti.	13.05	Jie	ir	mes.	14.20	
Trys	 plius	 du.	 15.50	 J.Menšovos	 laida.	 16.40	
Mados	 nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	
Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.40,	23.05	Lietuvos	
„Laikas“.	21.00	„Kuprinas.	Dvikova“.	23.15	Vaka-
rinis	Urgantas.	23.50	Informacinė	laida.	

REn
7.00	Animacinis	f.	7.10	Tinkamas	vaistas.	8.05	
Nemeluok	 man!	 9.45	 Šeimos	 dramos.	 10.40	
Kviestinė	vakarienė.	11.35	Suklydimų	teritorija.	
13.30	Žiūrėti	visiems!	15.25	Pasaulio	paslaptys	
su	 A.Čapman.	 16.25	 Šeimos	 dramos.	 17.20	
Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinka-
mas	 vaistas.	 20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	
Tikra	virtuvė.	22.20	Didžiosios	paslaptys.	1.00	
„Afromaskvietis“.	

TV PolonIa
9.00	Klausimai	per	pusryčius.	12.00,	23.00,	4.35	
Polonia	24.	12.40	 „Dvi	medalio	pusės“.	13.05,	
19.50	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.25,	 18.50,	 21.40,	
2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„Kai	
saulė	 buvo	 Dievas“.	 14.50	 „Šiurių	 šilai.	 Len-
kijos	 gamtos	 ypatumas“.	 15.25	 T.Lisas	 gyvai.	
16.30,	 20.20,	 6.25	 Kultūros	 informacija.	 16.50	
„Zlotopolskiai“.	 17.20	 Viliojanti	 Silezija.	 17.55,	
1.45	 „Dvi	 medalio	 pusės“.	 18.20,	 22.45,	 5.10	
Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55	
„Borysewicz	 &	 Kukiz“	 koncertas.	 20.45	 Laba-
naktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	
21.50,	3.45	„Naujokė“.	23.45	Kofta,	Krečmaras,	
Jančarskis.	0.35,	5.55	Paprastai.	1.10	Geriausia	
Lenkijoje.	2.15	„Šeši	milijonai	sekundžių“.	2.45	
Animacinis	f.	5.20	„Sultinio	kubelis“.	

DIVa UnIVERsal TV
10.00,	14.10,	17.30	„Kortnė	ir	Kim	užkariauja	Niujor-
ką“.	10.50,	15.50,	20.50,	3.30	„Kardašianų	šeimos	
aukštuomenės	 gyvenimas“.	 11.40,	 1.00	 „Žvaigždė	
kadre“.	 12.30	 „Tikrosios	 Beverli	 Hilso	 namų	 šei-
mininkės“.	13.20,	18.20,	„Džuliana	ir	Bilas“.	15.00,	
19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	16.40	„Tikroji	Holivudo	
istorija“.	20.00,	22.30	„Ištekėjusi	už	Džonaso“.	21.40	
„Mados	kontrolė“.	23.20,	„Sėkmės	paslaptys“.	

TV1000
7.25	 „Tapti	 žvaigžde“.	 9.20	 „Šokis	 hiphopo	
ritmu	 3“.	 11.15	 „Tobulas	 vyras“.	 13.05	 „Susi-
pynę	išgyvenimai“.	15.05	„Nacionalinis	saugu-
mas“.	16.40	 „Ledi“.	19.00	 „Nuostabi	malonė“.	
21,05	„Simona“.	23.10	„Nedrįsk	bučiuoti	nuo-
takos!“	1.00	„Legenda	apie	Zoro“.	

DIscoVERy
9.10	Vyras,	moteris,	gamta.	10.05	Aukso	karš-
tligė.	 10.55	 Didelės	 statybos.	 11.50	 Kaip	 tai	
pagaminta?	12.40	Apgavikai.	13.35	Automobilių	
dirbtuvė.	 14.30	 Penktoji	 pavara.	 15.25	 Iliuzio-
nistas.	18.10	Aukcionų	karaliai.	18.40	Sandėlių	
medžiotojai.	19.35	Karai	dėl	bagažo.	21.00	Deg-
tindariai.	22.00,	24.00,	2.50	Mafija.	23.00,	1.00	
Kovotojai.	1.55	Nekilnojamojo	turto	agentai.	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	Ryto	programa.	10.00	„Nissan	GT-R“	auto-
mobilių	gamyklos.	11.00	Jukono	auksas.	Vakaro	
nuovargis.	 12.00	 Proto	 žaidimai.	 Išbandykite	
savo	galimybes.	13.00	Kosmosas:	erdvė	 ir	 lai-
kas.	 Tiesioginis	 eteris.	 14.00	 Proto	 žaidimai.	
Ar	 jūs	vikruolis?	Jus	 lengva	apmulkinti?	15.00	
Nesutramdyta	 Zambezio	 upė.	 16.00	 Pavojin-
giausi	Pietryčių	Azijos	gyvūnai.	 17.00	 Trečiojo	
reicho	 statiniai.	 Atlanto	 siena.	 18.00	 Jukono	
auksas.	 Niekada	 nepasiduok.	 19.00	 Patrauklus	
mokslas.	 Griaustinis	 ir	 žaibas.	 Žaidimas	 su	
ugnimi.	 20.00	 Padėk	 nelaimėje.	 Kai	 užpuola	
ryklys.	 21.00	 Nenugalimųjų	 dvikova.	 Litavimo	
lempa	 ir	 motorinis	 pjūklas.	 22.00	 Patrauklus	
mokslas.	 Giluminė	 šiluma.	 Ugnis	 ir	 vanduo.	
23.00	Kalėjimo	sunkumai.	Psichologinė	įtampa.	

TRaVEl
9.00	Dvasiniai	ieškojimai.	Kinija.	10.00,	13.30,	
18.30,	 22.00	 Fiestos	Brazilijoje.	Rio	de	Žanei-
ras.	10.30,	13.00,	17.00,	22.30	Karai	dėl	bagažo.	
11.00	 Paminklų	 paslaptys.	 12.00	 Gelbėtojai.	
12.30,	16.30,	24.00	Oro	uostas	24/7.	Majamis.	
14.00,	20.00	Naujo	būsto	paieška.	15.00	Vieš-
bučių	 verslas.	 16.00	 Gelbėtojai.	 18.00,	 23.00	
Paminklų	 paslaptys.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	
Portlendas.	21.00	Ekspedicija.	Pietų	Afrika.		

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

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	Aklos	vestuvės	(1).
12.20	 „Juodoji	skylė“	(N-7).
12.50	Animacinis	f.	„Ragai	

ir	kanopos	sugrįžta“.
13.20	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.50	 „Legenda	apie	Korą“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	 „Nuostabi	meilė“.
16.45	 „Moterys	meluoja	

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

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

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

kupolu“	(N-14).
23.00	Veiksmo	drama	

„Universalus	karys“.
1.05	 TV	serialas	„CSI	

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

valandos“	(N-14).
2.50	 TV	serialas	

„Anarchijos	vaikai“.

6.35	 „Žuviukai	burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 TV	serialas	„Velvet“.
10.30	 „Beilio	nuotykiai.	

Pasiklydęs	šunytis“.
12.25	Animacinis	f.	„Tomo	

ir	Džerio	pasakos“.
12.55	 „Kempiniukas	

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

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

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

Sportas.	Orai.
19.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Nekviestas	svečias“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

20.25	 „K11.	Komisarai	
tiria.	Pagrobtas	
komisaras“	(N-7).

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

Sportas.	Orai.
22.10	 „Paskutinis	iš	gyvųjų“.	
0.15	 „Specialioji	Los	

Andželo	policija“.

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

Referendumas	dėl	
žemės	pardavimo	
užsieniečiams.

12.00 	Dokumentinis	f.	
„Aušvico	specialioji	
komanda	-	gyvieji	
numirėliai“.

13.00	Ryto	suktinis	su	Zita	
Kelmickaite.

13.55	Laba	diena,	Lietuva.	
14.00	Žinios.	Orai.
14.10	Laba	diena,	Lietuva.	
15.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	TV	serialas	„Šerloko	

Holmso	sugrįžimas“.
18.00	Šiandien.
18.30	Stilius.
19.25	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Dėmesio	centre.
21.30	TV	serialas	„Didieji	

lūkesčiai“	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	TV	serialas	„Didieji	

lūkesčiai“	(N-7).
22.45	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.15	TV	serialas	„Šnipai“.
0.15	 „Senis“	(N-7).

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

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Amerikietiškos		
imtynės	(N-7).

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

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

14.00	Pragaro		
virtuvė	(N-7).

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

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

„Grynieji	pinigai“	(N-7).
23.40	TV	serialas	„Tikras	

kraujas“	(N-14).
0.45	 TV	serialas	

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

„Laukinis“	(N-7).
2.40	 Bamba	TV	(S).

6.55	 Programa.
6.59	 TV	parduotuvė.
7.15	 Reporteris.
8.00	 „Kartą	Odesoje“	(N-7).
10.10	 „Kobra	12“	(N-7).
11.15	Reporteris.
12.00	Dokumentinis	f.		

„Tyrinėtojai.	
Nesantuokinis	
Jekaterinos	sūnus“	
(N-7).

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

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

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

nelauki...“	(N-7).
19.50	 „Kartą		

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

Lietuva.	Orai.
22.45	Nuoga	tiesa.	„XXI	

amžiaus	meilė	-	
iškrypus	ir	ištvirku-
si?“	(N-7).

23.45	 „Kartą		
Odesoje“	(N-7).

0.45	 Reporteris.	Pažangi	
Lietuva.	Orai.

1.30	 Lietuva	tiesiogiai.

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

jaunimo	susitikimas	
2012.	Koncertuoja	
„G&G	Sindikatas“.

12.45	Vakaro	autografas.	
Pokalbis	apie	kūry-
bą.	2006	m.

13.35	Prisiminkime.
13.45	 „Džeronimas“.
14.05	 „Mažasis	princas“.
14.30	Pagalbos	ranka.
15.00	Etnokultūros	ratas.	

Šeduvių	Sekminės.
15.30	Linija,	spalva,	forma.
16.20	Laba	diena,	Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	Lagerių	mote-

rys.	Anastazija	
Kanoverskytė.

18.25	Futbolas.		
SMScredit.lt	A	lyga.	
„Sūduva“	-	„Kruoja“.	

20.35	Pasaulio	dokumen-
tika.	„Su	hidžabu	ir	
aukštakulniais“.

21.35	 Iš	kur	atsiranda		
vaistai?

22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	Estrados	
klasikos	vakaras.

24.00	Panorama.	
0.25	 Žurnalisto	Laimono	

Tapino	70-mečiui.	
Vakaro	autografas.
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 19.00 	 „Kupidonas“ 9.25 	 Tavo	augintinis 16.00 	 „Jaunavedžiai“

AnimAl
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25	 Kačių	
neįmanoma	 nemylėti.	 8.15,	 16.30	 Nežinoma	
Indokinija.	9.10	Katės.	10.05,	14.40,	21.05,	2.25	
Gamtoje.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	
Ginant	laukinę	gamtą.	12.50,	5.45	Gyvūnų	jau-
nikliai.	13.45	Dideli	ir	baisūs.	15.30	Akvariumų	
verslas.	 17.25	 Krokodilų	 medžiotojas.	 18.20	
Gyvūnų	mūšių	 laukai.	 19.15	 Kačiukai	 ir	 šuny-
čiai.	 20.10	 Egzotiški	 augintiniai.	 22.00,	 3.15	
Veterinarijos	klinika.	22.55,	4.05	Šunų	gelbėji-
mas.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	0.45	Laukinis	
kriminalas.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

Sport1
12.15	VTB	Vieningoji	krepšinio	 lyga.	Maskvos	
CSKA	 -	 Kazanės	 UNICS.	 Antras	 susitikimas.	
14.10	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „PSV	 Eind-
hoven“	 -	 „FC	 Groningen“.	 16.00	 Olandijos	
„Eredivisie“	lyga.	„Vitesse“	-	„ADO	Den	Haag“.	
18.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga	
19.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 „Nizhny	
Novgorod“	 -	 Maskvos	 CSKA.	 Antras	 susitiki-
mas.	Finalas.	Tiesioginė	transliacija.	21.00	NBA	
krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-	Majamio	
„Heat“.	Antras	susitikimas.	Finalas.	23.15	NBA	
krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-	Oklaho-
mos	„Thunder“.		

ViASAt Sport BAltic
11.00	 Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Ita-
lija	 -	 Norvegija.	 13.00	 Motosportas.	 Žiedinės	
lenktynės.	Portugalija.	15.00	Futbolas.	Anglijos	
Premier	lyga.	„Manchester	City“	-	„West	Ham“.	
17.00	Futbolas.	UEFA	Čempionų	 lygos	 finalas.	
„Real“	-	„Atletico“.	19.50	Ledo	ritulys.	Pasaulio	
čempionatas.	Suomija	-	Latvija.	21.50	Krepšinis.	
Eurolygos	finalinio	ketverto	varžybos.	0.20	Fut-
bolas.	Draugiškos	 rungtynės.	 Islandija	 -	Estija.	
2.10	 Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	 čempionatas.	
JAV	 -	 Šveicarija.	 4.30	 Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	
čempionatas.	Kanada	-	Slovakija.	6.30	Ledo	ritu-
lys.	Pasaulio	čempionatas.	Prancūzija	-	Italija.	

EuroSport
9.30,	22.30	Pasaulio	futbolo	čempionato	žurna-
las.	 9.45	 Motosportas.	 24	 valandų	 „Le	 Mans“	
lenktynės.	10.15,	15.00	Dviračių	sportas.	 „Cri-
terium	du	Dauphine“.	11.00	Fechtavimas.	Euro-
pos	čempionatas.	12.00	Jojimo	žurnalas.	12.15,	
22.45	 Tenisas.	 ATP	 „World	 Tour	 250“.	 16.00	
Tenisas.	 ATP	 „World	 Tour	 250“.	 22.00,	 2.00	
Motosportas.	24	valandų	„Le	Mans“	lenktynės.	
22.40,	1.00	Motosportas.	Dienos	apžvalga.	0.30	
Motosportas.	 WTCC	 žurnalas.	 1.05	 Pasaulio	
futbolo	 čempionato	 žurnalas.	 1.15	 Dviračių	
sportas.	„Criterium	du	Dauphine“.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Jaunavedžiai“	(N-7).
7.20, 15.30	 „Draugai	VII“	

(N-7).
7.50	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos		

linksmybės“.
8.40	 „Mano	draugė		

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

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00, 16.30	 Linksmieji	
žvėreliai.

10.30	Dokumentinis	f.	
„Sodininkų		
pasaulis“.

11.00, 20.00	 „Karadajus“	
(N-7).

12.00	 „Melo	pinklės“.
13.00	 „Apgavystės“		

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

(N-7).
21.00	Romantinė	komedija	

„Pirmoji	meilė“		
(N-7).

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

23.45	 „Įvykis“	(N-7).
0.40	 „Ties	riba“	(N-14).

9.10, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.25	 Tavo		

augintinis.
9.55	 TV	serialas		

„Beverli		
Hilsas	90210“		
(N-7).

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

11.55	 „Viskas		
teisėta“	(N-7).

12.55	Animacinis	f.	
„Simpsonai“		
(N-7).

13.25, 20.00	 „Univeras“	
(N-7).

15.00	 Išlikimas		
(N-7).

16.00	 „Las	Vegasas“		
(N-7).

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

18.00	 „Viskas		
teisėta“	(N-7)

19.00, 1.10	 TV	serialas	
„CSI	kriminalistai“	
(N-7).

21.00, 0.05	 „Naša		
Raša“	(N-14).

21.30	Trileris		
„Riba“	(N-14).

2.00	 Crisso		
Angelo	iliuzijų	
pasaulis		
(N-7).

2.25	 „Klyvlendo	šou“		
(N-7).

9.00	 Balticum	TV	žinios.
9.15	 Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

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

malonė“	(N-7).
12.50	Rekordininkai.
13.20	 „Protėvių	šauksmas“.
14.20	Mados	legendos.
14.50	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
15.50	 „Rani:		

maištingoji		
princesė“	(N-7).

16.50	 „Mergyt,		
kur	bėgi?“	(N-7).

18.30	Geros		
savijautos	gidas.

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum	TV	žinios.
20.15	Reidas.
20.45	 „Titnagas	2.	

Išlaisvinimas“		
(N-7).

21.45	Balticum	TV	žinios.
22.00	Dokumentinis	f.	

„Cristiano		
Ronaldo:	futbolo		
genijus“.

23.00	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

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

„uniVErSAluS KArYS“
Veiksmo drama. JAV. 1992. Režisierius R.Emerichas. 
Vaidina Ž.K.Van Damas, D.Lundgrenas, A.Volker.

Du seni priešai Vietnamo karo metu nužudė vienas kitą. Lukas tuomet 
norėjo kuo greičiau išvykti namo, o Skotas ketino pradėti siaubingas 
žudynes. Susikirtus pozicijoms, gyvo neliko nė vieno. Kadangi abu buvo 
galingi kariai, vyriausybė užšaldė jų kūnus ir po keleto metų pavertė 
juos mechaninėmis kovos mašinomis. Tad dabar tiek Luką, tiek Skotą 
pradeda lankyti prisiminimų iš praeito gyvenimo nuotrupos. 

tV3
23.00

rekomenduoja

„ŠuoliS Į lAimĘ“
drama. Vokietija. 2005. 
Režisierius H.Kranc. 
Vaidina E.Zanderis, D.Dytelis, 
D.K.Bunersas.

Jojikė Luiza ketina nutraukti savo 
sportinę karjerą ir su mylimuoju 
Markusu persikraustyti į Dubajų. 
Prieš pasirengimą paskutiniam tur-
nyrui Stokholme Luiza sutinka sa-
vo seną meilę veterinarą Akselį...

„pASKutiniS iŠ GYVŲJŲ“
kriminalinė Veiksmo drama. 
JAV. 1996. Režisierius V.Hilas. 
Vaidina B.Vilisas, B.Dernas, 
V.Sandersonas.

1930-ieji - sausojo įstatymo laikai. 
Mažame Jerico miestelyje vyksta 
gaujų karas. Džonas Smitas - vieni-
šas kovotojas. Jis nepriklauso nė vie-
nai kovojančiai pusei, nors kariauja 
abiejose. Kiekvienąkart pasirinkimą 
lemia tik siūlomų pinigų suma. 

„riBA“
Trileris. JAV. 1997. 
Režisierius L.Tamahoris. 
Vaidina A.Hopkinsas, 
A.Boldvinas, E.Makferson.

Du visiškai skirtingi vyrai - intelek-
tualas turtuolis ir žymus madų fo-
tografas - turi susidraugauti, kad 
išgyventų, kai jų lėktuvas netikėtai 
sudūžta ir jiedu atsiduria šaltojoje 
laukinėje Aliaskoje...

tV8
21.05

tV6
21.30

lnK
22.10
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00, 13.50	 „Legenda		

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

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

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

ir	kanopos	sugrįžta“.
13.20	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	 „Nuostabi		

meilė“	(N-7).
16.45	 „Moterys	meluoja	

geriau“	(N-7).
17.50	 Kvieskite	daktarą!	(N-7).
18.30, 21.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.30	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	 „Inspektorius	

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

Hausas“	(N-14).
23.05	Veiksmo	f.	„Kalinys“	

(N-14).
1.20	 TV	serialas	„CSI	

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

valandos“	(N-14).
3.00	 „Anarchijos	vaikai“.

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 „Žuviukai	burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25, 12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 24	valandos	(N-7).
9.30, 10.30, 19.30	 Tikras	

gyvenimas.	Šeimų	
dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

11.30, 12.10, 20.25	„K11.	
Komisarai	tiria“	(N-7).

13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas	gyveni-

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

bausmė“	(N-7).
17.00	Labas	vakaras,	

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

Sportas.	Orai.
21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	Verslas.	

Renkamės	Europą.	
Sportas.	Orai.

22.10	Veiksmo	f.	„Atpildas“	
(N-14).

24.00	 „Specialioji	Los	An-
dželo	policija“	(N-7).

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

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

(N-7).
10.00	 „Hartlando		

užuovėja“.
11.00	TV	serialas	„Didieji	

lūkesčiai“	(N-7).
12.00	Emigrantai.
13.00	Stilius.
13.55, 14.10	 Laba	diena,	

Lietuva.	Tiesioginė	
aktualijų	laida.

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

(N-7).
17.00	 „Šerloko	Holmso	

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.30	Gyvenimas.
19.25	Emigrantai.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Dėmesio	centre.
21.30	TV	serialas	„Didieji	

lūkesčiai“	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	 „Didieji	lūkesčiai“.
22.45	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.15	 „Šnipai“	(N-7).
0.15	 „Senis“	(N-7).

 21.30 	 „Didieji	lūkesčiai“	 10.10 	 „Visada	sakyk
	 	 visada“

 17.50 	 24	valandos

trečiadienis

„PROFESIONALAI“
Veiksmo trileris. JAV, Australija. 2011. Režisierius G.Makendris. 
Vaidina Dž.Stathamas, K.Ouvenas, R.De Niras.

Kai buvęs operatyviųjų pajėgų agentas Hanteris papuola į nelaisvę, jo 
mokinys Denis ketina jį išgelbėti. Jo užduotis - nudėti tris nusikaltėlius 
ir žiaurų žmonių grobiką Spaiką. Prasideda gaudynės po visą pasaulį.

rekomenduoja

tv6
21.30

„vASARNAMYJE“
Drama. Vokietija. 2005. 
Režisierė H.Kranc. Vaidina
D.Zich, S.Verhuvenas, L.Kapel.

Kristinos gyvenimas tiesiog klesti: 
ji baigė teisės mokslus su pagyri-
mu, suplanuota darbo vieta tėvo 
teisininkų kontoroje, meilės reika-
lai klostosi gerai. Prieš tai mergina 
nusprendžia susiorganizuoti atos-
togas šeimos sodyboje, kur niekas 
nesilankė nuo Kristinos motinos 
mirties. Į miestelį švęsti brolio ketu-
riasdešimtmečio grįžta ir pasaulyje 
pripažintas pianistas Patrikas.

„AtPILDAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1991.
Režisierius Dž.Flinas. Vaidina 
S.Sigalas, V.Forsaitas, Dž.Orbachas.

Bruklino policininkas Džinas ruošė-
si pasivaikščioti su sūnumi, tačiau 
telefonu jam buvo pranešta, kad 
jo geriausias draugas Bobas ką 
tik nušautas savo žmonos ir vaikų 
akivaizdoje. Žmogžudystę įvykdęs 
Ričis nuo mokyklos laikų buvo Bo-
bo ir Džino priešas. Pastaruoju me-
tu Ričis vertėsi narkotikų prekyba. 
Kaltininkas aiškus, tačiau Džinas 
siekia išsiaiškinti motyvus.

„KALINYS“
Veiksmo filmas. JAV. 1989. 
Režisierius Dž.Flinas. Vaidina 
S.Stalonė, D.Sazerlendas,
Dž.Amosas.

Menką nusikaltimą padaręs Fren-
kas yra kietas, bet pavyzdingas 
kalinys. Jo gyvenimas kalėjime pa-
kenčiamas - vyras gyvena huma-
niškomis sąlygomis, o kartais net 
išleidžiamas laisvėn. Deja, Frenko 
nelaisvės dienoms besibaigiant 
viskas pasikeis - nes jis bus perkel-
tas į kitą kalinimo įstaigą, o jos va-
dovas - negailestingas sadistas.

tv8
21.05

LNK
22.10

tv3
23.05

tv8
7.55,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	8.50,	10.20	
Senoji	 animacija.	 9.50	 „Linksmieji	 draugai“.	
10.55	 „Šuolis	 į	 laimę“	 (N-7).	 12.40,	 16.00	
Gydytojai	(N-7).	13.35,	19.00	„Apkabink	mane“	
(N-7).	 14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“	
(N-7).	2012.	17.00,	23.45	Mano	vaikas.	18.00,	
22.50	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 20.00	 Labanakt,	
vaikučiai.	21.05	Drama	„Vasarnamyje“	(N-7).	

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
5.50,	 20.40,	 23.00	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00	 TV	
kanalas	 „Labas	 rytas“.	 9.00,	 11.00,	 14.00	 Nau-
jienos.	 9.25	 Kontrolinis	 pirkimas.	 9.55	 Gyventi	
sveikai.	11.35	Mūsų	laikais.	12.25	Metas	pietauti.	
13.05	 Jie	 ir	 mes.	 14.20	 Andrejus	 Mironovas.	
15.15	 J.Menšovos	 laida.	 16.10,	 4.20	 Mados	
nuosprendis.	17.10	Susituokime.	18.15	„Sekta“.	
20.00	 Laikas.	 21.00	 „Dingę	 miškuose“.	 23.10	
Vakarinis	Urgantas.	

REN
	7.00	Animacinis	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.15	
Šeimos	 dramos.	 8.05	 Nemeluok	 man!	 9.50	
Šeimos	 dramos.	 10.40	 Kviestinė	 vakarienė.	
11.40	 Didžiosios	 paslaptys.	 14.30	 Žiūrėti	 vi-
siems!	15.25	Pasaulio	paslaptys	su	A.Čapman.	
16.25	 Šeimos	 dramos.	 17.20	 Nemeluok	 man!	
19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.25	
Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	 Tikra	 virtuvė.	 22.20	
Retro	FM	legendos.	0.20	„Afromaskvietis	2“.	

tv POLONIA
	 7.05	 Koncertas.	 8.05	 „Ex	 Libris“.	 8.25	 „Tik	
Kasia“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	 12.00,	
23.00,	 4.35	 Polonia	 24.	 12.40,	 17.55,	 1.45	
„Dvi	 medalio	 pusės“.	 13.05,	 19.55	 „Sultinio	
kubelis“.	13.25,	18.50,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	 „Pagalbos	signalas“.	
14.50	 Geriausia	 Lenkijoje.	 15.25	 „Gyvenimo	
mokykla“.	 15.55	 Paprastai.	 16.30	 „Notacijos“.	
16.50	„Zlotopolskiai“.	17.15	Myliu	kiną.	18.20,	
22.45,	 5.10	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 eks-
presas.	 18.55	 Diskretiška	 trikampio	 pamoka,	
arba	 aistringas	 šou.	 20.25,	 6.45	 „Vilnoteka“.	
20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	
prognozė.	21.50,	3.45	„Prieplauka“.	23.45,	5.50	
Kabaretų	 klubas.	 0.45	 „Lenkai	 iš	 Misionės“.	
1.15	Made	in	Poland.	2.15	„Tik	Kasia“.		
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7.00 TV serialas 
„Muchtaro sugr�i-
mas“ (N-7).

8.00 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

9.00 TV serialas 
„Mentai“ (N-7).

10.00 Joki� kli��i�.
11.00 TV serialas 

„Laukinis“ (N-7).
12.00 Kalbame ir 

rodome (N-7).
13.00 TV serialas 

„Muchtaro 
sugr�imas“ (N-7).

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

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

„Muchtaro 
sugr�imas“ (N-7).

18.00 �inios.
18.25 TV serialas 

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

puse vyro“ (N-7).
20.30 Joki� kli��i�.
21.30 Romantin� drama 

„�simintinas 
kelias“ (N-7).

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

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

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

6.55 Programa.
6.59 TV parduotuv�.
7.15 Reporteris.
8.00 „Kart� Odesoje“ 

(N-7).
10.10 „Komisaras 

Megr�“ (N-7).
11.15 Reporteris.
12.00 Kitoks pokalbis (N-7).
13.00 „Kelion� � Rio 3. 

�il�“.
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuv�.
14.50 „Komisaras 

Megr�“ (N-7).
16.00, 17.00 �inios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45 Dokumentinis f. 

„Gamtos pasaulis“.
19.00 LKL maasis finalas. 

Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - 
Prien� „TonyBet“. 
Tiesiogin� transliaci-
ja i� Vilniaus.

21.00 S�mokslo teorija. 
Tiesiogin� debat� 
laida (N-7).

22.00 Reporteris. Orai.
22.45 Patriotai (N-7).
23.45 „Kart� 

Odesoje“ (N-7).
0.45 Reporteris. Orai.
1.30 Lietuva tiesiogiai.

8.05 „Hartlando uuov�ja“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Naktinis ekspresas.
12.00 M�s� dienos - 

kaip �vent�.
13.30 Vasara su T.Manu.
14.30 I� kur atsiranda 

vaistai?
14.50 Spaudos kelias. 

Partizan� spauda.
15.20 Legendos.
16.10 Laba diena, Lietuva.
17.30 �inios.
17.50 Lageri� moterys. 
18.25 Rankinis. Europos 

moter� �empionato 
atranka. Lietuva - 
Ukraina. 

20.15 Ra�ytojo Grigorijaus 
Kanovi�iaus 
85-me�iui. LRT 
studija Vilniaus 
knyg� mug�je 2014. 
G.Kanovi�iaus 
„Rinktini� ra�t�“ (5 
tomai) pristatymas.

21.10 Kult�ros savanoriai.
21.40 ...formatas. Poetas 

Antanas A.Jonynas.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Pasaulio lietuvi� jauni-

mo susitikimas 2012. 
Koncertuoja „Antis“.

24.00 Panorama. 
0.25 Tarptautinis liaudies 

instrumentin�s muzi-
kos festivalis. 

6.45 Dienos programa.
6.50, 16.00 „Jaunavediai“ 

(N-7).
7.20, 15.30 „Draugai VII“ 

(N-7).
7.50 „Beproti�ki ma�j� 

nuotykiai“.
8.15 „Beproti�kos 

linksmyb�s“.
8.40 „Mano draug� 

bedion�l�“.
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas prie� 

ateivius. 
Lemiama kova“.

10.00 Linksmieji 
v�reliai.

10.30 Dokumentinis f. 
„Myl�k savo 
sod�“.

11.00, 20.00 „Karadajus“ 
(N-7).

12.00 „Melo pinkl�s“.
13.00 „Apgavyst�s“ (N-7).
14.00 „Superaukl�“ (N-7).
15.00 Teleparduotuv�.
16.30 Linksmieji 

v�reliai.
17.00 Keksiuk� 

karai.
18.00 „Didingasis 

amius“ (N-7).
21.00 Istorin� drama 

„Gladiatorius“ 
(N-14).

0.05 „�vykis“ (N-7).
1.00 „Ties riba“ (N-14).

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

90210“ (N-7).
10.50 „Dingusi�j� 

paie�kos grup�“ 
(N-7).

11.55 „Viskas 
teis�ta“ (N-7).

12.55 „Simpsonai“ 
(N-7).

13.25 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuv�.
15.00 I�likimas (N-7).
16.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
17.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
18.00 „Viskas 

teis�ta“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00, 1.05 „Na�a Ra�a“ 

(N-14).
21.30 Veiksmo trileris 

„Profesionalai“ 
(N-14).

0.05 Europos pokerio 
turas (S).

1.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

2.20 Crisso Angelo 
iliuzij� pasaulis 
(N-7).

2.45 „Klyvlendo 
�ou“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
inios.

9.15 Reidas.
9.45 „Kupidonas“.
14.00 Reidas.
10.45 Sveikatos 

utaisas.
11.15 Dokumentinis f. 

„Cristiano 
Ronaldo: futbolo 
genijus“.

13.55 Geros savijautos 
gidas.

14.25 �ymiausios 
pasaulio vietos.

14.55 „Kieta palyda“ 
(N-7).

16.45 „Kritimas auk�tyn“ 
(N-7).

18.30 Mados 
legendos.

19.00 „Prot�vi� 
�auksmas“.

20.00 Balticum TV 
inios.

20.15 Rekordininkai.
20.45 „Fortj� 

faktorius“ (N-7).
21.45 Balticum TV 

inios.
22.00 Fantastin� 

romantin� 
komedija 
„Miego mokslas“ 
(N-14).

23.55 Sveikatos 
utaisas.

 17.30  �inios 10.10  „Komisaras 
  Megr�“

 14.00  Pragaro virtuv�  22.00   „Miego mokslas“  13.25  „Univeras“  7.50  „Beproti�ki 
  ma�j� nuotykiai“

TV PROGRAMAbirželio 11 d.

TV8
7.55, 15.00 „�av�s ir dr�s�s“ (N-7). 8.50, 10.20 
Senoji animacija. 9.50 „Linksmieji draugai“. 
10.55 „ªuolis � laim«“ (N-7). 12.40, 16.00 
Gydytojai (N-7). 13.35, 19.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 14.30, 20.35 „Moterys meluoja geriau“ 
(N-7). 2012. 17.00, 23.45 Mano vaikas. 18.00, 
22.50 „Meil� gyventi“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaiku�iai. 21.05 Drama „Vasarnamyje“ (N-7). 

INFO TV
5.00 Info diena. 9.00 �inios. 9.40, 12.15, 15.55 
Dvira�io �ou. 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
5.50, 20.40, 23.00 Lietuvos „Laikas“. 6.00 TV 
kanalas „Labas rytas“. 9.00, 11.00, 14.00 Nau-
jienos. 9.25 Kontrolinis pirkimas. 9.55 Gyventi 
sveikai. 11.35 M�s� laikais. 12.25 Metas pietauti. 
13.05 Jie ir mes. 14.20 Andrejus Mironovas. 
15.15 J.Men�ovos laida. 16.10, 4.20 Mados 
nuosprendis. 17.10 Susituokime. 18.15 „Sekta“. 
20.00 Laikas. 21.00 „Ding« mi�kuose“. 23.10 
Vakarinis Urgantas. 

REN
 7.00 Animacinis f. 7.15 Tinkamas vaistas. 8.15 
ªeimos dramos. 8.05 Nemeluok man! 9.50 
ªeimos dramos. 10.40 Kviestin� vakarien�. 
11.40 Didiosios paslaptys. 14.30 �i�r�ti vi-
siems! 15.25 Pasaulio paslaptys su A.�apman. 
16.25 ªeimos dramos. 17.20 Nemeluok man! 
19.15 Naujienos. 19.20 Tinkamas vaistas. 20.25 
Kviestin� vakarien�. 21.25 Tikra virtuv�. 22.20 
Retro FM legendos. 0.20 „Afromaskvietis 2“. 

TV POLONIA
 7.05 Koncertas. 8.05 „Ex Libris“. 8.25 „Tik 
Kasia“. 9.00 Klausimai per pusry�ius. 12.00, 
23.00, 4.35 Polonia 24. 12.40, 17.55, 1.45 
„Dvi medalio pus�s“. 13.05, 19.55 „Sultinio 
kubelis“. 13.25, 18.50, 21.40, 2.10 Galvos�kis. 
13.35, 3.00 �inios. 13.50 „Pagalbos signalas“. 
14.50 Geriausia Lenkijoje. 15.25 „Gyvenimo 
mokykla“. 15.55 Paprastai. 16.30 „Notacijos“. 
16.50 „Zlotopolskiai“. 17.15 Myliu kin�. 18.20, 
22.45, 5.10 Polonija usienyje. 18.30 TV eks-
presas. 18.55 Diskreti�ka trikampio pamoka, 
arba aistringas �ou. 20.25, 6.45 „Vilnoteka“. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 �inios, sportas ir or� 
prognoz�. 21.50, 3.45 „Prieplauka“. 23.45, 5.50 
Kabaret� klubas. 0.45 „Lenkai i� Mision�s“. 
1.15 Made in Poland. 2.15 „Tik Kasia“.  

DIVA UNIVERSAL TV
8.20, 17.55 „I�skirtiniai“. 9.10, 13.20, 18.20 
„Duliana ir Bilas“. 10.50 „Karda�ian� �eimos 
auk�tuomen�s gyvenimas“. 11.40, 21.40 „Tikroji 
Holivudo istorija“. 12.30 „Tikrosios Beverli Hilso 
nam� �eiminink�s“. 14.10, 17.30 „Kortn� ir Kim 
ukariauja Niujork�“. 15.00, 19.10 „Nuotaka mi-
lijonieriui“. 15.50, 20.50 „I�tek�jusi u Donaso“. 
16.40 „Popnovatoriai“. 20.00, 22.30 „Erikas ir 
Des�“. 23.20 „Grauol�s i� vilos“. 

TV1000
9.15 „Linksmosios p�dut�s“. 11.10 „Ledi“. 
13.30 „Simona“. 15.35 „Roko vaigd�“. 17.30 
„Skrebutis“. 19.10 „Stabdis“. 20.55 „Susipyn« 
i�gyvenimai“. 23.05 „Prisi�auk« b�d�“. 

DISCOVERY
7.25, 18.40 Sand�li� mediotojai. 7.50, 19.05 
Relikvij� mediotojai. 8.15 I�gyventi. 9.10 Vyras, 
moteris, gamta. 10.05 Aukso kar�tlig�. 10.55 Di-
del�s statybos. 11.50 Kaip tai pagaminta? 12.40 
Apgavikai. 13.35 Greiti ir triuk�mingi. 14.30 
Spausk. 15.25 Pinig� aruodai. 18.10 Aukcion� 
karaliai. 19.35 Karai d�l bagao. 21.00 Kaip mes 
i�radome pasaul�. 22.00, 2.50 Aukso kar�tlig�. 
23.00, 3.50 Vairuotojai. NATIONAL

GEOGRAPHIC
10.00 „Aston-Martin“ automobili� gamyklos. 
11.00 Jukono auksas. 12.00 Proto aidimai. 
13.00 Pad�k nelaim�je. Kai upuola ryklys. 
14.00 Nenugalim�j� dvikova. 15.00 Kolibrio 
gyvenimas. 16.00 Pavojingiausi Kosta Rikos 
gyv�nai. 17.00 Tre�iojo reicho statiniai. 18.00 
Jukono auksas. 19.00 Patrauklus mokslas. Gi-
lumin� �iluma. Ugnis ir vanduo. 20.00 Lobi� 
ie�kotojai. Benedikto ir Arnoldo p�dsakais. 
21.00 Savo rankomis. 22.00 Pad�k nelaim�je. 
Kai upuola ryklys. 23.00 Kal�jimo sunkumai. 
24.00 Lobi� ie�kotojai. Benedikto ir Arnoldo 
p�dsakais. 1.00 Nakties programa. 

TRAVEL
7.00, 21.00 Pasaulio keliautojas. 8.00 B�sto 
paie�ka. Australija; Vietnamas. 9.00 Vestuv�s 
svetur. Tailandas. 9.30 Praskleista prabanga. 
Abu Dabis. 10.00, 13.30, 18.30, 22.00 Fies-
tos Brazilijoje. Rio de �aneiras. 10.30, 13.00, 
17.00, 22.30 Karai d�l bagao. 11.00 Pamin-
kl� paslaptys. 12.00, 16.00 Gelb�tojai. 12.30, 
16.30, 24.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 14.00, 
20.00 Naujo b�sto paie�ka. 15.00 Vie�bu-
�i� verslas. 17.30, 23.00 Paminkl� paslaptys. 
19.00 Amerikos maistas. Denveris. 1.00 Nak-
tin� programa. 

ANIMAL
7.00, 11.55 Gyv�n� oro uostas. 7.25 Gyv�n� 
m��i� laukai. 8.15, 16.30 Neinoma Indokinija. 
9.10 Krokodil� mediotojas. 10.05, 14.40 Gam-
toje. 11.00 Gyv�n� teritorija. 12.20, 17.25, 6.35 
Ginant laukin« gamt�. 12.50, 5.45 ªun� gelb�-
jimas. 13.45 Dideli ir bais�s. 15.30 Akvarium� 
verslas. 18.20 Egzoti�ki augintiniai. 19.15 Vete-
rinarijos klinika. 20.10 ªun� gelb�jimas. 21.05, 
2.25 �mogus ir li�tai. 22.00, 3.15 Gamtoje. 
22.55, 4.05 Neinoma Indokinija. 23.50, 4.55 
Gyv�n� policija. 

SPORT1
8.00 NBA krep�inio lyga. Majamio „Heat“ - San 
Antonio „Spurs“. Tre�ias susitikimas. Finalas. 
10.00 Portugalijos „Primeira“ lyga. „Gil Vicente“ 
- „FC Porto“. 12.00 NBA Action. Krep�inio lygos 
apvalga. 13.00 Rusijos „Premier League“. CSKA 
- „Zenit“. 14.50 NBA krep�inio lyga. San Antonio 
„Spurs“ - Majamio „Heat“. Pirmas susitikimas. 
Finalas. 17.10 VTB Vieningoji krep�inio lyga. 
Klaip�dos „Nept�nas“ - „Astana“. 19.00 Rusijos 
„Premier League“. Turo apvalga. 20.00 NBA 
krep�inio lyga. Majamio „Heat“ - San Antonio 
„Spurs“. Tre�ias susitikimas. Finalas. 22.00 ATP 
250 Montpellier. Vyr� tenisas. Finalas. 24.00 
VTB Vieningoji krep�inio lyga. 

VIASAT SPORT BALTIC
8.30 Ledo ritulys. Pasaulio �empionatas. Bal-
tarusija - Kazachstanas. 10.30 Ledo ritulys. 
Pasaulio �empionatas. ªvedija - �ekija. 12.45 
Ledo ritulys. Pasaulio �empionatas. Suomija - 
Rusija. 15.00 Futbolas. Vokietijos taur�s finalas. 
„Borussia“ - „Bayern“. 17.45 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos 2013/2014 sezono �var�iai. 18.45 
Futbol Mundial urnalas. 19.15 Ledo ritulys. 
Pasaulio �empionatas. Vokietija - Latvija. 21.15 
Ledo ritulys. Pasaulio �empionatas. Rusija - 
JAV. 23.20 Ledo ritulys. Pasaulio �empiona-
tas. ªveicarija - Baltarusija. 1.25 Ledo ritulys. 
Pasaulio �empionatas. Slovakija - Pranc�zija. 
3.30 Motosportas. Italijos MotoGP lenktyn�s. 
4.55 Ledo ritulys. Pasaulio �empionatas. �e-
kija - Kanada. 

EUROSPORT
9.30 Pasaulio futbolo �empionato urnalas. 
9.45, 22.35 Motosportas. 24 valand� „Le Mans“ 
lenktyn�s. 10.15 Motosportas. WTCC urnalas. 
10.45 Dvira�iai. Laida su Gregu LeMondu. 11.00 
Fechtavimas. Europos �empionatas. 12.00, 1.35 
Tenisas. ATP „World Tour 250“. 15.00 Dvira-
�i� sportas. „Criterium du Dauphine“. 16.00 
Tenisas. ATP „World Tour 250“. 22.00, 1.00 
Futbolas. Pasaulio �empionato studija. 
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TV PROGRAMA KETVIRTADIENIS

 15.00  Amerikos talentai  22.45  Nusikaltimas ir
  bausm�

 24.00  Panorama.
  Sportas. Orai

 10.00  „Hartlando 
  u�uov�ja“

 12.55  „Kempiniukas
  Pla�iakelnis“

 8.40  „Mano draug� 
  be�d�ion�l�“

 11.15  „Inspektorius
  Ma�ylis“ 

TV8
7.45, 15.00 „�av s ir drs s“ (N-7). 8.40 „De-
tektyv� Fi�er“ (N-7). 9.45 „Linksmieji draugai“. 
10.15 Senoji animacija. 10.55 „Vasarnamyje“ 
(N-7). 12.40, 16.00 Gydytojai. 13.35, 19.00 „Ap-
kabink mane“ (N-7). 14.30 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7). 17.00, 23.50 Mano vaikas. 18.00, 
22.55 „Meil� gyventi“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaiku�iai. 21.05 „Svenaholmo paslaptis“ (N-7). 

INFO TV
5.00 Info diena. 9.00 �inios. 9.40, 12.15, 15.55 
Dvira�io �ou. 10.05, 14.15 Yra kaip yra (N-7). 
10.55, 16.20 24 valandos (N-7). 11.30, 15.10 
KK2 (N-7). 12.45 Autopilotas. 13.15 Tauro ragas 
(N-7). 13.45 Apie � kl�. 17.00 Info diena. 

PBK
5.50, 20.30, 23.25 Lietuvos „Laikas“. 6.00, 
10.00, 11.00, 17.00 Naujienos. 6.10 Kontro-
linis pirkimas. 6.50, 3.20 „Panel� valstiet�“. 
9.20 Kol visi namie. 10.00 Liudmila Zykina. 
11.30 J rmala. Humoro festivalis. 12.00, 17.20 
Romanovai. 18.15 „Sekta“. 20.00 Laikas. 20.50 
„Metro“. 23.30 Informacin� laida. 0.05 „Tautos 
�iedas“. 1.25 �vaig�d�laivis. 1.45 „Pirmalaikis 
�mogus“. 5.05 Muzikinis kanalas. 

REN
8.05 Nemeluok man! 9.55 �eimos dramos. 10.50 
Kviestin� vakarien�. 12.50 �ou. 16.25 „�aulys“. 
19.15 Naujienos. 19.20 „�aulys“. 20.25 Kviestin� 
vakarien�. 21.25 Tikra virtuv�. 22.20 „�aulys 2“. 

TV POLONIA
12.00, 23.00 Polonia 24. 12.40, 17.55 „Dvi meda-
lio pus�s“. 13.00, 19.50 „Sultinio kubelis“. 13.25, 
18.45, 21.40 Galvos kis. 13.35 �inios. 13.50 „M, 
kaip meil�“. 14.45 „Prieplauka“. 15.45 „Lenkai i� 
Mision�s“. 16.15 Neram s protai. 16.35 „Zloto-
polskiai“. 17.00 Kult ros savitra�tis. 18.20, 22.45 
Polonija u�sienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kabaret� klubas. 20.25 Kult ros informacija. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 �inios, sportas ir or� 
prognoz�. 21.55 „Komisaras Aleksas“. 

DIVA UNIVERSAL TV
9.10, 13.20, 18.20 „D�uliana ir Bilas“. 10.00, 
14.10, 17.30 „Kortn� ir Kim u�kariauja Niujork“. 
10.25, 16.15 „Mados kontrol�“. 10.50 „Karda-
�ian� �eimos auk�tuomen�s gyvenimas“. 11.40 
„Popnovatoriai“. 12.30 „Tikrosios Beverli Hilso 
nam� �eiminink�s“. 14.35, 16.40, 20.00, 22.05 
„I�skirtiniai“. 15.00, 19.10 „Nuotaka milijonie-
riui“. 15.50, 21.40 „Erikas ir D�es�“. 

TV1000
 5.00 „Linksmosios p�dut�s“. 7.20 „Did�ioji 
banga“. 9.20 „�arijos miestas“. 11.15 „Roko 
�vaig�d�“. 13.20 „Aukl�s dienora�tis“. 15.20 
„Skrebutis“. 17.05 „�alutinis efektas“. 19.00 
„Draugai su vaikais“. 21.00 „Saldus lapkritis“. 
23.10 „Tiesa apie ¡arl¢“. 1.05 „Namas mons-
tras“. 2.45 „Meil�s vadov�lis“. 

DISCOVERY
 7.00 Kaip tai veikia? 7.25, 18.40 Sand�li� 
med�iotojai. 7.50, 19.05 Relikvij� med�iotojai. 
8.15 I�gyventi. 9.10 Vyras, moteris, gamta. 
10.05 Aukso kar�tlig�. 10.55 Didel�s statybos. 
11.50 Kaip tai pagaminta? 12.40 Apgavikai. 
13.35 Automobili� var�ytin�s. 14.30 Automo-
bili� dirbtuv�. 15.25 Nafta namo kieme. 18.10 
Aukcion� karaliai. 19.35 Karai d�l baga�o. 
20.00 Kaip tai veikia? 21.00, 2.25 Karai d�l 
baga�o. 22.00, 2.50 Kova d�l konteineri�. 
22.30, 3.20 Likviduotojas. 23.00, 3.50 Gara�� 
auksas. 23.30, 4.20 Sand�li� med�iotojai. 
24.00, 4.50 Miestas. 1.00, 5.45 Superjachtos. 
1.55 Nekilnojamojo turto agentai. 6.35 Kaip 
tai pagaminta? 

NATIONAL GEOGRAPHIC
8.00 Ryto programa. 10.00 „Mini“ automobili� 
gamyklos. 11.00 Jukono auksas. Paskutin� viltis. 
12.00 Proto �aidimai. Tik�k tuo, k matai. 13.00 
Lobi� ie�kotojai. Benedikto ir Arnoldo p�dsakais. 
14.00 Savo rankomis. Mi�ko autobusas. 15.00 
Hien� valdov�. 16.00 Pavojingiausi j r� gelmi� 
Amerikos gyv nai. 17.00 Tre�iojo reicho ginklai. 
„Fau 2“ raketos. 18.00 Jukono auksas. Did�io-
sios viltys. 19.00 Patrauklus mokslas. Nepapras-
tai auk�ta ir �ema temperat ra. 20.00 Kosmosas: 
erdv� ir laikas. Pauk��i� Takas. 21.00 Kosmosas: 
erdv� ir laikas. Molekul�s. 22.00 Proto �aidimai. 
Ar j s vikruolis? Jus lengva apmulkinti? 23.00 
Kal�jimo sunkumai. Gaujos. 24.00 Kosmosas: 
erdv� ir laikas. 1.00 Nakties programa. 

TRAVEL
8.00, 14.00, 20.00 Naujo b sto paie�ka. 9.00 
Vestuv�s svetur. Indonezija. 9.30 Praskleista 
prabanga. Velslis, Anglija. 10.00, 13.30,18.30, 
22.00 Fiestos Brazilijoje. Rio de �aneiras. 10.30, 
13.00, 17.00, 22.30 Karai d�l baga�o. 11.00, 
17.30, 23.00 Paminkl� paslaptys. 12.00, 16.00 
Gelb�tojai. 12.30, 16.30, 24.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 15.00 Vie�bu�i� verslas. 19.00 Ame-
rikos maistas. �iaur�s Kalifornija. 21.00 Miest� 
paslaptys. Liverpulis. 1.00 Naktin� programa. 

ANIMAL
7.00, 11.55 Gyv n� oro uostas. 7.25 Egzoti�ki 
augintiniai. 8.15 Ne�inoma Indokinija. 9.10 Gi-
nant laukin� gamt. 10.05, 14.40, 21.05, 2.25 
�mogus ir li tai. 11.00 Gyv n� teritorija. 12.20, 
6.35 Viskas apie �unis. 12.50, 5.45 Veterinaro 
pagalba. 13.45, 22.55, 4.05 Dideli ir bais s. 15.30 
Akvarium� verslas. 16.30, 20.10 Ne�inoma Indo-
kinija. 17.25 Naujagimiai gamtoje. 18.20 Mutant� 
planeta. 19.15 Gamtoje. 22.00, 3.15 Aligatori� 
tramdytojai. 23.50, 4.55 Gyv n� policija.  

SPORT1
8.00 NBA krep�inio lyga. San Antonio „Spurs“ - 
Oklahomos „Thunder“. 10.15 NBA krep�inio 
lyga. Indianos „Pacers“ - Majamio „Heat“. 12.30, 
19.15 NBA Action. Krep�inio lygos ap�valga. 
13.15 VTB Vieningoji krep�inio lyga. Kazan�s 
UNICS - Maskvos CSKA. Pusfinalis. 15.05 Por-
tugalijos „Primeira“ lyga. „FC Porto“ - „Bele-
nenses“. 16.55 Rusijos „Premier League“. Turo 
ap�valga. 17.25 VTB Vieningoji krep�inio lyga. 
„Nizhny Novgorod“ - Maskvos CSKA. Finalas. 
20.00 NBA krep�inio lyga. San Antonio „Spurs“ - 
Oklahomos „Thunder“. 22.15 NBA krep�inio lyga. 
Hjustono „Rockets“ - Portlando „Trail Blazers“. 
0.30 NBA Action. Krep�inio lygos ap�valga. 

VIASAT SPORT BALTIC
9.00 Golfas. Inside the PGA Tour �urnalas. 9.30 
Golfas. Europos turo savait�s ap�valga. 10.00 
„Trans World Sport“ �urnalas. 11.00 Futbo-
las. Anglijos Premier lygos �vaig�d�s - Tony 
Adamsas. 11.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos �vaig�d�s - Peteris Schmeichelis. 12.00 
Futbolas. Anglijos Premier lygos legendos. Ala-
nas Sheareris. 12.30, 21.45 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos legendos. Michaelas Owenas. 
13.00 Futbolas. UEFA ¡empion� lygos ap�valga. 
13.30 Futbolas. UEFA ¡empion� lygos sezono 
ap�valga. 14.00 Premier lygos ap�valga. 15.00 
Futbolas. Anglijos FA taur�s finalas. „Arsenal“ - 
„Hull“. 17.45 Ledo ritulys. Pasaulio �empionatas. 
Vokietija - Suomija. 19.45 Ledo ritulys. Pasau-
lio �empionatas. Kazachstanas - Latvija. 22.15 
Ledo ritulys. Pasaulio �empionatas. Rusija - 
Kazachstanas. 

EUROSPORT
9.30, 22.30 Motosportas. 11.00 Fechtavimas. Eu-
ropos �empionatas. 12.00 Tenisas. ATP „World 
Tour 250“. 15.00 Dvira�i� sportas. „Criterium du 
Dauphine“. 15.50, 18.30 Futbolo ap�valga. 16.00, 
18.40 Tenisas. ATP „World Tour 250“. 22.00 
Futbolas. Pasaulio �empionato studija. 

6.45 Teleparduotuv�.
7.00, 13.50 „Legenda apie 

Kor“ (N-7).
7.30 „Simpsonai“ (N-7).
8.00 „Brazilijos aveniu“ 

(N-7).
9.05 „Meil�s s kuryje“.
10.10 TV serialas „Visada 

sakyk visada“ (N-7).
11.15 „Inspektorius 

Ma�ylis“ (N-7).
12.20 „Juodoji skyl�“ (N-7).
12.50 Animacinis f. „Ragai 

ir kanopos sugr¢�ta“.
13.20 „An�iukas Donaldas 

ir draugai“.
14.20 „Simpsonai“ (N-7).
14.50 „Nuostabi meil�“ (N-7).
16.45 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
17.50 Kvieskite daktar! 

(N-7).
18.30 TV3 �inios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV Pagalba (N-7).
20.00 Kitoks tyrimas. Ekstra-

sens� tiesa (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 vakaro �inios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
21.55 �alioji enciklopedija.
22.00 „Gelb�toj� 

b rys“ (N-7).
23.00 Kriminalin� drama 

„Krik�tat�vis III“ (N-14).
2.20 „24 valandos“ (N-14).
3.10 „Anarchijos vaikai“.

6.35 „�uviukai burbuliukai“.
7.00 „Ma�ieji Tomas ir 

D�eris III“.
7.25 „Kempiniukas 

Pla�iakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reind�eris“ (N-7).
8.50 24 valandos (N-7).
10.10 Tikras gyvenimas. 

„Tikri jausmai“. 
�eim� dramas prista-
to Dalius Mertinas.

11.10, 20.25 „K11. 
Komisarai tiria (N-7).

11.50 Pagalbos skambutis.
12.55 „Kempiniukas 

Pla�iakelnis“.
13.20 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Kauk�“.
13.55 „Pavogtas gyvenimas“.
15.00 TV serialas „Meil� ir 

bausm�“ (N-7).
17.00 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. 

„Saldi nuod�m�“. 
21.00 Soriukas (N-14).
21.30 �inios. 
22.10 Trileris „Bu�iuoti 

merginas“ (N-14).
0.30 „Specialioji Los An-

d�elo policija“ (N-7).
1.25 „Ties riba“ (N-14).
2.20 Sveikatos ABC.

6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00, 15.55 „Komisaras 

Reksas“ (N-7).
10.00 „Hartlando 

u�uov�ja“.
11.00 TV serialas „Didieji 

l kes�iai“ (N-7).
12.00 Gyvenimas.
13.00 Stilius.
13.50 La�as po la�o.
13.55, 14.10 Laba diena, 

Lietuva. Tiesiogin� 
aktualij� laida.

14.00 �inios. Orai.
15.30 �inios. Sportas. Orai.
17.00 „�erloko Holmso 

sugr¢�imas“ (N-7).
18.00 �iandien (su vertimu 

¢ gest� kalb). 
18.30 Gyvenimas.
19.25 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Sportas. 

Orai.
21.10 Pasaulio futbolo 

�empionato 
atidarymo ceremoni-
ja. Tiesiogin� trans-
liacija i� San Paulo.

21.50, 22.05  Pasaulio 
futbolo �empionato 
ap�valga. 

22.00 Loterija „Perlas“.
22.45 Pasaulio futbolo 

�empionatas. 
Brazilija - Kroatija. 

1.00 „Senis“ (N-7).

7.00 TV serialas 
„Muchtaro 
sugr¢�imas“ (N-7).

8.00 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

9.00 TV serialas 
„Mentai“ (N-7).

10.00 Joki� kli �i�.
11.00 TV serialas 

„Laukinis“ (N-7).
12.00 Kalbame ir 

rodome (N-7).
13.00 TV serialas 

„Muchtaro 
sugr¢�imas“ (N-7).

14.00 Pragaro virtuv� 
(N-7).

15.00 Amerikos talentai.
16.00 TV serialas 

„Lie�uvautoja“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugr¢�imas“ (N-7).
18.00 �inios.
18.25 TV serialas 

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

puse vyro“ (N-7).
20.30 Juoko kovos (N-7).
21.30 Kriminalin� komedija 

„Reikalai 
Briug�je“ (N-14).

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

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

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

6.55 Programa.
6.59 TV parduotuv�.
7.15 Reporteris.
8.00 „Kart 

Odesoje“ (N-7).
10.10 „Komisaras Megr�“ 

(N-7).
11.15 Reporteris.
12.00 Pasaulis X.
13.00 „Kelion� ¢ Rio 4. 

Kolumbija ir 
Ekvadoras“.

14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuv�.
14.50 „Komisaras 

Megr�“ (N-7).
16.00, 17.00 �inios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
17.20 Lietuva 

tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45 „Likvidacija“ (N-7).
19.50 „Kart Odesoje“ 

(N-7).
21.00 Viskas bus 

gerai! (N-7).
22.00 Reporteris. Orai.
22.45 Nusikaltimas 

ir bausm�. 
Kriminalin�s 
paslaptys su 
K.Krivicku (N-7).

23.45 „Kart 
Odesoje“ (N-7).

0.45 Reporteris. Orai.
1.30 Lietuva tiesiogiai.

8.00 Programos prad�ia.
8.05 „Hartlando u�uov�ja“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Naktinis ekspresas.
12.00 Muzika gyvai. Mano 

kelias... Jubiliejinis 
Vladimiro Prudnikovo 
koncertas.

13.35 Klaip�dos dramos 
teatro spektaklis. 
H.Pinterio „I�davyst�“. 

15.15 Lageri� moterys. 
Stefanija Ladigien�. 
Nijol� Sad nait�.

16.20 Laba diena, Lietuva.
17.40 �inios.
18.00 Lietuvos mokini� 

meninio skaitymo 
konkurso, skirto 
Kristijono Donelai�io 
300-osioms gimimo 
metin�ms, laureat� 
koncertas.

20.40 Spaudos kelias. 3 
laida. Kataliki�ka 
spauda. LKB 
Kronikos.

21.10 Legendos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 M s� dienos - 

kaip �vent�.
24.00 Panorama. Sportas. 

Orai.
0.40 Tarptautinis liaudies 

instrumentin�s muzi-
kos festivalis 
„Rido 2013“. 2 d.

6.45 Dienos 
programa.

6.50 „Jaunaved�iai“ (N-7).
7.20 „Draugai VII“ (N-7).
7.50 „Beproti�ki ma��j� 

nuotykiai“.
8.15 „Beproti�kos 

linksmyb�s“.
8.40 „Mano draug� 

be�d�ion�l�“.
9.05 „Zoro“.
9.35 „Benas Tenas 

prie� ateivius. 
Lemiama kova“.

10.00, 16.30 Linksmieji 
�v�reliai.

10.30 Dokumentinis f. 
„Myl�k 
savo sod“.

11.00 „Karadajus“ (N-7).
12.00 „Melo pinkl�s“.
13.00 „Apgavyst�s“ (N-7).
14.00 „Superaukl�“ (N-7).
15.00 Teleparduotuv�.
15.30 „Draugai VII“ (N-7).
16.00 „Jaunaved�iai“ (N-7).
17.00 Keksiuk� karai.
18.00 „Didingasis 

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

�mog�udyst�s V. 
�mog�udyst�s 
bir�a“ (N-7).

23.10 „Beg�dis“ (N-14).
0.05 „Far� �eima“ (N-7).
1.00 „°vykis“ (N-7).

9.10 Teleparduotuv�.
9.25 Vienam 

gale kablys.
9.55 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
10.50 „Dingusi�j� 

paie�kos grup�“ 
(N-7).

11.55 „Viskas 
teis�ta“ (N-7).

12.55 „Simpsonai“ 
(N-7).

13.25 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuv�.
15.00 I�likimas (N-7).
16.00 „Kingas ir Maksvel“ 

(N-7).
17.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
18.00 „Viskas 

teis�ta“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Na�a Ra�a“ 

(N-14).
21.30 Veiksmo f. 

„Iksmenai 2“ (N-7).
0.25 „Na�a Ra�a“ 

(N-14).
1.05 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
1.55 Crisso Angelo 

iliuzij� pasaulis 
(N-7).

2.20 „Klyvlendo 
�ou“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
�inios.

9.15 Rekordininkai.
9.45 „Prot�vi� 

�auksmas“.
10.45 „Vairavimo 

pamokos“ (N-7).
12.30 „Kupidonas“.
13.30 Sveikatos 

u�taisas.
14.00 Reidas.
14.30 Detektyvinis f. 

„°kal�iai“ (N-7).
15.30 „Muzika, suradusi 

mus“.
17.30 Dokumentinis f. 

„Cristiano 
Ronaldo: futbolo 
genijus“.

18.30 �ymiausios 
pasaulio vietos.

19.00 „Fortj� faktorius“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
�inios.

20.15 Geros savijautos 
gidas.

20.45 „Rani: mai�tingoji 
princes�“ (N-7).

21.45 Balticum TV 
�inios.

22.00 „D�entelmenas“ 
(N-14).

23.00 „Titnagas 2. 
I�laisvinimas“ 
(N-14).

24.00 „°kal�iai“ (N-7). 
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„SVENAHOLMO PASLAPTIS“
Drama. Vokietija. 2006. 
Režisierius Dž.Delbridžas.
Vaidina Dž.Bremermanas,
P.Rapoldas, O.Klemensas.

Jauna klinikų gydytoja Lėja gauna 
pasiūlymą dirbti užmiestyje. Besi-
žvalgydama būsto idiliškame Sve-
naholmo miestelyje ji susipažįsta 
su patraukliuoju Peru. Jis ją įsimyli 
iš pirmo žvilgsnio. 

„BUČIUOTI MERGINAS“
Trileris. JAV. 1997. Režisierius
G.Flederis. Vaidina M.Frymenas,
E.Džadas, K.Elvis.

Policijos psichologas Aleksas Kro-
sas sužino, kad dingo jo dukte-
rėčia. Jis atvyksta į koledžą, kur ji 
mokėsi. Pasirodo, ji tapo dar viena 
gudraus ir žiauraus maniako auka. 
Jis grobė ne šiaip gražuoles, o ta-
lentingas, gražias merginas ir laikė 
uždarytas požemyje...

birželio 12 d.

 15.30 	 „Muzika,	
	 	 suradusi	mus“

 17.00 	 „112.	Ekstremali
	 	 pagalba“

 8.40 	 „Mano	draugė	
	 	 beždžionėlė“

ANIMAL
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25	 Egzotiški	
augintiniai.	 8.15	 Nežinoma	 Indokinija.	 9.10	 Gi-
nant	 laukinę	 gamtą.	 10.05,	 14.40,	 21.05,	 2.25	
Žmogus	ir	 liūtai.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20,	
6.35	 Viskas	 apie	 šunis.	 12.50,	 5.45	 Veterinaro	
pagalba.	13.45,	22.55,	4.05	Dideli	ir	baisūs.	15.30	
Akvariumų	verslas.	16.30,	20.10	Nežinoma	Indo-
kinija.	17.25	Naujagimiai	gamtoje.	18.20	Mutantų	
planeta.	 19.15	 Gamtoje.	 22.00,	 3.15	 Aligatorių	
tramdytojai.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.		

SPORT1
8.00	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-		
Oklahomos	 „Thunder“.	 10.15	 NBA	 krepšinio	
lyga.	Indianos	„Pacers“	-	Majamio	„Heat“.	12.30, 
19.15	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
13.15	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 Kazanės	
UNICS	-	Maskvos	CSKA.	Pusfinalis.	15.05	Por-
tugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „FC	 Porto“	 -	 „Bele-
nenses“.	16.55	Rusijos	 „Premier	League“.	Turo	
apžvalga.	 17.25	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	
„Nizhny	 Novgorod“	 -	 Maskvos	 CSKA.	 Finalas.	
20.00	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-	
Oklahomos	„Thunder“.	22.15	NBA	krepšinio	lyga.	
Hjustono	 „Rockets“	 -	 Portlando	 „Trail	 Blazers“.	
0.30	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	

VIASAT SPORT BALTIc
9.00	Golfas.	Inside	the	PGA	Tour	žurnalas.	9.30	
Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	 apžvalga.	 10.00	
„Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 11.00	 Futbo-
las.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 žvaigždės	 -	 Tony	
Adamsas.	 11.30	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lygos	 žvaigždės	 -	 Peteris	 Schmeichelis.	 12.00	
Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	legendos.	Ala-
nas	 Sheareris.	 12.30, 21.45	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	 lygos	 legendos.	 Michaelas	 Owenas.	
13.00	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	apžvalga.	
13.30	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	 sezono	
apžvalga.	 14.00	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 15.00	
Futbolas.	Anglijos	FA	taurės	finalas.	„Arsenal“	-		
„Hull“.	17.45	Ledo	ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	
Vokietija	 -	Suomija.	 19.45	 Ledo	 ritulys.	Pasau-
lio	 čempionatas.	 Kazachstanas	 -	 Latvija.	 22.15	
Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Rusija	 -		
Kazachstanas.	

EUROSPORT
9.30, 22.30	Motosportas.	11.00	Fechtavimas.	Eu-
ropos	čempionatas.	12.00	Tenisas.	ATP	„World	
Tour	250“.	15.00	Dviračių	sportas.	„Criterium	du	
Dauphine“.	15.50,	18.30	Futbolo	apžvalga.	16.00,	
18.40	 Tenisas.	 ATP	 „World	 Tour	 250“.	 22.00	
Futbolas.	Pasaulio	čempionato	studija.	

„KRIKŠTATĖVIS III“
Kriminalinė Drama. JAV. 1990. Režisierius F.F.Kopola. 
Vaidina A.Pačinas, D.Kiton, E.Garsija.

Paskutinėje trilogijos dalyje Maiklas Korleonė ryžtasi pasitraukti iš nusi-
kalstamo pasaulio, imtis teisėto verslo ir išsirinkti tinkamą įpėdinį. Tam 
puikiai tinka Vincentas. Tačiau jis gali sužlugdyti visus Maiklo ketinimus 
pasitraukti iš mafijos tinklo ir sukelti karą.

„IKSMENAI 2“
VeiKsmo filmas. JAV. 2003. 
Režisierius B.Singeris. 
Vaidina P.Stiuartas,
H.Džekmenas, H.Beri.

Iksmenai yra nauja evoliucijos gran-
dis. Kiekvienas jų gimė turėdamas 
unikalią genetinę mutaciją, kuri pa-
sireiškia ypatingomis galiomis: vieni 
turi jėgą, kuri uolose sprogdina an-
gas, kiti gali matyti kiaurai.

rekomenduoja

TV8
21.05

TV6
21.30

LNK
22.10

TV3
23.00

6.45	 Dienos		
programa.

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos		

linksmybės“.
8.40	 „Mano	draugė		

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

prieš	ateivius.	
Lemiama	kova“.

10.00, 16.30	 Linksmieji	
žvėreliai.

10.30	Dokumentinis	f.	
„Mylėk		
savo	sodą“.

11.00	 „Karadajus“	(N-7).
12.00	 „Melo	pinklės“.
13.00	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Draugai	VII“	(N-7).
16.00	 „Jaunavedžiai“	(N-7).
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis		

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

paieškos	grupė“	
(N-7).
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AŠTRUS ŽVILGSNIS

Lietuvos penkiakovininką Edviną  
KrungoLcą labiausiai per televiziją  
erzina prastai padarytos laidos.  
Anot jo, profesionaliau turėtų dirbti ne tik 
televizijos laidų vedėjai, bet ir laidų  
operatoriai, prodiuseriai ir kiti kūrybinės 
komandos nariai.

Reklama 
Reklama yra televizijų variklis ir duo-

na. Nebūtų jos, nebūtų ir televizijų. O jei dar 
žinotum reklamos trukmę, galėtum jos metu 
organizuoti savo laisvalaikį. Aš su ja susigy-
venau. Kitas klausimas - jos turinys.

PRogRamos vaikams 
Manau, kad reikėtų daugiau pažinti-

nių laidų vaikams. Gerai, kad Lietuvos tele-
vizija turi tokias laidas kaip „Tūkstantmečio 
vaikai“, „Gustavo enciklopedija“ - tai laidos, 
kurios net ir tėvams įdomios. Kuo daugiau 
tokių ir kuo mažiau tų absurdiškų, japoniškų 
animacinių filmukų, kuriuose kovoja kokie 
nors avatarai. Jie nieko neduoda, tik prikaus-
to vaikų dėmesį.

Televizijos laidų  
vedėjų kalba 
Vedėjas privalo taisyklingai lietuviškai 

kalbėti, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, į 
kurį atkreipiu dėmesį. Mūsų televizijose yra 
kalbančių ir taisyklingai, ir nelabai. Kad ir kaip 
būtų skaudu, komercinės televizijos mažai tuo 
rūpinasi. Jiems svarbiau žiūrimumas, todėl į 
tai nekreipia dėmesio.

sPoRTas 
Sporto per televizorių rodoma ne-

daug. Bėda ta, kad mūsų šalis yra maža, todėl 
nėra daug komentatorių. Ypač tai juntama per 
kokias nors olimpines žaidynes, kai komen-
tuoti reikia įvairias sporto šakas. Tada pasi-
rodo, kad keli mūsų komentatoriai yra visų 
galų meistrai, tobulai suprantantys kiekvieną 
sporto šaką, bet taip nėra ir negali būti. Pa-
sigendu žmonių, galinčių profesionaliai ko-
mentuoti įvairias rungtynes. Futbole ir krep-
šinyje turime gana gerą komandą, o kitose 
sporto šakose - skurdas.

Pokalbių šou 
Ypač komerciniuose kanaluose jie yra 

labai neprofesionalūs. Pavyzdžiui, per rinkimų 
vajų žiūrėjau laidas su politikais, bet kartais 
pastebėdavau net operatorių broką. Atrodo, 
kad daroma taip, kaip išeina. Panašu, kad iš 
anapus ekrano sklinda toks požiūris, kad ši-
tiems kvaileliams tiks ir tokia kokybė, daugiau 
galime nesistengti.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Televizijos pliusai ir minusai pagal

SORIUKAS. Ištroškusiems meilės nuotykių LNK siūlo 
pasinaudoti galimybe pabėgti nuo feisbukų, tviterių 
ir susirasti idealią antrąją pusę realybėje. Tokį šansą 
suteikia naujasis LNK televizijos meilės ir pasimatymų 
realybės šou „Soriukas“. Kiekvienoje laidoje savo 
meilės ieškos šeši dalyviai. Tačiau pasimatymo 
ir bučinių skonį patirs tik keturi iš jų. „Soriuko“ 
porelės keisis partneriais. Tiesiai prieš televizijos 
kameras! Galų gale projekte liks tik du dalyviai, įveikę 
išbandymus sūkurinėje vonioje, apsinuoginimus prieš 
televizijos kameras ir pakerėję vienas kitą aistra.
Realybės šou „Soriukas“ dalyviams patarimus dos-
niai dalins Ieva StaSIulevIčIūtė.
„Soriukas“ - pirmadieniais-ketvirtadieniais 21 val. 
per LNK.

JAUNIMUI. Prie LNK grupės prisijungusios BTV 
televizijos tinklelyje - nemaži pokyčiai. Vienas jų -  
BTV augins jaunatvišką auditoriją. Tarp daugybės 
laidų ir filmų, skirtų jaunajai auditorijai, ir kultinis 
jaunimo serialas „Liežuvautoja“. Žiūrovų laukia ir 
naujausi 4,5 ir 6 serialo „Liežuvautoja“ sezonai. 
„Liežuvautoja“ per savo šešerių metų gyvavimo 
istoriją buvo transliuota net 197 šalyse, susišlavė 
net 18 „Teen Choice Awards“ apdovanojimų ir tapo 
kultinio serialo sinonimu.
„Liežuvautoja“ - šiokiadieniais nuo 16 val.  per BTV.

 TRumPai

ReiTiNgai

nr. Laida   Tv reitingas

1 MoTErYS MELuoJA gEriAu Tv3 9,3

2 Tv3 vAKAro ŽinioS Tv3 7,7

3 18:30 LnK 7,0

4 KK2 LnK 6,8

5 vALAndA Su rŪTA LnK 6,7

6 PriEŠ SrovĘ Tv3 6,7

7 TELELoTo  LnK 6,6

8 ProFAS LnK 6,3

9 viKingŲ LoTo Tv3 6,2

10 SAvAiTĖS KoMEnTArAi Tv3 6,1

Duomenys:
TNS LT, 2014 gegužės 26 - birželio 1 d.TV
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PBK 4,7 %
Tv8 4,2 %
Tv1 3,9 %
Lietuvos rytas Tv 3,7 %
rEn Lietuva 1,9 %

info Tv 1,8 %
video ir dvd 1,7 %
LrT Kultūra 0,9 %
Liuks! 0,6 %
nTv Mir 0,5 %

LnK 18,9 %

Tv6 6,6 %

LrT  
Televizija 8,8 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 15,7 %

BTv 7,2 %

Tv3 19,1 %

PBK    4,8 %  
Lietuvos rytas Tv  4,1 %  
Tv1    3,4 %  
info Tv   2,9  % 
Tv8    2,7 %  

rEn Lietuva   2,4  % 
video ir dvd   1,5 %
LrT Kultūra   1,3 %  
Liuks!    0,9  % 
nTv Mir   0,5 %

Tv6 4,9 %

BTv 8,5 %

LrT Televizija 
9,5 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

Kiti  
kanalai 18,6 %

LnK 18,1 %

Tv3 16,1 %

Edviną 
Krungolcą

„Liežuvautojos“  
žvaigždė - Bleik Laivli (Blake Lively)
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TELEVIZIJATEMA

Po motinystės atostogų į LNK eterį  
grįžusi ŽiviLė vašKytė-LubieNė (33)  
neslepia - jei dukrytę reikėtų palikti su 
svetima aukle, nerimo būtų daugiau.  
Dabar, kol moteris dirba tiesioginiame 
eteryje, su mažąja Frida būna jos tėtis 
dainininkas edgaras Lubys, todėl Živilei 
ramu. Moteris sako, kad jos darbas yra 
puikus jau vien dėl to, kad jį galima  
lengvai suderinti su motinyste.
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Geriausia auklė - tėtis

Nors prie LNK laidos „Labas vakaras, 
Lietuva“ vairo Ž.Vaškytė-Lubienė planavo 
sugrįžti po metų, sulaukusi pasiūlymo grįžti 
anksčiau, ji sutiko. Moteris pasakojo, kad ne-
rimo prieš pirmą laidą nebuvo, juk priešais 
kameras sėdo ne pirmą kartą. „Jaučiuosi tu-
rinti pakankamai patirties, kad nereikėtų dre-
bėti prieš kiekvieną darbą. Be to, grįžau į tą 

pačią laidą, kolegos labai draugiškai sutiko. 
Buvo smagu visus vėl pamatyti. Dabar atrodo, 
kad ir tų atostogų mėnesių nebuvo“, - šyp-
sojosi jauna mama.

Živilė džiaugėsi, kad kol kas mažosios 
Fridos jai neteko palikti su nepažįstamomis 
auklėmis. Kol moteris dirba, su dukrele bū-
na tėtis. „Be abejo, paskambinu, paklausiu, 
ar viskas gerai, pasitikslinu, bet kol kas 
jokių bėdų nebuvo. Fridai smagu su tėčiu 
pabūti, jie gerai leidžia laiką. Tik paskui 
namus reikia tvarkyti, bet nieko“, - juokavo 
televizijos laidų vedėja. Tiesa, buvo atvejų, 
kai dukrelę reikėjo pasiimti kartu į LNK, 

mat tėtis buvo išvykęs koncertuoti, tačiau 
tokiais atvejais Živilė į pagalbą kviečiasi 
artimiausias gimines.

sukasi kaip voverė

Živilė neslepia, kad, gimus Fridai, viskas pa-
sikeitė. „Dabar vaikas yra pats svarbiausias, o 
buitis neleidžia atsipūsti. Kaip voverė sukuosi - 
darbas, namai, vaikas. Ir taip visą parą. Išsimie-
goti pavyksta, nors mamoms, matyt, to miego 
niekada nebūna per daug, kol vaikai maži“, - apie 
savo kasdienybę pasakojo LNK laidų vedėja.

Ji džiaugėsi, kad darbas LNK eteryje nėra 
griežtai nuo 8 iki 17 val., todėl laiko pabūti su 
dukrele užtenka. Paklausta, ar per motinystės 
atostogas nekilo minčių ką nors keisti savo 
profesinėje veikloje, Živilė sakė, kad ji paten-
kinta savo darbu, todėl apie jokius pokyčius 
negalvojo. „Keičia gal tos, kurios nelabai mėgs-
ta savo darbo. Joms būna puiki proga apmąs-
tyti, ką norėtų veikti. Aš tik džiaugiuosi dėl 
tokių moterų. Nors kiti bamba, kad motinystės 
atostogos per ilgos, bet pažiūrėkite, kiek dar-
bo vietų sukuria jaunosios mamos“, - sakė 
„Labas vakaras, Lietuva“ vedėja.

„Dabar vaikas yra 
pats svarbiausias, 
o buitis neleiDžia 
atsipūsti.  
kaip voverė 
sukuosi - Darbas, 
namai, vaikas. ir 
taip visą parą“

Grįžo 
anksčiau nei 
planavo

ETErio žMonės

Živilė Vaškytė-Lubienė po 
motinystės atostogų su džiaugsmu 
grįžo į televiziją ir kasdien sako 
„Labas vakaras, Lietuva“ 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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KoleKcija

JAV kolekcininkas Neitas Sandersas (Na-
te D. Sanders) pranešė ketinąs parduoti 86 
garsiosios aktorės asmeninius daiktus, įskai-
tant dalį jos juvelyrinių dirbinių kolekcijos. 
Tarp vertingiausių daiktų taip pat bus ir len-
telė su aktorės vardu iš 1964 m. Londone 
vykusio solinio pasirodymo „Marlena Dyt
rich“ bei dvi poros itin prabangių dainininkės 
akinių nuo saulės.

1901 m. Vokietijoje gimusi M.Dytrich 
labiausiai išgarsėjo savo pasirodymais, ku-
riuose dėvėdavo vyriškus smokingus  
1930 m. pirmą kartą šitaip pasirodžius Maro-
ke, smokingas nuo to laiko tapo aktorės ski-
riamuoju ženklu. Ji tapo pirmąja vokiečių ak-
tore, išgarsėjusia Holivude 1920 metais, o po 

nacistų atėjimo į valdžią 1939 m. visam laikui 
persikėlė gyventi į JAV. Prieš tai atostogau-
dama Venecijoje M.Dytrich sutiko garsųjų 
rašytoją Ėrichą Mariją Remarką  užsimezgė 
aistringas dviejų garsenybių romanas.

Dėl 19701980 m. M.Dytrich pasirody-
muose Las Vegase naudoto smokingo ger-
bėjai galės varžytis siūlydami nuo 25 tūkst. 
JAV dolerių (63 tūkst. 250 litų). Prancūzų 
dizainerio Tedo Lapidu (Ted Lapidus) su-
kurti aktorės akiniai nuo saulės kainuos nuo 
11 tūkst. dolerių (27 830 litų) už vieną porą.

M.Dytrich nešiotų papuošalų kaina auk-
cione svyruos nuo 11 iki 15 tūkst. dolerių 
(37 950 litų), čia bus galima įsigyti deiman-
tų ir smaragdų vėrinį, perlais bei smaragdais 
inkrustuotą žiedą ir aktorės „Tiffany“ akva-
marinu dabintą apyrankę. Be abejonės, ko-
lekcija nebūtų baigta be asmeninių M.Dyt
rich žiebtuvėlių, kurių kiekvieno pradinė 
kaina siekia 2500 dolerių (6325 litai).

„Laisvalaikio“ inf.

 - legendinės  
aktorės M.Dytrich daiktai
Aukcione
Los Andžele rengiamame aukcione bus 
parduodami legendinės tarpukario bei 
pokario vokiečių kilmės aktorės ir daini-
ninkės MArLenos Dytrich (Marlene 
Dietrich) daiktai.

Marlena Dytrich 
(Marlene Dietrich)

EPA-Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS
Dainininkė Monika Linkytė (22), 
radusi laisvą valandą nuo koncertų ir 
teisės studijų, laisvalaikiu neatsisako 
ir popiečių kine. Įvairų kiną mėgstan-
ti atlikėja sakė, kad tapusi rubrikos 
„kinas su žvaigžde“ kritike puikiai 
praleido vakarą su komedija „nors 
mirk iš gėdos“.

- Koks filmas „Nors mirk iš gėdos“,  
jūsų akimis? 

- Šis filmas tiesiog puiki juoko dozė. Jei 
pasirinksite šį filmą po sunkių darbų, ver-
ginamų mokslų ar norėsite nors trumpam 
atitrūkti nuo kasdienių bėdų - puikus vaka-
ras garantuotas. Kiekviena mergina, žiūrė-
dama filmą, gali atpažinti save. 

- Kuris iš aktorių filme pasirodė ge-
riausiai? Kodėl taip manote?

- Manau, Elizabet Benks (Elizabeth 
Banks), atlikusi pagrindinį vaidmenį, pasi-
rodė geriausiai. Šį filmą žiūrėjo ir mano 
draugė, mums abiem labai patiko natūrali, 
neperdėta vaidyba. 

- Kaip vertinate režisieriaus darbą?
- Vertinti nesiryžčiau. Tiesiog galėčiau 

pasakyti, kad filmas „Nors mirk iš gėdos“ 
padarė gerą įspūdį. Kai pažiūrėjau prista-
tomąjį vaizdo klipą, nemaniau, kad bus 
toks linksmas, kokį išvydau kino teatro 
ekrane.

- Kuri iš scenų įsiminė labiausiai?
- Daug scenų įsiminė. Vis dėlto labiau-

siai patiko ta, kurioje Megan (Elizabet 
Benks) įlipa į viešąjį autobusą ir negali su-
krapštyti net pusantro dolerio. Autobuso 
vairuotojai tai nepasirodo juokinga ir ji iš-
meta Megan lauk papurkšdama ašarinių du-
jų. Tikriausiai mano atsakymas skamba ne-
juokingai, bet tai - viena scenų, kurias rei-
kia pamatyti. (Juokiasi.)

- Kam rekomenduojate pažiūrėti fil-
mą „Nors mirk iš gėdos“?

- Visiems, pasiilgusiems lengvo filmo, 
kuris priverstų skaniai pasijuokti. 

- Ar žiūrėdama šią komediją juokė-
tės susiėmusi pilvą? 

- Tikrai daug filmo vietų buvo labai labai 
labai juokinga. Man patinka pokštai ir juokai 
su nedideliu sarkazmo prieskoniu.

Kinas su žvaigžde

„Nors mirk iš gėdos“ - 

Pagrindinė aktorė Elizabet Benks vaidina natūraliai.
Kiekviena mergina, stebėdama pagrindinės aktorės vaidybą, ga-

li suprasti jausmą atsidūrus neįtikimiausiose situacijose. Jų negali 
paaiškinti, nes dažniausiai „tau taip nebūna“.

Lengvo turinio, linksmas filmas.

Filmo „kita moteris“ pliusai minusai

n Žanras: Komedija, JAV

n Režisierius: Steven Brill 

n Vaidina: Džeimsas Marsdenas (James 

Marsden), Elizabet Benks (Elizabeth Banks), Džilijan 

Džeikobs (Gillian Jacobs), Bilas Buras (Bill Burr) 

„nors mirk iš gėdos“

Į kiną su „Laisvalaikiu“ ėjo 
atlikėja Monika Linkytė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Keli itin lėkšti juokeliai.
Daugiau minusų neįžvelgiau, manau, kiekvienas eidamas į filmą 

paskaito jo aprašymą, todėl nesitiki, kad „Nors mirk iš gėdos“ vers 
pasinerti į gilias mintis.

gera juoko dozė
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KINAS
Premjera

Kanų festivalyje pristatytoje juostoje „Kar-
tą Niujorke“ pasakojama XX amžiaus pradžio-
je nutikusi emigrantės iš Lenkijos istorija. 

Pagrindinį vaidmenį filme atliko „Oska-
ro“ laureatė Marion Kotijar (Marion Cotil-
lard). Pasakodama apie savo vaidmenį tris-
dešimt aštuonerių aktorė prisipažįsta sieku-
si tobulumo.

- Kokia buvo jūsų nuomonė apie fil-
mo režisierių prieš jums susitinkant?

- Buvau mačiusi Dž.Grėjaus filmą „Ma-
žoji Odesa“. Iš karto apčiuopiau kažkokį ins-
tinktyvų ryšį, kurį režisierius turi su savo 
personažais ir su pačiu siužetu. Man labai 
svarbu, kad konkrečios istorijos pasakojimas 

režisieriui būtų lyg gyvybės ir mirties klau-
simas. Galiu pasakyti, kad Dž.Grėjus yra vie-
nas tokių režisierių. Vėliau pamačiau ir pa-
mėgau visus jo filmus, ypač „Mes valdome 
naktį“.

- Kas jus sudomino filmo „Kartą Niu-
jorke“ istorijoje?

- Tai labai asmeniškas filmas pačiam re-
žisieriui. Gražus, šiek tiek kostiuminę dramą 
primenantis pasakojimas. Filmas galėjo tap-
ti didžiuliu epu apie imigrantus į Niujorką, 
bet tai labiau intymus darbas.

- Ar didelis iššūkis jums, nekalban-
čiai lenkiškai, buvo kalba?

- Filmuodamasi visada koncentruojuosi 
į istoriją ir personažą, todėl pradėdama 
dirbti dėl tokių dalykų niekada nepanikuo-
ju. Nors lenkų kalba labai skiriasi nuo anglų 
ar prancūzų, tačiau neturėjau pasirinkimo. 
Labai stengiausi kalbėti lenkiškai išmokti 
be akcento. Pasiruošti turėjau vos per mė-
nesį. Dirbau su keliais mokytojais, o kai 

Marion Kotijar: 
„Siekiau būti tobula“

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Piktadarės istorija“� (fantastinis f., JAV, 3D, N-7) -  
6-12 d. 13, 18, 20.45 val.
„Piktadarės istorija“� (fantastinis f., JAV, N-7) - 6-12 d. 
10.30, 15.30 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 12.15, 17 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 6-12 d. 10.15, 14.30 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 6-12 d. 18.15, 
21 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 9-12 d. 17.50, 21.15 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D) - 6-12 d. 
10.45, 13.15, 15.45, 19, 21.40 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV,  
N-16) - 6-12 d. 13.20, 16.10, 18.50, 21.30 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 6-12 d. 12, 14.50, 17.40,  
20.30 val.
„Monako princesė“� (biografinė drama, Prancūzija, JAV, 
Belgija, Italija, N-13) - 6-12 d. 16, 18.30, 21.15 val.  
(21.15 val. seansas vyks 6-8 d.).
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 6-12 d. 11.30, 13.40, 15.45 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
6-12 d. 11, 13.30, 17.50 val. (6 d. 11 val. seansas nevyks; 
17.50 val. seansas vyks 6-8 d.).
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 6-12 d. 16.30, 20.15 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 6-12 d. 
14, 19.20 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) -  
6-12 d. 11.15 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 6 d. 10 val.
„Kaimynai“� (komedija, JAV, N-16) - 6-12 d. 21.50 val.
„Stebuklų namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 6-12 d. 11.40 val. (vasaros seansai vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 6-12 d. 
13.30, 16, 18.30, 21.15 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 6-12 d. 11 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 12.15, 18.15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 6-12 d. 11, 14.15, 16.15 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 6-12 d. 13.35, 
16.15, 19, 21.45 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 9-12 d. 17, 19 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė drama, 
JAV) - 12 d. 21.30 val. (COSMOPOLITAN kino vakaras).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D) - 6-12 d. 
11.40, 14, 16.30, 19.15, 21.45 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV,  
N-16) - 6-12 d. 13, 15.45, 18.45, 21.30 val.
„Monako princesė“� (biografinė drama, Prancūzija, JAV, 
Belgija, Italija, N-13) - 6-12 d. 14.30, 17, 19.30, 21.50 val.  
(6 d. 19.30 val. seansas nevyks; 17 val. seansas vyks 6-8 d.).
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 6-12 d. 11.45, 17.30, 20.30 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 11.15, 14 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 6-12 d. 16.45 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
6-12 d. 11.30, 14.15 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 6-12 d. 
19, 21.30 val. (19 val. seansas vyks 6-8 d.).
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 6-12 d. 12 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) -  
6-12 d. 16.30 val.
„Nojaus laivas“� (fantastinis nuotykių ir veiksmo f., JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 18.45 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 6-12 d. 20.15 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV,  
N-13) - 6-12 d. 14.45 val.
„Kaimynai“� (komedija, JAV, N-16) - 6-11 d. 21.45 val.

„Monstrų universitetas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 6-12 d. 11.15 val. (vasaros seansai vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Monako princesė“� (biografinė drama, Prancūzija, JAV, Belgija, 
Italija, N-13) - 6, 9 d. 16.20 val. 7 d. 16 val. 11 d. 18.50 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV) - 6 d. 18.30 val. 7, 12 d. 
20.50 val. 8, 11 d. 21 val. 9 d. 21.10 val. 10 d. 17.10 val. 
13 d. 18.40 val.
„Nimfomanė: II dalis“� (drama, Danija, Vokietija, 
Prancūzija, Belgija, D.Britanija) - 6 d. 20.50 val.
„Didis grožis“� (komiška drama, Italija, Prancūzija) - 7 d. 
18.10 val.
„Vestuvių čempionatas“� (komedija, Ispanija) -  
8 d. 16 val. 12 d. 17 val.
„Fickaraldas“� (drama, Vokietija, Peru) - 8 d. 18 val.
„Violeta“� (drama, Prancūzija) - 9 d. 18.30 val.
„Adelės gyvenimas I ir II skyrius“� (drama, Prancūzija, 
Ispanija, Belgija) - 10 d. 19.30 val.
„Serafina“� (biografinė drama, Prancūzija, Belgija) - 11 d. 
16.30 val. 13 d. 16.20 val.
„Mano mylimiausias priešas“� (dokumentika, 
Vokietija) - 12 d. 19 val.

„Nimfomanė: II dalis“� (drama, Danija, Vokietija, 
Prancūzija, Belgija, D.Britanija) - 13 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) -  
6-9, 12 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.45, 21 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 6-9, 12 d. 
10.30, 12.45, 15, 17.15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 6-7, 9, 12 d. 10, 12, 14 val. 8 d. 10.05, 
12.05, 14 val. 10-11 d. 11, 13, 15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 6, 8-9 d. 11, 13, 15 val. 7 d. 13, 15 val. 
10 d. 10, 12, 14, 18 val. 11 d. 10, 14, 18 val. 12 d. 10.45, 
12.45, 14.45 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 6-9 d. 19, 21.45 
val. 10 d. 16.30, 19, 21.45 val. 11-12 d. 15.15, 19, 21.45 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 6-9, 
12 d. 11.30, 14, 16.30, 19.30, 22 val.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

filmavimų metu atsirasdavo laisva minutė, 
įnikdavau į savo užrašus. Siekiau būti to-
bula visais atžvilgiais, tarp jų ir kalbėdama 
lenkiškai.

- Evos personažo kalba gerokai skiria-
si nuo jūsų kalbėjimo realiame gyvenime. 
Ar atradote jos balsą dėl lenkų kalbos?

- Visada stengiuosi, kad mano asmenybė 
ištirptų vaidinamame personaže tiek, kiek 
įmanoma. Net kurdama prancūzišką vaidme-
nį bandau atrasti specifinę herojės kalbos 
manierą. Lenkų kalba suteikia kitokį balso 
tembrą, o tai leidžia sukurti savitą personažą. 
Kalbėti angliškai su lenkišku akcentu buvo 
nelengva. Siekdama išgryninti šį akcentą žiū-
rėjau nemažai lenkiškų filmų. Stengiausi su-
vokti savo herojės socialinę padėtį ir daugiau 
sužinoti apie jos gyvenimą. Eva yra išsilavi-
nusi moteris, mokėsi medicinos seselės pro-
fesijos. Ji trokšta susikurti naują gyvenimą 
Amerikoje, tačiau negali palikti sesers likimo 
valiai. Atsidūrusi sudėtingoje situacijoje Eva 
parodo nepaprastą vidinę stiprybę.

- Dž.Grėjus ir Džekvinas Fyniksas 
(Joaquin Phoenix) kartu sukūrė net ke-

turis filmus. Ar nebuvo sunku rasti savo 
vietą šioje komandoje?

- Iš karto supratau, kad atsidūriau tarp 
senų bičiulių. Kartais jie kalbėdavosi kelias 

valandas iš eilės. Buvo įdomu stebėti jų darbo 
santykius. Dž.Fyniksas yra nuostabus akto-
rius, jo personažas buvo sudėtingas ir kainavo 
jam daug pastangų. Kartais filmavimo pabai-
goje jis prieidavo ir atsiprašydavo už tai, ką jo 
vaidinamas herojus darė mano personažui.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV,  
N-16) - 6-9, 12 d. 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Monako princesė“� (biografinė drama, Prancūzija, 
JAV, Belgija, Italija, N-13) - 6-9 d. 19, 21.15 val. 10-11 d. 
16.15, 18.45, 21.15 val. 12 d. 19 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 6-9, 12 d. 15.30, 18.30, 21.30 val. 
10-11 d. 11.15, 14, 15.45, 17, 18.45, 20, 21.40 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV,  
3D, N-13) - 6-9 d. 18, 20.45 val. 10 d. 11, 13.45, 16.30, 
19.15, 21.50 val. 11 d. 13.30, 16.30, 19.15, 21.50 val.  
12 d. 16.15, 21.30 val.
„Nors mirk iš gėdos“� (romantinė komedija, JAV,  
N-16) - 10 d. 19.50, 22 val. 11 d. 19.50 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 6-9 d. 13.15, 16 val. 10-11 d. 11.30, 
13.45, 17 val. 12 d. 13.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 6-9 d. 10, 12, 17 val. 10 d. 10.15, 14.30, 
16 val. 11 d. 10.30, 12, 14.30, 16 val. 12 d. 10.30, 12.45 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 10 d. 19, 
21.30 val. 11 d. 22 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 10 d. 11.45, 14 val. 11 d. 11.15 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 6-9 d. 
10.45, 14.15 val. 10 d. 12.15 val. 11 d. 12.45 val. 12 d. 10.45 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 7 d. 11 val. (Multikinuko seansai mažiukams).
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 11 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) - 6 d. 
16.30 val. 11 d. 18.10 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV) - 6, 10, 12 d. 18.1 val. 
7 d. 16 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, V) - 7 d. 
18.10 val. 12 d. 16.30 val.
„Greitasis „Maskva - Rusija“� (nuotykių f., Rusija) -  
10 d. 16.30 val.
„Samsara“� (dokumentinis f., JAV) - 11 d. 16.30 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 6-12 d. 
10.30, 13, 18.10, 20.45, 23 val. (23 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 6-12 d. 
11.45, 15.45 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 12.15, 17 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 6-12 d. 10.20, 15.20 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 6-12 d. 17.30, 
20.15, 22.45 val. (22.45 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 9-12 d. 15.30, 20.30 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV) - 12 d. 19 val. (COSMOPOLITAN kino  
vakaras).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D) - 6-12 d. 
13.20, 16, 18.30, 21, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 
6-7 d.).
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV,  
N-16) - 6-12 d. 12.30, 15.10, 17.50, 19, 21.40, 22.40 val. 
(22.40 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Monako princesė“� (biografinė drama, Prancūzija, JAV, 
Belgija, Italija, N-13) - 6-12 d. 16.10, 18.40, 21.10,  
21.35 val. (12 d. 18.40, 21.10 val. seansai nevyks;  
21.35 val. seansas vyks 12 d.).
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.40, 14.05 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 14.30 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 6-12 d. 18.20 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, N-
13) - 6-12 d. 15.30, 21.30 val. (15.30 val. seansas vyks 6-8 d.).
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
6-12 d. 10.50, 12.50 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, V) -  
6-12 d. 13.15 val.

„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) -  
6-12 d. 11 val.
„Kaimynai“� (komedija, JAV, N-16) - 6-8 d. 20.30 val.
„Mona“� (mistinė drama, latvių k., Ispanija, Latvija,  
N-18) - 6-7 d. 23.30 val.
„Turbo“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
6-12 d. 10.10 val. (vasaros seansai vaikams).

CINAMON
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 10.45, 12.35 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 6-12 d. 13.30, 15.25 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV) - 6-12 d. 16.30,  
21.15 val. (16.30 val. seansas vyks 7, 9, 11 d.; 7, 9, 11 d. 
21.15 val. seansas nevyks).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 6-12 d. 10.45, 
13, 15.15, 17.30 val. (10.45 val. seansas vyks 7, 9, 11 d.).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 6-12 d. 
11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV,  
N-16) - 6-12 d. 18.45, 22.15 val.
„Monako princesė“� (biografinė drama, Prancūzija, JAV, 
Belgija, Italija, N-13) - 6-12 d. 16.30, 21.15 val. (7, 9, 11 d. 
16.30 val. seansas nevyks; 21.15 val. seansas vyks 7, 9, 11 d.).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
6-12 d. 19.55 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 6-12 d. 
16.45, 19, 21.30 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) -  
6, 8, 10, 12 d. 11 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 6-12 d. 19.15, 21.55 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 6-12 d. 14.30 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 6-12 d. 12.15, 17.15 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 6-12 d. 14.15 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
 6-12 d. 11.15 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Marion Kotijar (Marion Cotillard) ir 
Džekvinas Fyniksas (Joaquin Phoenix) 

filme „Kartą Niujorke“
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.Kino teatruose - nuo birželio 6 d.

n Drama. JAV
n Režisierius: James Gray

n Vaidina: Marion Cotillard, Jeremy Renner, 

Joaquin Phoenix ir kiti.

„Kartą Niujorke“ 
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Kinas/teatras

Teatrai
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
7 d. 18.30 val. - P.Čaikovskio „Pasaka - Miegančioji 
gražuolė“. Nerijaus Juškos baleto mokyklos spektaklis. 
Choreogr. R.Taučiūtė.
8 d. 19 val. - A.Adam „Žizel“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
11, 12 d. 19 val. - G.Rosinio „Sevilijos kirpėjas“. 2 v. opera 
(italų k.). Dir. A.Soriano (Ispanija).

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
6 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - „Nutolę toliai“ („cezario 
grupės“ spektaklis pagal Pauliaus Širvio poeziją).  
Rež. C.Graužinis.
10 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičiaus 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
11 d. 16 val. Mažoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytės 
„Barikados“. Rež. V.Silis.
11 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkio „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
12 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičiaus 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
8 d. 10.30 val. ir 12 val. - Teatrinė improvizacija 
„Pasiimk mane į kelią“. Rež. L.Beržinienė.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Mažoji salė

7 d. 12 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ (pagal 
lietuvių liaudies pasaką). Rež. R.Driežis.
8 d. 12 val. - „Coliukė“ (pagal H.Kristiano Anderseno 
pasaką). Rež. R.Driežis.

„DOMINO“� TEATRAS
9 d. 19 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“  
Rež. O.Šapošnikovas.
11 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.

MENŲ SPAUSTUVĖ
6 d. 16 val. Kišeninėje salėje - LMTA diplominis 
spektaklis. L.Jurkšto „Kur bėga Šešupė, arba Viešbutis 
„Širvinta“. Rež. L.Jurkštas. Renginys - nemokamas.
6 d. 19 val. Juodojoje salėje - LMTA diplominis spektak-
lis. A.Čechovo „Trys seserys“ Rež. A.Giniotis. Renginys - 
nemokamas.
7 d. 16 val. Kišeninėje salėje - LMTA diplominis 
spektaklis. L.Razumovskaja „Brangioji mokytoja“.  
Rež. I.Stundžytė. Renginys - nemokamas.
7 d. 19 val. Juodojoje salėje - LMTA diplominis spektak-
lis. „Atleisk jiems - jie nežino ką daro“ (pagal Dž.Bokačio 
„Dekamerono“ noveles). Rež. E.Kižaitė. Renginys - 
nemokamas.
8 d. 19 val. Juodojoje salėje - LMTA baigiamasis vakaras 
„Endspiel“. Renginys - nemokamas.
11 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Tankumyne“. 
Rež. R.Kazlas (teatras „cezario grupė“).

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
6 d. 18 val. Mažojoje scenoje - Juozo Tumo-Vaižganto 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Patrick „Mūsų bran-
gioji Pamela“. Rež. A.Latėnas.
8 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“. Rež. 
R.Atkočiūnas.
10, 11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! 
A.Areimos, L.Udrienės „Kartu“ (N-16). Rež. A.Areima.
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! 
A.Jankevičiaus „Gentis“ (pagal I.Simonaitytės romaną 
„Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. A.Jankevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
6, 8 d. 18 val. - F.Rablė „Gargantiua ir Pantagriuelis“ 
(N-18). Rež. S.Rubinovas.
12 d. 18 val. - F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
6 d. 19 val. - Premjera! H.Pinter „Gnomai“.  
Rež. A.Veverskis.
12 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež. R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.

KLAIPĖDA
ŽVEJŲ RŪMAI

10, 11 d. 18 val. - A.Čechovo „Žuvėdra“.  
Rež. O.Koršunovas (OKT/Vilniaus miesto teatras).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
7 d. 12 val. - „Tamsus debesėlis“. Rež. D.Savickis.
8 d. 12 val. - „Stebuklingas Pelenės laikas“.  
Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŠIAULIAI
ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS

12 d. 18 val. - M.Panjolio „Duonkepio žmona“.  
Rež. A.Lebeliūnas.

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS  
TEATRAS

6 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Paskendusi vasara“.  
Rež. J.Dautartas (Lietuvos nacionalinio dramos teatro 
gastrolės).

Vakarai
VILNIUS

Mokytojų namai
11 d. 19 val. Kiemelyje - Teatralizuotame koncerte val-
stybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ pristatys savo 
geriausią koncertinę programą - laiko patikrintą ir jau 
klasika tapusį „Aukso fondu“.

Tyros širdies geradarė Malefisentė, ku-
rią įkūnija Andželina Džoli (Angelina Jolie) 
gyvena pasakiškame miške, uoliai saugoda-
ma savo valdas ir pavaldinius. Deja, gerosios 
fėjos pasaka netrunka ilgai... Vieną dieną 
klastingi įsibrovėliai užpuola karalystę, ša-
lyje sėdami baimę ir chaosą. Stodama ginti 
savo tautos Malefisentė užsitraukia kara-
liaus nemalonę. Pastarasis ieško žmogaus, 
išdrįsiančio nugalėti sparnuotąją fėją. Ilgai 
ieškoti netenka. Malefisentė skaudžiai iš-
duodama geriausio vaikystės draugo, kuris 
atima iš jos brangiausią turtą - sparnus. Jos 
širdis ima akmenėti ir nenumaldomai rei-
kalauti keršto. Pasitelkusi tamsiąsias galias 
moteris ryžtasi imtis kraštutinumo, naujojo 
karaliaus dukteriai (akt. Elė Fening) nusiųs-
dama siaubingą prakeiksmą.

Mergaitei augant Malefisentė visą laiką 
sukasi šalia ir pamilsta savo priešo dukrą. 
Dabar ji jau pradeda gailėtis savo prakeiks-
mo, bet pakeisti ką nors - per vėlu...

„Laisvalaikio“ inf.

Premjera

Kino teatruose - nuo birželio 6 d.

n Fantastinė veiksmo drama, JAV, 2014

n Režisierius: Robert Stromberg

n Vaidina: Angelina Jolie, Elle Fanning, Juno 

Temple, Sharlto Copley ir kiti.

„Piktadarės istorija“
„Maleficent“

Filme „Piktadarės istorija“ - netikėta 
„Miegančiosios gražuolės“ interpretacija 

su Andželina Džoli (Angelina Jolie)
EPA-Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
6 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Balsų rojus“. Švedijos 
nacionalinei dienai Švedų vokalinio džiazo grupė „The Real 
Group“.
8 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Concerto grosso. 
Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai: S.Krylov (smuikas), 
M.Rysanov (altas). Dalyvauja: A.Ramm (violončelė), D.Bidva 
(smuikas), V.Eidukaitytė-Storastienė (klavesinas, preparuotas 
fortepijonas).
12 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Bacho šventė. Britų 
baroko orkestras „Academy of Ancient Music“ (orkestro 
vadovas, klavesinininkas R.Egarr).

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
10 d. 18 val. - Valtornos virtuozas. Glebas Karpuškinas 
(Maskva).

LIETUVOS NACIONALINIS  
MUZIEJUS

7 d. 16 val. Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje 
Jono Basanavičiaus gimtinėje (Gimtinės g. 17, Ožkabalių 
I k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r.) - tradicinis folkloro 
festivalis „Žalias ąžuolėli“.

KONGRESŲ RŪMAI
6 d. 20 val. Vilniaus paveikslų galerijos kieme - Vasaros 
koncertas „Roko baladės III“. Atlikėjai: P.Meškėla, J.Milius, 
Č.Gabalis. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. 
G.Rinkevičius.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
8 d. 18 val. - „Zumbaland - Gruzijos platybių 
skambesys“. Etnodžiazo grupė „Zumbaland“ (Gruzija): 
Z.Korinteteli-Zumba (vokalas, meno vadovas), L.Deisadze 
(bosas), I.Kapandze (klavišiniai), A.Nikoladze (fleita, 
perkusija, vokalas), Z.Terrtsvadze (būgnai).
11 d. 20 val. - Akustinis Jurgos Šeduikytės koncertas.
12 d. 19 val. - „Paskui savo svajonę“. Koncertas rengiamas 
kartu su Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondu. 

Solistai: E.Dvarionaitė (fortepijonas), S.Makštutis (klarnetas), 
K.Klimkaitis (fortepijonas). Vilniaus miesto savivaldybės 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. D.Katkus.
13 d. 18.30 val. - „Valio! Atostogos prasideda“. Choro 
„Kivi“ baigiamasis mokslo metų koncertas (vad.: D.Aukselienė 
ir V.Kriščiokaitytė). Dalyvauja vaikų ir jaunimo grupės.

ŠV.KAZIMIERO BAŽNYČIA
10 d. 18.30 val. - Sakralinės muzikos susikaupimo 
valandos. L.Mikalauskas (bosas), vargonuoja Renata 
Marcinkutė Lesieur.

VU BOTANIKOS SODAS
Kairėnų vasaros festivalis
8 d. 19 val. - Džiazo miniatiūros su Giedre 
Kilčiauskiene. „Subtiliai ir kerinčiai“.

S.VAINIŪNO NAMAI
8 d. 16 val. - Koncertuoja jaunieji vilniečiai: Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijos studentės L.Stonkutė, V.Raibužytė, 
J.Bielinytė ir M.Mikštaitė. Dalyvauja dėstytoja A.Liutkutė, 
R.Vilkevičius ir koncertmeisterė G.Muralytė-Eriksonė.
10 d. 18 val. - Fortepijoninės muzikos koncertas „Epochų 
karuselė“. Dalyvauja E.Minčiūnaitė, V.Butkevičiūtė.
11 d. 18 val. - Šešioliktojo sezono pabaigai. Trečiadienio 
vakaras-koncertas. Skambina A.Garsonaitė, dalyvauja 
LMTA prof. B.Vainiūnaitė.

LDK VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS
7 d. 19 val. - Atgyjanti įspūdingoji „Carmina Burana“. 
Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ 
(dir. D.Pavilionis), valstybinis choras „Vilnius“ ir Šiaulių 
valstybinis kamerinis choras „Polifonija“.
8 d. 20 val. Valdovų rūmų kieme - Candy Dulfer 
koncertas.

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
8 d. 17 val. - Pažaislio muzikos festivalis. 
Kompozitoriaus Richardo Strausso gimimo 150-osioms 

metinėms. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistė A.Mikolaj (sopranas). Dir. M.Pitrėnas.
13 d. 18 val. - Norvegijos nepriklausomybės 200-
osioms metinėms paminėti. Pažaislio muzikos festivalis. 
Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian, 
vad. A.Treikauskas (JAV-Armėnija). Solistai: A.Nilsson 
(smuikas, Norvegija), P.Syrrist-Gelgota (altas, Norvegija).

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
10 d. 18.30 val. -  Penktasis tarptautinis menų festivalis 
„Rusų muzika prie Baltijos“. Rusijos dienai „Tu - mano 
melodija“. Kaliningrado filharmonijos pučiamųjų orkestras 
ir solistai. Meno vadovas ir vyriausiasis dir. RF nusipelnęs 
artistas E.Gantovskij. Dir. RF liaudies artistas V.Bobkov. 
Solistai: N.Gorlov (baritonas), A.Mkrtčjan (sopranas), 
A.Martirosian (baritonas), V.Bobkova (mecosopranas), 
S.Seldiakov (bosas), A.Dudnickij (baritonas).
11 d. 18 val. - Rusiškų romansų žavesys. Asmik 
Grigorian (sopranas), Feliks Zakrevskij (fortepijonas).
13 d. 18 val. - Čaikovskio genijų prisimenant. 
Akordeonistų ansamblis AXOS: A.Levickis (meno vadovas), 
T.Motiečius, A.Goris, G.Bernotaitė, R.Kardušaitė, S.Šukytė, 
R.Ungurs, R.Morkūnas.

ŽVEJŲ RŪMAI
7 d. 15 val. - Šventinis koncertas, skirtas Klaipėdos 
miesto pagyvenusių žmonių klubo „Rūta“ 20-ies metų 
kūrybinės veiklos jubiliejui.

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS „RAMYBĖ“� 
7 d. 20 val. - „Inmezzo - širdis gyvenimą dainuos“. 
A.Stasiūnaitė (mecosopranas), J.Lopetaitė (sopranas), 
L.Urniežiūtė (mecosopranas), R.Janutėnaitė 
(mecosopranas). N.Baranauskaitė (pianistė).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Birželio 11 dieną jaukiame Vilniaus mo-
kytojų namų kiemelyje valstybinis dainų ir 
šokių ansamblis „Lietuva“ pristato savo ge-
riausią koncertinę programą - laiko patik-
rintą ir klasika tapusį „Aukso fondą“.

Tradiciniame teatralizuotame koncerte 
Vilniuje žiūrovai matys įspūdingiausius an-
samblio šokius, sąmojingus humoristinius 
vaizdelius, išgirs nuotaikingas dainas cho-
rui ir virtuoziškas instrumentines kompo-
zicijas orkestrui. Dešimtmečius puoselėtas 
ir gludintas „Aukso fondas“ - ansamblio pa-
sididžiavimas, pelnęs pripažinimą daugely-
je pasaulio šalių, laimėjęs ne vieną tarptau-
tinį apdovanojimą ir kasmet laukiamas ge-
riausiuose užsienio festivaliuose.

Programoje dalyvauja visa ansamblio 
„Lietuva“ artistų sudėtis - per 50 muzikantų, 
šokėjų ir dainininkų, o ypatingo žavesio ko-

lektyvui suteikia unikalus tautinių instrumen-
tų orkestras, kuriame grojama išskirtinai lie-
tuvių liaudies instrumentais: birbynėmis, kank-
lėmis, lamzdeliais, ragais, skudučiais, skraba-
lais, tabalais, taip pat ožragiais, molinukais, 
Labanoro dūdomis ir gausybe mušamųjų.

Ansamblio artistus puošia žymių dailinin-
kų Reginos Songailaitės, Juozo Balčikonio 
bei kitų tautiniais raštais austi kostiumai.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Legendinė „Lietuva“  
pristato savo „Aukso fondą“

n Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ - 
vienintelis Baltijos šalyse profesionalus šokėjų, 
tautinių instrumentų orkestro ir choro grupių jungti-
nis meno ansamblis, įkurtas 1940 m. Vilniuje.
n Per savo ilgą kūrybinį kelią kolektyvas pelnė 
daugybę apdovanojimų Lietuvoje ir užsienyje, gas-
troliavo daugiau kaip 40 Europos, Azijos, Šiaurės 
ir Pietų Amerikos šalių, atliko daugiau nei tūkstantį 
kūrinių ir surengė per 9 tūkst. koncertų.

Faktai

Su „Laisvalaikio” kortele

30%
nuolaida bilietams

„Lietuvos“ archyvo nuotr.

Koncertas vyks birželio 11 d. 19 val. Vilniaus 

mokytojų namų kiemelyje.

Bilietų kaina - 33 litai. Bilietus platina  

„Bilietų pasaulis“
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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

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

NaujieNa

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums  
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060,  
www.ambermassage.lt 
Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams ir 
anticeliulitinėms  
procedūroms presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000, www.
aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt

Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt

Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt

Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Nuad Thai“ 
Vilnius. 15% nuolaida viso kūno  
masažams, SPA paketams.
Tel. (8 679) 98 999, www.nuadthai.lt 
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743, www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
Masažo studija „Studio figura“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys.  
12% nuolaida vienkartiniam 
apsilankymui.
Tel. (8 686) 73 077, www.studiofigura.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009, www.
belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.   
Tel. (8 678) 08 811,  
http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalbų kuRsai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optikos salonai

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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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
     

„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111, www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 10% nuolaida visoms  
odontologo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

mEdiciNa

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai
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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
     

Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. – spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

     
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

sporto pramogos      
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams  
„Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams  
į spektaklius suaugusiems.  
Tel. (8 41) 524 968 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

    
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196

Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 

Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 

Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt

„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt

Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveikatingumo paslaugos

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo projEkto vadovėS
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44. El. p. club@respublika.net
ineta tamašauskaitė.  
Tel. (8 698) 54 541. El. p. ineta.tamasauskaite@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„MV gėrimų parduotuvė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida  
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius)  
www.mv.lt  

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė „Vyno konjako 
parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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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
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Astrologinė prognozė

Penktadienis - iki pietų netinkamas svarbiems darbams, o paskui prasidės puikus metas susitikimams, naujoms iniciatyvoms.
Šeštadienis - skirkite dėmesio šeimai, grožiui savo aplinkoje, iškyloms į gamtą, nedideliems pobūviams. Gerai veiks pirtis.
Sekmadienis - intensyvi diena. Jei tausosite santykius, nesidirginsite dėl niekų, ji praeis gerai. Sportuokite.
Pirmadienis - puiki diena verslui, pirkiniams, sutartims pasirašyti, grožio procedūroms, aistringam pasimatymui, kūdikiui pradėti. 
Antradienis - geras finansiniams reikalams, verslui, naują darbą pradėti, pereiti į kitą darbą, taip pat dvasinėms praktikoms.
Trečiadienis - visai neblogas svarbiems darbams, gydyti, kurti apsaugą, o vakaras konfliktiškas, venkite avantiūrizmo. 
Ketvirtadienis - prasčiausia savaitės diena, netinkama jokiems svarbiems darbams, pirkiniams, pramogoms ar meilės pažintims. 

Astrologė
Daiva kristina Markauskienė

www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt,  
tel. (8-612) 96-007

birželio 6-12 diena

Penktadienio popietė 
dovanos puikių įžvalgų, aiš-
kiau suvoksite pagrindinius 
tikslus, karjeros perspektyvas. 
Pirmadienis puikus aistringam 
meilės pasimatymui, partnerys-
tės renesansui. Antradienis - 
taip pat jums kūrybinga, 
sėkminga diena.

VĖŽIUI

Penktadienio popietę su 
partneriu apsilankykite kultūros 
renginyje arba užsiimkite joga, 
meditacija. Savaitgalis neblo-
gas, jei nepasiduosite nuotaikų 
svyravimui. Pirmadienis puikus 
finansiniams ar nekilnojamojo 
turto reikalams, teiks gerovę.

Penktadienį sulauk-
site malonių staigmenų dėl 
šeimos, nekilnojamojo turto. 
Sėkmingai padirbėję vakare, 
leiskite sau iškylą į gamtą ar 
koncertą. Sekmadienio vakaras 
puikus kūrybai, meilės pasi-
matymui, kaip ir pirmadienis. 
Antradienis - kolektyvinei 
veiklai.

OŽIARAGIUI

SVARSTYKLĖMS

Penktadienio popietę 
kils puikių darbo, verslo idėjų, 
geras metas draugiškiems ir 
dalykiniams susitikimams, 
sveikatingumo procedūroms. 
Pirmadienis tinka aistringam 
meilės pasimatymui, pažintims, 
partnerystei. Antradienis - 
naujų darbų pradžiai.

Penktadienio popietę 
būsite kupini idėjų: bendraukite, 
kurkite, skirkite meilės pasi-
matymą. Sekmadienis tinkamas 
kelionėms, kultūros reikalams. 
Pirmadienis dovanos gilių dva-
sinių praktikų, malonių akimirkų 
šeimoje. Antradienis sėkmingas 
darbe.

VANDENIUI

SKORPIONUI

Penktadienio vakarą 
skirkite meilei, partnerystei. 
Savaitgalį - susitikimams su 
draugais. Pirmadienis puikus 
finansiniams bei darbo reika-
lams, pirkiniams, vakaras - dva-
sinėms praktikoms, jogai, poil-
siui. Ketvirtadienį patausokite 
santykius.

Penktadienio popietę 
galite staiga suvokti, kaip spręs-
ti nekilnojamojo turto ar šeimos 
aktualijas. Pirmadienis ypač 
palankus žavioms pažintims, 
menų studijoms, galite realizuoti 
svajones. Antradienis puikus 
kelionėms, pristatymams, kultū-
ros renginiams.

ŽUVIMS

ŠAULIUI

Penktadienį popiet 
kils genialių idėjų - įsiklausy-
kite. Tai puikus metas darbo 
susitikimams, dokumentams 
tvarkyti, mokslams. Bendraukite, 
dalykitės informacija. Savaitgalį 
skirkite partneriui, pirmadienis 
puikus pasirūpinti finansais, 
karjera.

AVINUI

Penktadienio popietė 
puiki kelionėms, iškyloms į 
gamtą, susitikimams su drau-
gais. Bendraujant kils puikių 
idėjų. Sekmadienis taip pat 
neblogas bendrauti, rengti išky-
las. Pirmadienį pasitelkę žavesį 
galite daug pasiekti darbo 
reikaluose.

LIŪTUI

Penktadienio popietė 
puiki meilei, kūrybai, pir-
kiniams, kils puikių idėjų, 
kaip pagausinti finansus. 
Sekmadienis bei pirmadienis - 
tinkamos dienos kelionėms, 
pristatymams. Pirmadienio 
vakaras - aistringam meilės 
pasimatymui.

JAUČIUI

Penktadienio popietę 
seksis darbo, verslo reikalai, 
tik neignoruokite savo įžvalgų. 
Sekmadienis bei pirmadienis - 
puikios dienos kelionėms, 
pristatymams, kūrybai, meilės 
pasimatymui. Antradienis - ben-
drauti, mokytis.

MERGELEI

Penktadienio popietė 
puiki susitikimams su draugais, 
klubinei veiklai - kils puikių 
idėjų. Sekmadienis - įkvėptai 
kūrybai, meilės pasimaty-
mui, dvasinėms praktikoms. 
Pirmadienis - verslo operaci-
joms.

DVYNIAMS

Birželio 6 d. - SAULĖ DVYNIUOSE Birželio 6 d. - PRIEŠPILNIS

GERIAUSIOS DIENOS: 6 (nuo 14 val.), 9, 10.

SVEIKINA

Modelis Adriana Lima
1981 06 12

Džiazo muzikantas  
Petras Vyšniauskas
1957 06 11

BLOGIAUSIOS DIENOS: 6 (iki 14 val.), 12, 13.
Atlikėjas Ilja Aksionovas

1996 06 10

Aktorė Natali Portman  
(Natalie Portman)

1981 06 09
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Rentgenograma. 
Vagonetė. Laikrodis. Šaltas. Eli. 
Visos. Mingai. Rod. Idilė. Valtis. Koro. 
Kanada. Ikas. Galim. RIA. Apašas. 
Milinė. Yvas. Kalatas. Žaiginys. 
Vežimas. Vyndarys. Katonas. Gailis. 
Marukas. Po. Kipšas. Kalmaras. Min. 
SA. Saugojasi. Ivano.
Horizontaliai: Vikražygis. Negridai. 
Anapa. Sina. Idiš. Gondola. Galas. 
Sėda. Irisa. NATO. Apynys. Avys. 
Kg. Gi. Maišas. AO. Šilkas. Mlj. 
Atlantas. Kama. Algis. Varas. Abitas. 
Keturi. Kai. Mažoka. Nors. Gilinasi. 
Kalamas. Siderolitas. MA. Ilorinas. PIN. 
Susidomės. Bono.
Pažymėtuose langeliuose: 
APmAudAs.

sENTENCiJa

„MuMs džiaugsMą 
dovanoja ne 
aplinka,  
o požiūris į ją“

F.de LarošFuko

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų studijos 
„Equador“ abonementą

Atsakymą į 
kryžiažodį iki 
birželio 10 d. 
siųskite SMS 
žinute numeriu 
1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės kaina - 1 Lt. Praeito 
kryžiažodžio laimėtojas Vilius 
JoKimAiTis 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
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KELIONĖ. Didžiuliam guminiui 
ančiukui, atplaukusiam į Hangdžou 
miestą, Džedziango provincijoje, 
tai pirmoji stotelė per jo šių metų 
turnė po Kiniją. 18 metrų aukščio 
pripučiamas ančiukas yra viena 
iš olandų menininko Florentijno 
Hofmano (Florentijn Hofman) 
milžiniškos meno skulptūros 
„Guminis ančiukas“ kopijų.

BEPROTIŠKAS PASAULIS

Vadovas sekretorei:
- Kas tau sakė, jog vien dėl 

to, kad tave pabučiavau per Ka-
lėdų vakarėlį, dabar gali atlai-
džiai žiūrėti į savo pareigas?

Sekretorė:
- Mano advokatas. 

l

Blondinė, raudonplaukė ir 
brunetė pasiklydo dykumoje, ta-
čiau surado stebuklingą lempą. 
Pirmoji lempą patrynė raudon-
plaukė ir pasirodžiusio Džino 
paprašė, kad šis ją perkeltų na-
mo. Brunetė taip pat panoro kuo 

greičiau atsidurti namuose ir 
būti su savo šeima. Blondinė 
Džinui pasiskundė, kad jai vie-
nai dykumoje liūdna, ir paprašė 
grąžinti drauges... 

l

Neša vilkas ir zuikis spintą 
į 9 aukštą. Vilkas ir sako:

- Zuiki, nubėk pažiūrėti, kiek 
aukštų liko.

Zuikis nubėga, grįžta:
- Turiu dvi žinias: gera ta, kad 

liko vienas aukštas, o bloga -  
supainiojom laiptines...

l

Jei niekada nieko tinkamai 
nepadarote iš pirmo karto, šuo-
liai su parašiutu - tikrai ne 
jums.

l

Kodėl teisininkas prieš mirtį 
skaitė Bibliją? Ieškojo spragų 
tekste.

l

Darbuotojas:
- Viršininke, ar galiu rytoj 

pasiimti laisvadienį ir aplankyti 
uošvę?

Pasipiktinęs vadovas:
- Čia dabar? Tikrai ne!

Darbuotojas:
- Ačiū Dievui, taip ir žino-

jau, kad būsit supratingas. 
l

Lėktuvui besileidžiant kelei-
vis pasikviečia stiuardesę ir 
klausia:

- Kas ten matosi pro langą?
Stiuardesė:
- Na, čia tik sniegas ant 

kalnų.
Keleivis atsisuka į žmoną:
- Sakiau, kad sniegas, o tu -  

Graikija, Graikija...
l

aNEkDOTai

METINĖS. 
Menininkas Otmaras 
Hoerlas (Ottmar 
Hoerl) sukūrė 
spalvotas garsiojo 
Vokietijos poeto, 
filosofo J.V.Gėtės 
skulptūras 100-osioms 
Gėtės universiteto 
įkūrimo metinėms 
paminėti. 400 
miniatiūrinių keturių 
spalvų vieno metro 
Gėtės skulptūrų nuo 
birželio 11-os iki 
liepos 20 dienos bus 
sustatyta priešais 
Gėtės universitetą 
Frankfurte prie Maino 
(Vokietija).

VESTUVĖS. Masinių vestuvių 
ceremonija įvyko Bhopale (Indija) -  
buvo sutuoktos 68 poros. Indijoje 
tokie reginiai nieko nestebina, 
o turistų akis traukia įspūdingi 
nuotakų papuošalai. 

EPA-Eltos nuotr. 



MĖLYNOJI NAKTIS. 
Niurnberge (Vokietija) vyko 
kasmetinė Meno ir kultūros 
naktis, pavadinta „Mėlynoji 
naktis“. Jos metu nuo vakaro 
iki kitos dienos ryto buvo 
galima nemokamai lankyti 
muziejus, parodas, įvairius 
kultūros renginius. Miesto 
gatvės ir aikštės buvo 
papuoštos įspūdingomis 
šviesos ir kitokiomis 
instaliacijomis.




