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Veidai

Dar plačiau besišypsanti Liepa džiaugiasi, 
kad jos gyvenime atsirado žmogus, kurio 
dėka nesinori kurti liūdnų meilės dainų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Didžiaakė atlikėja ir grupės „Pop Ladies“ 
narė LiePa MonDeikaitė (24) tiesiog 
spindi. Rodos, dabar jos laikas. Dainininkė -  
viena populiariausių lietuviškos scenos 
divų, kurios koncertinis grafikas tiesiog 
užpildytas, o jos asmeniniame gyvenime 
atsirado žmogus, atnešęs labai daug mei-
lės ir privertęs skrajoti padebesiais. 

Eimantė Juršėnaitė

- Vasara vieniems atostogų metas, o 
tau pats darbymetis. Ar tikrai koncertų 
grafikas užpildytas iki rudens?

- Taip, nors galutinis grupės „Pop Ladies“ 
grafikas dar nėra visiškai aiškus, užsakymų 
nuolat daugėja, visi savaitgaliai bus skirti dar-
bui. Tačiau džiaugiuosi, kad vasara - darby-
metis.  Esu veikli ir apskritai nemėgstu sė-
dėti vietoje, man reikia darbų, veiklos. Kon-
certai man ir darbas, ir hobis, ir malonumas. 
Nors pasiruošimas koncertams vargina, viską 
atperka koncertai. Nėra geresnio jausmo nei 
stovėti scenoje. Be to, koncertuodama labai 
daug pamatau: Tytuvėnus, Dubingius ir kitus 
gražiausius šalies kampelius, į kuriuos nie-
kada nesugalvočiau nuvykti - kaimelius, so-
dybas, miestelius. Puikiai sutariu su grupės 
merginomis, tad turai - vienas malonumas.

- Tavo kolegės iš „Pop Ladies“ - paty-
rusios scenos vilkės. Ar jos daug išmokė?

- Išmokau daug - bendravimo su publika, 
kaip atrodyti ir kaip elgtis scenoje. Jos turi 
sukaupusios nemažą bagažą tiek sceninės, 
tiek gyvenimiškos patirties. Jos tapo mano 
draugėmis. Būna, kad draugių nematau mė-
nesiais, o su grupės merginomis susitinkame 
kiekvieną savaitgalį. Žinau, kad prireikus ga-
liu kreiptis į jas pagalbos, kaip ir jos į mane. 
Labai džiaugiuosi, kad jos yra mano gyvenime 
ir mes susibūrėme į vieną grupę. Anksčiau 
mane labai žeisdavo, kai į jas skriedavo piktos 

kritikos strėlės, puikiai žinau, kokios puikios 
jos moterys. Nežinau, kodėl žmonės remda-
miesi tik savo prielaidomis gali drabstytis 
purvais, tačiau išmokau į juos nekreipti dė-
mesio. Yra žmonių, kurie mus mėgsta, klau-
sosi, būtent dėl jų mes ir stengiamės.

- Kaip klostosi tavo solinė karjera?
- Žinoma, koncertų su grupe bus kur kas 

daugiau, tačiau surengsiu nemažai solinių 
koncertų. Keliausiu po Lietuvą: Pakruojį, Ra-
dviliškį, pajūrį ir kitus Lietuvos kraštus. Ne-
sakau, kad blogai tai, ką mes atliekame su 
„Pop Ladies“, bet džiaugiuosi galimybe savo 
koncertuose atlikti kiek kitokią muziką. Tie-
siog ji skirta kitokiai publikai. Soliniuose kon-

certuose atlieku savos kūrybos dainas, o tai 
muzikantui - pats didžiausias malonumas ir 
įvertinimas.

- Būna dienų, kai tenka dainuoti 2-3 
koncertuose. Kaip atsigauni po tokio 
krūvio?

- Tikriausiai ilsiuosi taip, kaip ir visi kiti 
žmonės - išsimiegu, pabūnu namuose ir atsi-
gaunu. Nors šiaip laisvalaikiu labiau mėgstu 
aktyvią veiklą, nemėgstu sėdėti prie televi-
zoriaus, verčiau einu pasivaikščioti. Man vi-
sąlaik reikia kur nors eiti, ką nors pamatyti. 
Praeitą vasarą išbandžiau jėgos aitvarus. Ir 
šią vasarą nuvykusi pas tėvus į Klaipėdą im-
siuosi šios kiek ekstremalios veiklos.

„LaisvaLaikio“ interviu

Liepos 
Mondeikaitės nuklydimai

Nedideli 

„Esu laiMiNga  
ir įsiMylėjusi,  
o ko daugiau 
žMogui rEikia?“

Prieš trejus metus Liepa, 
pavergusi žiūrovų simpatijas, 
nugalėjo televizijos projekte 
„Aš myliu Lietuvą“
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- Nacionalinio kraujo banko akcijoje ta-
pai neatlygintina kraujo donore. Kiek jau 
kartų esi dalyvavusi tokiose akcijose?

- Pirmiausia labai džiaugiuosi, kad akcijos 
metu driekėsi ilgos savanorių eilės, tai reiškia, 
kad yra daug aktyvių, pilietiškų ir savo parei-
gą atliekančių žmonių. Iš tiesų manau, kad 
sveikų žmonių pareiga padėti ir tapti kraujo 
donorais, nes ši vos pusvalandį trunkanti pro-
cedūra gali ilgam pratęsti kažkam gyvenimą. 
Juk niekada nežinai, kad kraujo prireiks bet 
kuriam iš mūsų ar brangiausiems mūsų žmo-
nėms. Ypač smagu, kad atėjo daug jaunų žmo-
nių. Vadinasi, mano kartos žmonės išprusę ir 
tikiuosi, kad jų tik daugės. Pati kraujo duodu 
antrą kartą. Pirmą kartą daviau dalyvaudama  
televizijos projekte „Aš myliu Lietuvą“. Tai 
tikrai ne paskutinis kartas, kai prisidedu. Be 

to, ateityje planuoju tapti kraujo čiulpų donore 
ir įsigyti donorystės kortelę. Labai raginčiau 
visus prisidėti prie tokių gražių akcijų, aukoti 
kraują ir išgelbėti kažkam gyvybę, juk už ją 
nieko pasaulyje gražesnio nėra. 

- Stengiesi padėti kitiems, o kaip rū-
piniesi savo sveikata ir gerove?

- Aš puikiausiai suprantu, kaip svarbu sa-
vimi rūpintis. Žinau, kokia svarbi ir organiz-
mui reikalinga sveika mityba. Tik aš esu iš 
tų žmonių, kurie mėgsta valgyti daug ir ska-
niai, todėl kartais man nepavyksta laikytis 
svarbiausių principų. Pavyzdžiui, kelis mėne-
sius rinkausi, ką valgau, stengiausi vartoti 

daugiau vištienos, salotų, visiškai atsisakiau 
greitojo maisto. Tačiau ėmiau ir nuklydau – 
savaitei išklydau iš sveiko mitybos kelio. Ta-
čiau vėl sugrįžau. (Juokėsi.) Pradėjau spor-
tuoti, sveikai maitintis ir vos per kelias dienas 
pastebėjau, kad pagerėjo mano savijauta, nuo-
taika, atsigavo organizmas. Kilogramai taip 
greitai, kaip norisi, nekrenta, tačiau kai gerai 
jaučiuosi, esu labiau patenkinta ir savo išvaiz-
da. O, kaip žinoma, kai esame nepatenkinti 
savimi, erzina ir viskas aplinkui. Visi turime 
demonų, visi nuklystame, tačiau rūpintis sa-
vimi svarbu. Nuklysti žmogiška, tačiau nėra 
gerai, kai vieną mėnesį sveikai maitiniesi ir 
vienuolika valgai ką nori. (Juokiasi.)

- Ir sportuoti pradėjai?
- Buvau padariusi poros savaičių pertrau-

ką, tačiau dabar vėl sąžiningai mankštinuosi. 
Nors dažnai būna labai sunku prisiversti, už-
dariusi sporto salės duris jaučiuosi puikiai, 

„LaisvaLaikio“ interviu

Liepa įsitikinusi, jog  
kiekvienam atlikėjui geriausias 

įvertinimas - galimybė dainuoti 
savo kūrybos dainas

„Muzika toks 
dalykas -  
arba pasiseka, 
arba ne“

n Gimė 1990 03 23 Klaipėdoje

n 1996 ir 2008 metais tapo „Dainų dainelės“ 

laureate
n 2009 metais pradėjo solinę karjerą

n Nuo 2012 metų dainuoja ir grupėje „Pop Ladies“

DosjĖ Prieš porą metų dainininkė 
išbandė laimę „Eurovizijos“ 
atrankoje, tąkart dėmesio 
sulaukė ir jos kūrinys, ir 
įspūdinga suknelė
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kaip didelį darbą nuveikusi. Labai motyvuoja 
rezultatai - gerėjanti savijauta ir gražėjančios 
kūno linijos. Kai tinkamai save motyvuoji, 
sportas tampa gyvenimo būdu ir būna sunku 
be jo gyventi. Manau, sporto rūšių yra įvairių, 
todėl kiekvienas gali atrasti sau tinkamiausią. 
Vaikščiojimas - taip pat mankšta. Galima tie-
siog palikti automobilį kieme ir važiuoti dvi-
račiu, eiti pasivaikščioti. Kartais tiesiog pa-
kanka turėti daug veiklų, aktyviai gyventi, 
turėti užsiėmimų.

- Esi medicinos studentė. Kaip manai, 
ar žmonės suvokia, kad jų sveikata - jų 
asmeninė atsakomybė, o medikai - tik 
pagalbininkai, padedantys spręsti iškilu-
sias sveikatos problemas?

- Gydytojas - tik pagalbininkas. Jis negali 
būti visų problemų sprendėjas. Dažniausiai 
problemas žmonės sukuria patys, nes savęs 
nesaugo. Kartą, kitą sutrikdžius sveikatą, ga-
li nepadėti ir pats geriausias gydytojas. Kol 
žmonės nesusiduria su sveikatos sutrikimais, 
apie tai negalvoja. Dirbi, leki, neišsimiegi, ne-
pavalgai laiku, išbėgi į lauką su drėgnais plau-
kais ir panašiai, nes kažkur skubi, nori sutvar-
kyti reikalus, uždirbti pinigų ir net nepagalvo-
ji, kokių pasekmių sveikatai tai gali turėti. O 
kai susiduri su liga, supranti, kad pinigai, namai 
ir gražios mašinos nieko verti. Aš ir pati taip 
elgiuosi, kartais kitaip tiesiog neišeina.

- Daugelis įpratę tave matyti sceno-
je, todėl sunku įsivaizduoti kalbančią 
apie traumatologiją ar chirurgiją. Kaip 
nutiko, kad nuo vaikystės muzikuojanti 
„Dainų dainelės“ laureatė pasuko į me-
diciną?

- Mano abu tėvai medikai. Menas mūsų 
šeimoje vertinamas, pati 8 metus mokiausi 
skambinti fortepijonu ir tėvai tikrai nedraudė 
rinktis muzikos studijų. Tačiau galvojau, kad 
pati jausiuosi tvirčiau, stabiliau stovinti ant 
žemės, jei pasirinksiu rimtesnes studijas, po 
kurių gausiu nuolatinį darbą. Muzika toks da-

lykas - arba pasiseka, arba ne. Džiaugiuosi, 
kad mano karjera susiklostė, kad stoviu ant 
lietuviškos muzikos scenos ir galiu iš to pra-
gyventi. Prašyti iš tėvų pinigų nenoriu, todėl 
reikia jų užsidirbti pačiai. Vis dėlto suprantu, 
kad tai laikina. Viskas keičiasi: laikai, žmonių 
skoniai, atsiranda naujų veidų, talentų. Nepa-
keičiamų nėra. (Šypsosi.)

- Nemanai, kad populiarumas amžinas? 
Nesitiki, kad būsi kaip Madona, kuri de-
šimtmečiais nenulipa nuo scenos?

- Nemanau, kad to norėčiau. Kol esu jau-
na, kol man sekasi, kol neturiu kito pajamų 
šaltinio, mėgaujuosi galimybe būti scenoje. 
Tai iš tiesų galimybė, pasitaikanti ne kiekvie-
nam. Todėl labai ją vertinu, saugau ir džiau-
giuosi, kad aš, o ne kažkas kitas stovi mano 
vietoje.

- Nuolat bėgi, skubi. Ar širdies 
draugas Evaldas nesiskundžia dėmesio 
stoka?

- Jis taip pat dirba, yra užsiėmęs, tačiau 
visuomet atrandame laiko pabūti kartu. Su-
siplanuojame darbus ir kartu vykstame į ke-
liones. Jis puikiai supranta, koks yra mano 
darbas, kad visi savaitgaliai jau suplanuoti, ir 
tikrai nepurkštauja. Man gera, kad jis aukoja 
savo laisvalaikį ir vyksta su manimi į koncer-
tus, nes jam geriausias laisvalaikis - būti su 
manimi! (Šypsosi.) 

- Kokių spalvų jis suteikė tavo ir taip 
spalvingam gyvenimui?

- Dabar dažnai sulaukiu aplinkinių komp-
limentų, kad aš tiesiog švyčiu. Anksčiau man 
sunkiai sekėsi susirasti antrąją pusę, teko 
patirti skaudžių išgyvenimų, bet dabar radau 
žmogų, su kuriuo man gera, viskas klostosi 
savaime, labai natūraliai.  Esu laiminga ir 
įsimylėjusi, o ko daugiau žmogui reikia? 
(Šypsosi.)

„LaisvaLaikio“ interviu

„Nėra geresNio 
jausmo Nei  
stovėti sceNoje“

Visi Liepos savaitgaliai iki rudens suplanuoti -  
jos ir grupės „Pop Ladies“ merginų laukia ne vienas 

pasirodymas įvairiausiuose Lietuvos kampeliuose
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Dainininkas ir televizijos laidų vedėjas 
Marijonas Mikutavičius (43) sako 
Joninių nešvenčiantis. tiesa, populiarus 
dainininkas sako, kad studijų laikais su 
draugais vainikus plukdyti ėjo, tačiau dau-
giau tradicijų tikina nepamenantis. O ir tarp 
Marijono draugų Jonų nėra daug. „aš nie-
kada neturėjau tradicijos būti su kažkuo tą 
dieną. vien dėl to, kad per Jonines skiria-

mas dėmesys vienam konkrečiam vardui, 
nemanau, kad tai yra priežastis visiems dėl 
to pamesti galvas. tiesą sakant, žmonės 
gavo laisvą dieną ir jiems tikrai yra nusi-
spjauti ant Jonų ir Janinų. Dauguma tiesiog 
džiaugiasi tuo, kad laisvadienį gali išlėkti į 
gamtą kepti šašlykų ir pasibūti su draugais. 
čia ir visas Joninių džiaugsmas“, - sakė 
M.Mikutavičius.

Veidai

Trumpiausia 
metų naktis...

Ilgiausia metų diena ir trumpiausia naktis - Joninės, kitaip dar vadinamos Rasomis. Vie-
niems tai yra bene didžiausia vasaros šventė, vardo diena, kitiems - dar vienas pasisėdė-
jimas su draugais. „Laisvalaikis“ pasidomėjo, kaip Jonines švenčia ir kokias tradicijas puo-
selėja žymūs žmonės.

televizijos ir radijo laidų vedėjas jonas 
RaDzevičius (37) didžiuojasi, kad jis yra jau 
trečios kartos Jonas. „Pradėkime nuo to, kad 
mano mama yra Janina, aš Jonas ir abu seneliai 
buvo Jonai. taigi aš esu trečios kartos Jonas. 
Beje, ir mano tėčio, ir mano sūnaus Ąžuolo 
antras vardas Jonas. Pas mus tvirtai laikosi 
Jonai kažkaip“, - šypsojosi J.Radzevičius.

taigi Jonas nuo Joninių šventimo niekaip 
išsisukti ir pabėgti negali. vienas privalomų 
dalykų yra mamos Janinos pasveikinimas, o 
antras - darbas. „Dažniausiai per Jonines aš 
dirbu, o jei nedirbu - švenčiu. visiems juk 
renginiai per Jonines rūpi, tad ilgiausią dieną 
dirbu, o trumpiausią naktį švenčiu. tiksliau, 
kaip sako mano vienas kolega, „Joninės mane 
švenčia, o ne aš jas“, - pasakojo Jonas.

tiesa, J.Radzevičius sakosi radęs puikią 
vietą, kur galima sutikti šią šventę, tai - Jo-
nava. ten, pasak laidų vedėjo, ši šventė itin 
mėgstama, smagūs žmonės, šaudoma iš pa-
trankos, veikia mugė, gausu linksmybių. tra-
diciškai įprasta Jonus sveikinti uždedant jiems 
ant kaklo pintą vainiką, tad J.Radzevičius taip 
pat mano, jog šis atributas tikram Jonui pri-
valomas: „kai uždeda vainiką, apima labai ypa-
tingas jausmas“. Per Jonines visi linksminasi 
kaip moka, tačiau yra ir nemarių tradicijų, 
ritualų. „Žmonės spėja ateitį, nuo negandų 
bando apsisaugoti, stiprina sveikatą ir vaisin-
gumą, bet šiais metais nusprendžiau, kad tu-
rėdamas penkis vaikus aš vaisingumo nebe-
stiprinsiu. Manau, kad man jau užtenka to 
vaisingumo“, - juokėsi Jonas.

Trečios  
kartos Jonas

Jonas Radzevičius 
tikina, kad šventinis 

Jono vainikas sukelia 
ypatingų emocijų

Redakcijos archyvo nuotr.

Marijonas nepameta galvos dėl Joninių

Marijonas Mikutavičius Joninių 
šventės nesureikšmina ir 
šventimo tradicijų nepuoselėja

Redakcijos archyvo nuotr.
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Veidai

Aktorė ir televizijos laidų vedėja Justė 
Zinkevičiūtė (25) sako beveik kasmet su-
tinkanti Jonines nidoje. „Aš ten gyvenu, tai 
mano namai ir vasarą dažniausiai taip išpuola, 
kad jeigu jau kokia šventė ar laisvos dienos, iš 
karto važiuoju į nidą. Per Jonines taip pat vi-
suomet stengiuosi ten būti. Deja, šiais metais 
trumpiausios metų nakties švęsti negalėsiu, 

nes turėsiu filmuotis. tačiau visgi smagu tai, 
kad filmavimai vyks nidoje“, - pasakojo Justė. 

Pirmiausia aktorei vasaros saulėgrįžos 
šventė asocijuojasi su jaukumu, autentika ir 
tradicijomis. „Prisimenu, pernai su draugais 
per Jonines palydėjome saulę, žaidėme žaidi-
mus, vaikai statė smėlio pilis, šokome, dai-
navome, buvo labai jauki šventė. O vieninte-

lė tradicija tarp mūsų draugų tai tas vainikų 
paleidimas į marias ir noro sugalvojimas. ni-
doje šia proga kasmet vyksta amatų mugės, 
kurias aš mielai aplankau ir įsigyju kokių nors 
smulkmenų“, - prisiminimais dalijosi J.Zin-
kevičiūtė. tačiau taip pat aktorė tikino, kad 
Joninės turi ir liūdesio atspalvį, nes po jų 
trumpėja dienos, o nidoje tas labai jaučiasi.

Jaukiausia Joninių šventė Nidoje

Justė Zinkevičiūtė 
Jonines visuomet 

stengiasi sutikti pajūryje
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Veidai

Vaidui Baumilai 
mielesnis Kazimiero 
vardadienis

Per vieną gražiausių metų švenčių Joni-
nes, kai visi linksminasi ir ieško paparčio žie-
do, atlikėjas Vaidas Baumila (27) dažniau-
siai darbuojasi. Jis vienas tų, kurie per Jonines 
stengiasi suteikti pačių geriausių emocijų ir 
pakurstyti šventės atmosferą. 

Su tėvais ir seneliais jis visuomet rasdavo 
linksmų būdų praleisti trumpiausią metų nak-
tį, o dabar ją mielai skiria savo gerbėjams. 
„Jonines švenčiu, tiesa, dažniausiai dirbda-
mas scenoje. Tačiau kai žmonėms smagu, 
smagu ir man. Mano galva, Joninės - graži 
vasaros šventė, minima visame pasaulyje. Ži-
noma, tai nėra mano pati švenčiamiausia pro-
ga, nes giminėje Jonų nėra. Mano senelis Ka-
zimieras, tad jo diena man visuomet arčiau 
širdies, - sakė žinomas atlikėjas. - Kadangi 
turiu pažįstamų ir draugų, pavadintų šiuo 
šventu vardu, su malonumu juos pasveikinu 
ir paminiu jų dieną.“

Aistė Smilgevičiūtė 
švenčia pagal 
senolių tradicijas

Nors daugelis atlikėjų sako, kad per Jo-
nines tenka dirbti, dainininkė ir grupės „Sky-
lė“ vokalistė AiSTė SMilgevičiūTė (36) 
su visa šeima trumpiausią metų naktį šven-
čia. Ji jau kelerius metus iš eilės vyksta į 
Platelius, kur su miestelio bendruomene ir 
svečiais prisimena senolių tradicijas ir neria 
į šventės šurmulį.

„Šventė vyksta prie nuostabaus ežero 
ant kalno. Joninės, kitaip vadinamos Raso-
mis, Plateliuose paminimos pagal senąsias 
lietuviškas tradicijas. visi šventės dalyviai, 
kad ir kiek jų būtų, sutinkami prie vartų su 
vandens ąsočiais, jiems nuplaunamos ran-
kos. Tuomet išeinama į laukus, kur kupo-
liaujama, renkamos žolelės. Merginos, pri-
sirinkusios puokštes gėlių, eina pas mote-
ris, savotiškas raganas, kurios neva buria 
iš puokščių. Šventės metu deginamas sau-
lės simbolis - stebulė, vėliau vyksta eisenos 
iki aukuro, šokiai, žaidimai, o galiausiai vis-
ką vainikuoja Joninių laužai ir plukdomi vai-
nikėliai“, - su šypsena dėstė Aistė. Anot 
jos, retas į šventę ateina tiesiog pasižval-
gyti. visi noriai dalyvauja visą naktį trun-
kančiose linksmybėse ir švenčia taip, kaip 
švęsdavo mūsų protėviai.

Su vyru ir sūnumis Aistė 
Smilgevičiūtė Joninių 
švęsti vyksta į Platelius

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Trumpiausią metų 
naktį Vaidas Baumila 
dažnai dirba, tačiau 
vardadienio proga 
nepamiršta pasveikinti 
pažįstamų Jonų

Redakcijos archyvo nuotr.
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Veidai

Puslapius parengė  
Eimantė JURŠĖNAITĖ, Ringailė STULPINAITĖ

Trumpai

Senoji šventė - Rasos
Kasmet birželio 24 d. Lietuvoje bū-

na ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. 
Trumpiausia naktis nuo seno sureikš-
minta, sumistifikuota. Manyta, kad ji 
stebuklinga. Lietuviai šią naktį švęsda-
vo Rasų šventę. Vėliau, į Lietuvą atėjus 
krikščionybei, šventė sutapatinta su 
šv.Jono varduvėmis. 

Burtai
l Jaunimas Joninių naktį šokinėdavo 

per laužą. Buvo manoma, kad jei mergina 
ir vaikinas kartu peršoka laužą susikibę 
rankomis, jie šiemet susituoks.

l Netekėjusios merginos vidurnak-
tį į upę ar ežerą paleisdavo po du vaini-
kus. Buvo manoma, kad, jei vainikai iš-
siskirs - mergina išsiskirs su savo myli-
muoju, jei susiglaus - ištekės už jo. Buvo 
leidžiama ir po vieną vainikėlį su žvaku-
te. Manyta, kad jei vainikėlis plaukia, tai 
mergina ištekės. O jei vainikėlis sustoja, 
dar šiais metais nesusiras vyro. 

l Merginos naktį burdavosi ir iš 
žolynų. Skaičiuodavo ramunės žiedla-
pius, žiedus puokštėje (myli, nemyli 
arba jei porinis skaičius - susiras porą, 
jei neporinis - dar ne).

Kaip sveikinti Jonus?
Lietuvoje iki šiol išlikęs paprotys 

Joninių išvakarėse nupinti ąžuolo vai-
niką ir girliandas. Girliandomis papuo-
šiamos Jono ar Janinos namų durys, 
kiemo vartai, vainikas prikalamas ant 
durų ar pakabinamas ant durų ranke-
nos. Prie durų rankenos galima prika-
binti ir dovanėlę. Į vainikus įpinama ir 
gėlių: bijūnų, jazminų ar kt. Jonų ir Ja-
ninų namai būdavo puošiami naktį, kad 
niekas nepamatytų, bet kartu puošėjai 
ir norėdavo būti pagaunami, kad gautų 
iš Jonų vaišių.

Aktorei EGLEi DRiuKAiTEi (34) Joni-
nės labai svarbi šventė, visuomet laukiama 
ir švenčiama, nes tai jos tėvo vardadienis. Šią 
dieną jį pasveikinusi, moteris kaip ir pridera 
trumpiausią metų naktį stengiasi paminėti 
linksmai, su Joninių laužais ir muzika.

„Kadangi mano tėvas Jonas, mūsų šeimai 
tai visuomet buvo dviguba šventė. Su tėvais 
gyvenau nedideliame miestelyje Molėtų rajo-
ne, kuriame buvo graži tradicija Jonines švęs-
ti su laužais, pasiplaukiojimu valtimis ežere, 
vainikėlių leidimu. iš paauglystės ir ankstyvos 
jaunystės išliko daugybė šviesių ir smagių pri-

siminimų, susijusių su trumpiausia metų nak-
timi. Visuomet labai jos laukdavau“,- su šyp-
sena prisiminė Eglė. Ji apgailestauja, kad dabar 
per Jonines ne visada pavyksta aplankyti tėvą, 
tačiau visuomet jį pasveikina ir šią dieną mini. 
„Net ir pasilikusi Vilniuje šią dieną praleidžiu 
šventiškai. Arba mieste, arba kur nors arčiau 
gamtos, vandens telkinių. Sostinėje vyksta 
žolynų turgus, kuris, mano galva, labai gražus 
šios šventės akcentas. Neretai apsilankau ir 
dieną vykstančiuose renginiuose, ir smagiame 
šventės šurmulyje naktį. Man iki šiol tai viena 
smagiausių dienų“, - sakė aktorė.

Eglė Driukaitė su malonumu 
prisimena Jonines 
gimtajame miestelyje

Redakcijos archyvo nuotr.

Joninės Eglei Driukaitei – dviguba šventė
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Tie, kas turi įsigiję „my feltboots“ velti-
nius batus, neturėtų nustebti, jei vieną 
dieną gatvėje su jais pasisveikins žavi 
šviesiaplaukė. Tai šiltų ir stilingų veltinių 
batų, kuriuos pati vadina tiesiog „brie-
džiukais“, kūrėja Daiva Zgrabskė. Jos 
sukurta vilnos gaminių linija įvertinta 
tarptautiniu mastu. Šiemet Daiva par-
sivežė dizaino „Oskaru“ vadinamą „Red 
Dot“ apdovanojimą.

Eimantė Juršėnaitė

- Visai neseniai parsivežėte bene 
prestižiškiausią „Red Dot“ apdovanoji-
mą. Ar esate gavusi ir daugiau prizų?

- Kai labai daug dirbi, įdedi širdies, skin-
ti saldžius vaisius labai malonu. Žinoma, ne 
dėl apdovanojimų kuriu, pirmiausia noriu, kad 
mano gaminiai patiktų žmonėms, tačiau būti 
įvertintai gera.  Mano veltinių šlepečių dizai-
nas ir ilgaauliai veltiniai batai buvo apdova-
noti nacionaliniais prizais „Geras dizainas“. 
Žinoma, vienas svarbiausių pasiekimų – šie-
met pelnytas dizaino „Oskaru“ vadinamas 
„Red Dot“ apdovanojimas. Tai tikrai didelis 
įvertinimas - iš 4815 darbų tarptautinė komi-
sija, kurios nariai iš 53 pasaulio šalių, išskyrė 
mano kurtą dizainą. Toks tarptautinio masto 
ekspertų pripažinimas labai įkvepia, tai aukš-
čiausias dizaino kokybės įvertinimas ir aš juo 
labai didžiuojuosi.

- Dizainerio diplomo jūs neturite. 
Kaip manote, kas lemia tokį pasisekimą 
dizaino srityje?

- Manau, žmonės, neturintys nieko ben-
dra su dizainu, gali įnešti naujovių, gaivaus 
oro gūsį. Baigiau su dizainu nesusijusias stu-
dijas - Klaipėdos universitete įgijau pedago-
gikos diplomą. Šiandien turėčiau būti pradinių 
klasių mokytoja, tačiau taip susiklostė, kad 
niekada nedirbau darbo, susijusio su studijo-
mis. Įgytas žinias panaudoju augindama tris 
savo vaikus. Visuomet dirbau didelėse įmo-
nėse, bet manau, kad esu ganėtinai kūrybin-
ga. Be didelių pastangų galiu galvoti idėjas, 
naujoves. Nelyginu savęs su dizaineriais, man 
galbūt ne visai ir tinka šis apibūdinimas, ta-
čiau mano veiklą kažkaip pavadinti juk reikia. 
(Juokiasi.) Tiesiog norėjau, kad mano kuria-
mas gaminys – veltiniai batai - būtų patogūs, 
šilti ir stilingi. 

VERSLO ŽMONĖS

„Manau, žMonės, 
neturintys 
nieko bendra su 
dizainu, gali įnešti 
naujovių, gaivaus 
oro gūsį“

Verslininkė Daiva Zgrabskė džiaugiasi,  
jog „my feltboots“ įdomi veikla visai jos šeimai

„my feltboots“ nuotr.

lietuviškiems  
veltinio batams - dizaino
„Oskaras“
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niai subrandino mintį imtis veltinių batų 
verslo. Nors vyras turi ir kitų darbų, jis labai 
prisideda prie „my feltboots“ veiklos, spren-
dimus priimame kartu.. Žinoma, sukūriau 
batų dizainą ir noriu, kad jis būtų prieinamas 
žmonėms, todėl man tenka rūpintis ir par-
davimu, ir kitais verslo procesais. Su vyru 
turime puikių organizacinių gebėjimų, todėl 
visuomet aiškiai nubrėžiame ribas, kur yra 
laikas darbui, o kur šeimai. Kai turi tris vai-

kus, tenka kruopščiai planuoti laisvalaikį, 
verslą ir atostogas. „my feltboots“ tikrai ne-
atima mūsų laiko iš vaikų, jie taip pat inte-
gruoti į procesą. Mano dukra – mano mode-
lis, ji veltinukų vaikams gamybos metu ba-
tukus matuojasi, išbando. Kaip mažoji juo-
kauja, ji man nuolat skolina savo kojas. Pa-
vyzdžiui, mums padeda ir sūnus, kuriam tai 
savotiškas žaidimas. Jis išmoko skaičius ir 
pagal eilę klijavo lipdukus. Jūs nepatikėsite, 
kokie pakylėti jaučiasi vaikai, kai jiems pa-
vyksta suaugusiųjų patikėtos užduotys. Be 
to, mūsų vaikai smalsūs, jie nuolat klausi-
nėja, domisi, ką ir kodėl darome, o paskui 
pasakoja savo draugams. (Juokiasi.) Po in-
tensyvaus darbo sezono visuomet vykstame 
į keliones ir jose visą laiką skiriame vaikams. 
Kaip tik neseniai grįžome iš kelionės, tru-
kusios net 5 savaites.

- O kas paskatino imtis veltinių batų 
verslo?

- Niekada neplanavau kurti verslo, tačiau 
pats gyvenimas padiktavo, kad prireikė prak-
tiško, bet stilingo daikto. Visuomet bijojau 
šalčio. Jei termometro stulpelis siekia nulį, 
aš jau jaučiuosi nemaloniai, nejaukiai ir ne-
smagiai. Ypač šaldavo pėdos. Taip ir sukūriau 
sau šiltus ir stilingus veltinius batus. Drauge 
su vyru Dainiumi jau esame sukaupę 7 metų 
patirtį šioje srityje, o prekės ženklas „my 
feltboots“ ir tokią veltinių batų bei veltinio 
aksesuarų kolekciją, kokia ji yra dabar, pra-
dėjome gaminti maždaug prieš 4 metus.

- Dabar „my feltboots“ gamina ne tik 
veltinius batus, tiesa?

- Nesiekiame turėti labai plataus asorti-
mento, pirmiausia esame veltinių batų ga-
mintojai, tai mūsų stiprioji pusė. Iš pradžių 
sukūriau ilgaaulius veltinius batus moterims. 
Tada mano tuo metu trejų metų dukra pareiš-
kė, kad ir ji tokių nori, tad atsirado batukai 
vaikams ir vyrams. Kad būtų šilta ir jauku 
namuose, ėmėme gaminti veltinio šlepetes. 
Norime apauti visus – nuo mažo iki didelio. 
(Šypsosi.) Kadangi pagrindinės mūsų klientės 
moterys – emocingos, galvojančios apie sti-
lių, – pradėjome gaminti derančias veltinio 
rankines ir krepšius. Taip pat gaminame ne-
dideles veltinio rankines vaikams, veltinio 
dėklus planšetiniams kompiuteriams. Sten-
giamės, kad visa šeima būtų stilinga.

- Ar jau turite klientų ir veltinių batų 
gerbėjų užsienyje?

- Taip, turime labai įvairiose šalyse. Siun-
tas siunčiame ir į tas šalis, kuriose šalta, ir į 
tas, kur klimatas šiltesnis. (Juokiasi.) Visame 
pasaulyje žmonės nori susikurti sau gražią 
aplinką ir ieško gražių daiktų. Mūsų veltinius 
batus įsigyja ir fiziniai asmenys, apsilankę 
„myfeltboots.com“ interneto parduotuvėje, 
ir įmonės. Turime partnerių Norvegijoje. Ne-
retai patys dalyvaujame tarptautinėse paro-
dose, netrukus vyksime į Daniją, kur avaly-
nės parodoje pristatysime „my feltboots“ 
prekės ženklą. Dairomės stambesnio bendra-
darbiavimo ne su pavieniais asmenimis, bet 
su bendrovėmis. 

- „my feltboots“ tikriausiai atima ne-
mažai laiko. Ar šeimai pakanka? 

- Tai mūsų šeimos verslas. Dabar netgi 
tiksliai nepamenu, aš ar mano vyras galuti-

VERSLO ŽMONĖS

n Gimimo data: 1978 09 26

n Studijos: pedagogika (Klaipėdos universitetas)

n Laisvalaikio pomėgiai: kelionės, nes suteikia energi-

jos ir įkvėpimo
n Gyvenimo kredo: Tavo gyvenimas ir veikla – tai tavo 

žinutė pasauliui. Įsitikink, kad ji – įkvepianti.

DOSjĖ:

„Visame pasaulyje 
žmonės nori 
susikurti sau 
gražią aplinką 
ir ieško gražių 
daiktų“

Ilgaauliai veltinio 
batai laimėję „Red 

Dot“ tarptautinį 
apdovanojimą

Veltinio šlepetės apdovanotos 
nacionaliniu „Geras dizainas“ prizu
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Ratai

Profesionalus ralio lenktynininkas  
Renaldas Šeinauskas (27 m.) sako, 
kad kelyje ne vieta rodyti, kokių triukų 
moki prie vairo. Ralio lenktynėse įgyti įgū-
džiai Renaldui padeda kritinėse, avarinėse 
situacijose, tačiau paprastai vyras kelyje 
santūrus, laikosi eismo taisyklių, nepasi-
duoda provokacijoms palenktyniauti. 

Ringailė Stulpinaitė

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

- Prisimenu pirmąją savo pamoką su vai-
ravimo mokyklos instruktoriumi. Mes važi-
nėjome po Utenos miestą ir po pamokos ins-
truktorius man pasakė: „Nieko gero, per daug 
gerai vairuoji ir nieko iš tavęs neuždirbsiu. 
Tu jau viską moki, gali važiuoti laikyti teisių.“ 
(Šypsosi.) Taigi po trijų vairavimo pamokų aš 
nuvažiavau laikyti teisių. 

- Nuo ko prasidėjo karjera automobi-
lių sporte?

- Kai išlaikiau teises, norėjosi turėti sa-
vo automobilį, bet jam reikėjo užsidirbti pa-
čiam. Užmiestyje turėjome garažą, todėl su 
draugais nusprendėme jį išnaudoti ir pradė-
jome pirkti automobilius, juos remontuoda-
vome ir parduodavome. Taip galėjau išpildy-
ti savo svajonę ir nusipirkti  sau automobilį.  
Kadangi garažas buvo visai šalia ralio greičio 
ruožo, kaskart, kai važiuodavome tvarkyti 
automobilių, tekdavo važiuoti ta ralio trasa. 
Draugai pastebėjo, kad man neblogai sekasi 
tą trasą įveikti. Be to, buvo keista, kad ralis 
vyksta šalia mūsų garažo (mūsų kieme), o 
mes nedalyvaujame. Taip ir gimė idėja pra-
dėti lenktyniauti. O kartą paragavęs, negali 
sustoti. (Šypsosi). 

- Ar turite svajonių automobilį?
- Jeigu kalbėtume apie ypač prabangius, 

tai norėtųsi „Lamborghini“ ar „Ferrari“. 
Šiuo metu mano svajonių svajonė yra „BMW 

M3 E30“. Tai yra 1986-ųjų-1991-ųjų metų 
modelis ir jis kas dieną vis brangsta. Tokiu 
automobiliu norėčiau dalyvauti ir ralio lenk-
tynėse. 

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Buvo toks nutikimas Estijoje. Važiavo-
me su drauge, buvo žiema, didelė pūga, pras-
tas matomumas ir pastebėjau, kad priekyje 
automobiliai jau slysta į griovį. Situacija ne-
valdoma. Prieš pat mane staigiai stojo ma-
šina ir aš galėjau iki priekyje stojančios ma-
šinos sustoti, bet žinojau, kad iš paskos va-
žiuojantis automobilis tikrai nespės sustab-
dyti laiku ir trenksis man į automobilio galą. 
Nusprendžiau pagerinti jam situaciją, todėl 
pasitraukiau jam iš kelio. Taip avarijos ir aš 
išvengiau, ir iš paskos važiuojantis neatsi-
trenkė į mano automobilį. Iš paskos važia-
vusio automobilio vairuotojas išlipęs net pa-
dėkojo. Šiai situacijai labai pravertė ralyje 
išsiugdyti įgūdžiai.  

Renaldas Šeinauskas: 
„Nesiryžčiau maivytis kelyje“

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

Ratai

- Kur ir kada važiuoti smagiausia?
- Smagiausia važiuoti Aukštaitijos ralio 

trasose. Ten sudėtingiausi keliai, daugiau-
sia posūkių, tramplynų, žvyras - važiuoti 
nenuobodu. Turiu galvoje Utenos, Zarasų 
kraštą.

- Kas jums automobilyje svarbiausia?
- Patikimumas. Reikia, kad neklibėtų ra-

tai, nebūtų nudėvėtos padangos ir panašiai -  
turi būti gera techninė būklė. Man svarbu, 
kad automobilis būtų manevringas, būtų ga-
lima prireikus greitai aplenkti. Juk būna, kad 
bandydamas aplenkti kokį nors sunkvežimį 
senu netvarkingu automobiliu, kol aplenki, 
gali spėti ir pavalgyti, ir atsigerti. 

- Ko vairuodamas nesiryžtumėte 
daryti? 

- Nesiryžčiau maivytis kelyje. Nei prieš 
draugus, nei apskritai. Kiti mėgsta pasirody-
ti, ką moka, kaip gerai vairuoja, o man tai 
nepatinka. Kartais draugai prašo juos pravež-
ti, bet jei ir sutinku, tai darau kur kas ramiau 
ir saugiau nei ralio trasoje per lenktynes. Aš 
mėgstu jaustis saugiai ir nenoriu sukelti pa-
vojaus kitiems. Aš ir draugus perspėju: jei 
jau vairuotojas pradeda žaisti su rankiniu 
stabdžiu, rodyti sugebėjimus, reikia lipti iš 
tokio automobilio lauk, nes toli nevažiuosit. 
Jeigu kas nors man nori įrodyti, kad yra grei-
tesnis ir geresnis vairuotojas ir provokuoja 
lenktyniauti, aš tokiam žmogui pasiūlau su-
sitikti ralyje, kur yra visos apsaugos, atitver-
ti keliai ir nekyla grėsmės kitiems.  

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

- Visai neseniai buvo gera situacija, tin-
kamas pavyzdys, kaip elgtis kelyje nederėtų. 
Važiavome dviejų eismo juostų kelyje, viso 
labo trys automobiliai. Priekyje „Audi“, tada 
aš, o už manęs „Volkswagen Passat“. Važiuo-
jame visi ramiai, neskubame, bet „Audi“ vai-
ruotojas netikėtai sugalvojo, kad jam reikia 
sustoti. Be jokių įspėjamųjų ženklų ėmė ir 
sustojo viduryje gatvės. Vos neįvyko avarija, 
nes aš ir už manęs važiuojantis automobilis 
turėjome labai staigiai stabdyti. Tai kaip tokį 
vairuotoją galima pavadinti? Apie kitus eismo 
dalyvius jis negalvoja, mano, kad vienas yra 
kelyje. Taigi rodikliai, kad vairuotojas prastas, 
galėtų būti tokie: posūkių nerodymas, blaš-
kymasis po kelio juostas ir panašūs poelgiai 
kaip mano minėtas. 

- Gėdingiausias epizodas jūsų vaira-
vimo istorijoje.

- Turėjau „BMW Caravan“ su tokia siste-
ma, kad neatrakinus viso automobilio buvo ga-
lima atrakinti bagažinę. Aš ją atrakinau, o rak-
telius pasidėjau bagažinėje. Kažką pasiėmiau 
ir bagažinės dangtį uždariau. O tik užtrenkęs 
dangtį, supratau, kad rakteliai liko viduje. BMW 
automobiliai yra labai saugios mašinos ir taip 
pigiai neatsirakina. Nusprendžiau daužti galinių 
durelių šoninį langą. Paėmiau rimtą plaktuką 
ir kaliau. Plaktukas atšoko lyg niekur nieko. Su 
mintimi „na, kuris kurį?“ trenkiau vėl ir iškū-
liau ne tik šoninį langą, bet ir šalia esančią or-
laidę su pertvara. (Juokiasi.)

- Kurioziškiausia situacija, nutikusi 
vairuojant. 

- Buvome išvažiavę į Vengriją, Budapeštą, 
ir gavome ten gerą pamoką, kaip reikia saugoti 
automobilį. Tik pasiekę pirmą kelionės tikslą, 
pasistatėme automobilį Budoje ir išėjome trum-
pam pasivaikščioti, nes po to labai norėjome 
pamatyti Peštą. Po pusvalandžio grįžome prie 
automobilio ir pamatėme, kad kažkaip įtartinai 
atrodo spynelė. Pasirodo, kažkas buvo atrakinęs 
automobilį ir bandė jį pavogti - buvo prasukta, 
sulaužyta užvedimo spynelė. Mus išgelbėjo tik 
signalizacijos slapukas, automobilio tam ilgapirš-
čiui užvesti nepavyko. Nors ir kelionę mums 
sugadino, bet automobilį mes išsaugojome. O 
jame buvo krūvos daiktų, pilna stogo bagažinė, 
bet niekas nepaliesta, nepaimta, tiesiog bandy-
ta automobilį pavogti. Kadangi spynelė buvo 
sugadinta, automobilį turėjau užvesti atsuktuvu. 
O įdomiausia buvo važiuoti per sienas (tada dar 
Lietuva nebuvo ES). (Šypsosi.)

   - Rodos, esate ištikimas BMW mar-
kės automobiliams. O žinote, kiek yra 
stereotipų ir pasakų sukurta apie BMW 
vairuotojus?

- Taip, esu visą gyvenimą ištikimas BMW 
markės automobiliams. Ši markė geriausia. 
Na, geresni tik prabangūs automobiliai, tokie 
kaip „Lamborghini“. O dėl stereotipų, manau, 
jie nėra teisingi ir per dažnai būna neigiami. 
Aš kelyje esu ramus vairuotojas ir šį stereo-
tipą gatvėje bandau paneigti. 

Ralio lenktynininkas Renaldas Šeinauskas 
tikina, kad visą gyvenimą yra ištikimas 

vienos markės automobiliams - BMW 
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

n Šiuo metu vairuoja: „BMW 318ti compact“

n Svajonių automobilis: „Lamborghini“

n Greičio rekordas: trasoje 265 km/h

n Eismo įvykių skaičius: 2

n Vairavimo stažas: 9 metai

n Gyvenimo kredo: šiandien viską padaryti taip, 

kad rytojus būtų daug geresnis

DOSJĖ

Renaldas Šeinauskas sako, jog kelyje ne vieta 
lenktynėms, tą galima daryti saugioje ralio trasoje
Alfonso Rakausko nuotr.
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ŽvaigŽdės

Karščiausių 
merginų 
dešimtukas
Seksualiausia 2014 metų mergina išrinkta 
modelis Kendis Svanapul (Candice  
Swanepoel). 100 karščiausių pasaulio  
merginų rinkimus, kaip ir kasmet,  
organizavo populiarusis žurnalas vyrams  
„Maxim“. Susipažinkime su pačiomis  
žaviausiomis merginomis, patekusiomis  
į dešimtuką.

2skarlet Johanson  
(scarlett Johansson, 29).

Amerikietė aktorė praėjusiais metais buvo 15-oje 

vietoje. Pirmagimio besilaukianti S.Johanson 

yra susižadėjusi su prancūzu žurnalistu Romenu 

Doriaku (Romaino Dauriaco, 31).

1kendis svanapul  
(Candice swanepoel, 25).

Pietų Afrikos Respublikoje gimęs mode-

lis, geriausiai žinoma kaip „Victoria’s 

Secret“ angelas, padarė stulbinantį  

šuolį - pernai „100 merginų“ rinkimuose 

ji buvo tik 64. Deja, liūdna žinia vien-

gungiams - Kendis jau ne vienus metus 

draugauja su modeliu Hermanu Nikoli 

(Hermann Nicoli, 31).
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ŽvaigŽdės

5Dženifer lourens  
(Jennifer lawrence, 28). 

Amerikietė aktorė išlaikė tas pačias pozicijas - ji ir 

pernai buvo 5-oje vietoje. Kaip jai sekasi asmeniniame 

fronte, sunku pasakyti. Ji tai skiriasi, tai vėl taikosi su 

anglu aktoriumi Nikolu Houltu (Nicholas Hoult, 24).

6Zoi Deišenel  
(Zooey Deschanel, 34). 

Amerikietę aktorę, atrodo, vyrai tik dabar atrado -  

pernai ji buvo net 95-oje šimtuko vietoje. Prieš 

keletą metų aktorė išsiskyrė su atlikėju Benu 

Gibardu (Ben Gibbard, 37), su kuriuo santuokoje 

pragyveno keletą metų.

7alesandra ambrosio 
(alessandra ambrosio, 33). 

Brazilų modelis paskutinį kartą į seksualiausiųjų 

šimtuko sąrašą buvo pakliuvusi 2010 metais -  

tada ji buvo 63-ioje vietoje. Gražuolė nuo  

2008 metų yra susižadėjusi su verslininku 

Džeimiu Mazuru (Jamie Mazur, 33), su kuriuo 

augina 5 metų dukrą ir 2 metų sūnų.

3keitė Peri  
(katy Perry, 29).

Amerikietė atlikėja pernai buvo 11. Žavioji mergina, 

2012 metais po metų vedybinio gyvenimo išsiskyrė 

su aktoriumi Raselu Brendu (Russell Brand, 39), ir, 

panašu, vis dar ieško artimos sielos. Ji kurį laiką 

vadinta atlikėjo Džono Mejero (John Mayer, 36) 

drauge, dabar ji matoma prodiuserio ir diskžokėjo 

Diplo (35) draugijoje.

4irina šajek  
(irina shayek, 28). 

Rusijoje gimusi mergina į šį kasmet renkamą 

seksualiausiųjų šimtuką pateko pirmąkart -  

ir iškart šoktelėjo tarp pačių geidžiamiausių. 

Deja, jos širdis užimta - modelis I.Šajek nuo 

2010 metų yra futbolininko Krištiano Ronaldo 

(Cristiano Ronaldo, 29) mylimoji.



ŽvaigŽdės

Parengta pagal užsienio spaudą

8Džesika AlbA  
(Jessica Alba, 33). 

Amerikietė aktorė praėjusiais metais buvo 17-oje 

gražiausiųjų moterų šimtuko vietoje. Su vyru Kešu 

Vorenu (Cash Warren, 35) aktorė augina 2 dukras.

9Mila Kunis  
(Mila Kunis, 30). 

Praėjusiais metais ji buvo 4-oje vietoje. Ukrainoje 

gimusi aktorė į JAV atvyko būdama septynerių, 

kai jos tėvai emigravo į šią šalį. Mila Kunis kartu 

su aktoriumi Eštonu Kačeriu (Ashton Kutcher, 38) 

laukiasi pirmagimio ir planuoja vestuves.

10Kara Delevin  
(Cara Delevingne, 21). 

Garsus britų modelis, aktorė ir dainininkė K.Delevin 

į seksualiausiųjų sąrašą pateko pirmąkart.
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grožio paletė

Sostinės širdyje įsikūręs salonas „Gatineau“ ir moterims skirtas projektas „Nerealioms.lt“ kviečia skirti valandėlę sau. Šia gražia ak-
cija norima priminti: laikas sau būtinas tam, kad pailsėjusi moteris grįžtų į šeimą laiminga ir su nauja energija imtųsi naujų darbų. 
Valanda grožiui kartu yra buvimas su savimi. Dabar visos gali išbandyti „Gatineau” siūlomas grožio procedūras „Nerealiai išvaizdai“, 
skirtas skubančiai moteriai. Jos greitos, trumpos ir efektyvios bei ekonomiškos, todėl prieinamos kiekvienai. Maksimalus rezultatas 
per maksimaliai trumpą laiką, tad darbotvarkėje nereikės ieškoti daugybės laiko grožio procedūroms. Tai puiki paslauga ne tik no-
rinčioms pabūti su savimi, bet ir tinkama prieš svarbų renginį, vakarėlį, susitikimą.

n Totorių g. 19, Vilnius

n Tel. 8 5 261 8364

n www.groziopaslaugos.lt

Pirmiausia p. Zita pateko į kirpėjo-stilis-
to Mariaus rankas. Ištrinkęs plaukus 
ir atlikęs galvos masažą, meistras į 
plaukus įtrynė giliai atkuriantį gydomąjį  
kompleksą, kuris intensyviai drėkina 
plaukus, stiprina jų struktūrą, atkuria 
pažeistą kutikulę ir suteikia plaukams 
gyvybingumo bei sveiko blizgesio. 
Ši greito poveikio procedūra gali būti 
naudojama tiek sveikiems plaukams, 
norint jiems suteikti daugiau švytėjimo, 
tiek pažeistiems, išsausėjusiems, taip 
pat plaukų galiukams. Ji puikiai tinka po 
įvairių cheminių procedūrų (balinimo, 
dažymo, tiesinimo, garbanojimo), efek-
tas matomas jau po pirmos procedūros. 
Gydomajam plaukų koncentratui įsigerti 
reikia 15-20 min., tą laiką p. Zita  puikiai 
išnaudojo kosmetologijos kabinete.

Grožio ritualai 
skubančioms 

KosMeToloGė Ir VIZažo sPecIalIsTė Nora  

atliko greitą ir efektyvią veido procedūrą 

beadatės mezoterapijos aparatu. Pirmiausia 

buvo atliktas odos šveitimas, oda paruošta 

procedūrai, paskui uždėta giliai drėkinanti, 

stangrinanti odą kaukė. Naudojant beadatės 

mezoterapijos aparatą, kaukė įterpiama  į  gilesnį 

odos sluoksnį, todėl kaukės poveikis yra daug 

stipresnis.  
Ši procedūra tinka tiek brandžiai, tiek jaunai 

odai, atsiradus pirmajam raukšlelių tinklui aplink 

akis ar ankstyvoms mimikos raukšlėms. Jau po 

pirmos procedūros matyti akivaizdūs rezultatai -  

oda išsilygina, prisipildo drėgmės, pradingsta 

bet kokios nuovargio žymės. 

Norint ilgiau išliekančio rezultato, rekomenduo-

jamas ilgesnės trukmės procedūrų kursas: jau-

nai odai - nuo 3 iki 5 procedūrų, brandžiai odai 

reikėtų 6 procedūrų kurso. Tokios procedūros 

metu biologiškai aktyvios medžiagos didelėmis 

koncentracijomis įvedamos į gilius odos sluoks-

nius, todėl efektyviai išlygina odą, sumažina 

mimikos raukšlelių ar amžiaus raukšlių gylį, 

atstato odos drėgmę, stangrina. Į naudojamų 

preparatų sudėtį įeina visos ląstelių biostimulia-

cijos procesams būtinos medžiagos -  

vitaminai, mineralinės medžiagos, amino  

rūgštys ir kiti aktyviųjų komponentų deriniai. 

Pagrindinė šios procedūros veiklioji medžiaga -  

hialurono rūgštis atitinka natūralią hialurono 

rūgštį, esančią žmogaus organizme, todėl yra 

puikiai toleruojama, nesukelia alergijos. 

Su „laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida visoms grožio paslaugoms 

(nuolaida negalioja procedūrai 
„Nerealiai išvaizdai“)

Grožio salonas „Gatineau” ir „Nerealioms.lt“  
organizavo konkursą „Valandėlė sau”, kurio  
tikslas - priminti moterims: kad ir kiek darbų 
turėdamos, nors valandėlę sau rasti turėtų. 
Konkurso prizas (grožio valandėlė  
„Gatineau” salone ir rankų darbo papuošalai iš 
„Nerealioms.lt.“) buvo padovanotas VIlNIeTeI 
ZITaI, kuriai dovaną laimėjo dukra, parašiusi, kodėl 
norėtų padovanoti grožio procedūrų mamai.

Prieš Procedūras
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grožio paletė

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Atlikus veido procedūrą  

ant švarios ir drėgme  

pripildytos odos, p. Zitai 

buvo padarytas lengvas  

dieninis makiažas. 
Makiažui vizažistė naudojo 

mineralinę kosmetiką, kurią 

galima naudoti po visų 

kosmetologinių procedūrų, 

nes ji neužkemša porų, be 

to, joje nėra konservantų, 

cheminių dažų, talko  

ar kitų papildų, todėl  

tinka net labai jautriai, 

alergiškai odai. 

Po to, kai pasigražino vizažistės kėdėje, Zita grįžo 

pas PlAukų stilistą MArių, jis baigė plaukų 

procedūrą stilinga ir jaunatviška šukuosena.

Po „Valandėlės sau“ ZitA tiesiog spindėjo. Po atkuriamųjų 
veido odos ir plaukų kaukių išnyko nuovargis, oda 
paskaistėjo, plaukai atgavo gražų ir sveiką blizgesį. Vos  
kelios dešimtys minučių sau - ir pavargusi nuo nesibaigiančių 
darbų moteris pasijuto nerealiai. Po grožio valandėlės Zita 
buvo apdovanota ir išskirtiniu „Nerealioms.lt“ papuošalu.

n Procedūra „Nerealiai išvaizdai”: express veido  
procedūra + lengvas dieninis makiažas + express plaukų 
atkūrimas + sušukavimas. 
n trukmė - 75 min. 
n kaina – 150 litų 

Ypatingas pasiūlYmas Po Procedūrų
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Vasaros stilius

Anot stilingų ir originalių papuošalų kū-
rėjos Linos Laukės, kiekvienas iš mūsų yra 
savitas, gražus ir įdomus, visi skirtingų cha-
rakterių, turime skirtingų norų. Todėl kūrėja 
stengiasi, kad „Laukės fabrikėlyje“ kiekvie-
nas atrastų tai, kas arčiau širdies, miela ir 
mėgstama. „Lengvai ir žaismingai vasarai 
rekomenduoju pasipuošti gaiviais, lengvais 
ir žaismingais aksesuarais“, - sako ji. Ant 
kaklo drąsiai galima kabintis pakabučius 
skambiais pavadinimais: „Laumės žirgelis“, 
„Skrisk, paukštuk“, o mylimąją nudžiuginti 
švelnia apyranke „Myliu Tave, mano paukš-
tuk“. Visi šie vasariški paukšteliai puikiai 
derės ir prie kelnių, ir prie suknelės, ir prie 
pūsto sijonėlio.

Vasarai - sparnuoti aksesuarai 

Originaliam stiliui - aksesuarų žaismas
Įvairūs aksesuarai yra vienas stiliaus akcentų, užbaigiančių aprangos 

ansamblį. Šiltuoju sezonu, kai karaliauja spalvos ir lengvi audiniai, galima 
drąsiau puoštis, žaisti, eksperimentuoti ir taip pagyvinti net paprastą palaidi-
nę, marškinėlius ar suknelę.

l Šį sezoną madingi masyvūs, spalvingi metalo ar bižuterijos, mediniai 
ar net plastikiniai vėriniai ir stambūs karoliai. Taip pat ant bangos dideli aus-
karai ir apyrankės. Ypač madingos grandinės. Tačiau nepamirškite saiko - jei 
renkatės stambius įspūdingus papuošalus, nederinkite jų tarpusavyje. Kad 
puikiai atrodytumėte, pakanka tik vėrinio, arba tik auskarų ir panašiai.

l Dienai nesirinkite itin puošnių ir vakarui tinkamų papuošalų, vasarai 
labiau tinka kriauklės ir akmenys nei kristalai.

l Nebijokite nestandartinių sprendimų ir įprastus papuošalus nešiokite 
kitaip, įdomiau. Pavyzdžiui, vėrinys su pakabučiu puikiai atrodo ir nugaros 
iškirptėje, ilgi karoliai tinkami nešioti ir įstrižai, o masyvus kaklo pakabutis 
gali virsti sege. 

l Mados kūrėjai akcentuoja, kad svarbiausia individualus stilius. Todėl 
besivaikant mados vėjus nereikia pamiršti, kad norint atrodyti originaliai 
reikia rinktis išskirtinius ir vienetinius papuošalus. Nebūtina pirkti brangių 
autorinių juvelyrikos dirbinių, galima įsigyti ir jaunų dizainerių darbų ar pa-
puošalą pasigaminti pačioms. Jis tarsi gaivus oro gūsis technika ir dizaino 
sprendimais pagyvins stilių.

Britų modelis Kara Delevin 
(Cara Delevingne) pasipuošė 
pakabučiu, puikiai tinkančiu 

prie suknelės atvira nugara

Lina Laukė

Apyrankė „Myliu Tave, 
mano paukštuk“

„Laumės žirgelis“

Linos Laukės asmeninio albumo nuotr.
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Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

EPA-Eltos nuotr.

JAV dizaineris Oskaras de la Renta 
(Oscar de la Renta), neseniai pristatęs 

savo naujausią kolekciją mados 
renginyje „Audi Fashion Festival“ 

Singapūre, siūlo plevenančias sukneles. 

Tinkančias ir kasdienai, ir smagiam 
vakarėliui.
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restoranai

Gedimino prospekte įsikūręs restoranas 
„Esse“ žengia koja kojon su lekiančiais se-
zonais. Besikeičiant metų laikams, keičiasi 
ir restorano meniu. Anot „Esse“ savininkės 
Veronikos NEVoiNos, klientams norisi pa-
siūlyti ne tik skanų, bet ir kuo šviežesnį bei 
naudingesnį maistą. Todėl atėjus vasarai 
meniu - daugiau daržovių, žalumynų, išau-
gintų ūkyje, kurį prižiūri pati V.Nevoina. 

Daržovės natūralioje aplinkoje

„Turime ekologinį ūkį, tačiau labai sten-
giamės, kad jau greitu metu jis būtų pripažin-
tas biodinaminiu. Tai kol kas naujas Lietuvo-
je ūkininkavimo būdas ir tokius ūkius Lietu-
voje galima suskaičiuoti ant pirštų. Biodina-
minis ūkis - tarsi atskiras organizmas, kuris 
pats save išlaiko, o žmogui tereikia jį prižiū-
rėti. Palyginti su ekologiniu ūkiu, jam keliami 
aukštesni reikalavimai. Pavyzdžiui, net ir dir-
voje aplink daržą negali būti tręšiamo ir už-
teršto dirvožemio. Tokiame ūkyje būtinai tu-
ri būti vištų ir avių, kad jos natūraliai, kaip ir 

sutverta, kapstytųsi daržuose, patręštų dirvą, 
surinktų kenkėjus“, - paaiškino V.Nevoina, 
šiuo metu daug laiko praleidžianti seminaruo-
se apie biodinaminius ūkius. 

Derlius – restorano lankytojams

Restorano „Esse“ savininkė labiausiai 
džiaugiasi tuo, kad ūkyje užaugintais produk-
tais gali pasidalyti ir su restorano svečiais. 
„Mūsų klientai reiklūs, besirūpinantys savo 
sveikata ir gerove. Todėl ir restorane sten-
giamės teikti kuo kokybiškesnį ir šviežesnį 
maistą“, - sakė ji. Kadangi restorane svarbi 
sezoninė virtuvė, ūkyje užauginti produktai 
iškart patenka ant restorano stalų. „Specialiai 
sukastose ekologiškose lysvėse auginamos 
mėtos, bazilikai, rabarbarai ir kitos daržovės 
papildė „Esse“ vasaros valgiaraštį. Svečius 
vaišiname rabarbarų gėrimu, kviečiame pa-
silepinti bazilikų, mėtų ir žaliųjų citrinų šer-
betais. Gaivus mėtų padažas dabar pagardina 
ir tuno tartarus, krevetes bei kitus patieka-
lus“, - šypsojosi V.Nevoina, netrukus pakvie-
sianti pasimėgauti braškių desertais ir kito-
kiais patiekalais, pagamintais iš jos ūkyje už-
augintų produktų.

„Esse“gardumynai iš ekologinio daržo 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

su „Laisvalaikio” 
kortele

12%
nuolaida sąskaitai 

(išskyrus verslo pietus, 
banketus ir spec. 

pasiūlymus)

Totoriškas tunas 
(tartaras)

Gaivūs šerbetai 

Restorano „Esse“ savininkė 
Veronika Nevoina

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Tigrinės krevetės 
su mėtų padažu ir 
keptais šparagais 

n Gedimino pr. 50/2, Vilnius
n Mob.tel. 8 686 00488 
n info@esse.lt , www.esse.lt

RestoRanas „esse“
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Skonio kodaS

Geras pasiūlymas: 

Šitaip laukėme vasaros, tad dabar pats laikas 
ja mėgautis. Džiugina ilgi vakarai su draugais, 
grilio patiekalai, šviežios, natūraliai augančios 
daržovės ir, žinoma, gardžiausias vasaros pra-
džios atributas - braškės, kurios tinka ne tik 
desertui, bet dera ir prie mėsos bei žuvies.

vasara įsisuko į valgiaraštį

Įtraukime vasariškumą į savo valgiaraštį ne 
tik savaitgaliais, bet ir darbo dienomis. Pietus 
ar vakarienę galima pagyvinti braškėmis. Savo 
skoniu jos tinka prie visko - pieno produktų, 
daržovių, mėsos bei žuvies. Be to, šie deriniai 
yra labai naudingi sveikatai. 

Gydytojos dietologės Linos Viniarskaitės 
patarimai:

l Braškės puikiai dera prie maisto produk-
tų, turinčių geležies, tiek augalinės kilmės, tiek 
mėsos. Dera ne tik dėl to, kad puikiai papildo 
skonių gamą, taip pat vitaminas C padeda or-
ganizmui pasisavinti geležį.

l Pačiose braškėse gausu geležies, jodo, 
magnio, kalcio, kalio, A ir B grupės vitaminų. 
Penkiose vidutinio didumo uogose vitamino C 
yra tiek, kiek viename apelsine.

l Braškės puikiai tinka saugantiems savo 
kūno formas. Jos nėra labai kaloringos, 250g 
braškių - apie 100 kcal, tačiau braškėse yra 
nemažai maistinių skaidulų, dėl kurių ilgiau 
nenorime valgyti.

„Forest“ staigmenos

Gera maistą gaminti namuose, tačiau norin-
tiems trumpam pabėgti iš savo virtuvės resto-
ranas „Forest“ taip pat paruošė vasariškų stai-
gmenų. Gerai žinomus patiekalus pagardino 
vasariškais ingredientais.

Naujame meniu puikuojasi: vištienos salotos su 
braškėmis, saldžių bulvių traškučiai, mėsainis su 
bri. Pastarasis derinys vertas pagyrimo! Bri, papras-
tai derinamas su salotomis ar kitais patiekalais, jau-
tienos mėsainį paverčia gurmanišku patiekalu.

Restoranai FoReSt 
Vilniuje

n Vokiečių g. 8, Savanorių pr. 1 (PC „Helios City“), 

Žirmūnų g. 2, (PC „IKI“)

Braškių sriuba su ledais
„Forest" nuotr.

kaip iš tikrųjų pajausti vasarą?

Pamirškite orkaites -  
tegyvuoja grilis

Gardaus maisto mėgėjai vasaros ypač lau-
kė dėl grilio. Pasakišką vakarą galite susikur-
ti su aplink šurmuliuojančia draugų kompani-
ja, dalydamiesi kepimo idėjomis ir besimėgau-
dami dūmais kvepiančiais patiekalais. Juo-
lab kad ant grotelių keptas maistas yra ne 
tik išskirtinio skonio, bet ir sveikas. Įdo-
mu buvo sužinoti, ką apie patiekalus, kep-
tus ant grotelių, mano gydytoja dietologė 
L.Viniarskaitė.

„Mėsos, žuvies, daržovių ir vaisių ke-
pimas ant grotelių yra vienas tinkamiausių 
maisto ruošimo būdų, su viena sąlyga -  
svarbu neprideginti. Degėsiai sveikatai 
itin pavojingi. Kepant mėsos ar žuvies 
riebalai išbėga, taip sumažinamas patie-
kalo riebumas. Dėl aukštos temperatūros 
kepamoje mėsoje ir žuvyje sulaikomas 
vanduo, todėl nereikia papildomai dėti 
riebalų patiekalui „sudrėkinti“, be to, ke-
pami neilgai, taip išlieka daugiau maistinių 
medžiagų, ypač daržovėse“, - sako dietolo-
gė L.Viniarskaitė.

Vištienos salotos 
su braškėmis ir 
pelėsiniu sūriu

Su „laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida „Vasaros meniu“ patiekalams.

Braškės tinka ne tik desertui, 
bet dera ir prie mėsos bei žuvies

Prisiminkime  
vaikystės skonį

Naujovės stebina ir džiu-

gina, visgi neretai jaučiame 

nostalgiją patiekalams, ku-

riuos atsimename iš vaikys-

tės. Tada atsidūstame: ech, 

tų skonių jau nesugrąžinsi. O 

kodėl nepabandžius tų šir-

džiai ir liežuviui mielų patie-

kalų atkurti?
Restoranas „Forest“ at-

kūrė tris puikiai žinomus va-

sariškus desertus ir siūlo nu-

grimzti į vaikystės prisimini-

mus, paragavus desertų iš 

naujo meniu: braškių su mas-

karpone, sluoksniuoto de-

serto su šokolado putėsiais 

ir braškėmis bei braškių 

šaltsriubės su ledais.
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Parengė Vaida Andrikonytė

Braškių ir maskarponės 
kremo  desertas

Skonio kodaS

Grilio patiekalais vilioja ir restoranas „Fo-
rest“, kuriame galite paragauti ant grotelių 
keptos jautienos salotų bei naujo skonio ka-
ramelizuotų šonkauliukų.

Gryname ore valgomi šie patiekalai dar 
skanesni. Tad pasidžiaugti šiltais ilgais vasa-
ros vakarais kartu su šeima ar artimaisiais 
galite ir jaukiose restoranų „Forest“ lauko 
terasose. Kvapniausias ir linksmiausias metų 
laikas jau prasidėjo!

Žuvies, daržovių ir vaisių kepimas 
ant grotelių yra vienas tinkamiausių 
maisto ruošimo būdų

Gurmaniškos 
jautienos salotos

Prekybos tinklas „Maxima“ sociali-
niame tinkle apklausė savo pirkėjus apie 
jų iškylavimo gamtoje įpročius. Trečdalis 
apklaustųjų teigia šiltuoju metų laiku 
gamtoje iškylauja net kelis kartus per 
mėnesį, tačiau patiekalus kepsninėse ar 
ant grotelių kepa dar dažniau - beveik 
pusė respondentų sakė tai darą net kelis 
kartus per savaitę. Absoliuti dauguma, 
beveik 80 proc., dažniausiai ant žarijų ke-
pa šašlykus.

„Mūsų maisto gamybos meistrams 
Joninės - pats darbymetis. Galvodami 
apie vasaros šventės vaišių stalą ypatin-
gą dėmesį skiriame žaliavoms, renkamės 
aukštos kokybės šviežią ir tik lietuvišką 
mėsą - kiaulieną, jautieną, paukštieną. 
Ne mažiau svarbu ir tinkamai parinkti 
prieskonius, marinatus bei jų derinius“, - 

sakė bendrovės „Maxima LT“ Maisto ga-
mybos departamento direktorius Aidas 
Poleninas.

Artėjant Joninių savaitgaliui, prekybos 
tinklas „Maxima“ ruošia apie 80 tonų šaš-
lykų. Juos ir kitus iškyloms skirtus mėsos 
gaminius šiemet ruoš net 100 gamybos 
meistrų 67 tinklo mėsos cechuose, veikian-
čiuose visoje Lietuvoje. Vien marinuotų 
kiaulienos, paukštienos, jautienos, avienos 
šašlykų planuojama iškylautojams pasiūly-
ti daugiau nei 25 rūšių. Iš viso „Maxima“ 
savo pirkėjams šią vasarą siūlo daugiau kaip 
170 kepti paruoštų „Meistro kokybės“ mė-
sos gaminių, įvairių skonių, patogiai supa-
kuotų, kuriuos virtuvėje nenorintiems gaiš-
ti iškylautojams belieka tik išsikepti.

Elta

 Joninėms - apie 80 tonų šašlykų
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Eimantė JURŠĖNAITĖ

vasarai daugiau salotų

Šiltuoju metų sezonu daugelis galvoja apie 
dailesnes kūno linijas, nori lengvesnio maisto. 
Restorane „Basilico“ platus pasirinkimas sa-
lotų, pagamintų iš lietuviškame ūkyje užau-
gintų daržovių. „Ūkininkas maždaug 5 valandą 
ryto nuima derlių, o maždaug 9 valandą dar-
žovės jau pasiekia restoraną ir atsiduria lan-
kytojų lėkštėse. Taigi savo svečiams patiekia-
me tik patį šviežiausią ir kokybišką maistą“, - 
sakė restorano savininkas Saulius Andruške-
vičius. Lietuviškos daržovės puikiai dera su 
itališkais sūriais ir natūraliais prieskoniais, su-
kurdamos skonio harmoniją, įtiksiančią ir gur-
manui, ir sveikos mitybos šalininkui. 

Patobulintos sultys!

Besirūpinantis, kad restorane būtų tik ko-
kybiškas maistas ir profesionali komanda, 
S.Andruškevičius džiaugiasi, jog po nese-
niai vykusio Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos patikrinimo „Basilico“ 
gavo aukščiausią „5 kavos puodelių“ įver-
tinimą, reiškiantį, jog virtuvėje švara ir 
tvarka tiesiog puiki. Be to, restorano vir-
tuvėje puikuojasi tik naujausia ir geriausia 
technika, tokia, kokią naudoja žinomiau-
si pasaulio restoranai. „Neseniai į „Basi-
lico“ atkeliavo lėtaeigės sulčiaspaudės 
„Cooper“. Jomis išspaudžiame daugiau 
sulčių, kuriose išlieka maksimaliai daug 
vitaminų ir organizmui naudingų medžia-
gų. Dabar mūsų meniu - ir sultys su kvie-
čių želmenimis. Spaudžiamos naująja 
sulčiaspaude, jos nesisluoksniuoja, ilgiau išlie-
ka šviežios. Tai vienas iš kokybės rodiklių“, - 
sakė restorano savininkas. Be vitaminų tur-
tingų sulčių, vasarą puikiai gaivina svečių jau 
pamėgti ledų ir gaivūs sulčių kokteiliai.

Restoranai „Basilico“
n Goštauto g. 40C 

n Pylimo g. 21, Vilnius

n Daugiau informacijos: www.basilico-pica.lt
„Basilico“ meistrų pagamintus patiekalus galite 

užsisakyti į namus ar biurus telefonu 8 699 37835.

„Basilico“: 
skonis, naudingas sveikatai

RestoRanai

Sostinės restoranas „Basilico“, garsėjantis 
krosnyje keptomis picomis,  itališkais ma-
karonais ir ypatingo skonio kava, šiltuo-
ju sezonu siūlo didesnį lengvų ir gaiviai 
vasariškų patiekalų asortimentą. Dabar 
valgiaraštyje dar daugiau salotų ir sultys, 
kuriose maksimaliai daug vitaminų. Taigi 
įsibėgėjant vasarai restorane skanus ir la-
bai sveikas maistas.

Restoranas „Basilico“ po Maisto ir 
veterinarijos tarnybos patikrinimo gavo 

aukščiausią „5 kavos puodelių“ įvertinimą
„Basilico“ nuotr.

„Prosciutto e pollo” su 
vištiena ir vytintu kumpiu

„Marino” su lašiša

„Calamari” su jūros 
dumbliais ir grilyje 
keptu kalmaru 

„Kaprio” su  
mocarela ir 
pomidorais 

Braškinis 
„Bazilikas“ 

Bananų-cukinijų 
kokteilis 

su „laisvalaikio” 
kortele

 10%
nuolaida sąskaitai

 (išskyrus 
 dienos pietus)

n „Basilico“ pasididžiavimas - specialiai restoranui 
pagaminta krosnis, kūrenama uosių malkomis. Joje 
per valandą galima iškepti 195 picas.
n Kava gaminama vienu iš nedaugelio Rytų 
Europoje kavos aparatų „La Cimbali M-100“. „Tai 
tarsi kavos virimo aparatas „Ferrari“, kainuojantis 
kaip naujas mersedesas. Juo pagaminama ypatingo 
skonio kava, kurią labai pamėgo mūsų lankytojai“, - 
sakė S.Andruškevičius.
n Virtuvėje puikuojasi kepsninės, tokios pat, 
kokiomis naudojasi virtuvės šefai geriausiuose 
Kopenhagos ar Barselonos restoranuose.

RestoRano išskiRtinumas
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Ar pastebėjote, kad seneliai, veždamiesi 
mus mažus į pajūrį, visuomet pabrėždavo: 
„Kvėpuok giliai, čia daug jodo. Sveika.“ Į 
kurortus visi lekiame vaikštinėti pušynais, 
atrasti transporto ir dūmų neužterštas 
pievas ir panašiai. Sakome, kad važiuo-
jame sveikatintis. Taigi labiausiai visais 
laikais buvo vertinami gamtos teikiami 
sveikatos šaltiniai. 

Tarp Druskininkų pušynų

Piečiausias Lietuvos kurortas Druskinin-
kai nuo seno garsėjo gydomaisiais minerali-
niais šaltiniais, procedūromis, grynu oru, nes 
miestą supa nuostabūs pušynai, kuriuose 
vaikštinėdamas pamiršti ne tik laiką, bet ir 
visus darbus, problemas ir, rodos, pradedi 
gyvenimo spalvas matyti ryškiau. O jeigu dar 
kelią pastoja smalsi voverė, gali pamanyti ra-
dęs beveik rojaus kampelį. 

Štai tarp tokių gėrybių jau bene ketvirtą 
dešimtmetį skaičiuoja Druskininkuose įsikū-
rusi „Eglės“ sanatorija. Šalia miško ir ežerė-
lio esantis sveikatinimo kompleksas vilioja 
begalę turistų iš Lietuvos ir kitų pasaulio 

kampelių. Čia tikima, kad harmonijos ir svei-
katos reikia semtis iš gamtos teikiamų šalti-
nių, daugiau judėti, būti gryname ore, atrasti 
mineralinius šaltinius. Šie, rodos, elementa-
rūs dalykai dažnai pamirštami, tačiau svarbūs 
kiekvieno fizinei ir psichinei sveikatai bei 
stipriam imunitetui. „Eglės“ sanatorijoje puo-
selėjamos senos gydymo tradicijos, veikia 
reabilitacijos centras su mineralinio vandens 
ir gydomojo purvo gydykla. Tai lyg atskiras 
pušynų apsuptas sveikatos miestelis, esantis 
atokiau nuo miesto centro, puikiai tinkantis 
poilsiui su šeima. Be gausių procedūrų, ma-
sažų ir baseinų, čia galima rasti ir kitokios 
poilsinės veiklos. Mažieji mielai važinėsis 
dviračiais, žais specialioje žaidimų aikštelėje 
ar vaikų kambaryje, o suaugusieji galės žais-
ti krepšinį ar lauko tenisą tam pritaikytose 
erdvėse. Juk svarbiausia, kad viskas vyktų 
kuo arčiau gamtos. 

viliojantis Birštonas

Būtent šio miestelio apylinkėse kadaise 
medžiojo ir Vytautas Didysis, o mineralinio 
vandens šaltiniai tirti pradėti jau XIX a. pa-
baigoje. Metai bėgo, o Birštonas ne tik tapo 
kurortu, bet ir išsaugojo turtingą gamtą. Ku-
rį laiką primirštas Birštonas vėl suklestėjo 
dabar viliodamas kurortiniais malonumais.

Čia galima rasti ir antrąjį, naują „Eglės“ 
sanatorijos kompleksą bei gydymo centrą, ku-
riame lankytojams siūloma kelios dešimtys 
procedūrų ir paslaugų, kurių tikslas - gydymo 
procesą paversti malonumu. Leisdami laiką 
modernioje saulės terasoje ar mineralinio van-
dens voniose, mėgaudamiesi povandeninio 
masažo, baltojo purvo procedūromis, atgausi-
te jėgas, o svarbiausia - tą darysite pačiais 
natūraliausiais būdais. Žmonės, visą gyvenimą 
praleidę gamtos prieglobstyje, nė nepatikėtų, 
kad, be saulės, tyro oro ir judėjimo, yra geres-
nių vitaminų. Taigi šios vasaros atostogų pla-
nas kaip ir aiškus, telieka jį įgyvendinti. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

savijautos kodas

Sveikata iš gamtos

su „Laisvalaikio” 
kortele

12%
nuolaida gydymo 

ir sveikatinimo 
paslaugoms 

„Eglės“ sanatorijoje 
druskininkuose

Be gausių procedūrų, masažų ir 
baseinų, „Eglės“ sanatorijoje galima 
rasti ir kitokios poilsinės veiklos

„Eglės“ sanatorijos archyvo nuotr.

„Eglės“ sanatorijos lankytojams siūloma 
kelios dešimtys procedūrų, kurių tikslas –  
gydymo procesą paversti malonumu



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

SportaS

Savaitgalį SEB arenoje 
karaliavo moterys

Moterų skvošo susitikimai vyko vieną 
dieną ir vienoje amžiaus grupėje. Pirmojo 
Lietuvoje moterų turnyro nugalėtoja tapo 
Dovilė Dagytė, antrąją vietą iškovojo Irena 
Jekimovič, trečiasis trofėjus atiteko Inesai 
Daugirtaitei. Kaip teigė turnyro organizatorė 
ir skvošo entuziastė Rita Paškevičiūtė, idėja 
organizuoti moterų turnyrą brendo jau seniai, 
nes vis daugiau moterų susidomi šiuo aktyviu 
žaidimu ir natūralu, kad ateina laikas, kai norisi 
save išbandyti varžybose. „Pirmasis turnyras 
sukėlė daug azarto ir buvo labai įdomi patirtis 
visoms dalyvėms. Galiu drąsiai pažadėti, kad 
dar šiais metais organizuosime antrąjį skvošo 
turnyrą, ir manau, kad jis vyks lapkričio mėnesį 
tą patį savaitgalį kaip ir moterų teniso 
turnyras“, - pasakojo R.Paškevičiūtė.

Trijų dienų teniso turnyre moterys varžėsi 
trijose amžiaus grupėse ir dvejetų turnyre. 
Atkakliausios kovos vyko iki 40 metų amžiaus 
grupėje. Čia nugalėtoja tapo nuolatinė įvairių 
turnyrų dalyvė Erika Paule, finale tik po trijų 
setų kovos palaužusi klaipėdiškę Tatjaną 
Štukovą. E.Paule tenisą žaidžia nuo vaikystės 
ir, kaip pati teigia, kito laisvalaikio būdo ji net 
neįsivaizduoja.

Vasaros teniso turnyre visus nustebino 
trakiškė Aniceta Zamalaitienė. Ji, būdama 74 
metų, įspūdingai kovėsi keturiasdešimtmečių 
grupėje. Žaidėja įsitikinusi, kad amžius žaisti 
tenisą netrukdo, o ir kovoti su kur kas 
jaunesnėmis žaidėjomis jai tenka ne pirmą 
kartą. Po turnyro visos dalyvės susirinko į 
vakarėlį. Šį kartą jis vyko ispaniškos virtuvės 
restorane „Lizzaran“. Čia jų laukė ispaniškos 
brusketos ir paelijos, malonūs pokalbiai ir 
rėmėjų loterija.

Su „Laisvalaikio” kortele  
sporto paslaugų ir 

sveikatingumo klube SEB arena 

15%
nuolaida teniso, skvošo  

ir badmintono aikštelėms

Savaitgalį SEB arenoje vyko net du mote-
rų turnyrai - tradicinis reitinginis moterų 
teniso turnyras ir pirmą kartą Lietuvoje 
organizuojamas moterų skvošo turnyras. 
Abiejuose sporto renginiuose dalyvavo  
54 moterys iš visos Lietuvos.

Giedrė 
Kuncaitė

Eglė Visockaitė

Marina Krinickienė

Akimirkos iš 
teniso turnyro

SEB arenos nuotr.
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Parengė  
Vaida Andrikonytė
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SportaS

Teniso turnyro organizatorius Arnas 
Šimonis prizą įteikė Jurgitai Kveselaitei

Rasa 
Aidukenė

Irtautė  
Skardžiukaitė - Ščerbavičienė

Turnyro dalyvės pramogavo 
„Lizarran“ restorane
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Tiesos ir melai

Tikriausiai kiekvienas sugalvotume  
bent po vieną stereotipą apie lietuvius ir 
mūsų šalį. „Juk lietuviai niūrūs, rimti ir  
retai besišypsantys žmonės“, -  
pastebi pietietiško kraujo turintys šalies 
svečiai, pratę prie laisvesnio gyvenimo 
stiliaus. O kokie gi stereotipai apie  
lietuvius buvo gajūs XIX amžiuje?  
Apie tai „Laisvalaikiui“ pasakojo Istorinių  
ir genealoginių tyrimų instituto istorikė  
genealogė Kornelija GurecKAItė. 

Ringailė Stulpinaitė

- Kokie ir apie ką buvo susiformavę 
įvaizdžiai bei stereotipai XIX a. visuo-
menėje? 

- Galima išskirti keletą stereotipų ir įvaiz-
džių blokų. Pirmasis - buvusi teritorinė pri-
klausomybė. Pavyzdžiui, kam priklausė Že-
maitija - ar ji buvo Lenkijos provincija, buvu-
sios LDK, o gal atskira šalis ir panašiai. An-
trasis blokas - erdvės, gamtos suvokimas, o 
trečiasis - žmogaus įsivaizdavimas, bendra-
vimo manieros, apranga ir kultūra apskritai. 
O keliaujant sukauptos žinios, potyriai plito 
sugedusio telefono principu. Tai reiškia, kad 
koks nors keliautojas papasakojo savo draugui 
arba aprašė apie lietuvius, draugas tą perlei-
do per savo suvokimo prizmę ir papasakojo 
dar kam nors, kol galiausiai pasakojimas nuo 
realybės labai nutolo ir tapo stereotipu. Juk 
kiekvienas žmogus pasakodamas prideda šį 
tą savo. 

- Kaip gimsta įvaizdžių mitai?
- Informacija plito, kaip jau minėjau, žo-

dine tradicija. Pasakojant vienas kitam. Taip 
pat tokios informacijos galima rasti rašyti-
niuose šaltiniuose. Tai įvairūs prisiminimai, 
pasakojimai, kelionių dienoraščiai ir aprašy-
mai, laiškai. Po prijungimo prie Rusijos im-
perijos, rusų valdininkai keliaudavo po Lie-
tuvą ir norėdami pažinti kraštą bei sukurti 
efektyvesnį valdymą,  vedė vadinamuosius 
istorinius statistinius aprašymus: aprašė že-
mes, kelius, skaičiavo upes, žmones. Prie 
tokio sauso statistinio darbo buvo mėgstama 
pridėti ir išgirstas istorijas, senuosius vietos 
pasakojimus, padavimus, miestų ir miestelių, 
gamtos paminklų įkūrimo ar atsiradimo le-
gendas. Žodinė tradicija, publikuojami tekstai 
paveikė ir grožinę literatūrą. Tiesa, žvelgiant 
į senesnę istoriją, Prūsų kronikoje taip pat 
galima atrasti labai įdomių faktų, kurie skai-
tant suformuotų tam tikrus stereotipus. Tai-
gi paaugliai, kurie dievina vampyrus ir vilko-
lakius, tokių dalykų rastų ir ten. Norbertas 
Vėlius, rašęs apie mitologinius dalykus, sa-
kmių būtybes, rado Prūsų kronikoje minimus 
vilktakius. Mūsiškai dabar tai būtų suvokiama 

kaip vilkolakis. XIX a. - tai romantizmo am-
žius ir grįžtama į istoriją, domimasi sakmė-
mis, mitologija, tai tampa viena pagrindinių 
siužetinių linijų. 

- Kokių radote teigiamų stereotipų?
- Tiesą sakant, XIX a. buvo gajus stereoti-

pas, kad mes, lietuviai, esame buvusios Abiejų 
Tautų Respublikos labiausiai necivilizuota te-
ritorija. Tai būtų neigiama prasmė, bet reikia 
žvelgti į daugelį veiksnių. Čia atsiranda ir ro-
mantika, susižavėjimas gamta. Tas necivilizuo-
tumas turi ir teigiamą konotaciją. Žavimasi ne-
paliestos gamtos grožiu, jos turtais, žaluma, 
ežerais, miškais, giriomis. Nežinojimas, kas 
ten yra, labiausiai ir kaitino keliautojų, skaity-
tojo fantaziją. Ir žiūrėkite, pasaulyje iki šiol 

žinoma, kad mūsų kraštovaizdis yra labai žalias, 
turime gražią gamtą. Tiesa, jeigu keliautojas 
buvo iš Vakarų Europos ir turėjo mažiau iš-
ankstinės informacijos, prieinamos literatūros 
apie lietuvius, jis dažniausiai rašė tik apie emo-
cinius potyrius. Kaimyninių šalių, lenkų, rusų 
keliautojai jau turėjo žinių ir keliaudami buvo 
susiformavę tam tikrą išankstinę nuomonę, 
žinojo kai kuriuos istorinius faktus apie mūsų 
kraštą. Lenkų keliautojas Teodoras Triplinas 
buvo labai susižavėjęs mūsų kaimo vietovėmis. 
Jam kaimo kultūra netgi pasirodė aukštesnė už 
miesto kultūrą. Konrado Maltės Bruno (Conrad 
Malte-Brun) 1829 m. geografijos žinyne apie 
Žemaitijos kraštovaizdį buvo rašoma, kad ten 
iki dabar (XIX a. - red. past.) yra gausu miškų, 
gyvena labai daug meškų, vilkų ir kitokių lau-

Stereotipinis 
senovės lietuvis – koks jis?

Istorikė genealogė Kornelija 
Gureckaitė, tyrinėdama 

stereotipus apie lietuvius, 
šaltiniuose atrado, jog žemaičių 

moterys nuo seno buvo giriamos 
dėl grožio ir fizinės stiprybės

Stasio Žumbio nuotr.
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kinių žvėrių, pagal senuosius žemaičių papro-
čius garbinamos didžiulės gyvatės. Tai formuo-
ja du stereotipus: kraštovaizdžio - nepaliesto, 
romantiško, laukinio, mistinio; ir žmogaus - vis 
dar turinčio ryšį su senuoju pagonišku tikėjimu. 
O Vilnius visuomet buvo laikomas daugiakul-
tūriu miestu, kuriame gyveno daugybė tautinių, 
religinių bendruomenių. 

Iki šiol mes labai didžiuojamės ir giriamės 
lietuvių moterų grožiu. Tai tikrai ne naujas 
stereotipas. Mane sužavėjo B.Zabrockio že-
maitės moters aprašymas veikale „Apybraiža 
apie rusų ir lenkų karą: „Šitų šiauriečių gro-
žis yra nežemiškas, beveik dangiškas, įkve-
piantis tyrai meilei ir stipriam garbinimui.“ 
T.Triplinas yra minėjęs, kad žemaitės yra ne 
tik labai gražios, bet ir itin stiprios fiziškai. 
Galima pastebėti, jog XIX a. buvo pradėtas 
teigiamai vertinti, kartais net idealizuoti vals-
tietis. O iki tol buvo idealizuojami tik aukš-
tųjų sluoksnių asmenys. 

- Apie ką buvo kuriami neigiami ste-
reotipai?

- Vakariečiai neretai atkreipdavo dėmesį į 
tai, kad mūsų vietovėse tarsi sustojęs laikas. 
Graži gamta, puikūs žmonės, tačiau gana už-
dari, sunkiai įsileidžiantys naujoves. Tuo metu 
kelionėse įprastas dalykas buvo vadinamosios 
arklių stotys. Tai reiškia, kad keliautojas, at-
vykęs iki arklių stoties, galėjo pasikeisti arklį. 
Palikdavo savąjį ir pasiimdavo kitą. Taigi vie-
nam keliautojui buvo itin keista, kad jam davė 
kažkokį mažą arklį. O tai buvo žemaitukas. 
Suprask, kažkokį neūžaugą  pakišo. (Šypsosi.) 
Tie, kurie buvo matę mūrinę statybą, gražią 

architektūrą, stebėjosi tuo, kad mūsuose vis 
dar buvo gausiau medinės statybos namų ir 
bažnyčių. T.Triplinas, nuvykęs į Raseinius, 
bandė ieškoti pramogų ir patogumų. Jis paste-
bėjo, kad krikščioniškų smuklių nėra. Vakare 
norėjo nueiti į spektaklį Raseinių teatre, o teat-
ras buvo arklidėje. Tai įsivaizduokite, ką tokius 
jo atsiminimus perskaitęs žmogus turėtų gal-
voti apie lietuvius ir mūsų šalį. Kad visas mū-
sų kultūrinis gyvenimas vyksta kažkokiose 
arklidėse ir pagalbiniuose pastatuose?

Taip pat mes gaudavome velnių už ne-
tvarkingus kelius. Būdavo keliautojų, kurie 
vengė keliauti pro mūsų šalį, nebent neturė-
davo iš ko rinktis, nes infrastruktūra buvo 
labai prasta, miškuose nemažai plėšikų. Ypač 
keliaujant link jūros. 

- Tikriausiai galima aptikti ir absur-
diškų stereotipų?

- Absurdiškus ir fantastinius stereotipus 
dažnai formavo grožinė literatūra. Išgirstos ar 
perskaitytos istorijos, regėtos girios labai sti-
muliavo rašytojų fantaziją. Prospero Merimė 
(Prosper Merimee) novelės „Lokys“ pagrin-
dinis veikėjas yra grafas Šemeta. Žemaitija, 

kurioje gyvena minėtas grafas, vaizduojama 
kaip utopiškas kraštas, kur yra vos du trys 
europinius standartus atitinkantys dvarai, o 
visa kita atseit yra viena didžiulė giria, mistinė 
erdvė. Joje slypi didžiulė žvėrių karalystė, ku-
rios gelmių dar niekas nėra ištyręs, tačiau ra-
šoma, kad ten - žvėrių respublika, o gal net 
konstitucinė monarchija: liūtai, lokiai, brie-
džiai, stumbrai, mamutai ir panašiai. Iki kokio 
absurdiškai fantastinio vaizdo prieinama. Taip 
pat pasakojama, kad grafo Šemetos motiną, kai 
jo laukėsi, buvo užpuolęs lokys ir jai įdrėskė. 
Gimęs vaikas įgavo antgamtinių galių - suge-
ba pasiversti meška. Tokie grožinės literatūros 
perliukai nebuvusiems mūsų krašte sudary-
davo įspūdį, kad pas mus vis dar mistiškas 
tamsumas, nemažai užsilikusių pagonybės ap-
raiškų, neįžengiamos girios su baisiais žvėri-
mis ir vilktakiais. Netgi buvo manoma, kad pas 
mus gyveno pusiau žmonės, pusiau žvėrys. 
Tačiau mums, pažįstantiems savo istorinę pra-
eitį, pasirodytų mažų mažiausiai keista. Juk ir 
čia virė kultūrinis, visuomeninis gyvenimas, 
XIX a. pradžioje veikė imperatoriškasis Vil-
niaus universitetas, aktyvūs buvo jo studentai. 
Apie tai būtų galima daug papasakoti.

- Ar yra tokių, kurie būtų gajūs iki 
mūsų dienų?

- Nuo seno buvo susiformavęs Kauno kaip 
provincijos miesto stereotipas, beje, jis išlikęs 
iki dabar. Tai nėra vilniečių sukurtas stereo-
tipas, jį sukūrė keliautojai, diplomatai dar 
XVII a., pastebėję skirtumus tarp Vilniaus ir 
Kauno. Kaunas buvo laikomas provincijos 
centru, o Vilnius - politikos, kultūros.

Tiesos ir melai

„XIX a. buvo 
pradėtas  
teIgIamaI 
vertIntI, kartaIs 
net IdealIzuotI 
valstIetIs“

Radijo laidų vedėja vilma Čereškienė

Na, kiek man teko girdėti iš draugų užsieniečių, Lietuvą pa-
saulis pirmiausia žino dėl krepšinio, dėl to, kad mūsų krepšinin-
kai puikiai žaidžia, o ši sporto šaka šalyje yra tikrai mylima.  
Antras stereotipas, kad Lietuva yra gintaro šalis, čia atvažiavu-
sieji žino, kad reikia pirkti ir vežti lauktuvių gintarinius dirbinius. 
Na, ir visiems gerai žinomas stereotipas, kad lietuvės - labai gra-
žios moterys.

sporto komentatorius, Tv laidų vedėjas, rašytojas 
Robertas Petrauskas

Aš esu iš tų žmonių, kurie stengiasi vengti stereotipų. Tačiau 
manau, kad kuo daugiau gerų stereotipų, tarkime, apie gražias Lie-
tuvos moteris, tuo smagiau gyventi.  Tiesa, esu girdėjęs tokį stereo-
tipą, kad lietuviai nemoka įvertinti to, ką turi ir pasidžiaugti. Deja, 
stereotipai dažniau būna su neigiama konotacija, pikti, tačiau ne 
visada teisingi.

kokius sTeReoTiPus aPie lieTuvius iR mūsų šalį žino žinomi žmonės?Stereotipinis 
senovės lietuvis – koks jis?
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SavaitėS akcentaS

Vos prasidėjus pasaulio futbolo čempionatui, aistringiausi sirgaliai suskubo ieškoti draugiškų futbolui 
vietų mieste, kad įsimintiniausias pirmenybių rungtynes galėtų stebėti linksmoje draugų kompanijo-
je. Šiaip ar taip, vasarą tikrai neįdomu sėdėti prie televizoriaus ekrano ant sofutės, net ir dėl futbolo. 
Dabar vilniečiai ir miesto svečiai turi specialiai šiam renginiui skirtą sirgalių zoną prie Baltojo tilto, 
pačiame centre. Šioje grupės ŽAS nario Lino Zarecko iniciatyva įrengtoje sirgalių zonoje bus galima 
patogiai stebėti visas varžybas. Čia futbolo sirgalius iš toli pasitinka 45 kv.m dydžio ir itin didelės re-
zoliucijos ekranas, be to, galima dalyvauti žaidimuose ir laimėti įvairių prizų. Dėl L.Zarecko atkaklu-
mo ši sirgalių zona yra pirmoji ir kol kas vienintelė tarptautinės futbolo federacijos FIFA licencijuota 
varžybų žiūrėjimo vieta šalyje.

Ringailės StulpinaitėS ir Stasio Žumbio fotoreportažas

Mėnuo su futbolu 
Vilniaus centre

Dar prieš prasidedant varžyboms didžiausi 
futbolo aistruoliai užsiima geriausias vietas

Futbolo aistruoliai prie Baltojo 
tilto varžybas gali stebėti per itin 

didelį, aukštos raiškos ekraną

Lino Zarecko dėka ši futbolo 
mėgėjų zona yra pirmoji ir kol kas 

vienintelė tarptautinės futbolo 
federacijos FIFA licencijuota 

varžybų žiūrėjimo vieta šalyje
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Futbolomanija

Vokietis futbolo aistruolis iš Maubacho, 

Pietų Vokietijos, pasiruošė pasinerti į fut-

bolo aistras papuošdamas savo namą ir ma-

šiną Vokietijos vėliavomis.

Pasaulio futbolo čempionato 

šeimininkė Brazilija šalies spalvo-

mis ir futbolo simboliais išgražino 

miestus prieš futbolo šventę. Pa-

naudotos ne tik atskiros detalės ar 

akcentai - kai kur čempionato ak-

centu tapo ištisos gatvės.

bRaZilija. 
Papuošti miestai

VoKiEtija. nacionalinis 
pasididžiavimas

Futbolo aistruoliai iš Indijos Mumba-
juje kreipėsi į profesionalius kirpėjus, kad 
padažytų plaukus ir padarytų šukuoseną, 
skirtą pasaulio futbolo čempionatui.

inDija.  
Darbo turi kirpėjai
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Futbolomanija

Treneris užsnūdo per 
spaudos konferenciją

Meksikos rinktinės vyriausiasis tre-
neris Migelis Erera (Miguel Herrera) už-
snūdo per spaudos konferenciją, skirtą jo 
auklėtinių rungtynėms su Kamerūno at-
stovais pasaulio futbolo čempionate Bra-
zilijoje, praneša „hoyvere.com“. Išklausęs 
vieną iš klausimų, futbolo specialistas su-
dėjo rankas ant krūtinės, susimąstė ir ėmė 
snausti. Kai į M.Ererą kreipėsi kitas žur-
nalistas, treneris nubudo ir toliau bendra-
vo su žiniasklaidos darbuotojais. Neseniai 
M.Erera buvo pripažintas mažiausią algą 
gaunančiu treneriu pasaulio futbolo čem-
pionate. Jis per metus uždirba 125 tūks-
tančius svarų sterlingų (541 250 litų).

dėl fuTbolo  
aTsisakyTų sekso

Devyniems iš dešimties vedusių Kro-
atijos vyrų pasaulio futbolo čempionato 
rungtynės yra svarbiau nei seksas, pa-
rodė apklausa. Buvo apklausti 30-50 
metų amžiaus vyrų - 40 proc. responden-
tų sakė sutinką mėnesiui atsisakyti sek-
so. Pusė apklaustųjų teigė, kad pasaulio 
pirmenybių rungtynes geriausia stebėti 
namuose su draugais, o vienas trečdalis 
apklausos dalyvių sakė namuose turintys 
du televizorius, kad išvengtų šeiminių 
nesutarimų dėl laiko prie ekrano.

dėl fuTbolo kinai  
masiškai sunegalavo

Kinijoje futbolo aistruoliai stengiasi 
įsigyti padirbtus nedarbingumo lapelius, 
kad galėtų neiti į darbą ir ramiai žiūrė-
ti Brazilijoje vykstančio pasaulio futbolo 
čempionato rungtynes.

Prieš čempionatą ypač išpopuliarėju-
si „paslauga“ atsieina apie 50 dolerių 
(127,5 lito). Dauguma rungtynių Brazi-
lijoje vyks tuo metu, kai Kinijoje bus gili 
naktis arba ankstus rytas. Sumokėję kiek 
daugiau kaip 300 juanių (apie 123 litus), 
futbolo mėgėjai gauna pažymas su ants-
paudais ir tikėtinomis diagnozėmis.

Kinijos gyventojai labai domisi čem-
pionatu, nors jų šalies rinktinė neiško-
vojo kelialapio į Braziliją.

Elta

Įdomu

Migelis Erera 
(Miguel Herrera)
Eltos nuotr.

Vaškinės žymių futbolininkų figūros 

iš Bankoko „Madam Tiuso“ muziejaus 

išsirikiavo viename šalies sostinės sta-

dione. Aistruoliai norėjo nusifotografuo-

ti „su futbolo žvaigždėmis“, tad susidarė 

eilė prie Anglijos rinktinės žaidėjo Veino 

Runio (Wayne Rooney), Vokietijos fut-

bolininko Stiveno Gerardo (Steven Ge-

rard), Krištiano Ronaldo (Cristiano Ro-

naldo)  ir kitų figūrų.

tailanDaS.  
Vaškiniai stabukai

Viename Tokijo prekybos centrų par-
duodamas iš 3 kilogramų gryno aukso 
pagamintas futbolo kamuolys, įvertintas 
420 000 JAV dolerių (1,071 mln. litų)

jaPonija.  
auksinis kamuolys
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Senka kraujodaros ląstelių atsargos

Ponia H.van Andel-Šiper gimė 1890 metais, 
o mirė 2005, miegodama ir būdama aiškaus pro-
to. Skrodimo metu nustatyta, kad jos smegeny-
se nebuvo nė menkiausių būdingų senatvės ligų, 
Alcheimerio ir Parkinsono, požymių. Su tokiu 
fenomenu medikai susidūrė pirmą kartą. Likus 
kelioms dienoms iki mirties, senutė kreipėsi į 
senelių namų, kuriuose gyveno, direktorių, sa-
kydama: „Gera čia pas jus, bet ponas iš viršaus 
pasakė, kad man metas išeiti.“ Ir išėjo, palikdama 
savo kūną medikams, kad šie jį tyrinėtų, kaip 
nori. Štai mokslininkai ir patyrinėjo ilgaamžės 

kraują, norėdami nustatyti, kaip jį paveikė 115 
metų. Iššifravus genomą paaiškėjo: sveikose 
kraujo ląstelėse, leukocituose, susikaupė daugiau 
kaip 400 mutacijų, bet visos jos susitelkė neko-
duojančiose genomo dalyse, tai yra nekenkė or-
ganizmui ir nedarė įtakos gyvenimo trukmei. 
Vėliau paaiškėjo visai keistų dalykų: prieš pat 
mirtį senutės kraują sudarė ląstelės, pagamintos 
vos dviejų aktyvių kamieninių ląstelių, kurios 

vadinamos hematopoetinėmis, nors paprastai 
kraują gamina apie 1000 tokių ląstelių. Kitaip 
tariant, kamieninių kraujodaros ląstelių atsargos 
išseko, kraujas iš esmės nebeatsinaujino.

Mokslininkai aiškina, kad žmogus gimsta 
turėdamas apie 20 tūkst. hematopoetinių ka-
mieninių ląstelių. Jos yra kaulų čiulpuose, pa-
sižymi savybe intensyviai dalytis virsdamos 
visų rūšių kraujo ląstelėmis. Taip kraujas ir 
atsinaujina. Metams bėgant kamieninių ląste-
lių gebėjimas dalytis silpnėja. Joms dalijantis 
kaskart trumpėja chromosomų galai, vadina-
mosios telomeros. Kol tampa vos pastebimos. 
Pagal vieną iš hipotezių, būtent nepaliaujamas 
telomerų trumpėjimas (moksliškai - ne visa 
replikacija) ir sendina, kol žmogus numiršta. 
Hendrikjės kraujo ląstelių telomeros pasirodė 
esančios 17 kartų trumpesnės už galvos sme-
genų ląstelių chromosomų telomeras. Smege-
nys buvo sveikos, o kraujas - ne.

Amžina jaunystė - įmanoma?

Ar įmanoma išlaikyti jaunystę ir pailginti 
žmogaus gyvenimą suleidžiant jam kraujodari-

nių kamieninių ląstelių? 
Amsterdamo universiteto 
medicinos centro moksli-
ninkų grupės vadovė Henė 
Holstegė (Henne Holstege) 
mano, kad tai įmanoma. O 
suleisti bus galima kamieni-
nių ląstelių, paimtų ir už-
konservuotų po gimimo. Jos 
bus be mutacijų, o jų telo-
meros - viso ilgio. Moksli-
ninkės nuomone, galima pa-
imti ir suaugusio žmogaus 
kamieninių ląstelių, jas iš-
saugoti ir po daugelio metų, 
kai jis pasens, jas suleisti. 
Tada jo telomeros vėl nors 
truputį ilgės. Bet tai įmano-
ma tik su krauju.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Ilgaamžiškumo paslaptis - 
kraujyje?

Gyvenimas baigiasi, kai organizmas ne-
begamina naujo kraujo. O per daug metų 
susikaupusios mutacijos, kurioms anksčiau 
buvo verčiama kaltė dėl senėjimo, apskri-
tai yra niekuo dėtos. Tokią išvadą paskelbė 
grupė mokslininkų iš JAV ir Olandijos, ku-
ri išanalizavo vienos iš seniausių pasaulio 
moterų, 115 metų nugyvenusios olandės 
Hendrikjės van Andel-Šiper (Hendrikje van 
Andel-Schipper) kraujo ląstelių genomą.

„Bus galIma 
suleIstI 
kamIenInIų 
ląstelIų, paImtų  
Ir užkonservuotų 
po gImImo“
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Tyrinėdami Havajų salose gyvenančių abo-
rigenų DNR, genetikai nustatė, kad salyną ko-
lonizavo išeiviai iš Afrikos maždaug prieš 2300 
metų - vadinasi, istoriniu požiūriu jų kelionė 
Žemėje prasidėjo ne taip seniai. „Nė vienas 
gyvūnas nemigruoja taip kaip žmogus, - teigia 
Leipcigo evoliucinės antropologijos instituto 
direktorius Svantė Pebas (Svante Paabo). - Ne-
andertaliečiai gyveno ne vieną šimtą tūkstan-
čių metų, bet jie nebuvo keliautojai. Vos per 
50 tūkstančių metų mes apgyvendinome visą 
Žemę.“ S.Pebas tvirtina, kad žmonių, kurie 
siekia atverti naujus horizontus, tik gausėja ir 
jie jau svajoja užkariauti tolimąjį kosmosą. Tarp 
jų - Maiklas Baratas (Michael Barratt), nardy-
tojas, lakūnas, gydytojas, jūreivis, vienas iš tų, 
kurie su kitais 12 žmonių ruošiasi skristi į Mar-
są, nors žino, kad šansų grįžti atgal nėra daug. 
Bet tai jo nesustabdo. Naujų atradimų troški-
mas įveikia mirtino pavojaus riziką. Atsakymo 
į klausimą „kodėl“ reikia ieškoti žmogaus ge-
nome. Pasirodo, tokiems žmonėms būdinga 
geno DRD4 mutacija, vadinama atmaina 7R.

Genetikų atradimai

Geno DRD4 atmainą 7R 1999 metais at-
rado grupė genetikų iš Kalifornijos universi-
teto, vadovaujama Čuanšeno Čeno (Chuans-
heng Chen). Būtent jie išsiaiškino, kodėl smal-
sumas yra stipresnis už savisaugos instinktą. 
Pasirodo, žmogaus smegenų ląstelėse gami-
namas specialus baltymas dopamino recepto-
rius D4, susijęs su malonumo jutimu. Tai štai, 
genas DRD4 ir atsako už tą patį baltymą. Ne-
gana to, Kalifornijos mokslininkai nustatė, kad 
esama įvairių šio geno variacijų, o dažniausia - 

4R. Jos turėtojai siekia gauti naujų pojūčių, bet 
ne tiek, kad rizikuotų. Bet 20 proc. žmonių 
DRD4 turi variaciją 7R, silpnai veikiančią ma-
lonumą. Būtent tokiems „laimės kūdikiams“ 
ir sunku nusėdėti vietoje, nes neurocheminei 
pusiausvyrai pasiekti reikia ryškesnių įspū-
džių. Tokių žmonių elgsenos modelių analizė 
išryškino dėsningumą - polinkį į avantiūrizmą. 
Negana to, per daugiau kaip 12 tyrinėjimo me-
tų paaiškėjo, kad dažniausiai 7R būdingas žmo-
nėms, kurių protėviai, ieškodami geresnio gy-
venimo, paliko istorinę tėvynę.

Hiperaktyvumo sindromas

Amerikiečių pedagoginėje praktikoje ilgai 
vyravo „žemdirbių ir medžiotojų“ teorija. Pa-
prasčiau tariant, ramius vaikus mokytojai pri-
skirdavo prie „žemdirbių“, o aktyvius - prie 
„karių“. Buvo manoma, kad atspaudą mokinių 
elgsenai uždeda paveldimumas. Tačiau praė-
jusio amžiaus 9-ojo deš. pabaigoje netikėtai 
buvo įvestas terminas „dėmesio trūkumo ir 
hiperaktyvumo sindromas“ ir psichiatrai įgijo 
teisę nutrūktgalviams skirti raminamųjų pre-
paratų. Ir išties, vaikai tapdavo ramesni. Bet 
nutraukus tokį gydymą jų hiperaktyvumas tik 

padidėdavo. Padėtis pasikeitė visai neseniai, 
kai buvo nustatytas tiesioginis minėto sindro-
mo ir avantiūrizmo geno ryšys. Buvo net ki-
lusi idėja skirstyti moksleivius į klases pri-
klausomai nuo jų geno DRD7 variacijos - 7R 
ar 4R. Tačiau šios idėjos buvo atsisakyta, nes 
suaugę jie vienaip ar kitaip turės bendrauti.

Einšteinai ir frankenšteinai

Daugelis ekspertų ir analitikų yra įsitiki-
nę, kad žmogus, turintis geno atmainą 4R, 
vargu ar gebėtų įvykdyti žmogžudystę ir tai 
galėtų būti išteisinamojo alibio pagrindas. Ir 
priešingai, tarp tų, kurie turi „avantiūrizmo“ 
geną, pasitaiko kuo tikriausių pabaisų. Nors 
mokslininkų, atradusių geną DRD4, nuomone, 
7R demonizuoti nereikėtų: tyrimai rodo, kad 
daugelis „avantiūristų“ tampa puikiais moks-
lininkais, kurie iškelia neįtikimiausias hipote-
zes ir paskui jas įrodo. „Tai tik geno variacija, 
atsiradusi dėl išorinių priežasčių, - įsitikinęs 
Kenetas Kidas (Kenneth Kidd) iš geno atra-
dėjų komandos. - Prisiminkime kad ir laktozės 
virškinimo geną. Prieš 15 tūkst. metų beveik 
niekas to geno neturėjo, nes jis nesuteikdavo 
jokių pranašumų. Bet kai pirmieji valstiečiai 
Europoje pradėjo ganyti karves ir gyvenimo 
būdas visiškai pasikeitė, šis genas suteikė 
žmonijai galimybę atrasti patikimą maisto šal-
tinį - pieną. Tas pats ir čia: jei avantiūrizmo 
geno turėtojai gaus geresnių galimybių dary-
ti karjerą moksle ir versle, jis stiprės.“

Tikriausiai būtent taip ir bus. Vadinasi, vis 
dažniau gims ir einšteinų, ir frankenšteinų.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

 Mokslo kodas

lemia avantiūrizmo genas

„Naujų atradimų 
troškimas įveikia 
mirtiNo pavojaus 
riziką - tokiems 
žmoNėms būdiNga 
geNo drd4 
mutacija“

Žmogaus aktyvumą 
Šiuolaikinės genetikos duomenimis, did
vyriai ir didieji piktadariai  kone broliai. 
Juos sieja... avantiūrizmo genas.
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Šunys šalia žmogaus gyvena ne vieną 
šimtą metų. Ir mus myli daug labiau, 
negu mes juos. O ar žinote, kad mūsų 
keturkojų draugų intelektas prilygsta 
dvejų metų vaiko intelektui? Kad jie ge-
ba suprasti iki 250 žodžių ir gestų, moka 
išspręsti paprasčiausius uždavinius ir net 
suskaičiuoti iki penkių? Siūlome geriau 
susipažinti su savo augintiniais.

skaičiai, istoriniai faktai

l  Nors šunys buvo prijaukinti maždaug 
prieš 33 tūkst. metų, jie neprarado pirmykš-
čių instinktų. Pavyzdžiui, kaip ir vilkai, šunys 
kaukia prieš Mėnulį, buriasi į gaujas.

l Šuniui būdingas gaujos instinktas, todėl 
jis šeimininką laiko gaujos vadu.

l Pirmasis gyvūnų teisių įstatymas buvo pri-
imtas XVII-XVIII a. Japonijoje. Už šuns nužudymą 
buvo baudžiama mirtimi, o miestiečiai į valkatau-
jančius šunis turėjo kreiptis „jūsų kilnybe“.

l Biblijoje šunys minimi 14 kartų.
l Dygliuotus antkaklius šunims išrado 

senovės graikai. Iš pradžių jie buvo skirti ap-
saugoti šuns gerklei nuo vilkų.

l 45 proc. šunų miega ant šeimininko 
lovos.

l Kanarų salos yra pavadintos šunų, ku-
riuos dievino vietos gyventojai, garbei (iš lo-
tynų „canis“).

l Iš viso yra 703 grynakraujų šunų 
veislės.

l Seniausiam šuniui, terjerui Maksui, 
2013 m. rugpjūtį sukako 30 metų. Matuojant 
žmonių masteliu   210 metų!

l Šunys turi 1700 skonio receptorių, 
žmogus   9 tūkst.

l Šuo užuodžia kvapą 10 tūkst. kartų ge-
riau už žmogų. Savo skanėstus laikykite pa-
tikimoje vietoje!

l Šuniukai turi 28 dantis, o suaugę šu-
nys   42.

Mūsų augintiniai

Ar pažįsti savo geriausią draugą?  
Įdomūs faktai apie šunis

arba

EPA-Eltos nuotr.
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Mūsų augintiniai

augintinių sugebėjimai, jausmai

l Šunys lengvai geba skaityti emocijas žmo-
gaus veide. Jie pasaulį mato ne juodą ir baltą,   
skiria geltoną ir mėlyną spalvas, bet ne taip aiš-
kiai kaip žmonės. Raudona ir žalia spalva šunims 
atrodo purvina gelsva, todėl jas painioja.

l Šunys mąsto kaip 2 metų vaikai ir ge-
ba mokytis. Kuo protingesnė veislė, tuo dau-
giau komandų įsimena.

l Šunys geba pasiekti iki 45 mylių per 
valandą greitį. Greičiausi šunys   skalikai.

l Šunys nejaučia kaltės, bet gali nusimin-
ti dėl šeimininko pykčio.

l Bendraujant su šunimis, juos glostant 
mažėja arterinis kraujospūdis.

l Tarnybiniai šunys mokomi suprasti, 
kad eina tarnybą. Po jos iškart tampa žais-
mingi ir energingi.

l Šunys vedliai gamtinius reikalus atlie-
ka pagal komandą, kad šeimininkas būtų pa-
siruošęs ir galėtų sutvarkyti išmatas. Vedliai 
patinai šlapinasi nepakeldami kojos.

l Šunys nemėgsta būti apkabinami, kaip 
patinka žmonėms ir primatams. Galūnės ant 
kūno jiems reiškia dominavimą, o šis jausmas 
šunims nemalonus.

l 72 proc. šunų šeimininkų mano, kad jų 
augintiniai gali išpranašauti audrą. Nuspėti orus 
šunims padeda puiki klausa, 10 kartų jautresnė 
už žmogaus.

l Prieš veikdami šunys instinktyviai 
reikalauja lyderio pritarimo. Jo manymu, jūs   
gaujos vadas. Bent jau taip turėtų būti.

l Kodėl šuniukas gaudo savo uodegą? 
Laukinėje gamtoje šunys sukamaisiais jude-
siais žolę paverčia jaukiu guoliu.

Jų sveikata

l Šunų kūno temperatūra yra aukštesnė 
negu žmonių, nuo 37,5 iki 39 C, o širdies pla-
kimo dažnumas svyruoja nuo 60 iki 120 
tvinksnių per minutę.

l Šunys kaip ir žmonės gali susirgti vė-
žiu. Vyresni kaip 10 metų šunys serga lim-
foma, odos vėžiu, minkštųjų audinių sarko-
ma ir t.t.

l Vokietijoje atliktas tyrimas rodo, kad 
šunys užuodžia kai kuriuos organinius jungi-
nius, reiškiančius vėžį, žmogaus organizme.

l Veterinarai teigia, kad šunims kenkia 
tabako dūmai. Dėl jų keturkojai gali susirgti 
kvėpavimo takų ligomis, alergija ir plaučių 
vėžiu.

l Šunys gali apšlubti, priežastys įvairios   
nuo rakšties letenoje iki artrito.

l Jiems negalima duoti šokolado, nes 
jame yra teobromino, kuris šunims, arkliams, 
papūgoms ir katėms   nuodai.

l Tyrimai rodo, kad šunys pailgu snukiu 
gyvena ilgiau už, pavyzdžiui, mopsus arba 
buldogus.

l Žmonės prakaituoja per visą odą, šunys   
per letenas.

l Didelio šuns širdis ramybės būsenos 
plaka kaip žmogaus, 60-100 tvinksnių per 
minutę ritmu, o mažo 100-140.

l Žmogaus tapatybė gali būti nustatyta 
pagal pirštų atspaudus, o šunis galima atskirti 
pagal nosies atspaudą.

l Šunų uoslė yra tūkstantį kartų jautresnė 
negu žmogaus. Labai svarbu, kad šuns nosis 
būtų drėgna, kaip tik dėl to jis supranta, iš kurios 
pusės sklinda kvapas. Kuo ilgesnė šuns nosis, 
tuo efektyvesnė vidinė vėsinimo sistema.

l Šunys kaip ir žmonės žagsi, kai ėda arba 
laka pernelyg greitai. Jie laka vandenį iš apatinės 
liežuvio dalies suformuodami „puodelį“.

l Tyrimai rodo, kad šunys gali pavydėti. 
Jų organizme gaminasi oksitocinas, susijęs 
su meilės ir jai giminingų jausmų išraiška.

l Šunys turi tris poras vokų: viršutinius, 
apatinius ir membraną, kuri mirkčiojant 
drėkina ir apsaugo akis.

ko jie bijo?

l Per audrą susidaro ypatingi garso 
dažniai, kuriuos pagauna šunų ausys. Mūsų 
augintinius panašūs garsai gali gąsdinti.

l Išgąsdintas šuo pabruka uodegą, taip 
slėpdamas kvapą, skleidžiamą liaukų, kurios 
yra jo asmens pažymėjimas.

Šunys turtuoliai

l JAV apie 1 mln. šunų tapo savo mirusių 
šeimininkų paveldėtojais.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Įdomūs faktai apie šunis
GARBINAMI. 
Nepale Divali 
šventės metu 
garbinamos 
varnos, karvės ir 
šunys - geriausi 
žmonių draugai

GARsIAusIAs. Baltuosiuose rūmuose gyvena 

JAV prezidento Barako Obamos (Barack 

Obama) šuo Bo 

ČEMPIONATAs. Hantington Byče, JAV 

Kalifornijos valstijoje, kasmet vyksta šunų 

plaukimo banglentėmis čempionatas
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Reklama
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Pramogos

„Jau keturioliktą vidurvasarį, kai gamta 
ir žolynai klesti, kupėja, rasoja, kartu švęsi-
me pačią archajiškiausią - trumpiausios nak-
ties, arba Saulės grąžos, šventę. Pasipuoš-
kite vainikais, susiskinkite devynių žolynų 
kupolę, pasiimkite lauknešėlį ir su šeimo-
mis, draugais atvykite į liepomis kvepiantį 
Verkių parką, - kviečia organizatoriai. - Nuo 
19 val. vakaro kupoliausime, bursime iš žo-
lynų, vaišinsimės vaistažolių arbata, suksi-
me kupolinių ratelius, sutartinėmis pagerb-
sime ugnies apeigas prie Lizdeikos aukuro, 
dainomis palydėsime vakaro saulę, šoksime 
prie laužo, leisime vainikus Nerimi, prausi-
mės ryto rasoje ir kartu sutiksime tekančią 
saulę.“

Šventėje dalyvaus žinomi Vilniaus mies-
to folkloro ansambliai „Jorė Dijūta“, „Lau-
kis“, „Varangė“, „Kūlgrinda“, „Raskila“ bei 
„Gimtinė“ ir „Alna“ iš Punsko. Veiks žolynų 
kermošius, dalyvaus Botanikos instituto vais-
tažolių žinovės, būrėjos iš žolynų. Šventės 
vedėja - senųjų tradicijų puoselėtoja Nijolė 
Balčiūnienė.

„Laisvalaikio“ inf.

Rasos šventė 
Verkių parke

Rasos šventė Verkių parke 
tampa gražia tradicija, kasmet 

sutraukianti vis daugiau žmonių
Stasio Žumbio nuotr.

Lietuvių etninės kultūros draugija birželio 
20 dieną Verkių parke organizuoja tradici-
nę Rasos šventę.
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„Karklė 2014“ 
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Festivaliai 

Pašėlęs „rodeo“ draugui ant pečių, rankų 
mostų „vėduoklės“ linguojant dievinamos 
muzikos ritmu, o gal ekstremalūs „pa-
rašiutininko“ šuoliai?.. Tai tik kelios po-
puliariausios pozos, apie kurias primena 
festivalis „Karklė Live Music Beach 2014“, 
raginantis išsirinkti patogiausią variantą ir 
atskleidžiantis naują pluoštą savo kortų.

Šūkis kursto fantaziją

Nors festivalio žvaigždžių plejada verčia 
svajoti apie stebuklingą teleportacijos įrenginį 
spėliojant, kaip reikės suspėti viską išgirsti ir 
pamatyti, organizatoriai ragina atsipalaiduoti. 
„Išsirink festivališką pozą!“ - toks yra naujasis 
šių metų renginio šūkis, su kuriuo publika lei-
sis į nuotykius Karklėje rugpjūčio 15-17 die-
nomis. „Festivališka poza - tai poza, kurią na-
tūraliai padiktuoja muzika, fantastiška kompa-
nija, saulė ir paplūdimio malonumai. Vieniems 
tai - šokinėjimas per bangas ir iškrova šokių 
aikštelėje iki ryto, kitiems galbūt jauki „balan-
dėlių“ poza sutikus savo vasaros meilę... Visos 
pozos geros, nėra taisyklių, nėra rėmų - juk 
tai vasara, tai Karklė!“ - šypsosi jau penktąkart 
vyksiančio festivalio kūrėjai.

Rengia stulbinančius performansus

Šią savaitę pagaliau paaiškėjo, kas dre-
bins tris festivalio klubų - „Electronic Circus 
Club“, „Underground Stage“ ir „Rock Club“ - 
scenas. Organizatoriai ne tik kruopščiai kom-
piliavo naujuosius „line up’us“, kuriuose mir-

ga daugiau nei 20 atlikėjų ir diskžokėjų var-
dų, bet ir laužė galvą su sceninės įrangos 
profesionalais, kaip sukurti kuo įspūdingesnį 
reginį. Ilgai trukusio „smegenų šturmo“ re-
zultatas - novatoriški ir originalūs sprendi-
mai. „Electronic Circus Club“ ir „Under-
ground Stage“ įprastas palapines šiemet kei-
čia į Karklėje pirmąkart iškilsiančias cirko 
pasirodymams pritaikytas erdves su rampa 
ir kita specialia įranga. Akrobatų triukai ir 
kitokio žanro performansai - visa tai suma-
nyta siekiant sustiprinti muzikos bangų tei-
kiamą euforiją.

Rengia staigmeną

Nors nenumaldomai tirpstant laikui iki 
Žolinės organizatoriai išmes dar ne vieną ko-
zirį, bylojantį apie tai, kad geresnės vietos 
2014-ųjų vasaros palydėtuvėms nebus, apie 
vieną svečią kalbama vos puse lūpų ir ši in-
triga bus išsklaidyta tik rugpjūčio 15-17 d.

Festivalį aplankys ir sau tinkamiausios po-
zos jame ieškos persona, kurią organizatoriai 
iki pat lemiamo momento įvardys kaip „Spe-
cial Guest“. „Pirmąkart Lietuvos festivalių 
istorijoje laukia itin originaliai užmaskuotas 
siurprizas. Kas tai - sužinos tik patekusieji į 
Karklės respubliką“, - į atviresnes kalbas ne-
sileido renginio kūrybinė komanda.

Vienas „grand“ nežinomasis, o greta - 
daugiau nei 70 atlikėjų, kuriuos mėginant iš-
vardyti greitai pritrūktų oro. Savo atvykimą 
jau patvirtino britų reperis Tinie Tempah, 
suomiai HIM, „Grammy“ apdovanojimą pel-
nę legendiniai „Inner Circle“, Marijonas Mi-
kutavičius ir gausybė kitų geidžiamiausiųjų 
iš Lietuvos bei užsienio.

kviečia išsirinkti savo festivališką pozą!
„Karklė 2014“ 

„Karklė Live Music Beach 2014“ vyks rugpjūčio 

15-17 dienomis.

Bilietus platina „Tiketa“

n „Electronic Circus Club“ scenos tvirtumą 
išmėgins kokybės kartelę vis aukščiau keliantis 
Mario Basanov, Ignas, nutrūktgalviai Radistai, 
Manfredas, Modestas Švoba-Rembo, Andrius 
Alien & Benua, St.Stereo, „The Sneekers“. 
n „Underground Stage“ nuo žemės kels „Tie 
Geresni“, „Freaks on Floor“ su Justinu Jaručiu prieša-
kinėje linijoje, perspektyvusis „indie“ roko ir elektro-
ninės muzikos atradimas ba., latviai „Audience Killers“. 
Regio ir „dub“ išpažinėjams - visą dešimtį muzikantų 
vienijančios „Ministry of Echology“ pasirodymas, 
svečiai iš Rusijos „Deepower“, estai „I Wear* 
Experiment“, MC Mesijus, Lilo & Innomine, Beissoul 
ir Einius.
n „Rock Club“ rikiuotėje Italijos importas „Rhyme“, 
taip pat Stiffer, latviai „Rebel Riot“, „Fans of the 
Sky“, „Chasing The Rise“, „Awakening Sun“.

Gausiai iR GaRsiai!

Mario Basanov

Festivalio svečiai - 
„Rhyme“ iš Italijos

Organizatorių nuotr.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Internetas

rubriką pristato „Gaumina“

D
ar

iu
s 

Ba
gd

ži
ūn

as

Ar „Coca-Cola“ gali pirmąją dieną universitete 
padėti susirasti būrį draugų? Kaip trumposio-
mis žinutėmis priminti apie pavojus keliuose? 
Ar futbolą galime oficialiai vadinti religija? 
Šiandien - apie reklamas, kurias įgyvendinti 
kainavo juokingai mažai, tačiau rezultatai stul-
binantys.

El. reklama: rekl  ama, kuri nekainuoja

Futbolas - oficiali religija  

Kas?
„Foca“.

Ką padarė?
Trumpame filmuke teisininkas pasa-

koja apie Brazilijoje egzistuojantį įstatymą, 
leidžiantį kiekvienam išpažinti norimą re-
ligiją. Vyras teigia, kad už 550 dolerių jis 
gavo notaro patvirtintą dokumentą, kuriuo 
futbolas pripažintas oficialia religija. Ką 
tai reiškia? Ogi tai, kad kiekvienas, kuris 
tvirtina jį tikintis, gali laisvai išeiti iš dar-
bo ir mėgautis varžybomis. Juk rungtynes 
galima įvardyti kaip apeigas.

Kodėl veikė?
Gėrimo gamintojai pasiūlė visiems 

mąstantiems lygiai taip pat registruotis 
tinklalapyje ir nurodyti, kokias rungty-
nes norėtų pamatyti. Kai tik vartotojas 
spustelėdavo mygtuką „siųsti“, jo virši-
ninkas gaudavo laišką su oficialiu raštu, 
informuojančiu, kad jo darbininkas tiki 
futbolą ir jam privalu tądien neiti į dar-
bą. Keisčiausia, kad viskas teisėta.

rezultatai
Kol čempionatas dar tik įsivažiuoja, 

rezultatus skaičiuoti gana anksti, tačiau 
mus ši kampanija jau pasiekė, vadinasi, 
Brazilijos žmonės apie ją tikrai žino.

http://goo.gl/rwkyZr

n Svarbiausia - idėja. Gera reklama gali ir nieko 

nekainuoti.

Vietoj 
IšVadų
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Trumpoji žinutė kovai su 
neatsargumu kelyje  

Kas?
„Volkswagen“.

Ką padarė?
Prieš pat kino seansą vietoj įprastų 

reklamų paleido vaizdo klipą, vaizduo-
jantį, kaip žmogus įsėda į mašiną, įjun-
gia muziką ir ramiai važiuoja tuščiu 
keliu. Viskas nufilmuota taip, kad gerai 
įsižiūrėjus galima pasijusti, lyg vairuo-
tum pats. Vos spėjate įsijausti, suvibruo-
ja telefonas, o išsitraukus patikrinti, kas 
gi parašė, automobilis šoka į kelkraštį ir 
rėžiasi į pirmą pasitaikiusį medį.

Kodėl veikė?
Trumposios žinutės visiems susirinku-

siesiems išsiųstos specialiu įrenginiu, o tiks-
las buvo parodyti, kad vairuojant pražudyti 
gali vos vienas nekaltas žvilgsnis į mobilio-
jo telefono ekraną. Būtent apie tai pasakoma 
vaizdo klipo pabaigoje pasirodančiu tekstu.

Rezultatai
Kiekvienas, matęs šią interaktyvią 

socialinę reklamą, ne juokais krūptelėjo, 
o slaptomis kameromis užfiksuotos re-
akcijos sulaukė daugiau nei milijono 
peržiūrų. Matyt, bus bent jau dvigubai 
tiek, nes įrašas įdėtas vos prieš savaitę. 

InteRnetas

El. reklama: rekl  ama, kuri nekainuoja Pirmos pažintys su „Coca-Cola“  

Kas?
„Coca-Cola“.

Ką padarė?
Ar pamenate, kaip jautėtės pačią pirmą 

dieną mokykloje ar universitete? Nedrąsu ne 
tik dėl svetimos erdvės, bet ir todėl, kad aplink 
nėra būrio draugų. „Coca-Cola“ nusprendė 
padėti jaunuoliams, tad koledžo kiemelyje pa-
statė pilną gėrimų šaldytuvą. Jų galėjai pasi-
griebti nemokamai, tačiau šioks toks iššūkis 
užklupdavo norint atidaryti.

Kodėl veikė?
Specialiai sukonstruoti kamšteliai veikė 

taip, kad sukdamas ranka niekaip negalėjai 
sulaužyti užrakto. Tačiau suglaudus du gėrimo 
buteliukus, kuo lengviausiai pasiduodavo. Pa-
stebėję tai jaunuoliai pradėjo ieškoti pagalbos ir 
pažindintis su aplink zujančiais šviežiais stu-
dentais.

Rezultatai
Teigiama, kad tądien įvyko šimtai pirmų-

jų pokalbių ir užsimezgė lygiai tiek pat drau-
gysčių. Vis dėlto koledžo studentai buvo maža 
norimos tikslinės auditorijos saujelė, tikrieji 
skaičiai pradėjo augti akcijos vaizdo klipą 
įdėjus į internetą. Per mėnesį peržiūrų skai-
čius šoktelėjo iki 7 mln., o kampanijos išlai-
dos lygios vos keliasdešimties gėrimo buteliu-
kų kainai.

http://goo.gl/uB6Gqs

http://goo.gl/HJgFns
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AŠTRUS ŽVILGSNIS

Kriminalai 
Iš žinių laidų išbraukčiau tokią 

rubriką kaip kriminalai. Negatyvios 
informacijos ir visų šitų baisių dalykų yra per 
daug, žmonės nuo tokių naujienų tik piktėja 
ir žiaurėja, vaikai mato blogą pavyzdį. Mano 
manymu, reikėtų rodyti tik tuos atvejus, kai 
yra dingęs žmogus ar skelbiama skubi 
evakuacija dėl įvykusių nelaimių.

Bulvaras 
Nenoriu tikėti, kad žmonėms yra 

įdomu raustis po svetimus apatinius ir žiūrėti, 
kas su kuo išsiskyrė, kas parsivežė naują 
kremą iš užsienio ar kas pasididino krūtinę. 
Nemanau, kad iš tokios informacijos vaikai 
gauna ką nors naudingo, be to, laužomas 
protingos ir gražios moters modelis. Išvaizda 
statoma į pirmą vietą, neva ji garantuoja 
jaunai mergaitei gerą ir kokybišką gyvenimą. 
Anaiptol.

Filmų Kartojimai ir muilo 
operos 

Man pabodo dešimt metų iš eilės žiūrėti 
„Vienas namuose“ ar „Bukas ir bukesnis“. Be 
to, atsisakyčiau muilo operų, kur jau neaišku, 
kur Chuljeta, kur Chosė, nes visur vaidina tie 
patys aktoriai. Norėtųsi įdomesnio turinio 
filmų.

Žinių laidų inFormatyvumas 
Žiniose pateikiama teisingiausia, 

greičiausia ir išsamiausia informacija be jokių 
interpretacijų, tik konkretūs faktai su 
reportažais bei siužetais iš įvykio vietų.

ŠoKių ir dainų projeKtai 
Muzikiniams ir šokių projektams 

dedu didelį pliusą. Pati dalyvavau, puikiai 
sekėsi. Žiūrovai gali matyti, kiek dalyviams 
reikia įdėti pastangų norint sukurti vieną ar 
kitą pasirodymą. Čia žiūrovams padovanojamos 
gražios akimirkos ir galbūt pačius motyvuoja 
atrasti dar vieną smagų laisvalaikio būdą.

Gyvenimo Būdo laidos 
Nuostabūs reportažai iš įvairių 

pasaulio kampelių, įdomūs pašnekovai, 
talentingi žmonės, besidalijantys savo 
istorijomis, nebijantys prisipažinti, kad 
kitados gyveno bendrabutyje ir valgė vien 
sumuštinius. Tokie pavyzdžiai skatina 
rizikuoti ir nebijoti.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ 

Televizijos pliusai ir minusai pagal

reitinGai

laisvalaiKis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  2 052

Nr. Laida   TV Reitingas

1 18:30 LNK 6,5
2 TELELOTO  LNK 6,1
3 PASAULIO FUTBOLO  
 ČEMPIONATAS/ISPANIJA-OLANDIJA LRT  5,9
4 PASAULIO FUTBOLO  
 ČEMPIONATAS/BRAZILIJA-KROATIJA LRT  5,7
5 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATO  
 ATIDARYMO CEREMONIJA LRT 5,7
6 PIKO VALANDA 2 LNK 5,5
7 SIMARONO ŽIRGAS TV3 5,3
8 POLICIJOS AKADEMIJA II.  
 PIRMOJI UŽDUOTIS LNK 5,2
9 21:30 LNK 5,1
10 TITANIKAS TV3 5,0

Duomenys: TNS LT, 2014 birželio 9-15 d.TV
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BTV  5,3 %
TV1  5 %
TV8  4 %
Lietuvos rytas TV  3,7 %
Info TV  2,6 %

REN Lietuva  1,9 %
Video ir DVD  1,3 % 
Liuks!  0,8 %
NTV Mir  0,7 %
LRT Kultūra  0,5 %

TV3 16,2 %

PBK 5,6  %

LRT Televizija 
12,5 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 17,1  %

TV6  6,2 %

LNK 16,7 %

TV6  4,9 % 
TV1  4 % 
Lietuvos rytas TV  3,8 % 
Info TV  3,4 % 
TV8  2,7 %

REN Lietuva  2,7 % 
Video ir DVD  1,3 %
Liuks!  1,2 % 
LRT Kultūra  1,1 % 
NTV Mir  0,6 % 

PBK 5,1 %

BTV 6,9 %

LRT Televizija 
11,7 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

Kiti  
kanalai 19,9 %

TV3 15 %

LNK 15,7 %

Ingridą Kazlauskaitę
Dainininkė INGRIDA KAZLAUSKAITĖ (30), 
gerai susipažinusi su televizijos laidų vir-
tuve, pasidalijo idėjomis, kaip patobulintų 
televizijos programų įvairovę, kad ji būtų 
ne tik linksma, bet ir naudinga tiek suau-
gusiesiems, tiek vaikams.

trumpai

Praėjusią savaitę prasidėjo pirmosios „Aklosios 
perklausos“ į LNK projektą „Lietuvos balsas“. 
Trečiajame šou sezone žiūrovų laukia ypač moderni, 
atnaujinta scena, galingiausia garso ir šviesų techni-
ka, net 13 visa fiksuosiančių kamerų ir daugiau nei 
20 lokacijų. Projekto vedėjų vairas patikėtas INGAI 
JANKAUSKAITEI ir Rolandui Vilkončiui, specia-
liesiems reporteriams Santai Audickaitei ir Šarūnui 
Kirdeikiui. 

LRT televizija žiūrovams pasiūlys naują laidą 
„Skonio improvizacija“. Joje - ne tik receptai, bet ir 
čia pat virtuvėje pagaminti patiekalai. Laidoje patir-
timi ir patarimais dalysis savo srities specialistai. 
Laidą ves ir save nauju amplua išbandys naujienų 
reporteris ARNAS MAZĖTIS. Laida bus rodoma 
kiekvieną šeštadienį 10 val. ryto. Artimiausiose 
„Skonio improvizacijos“ laidose visas dėmesys bus 
skiriamas lauko kepsniams.
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„Jei tau 14 metų ir tu skaitai šį straipsnį, 
verta pasiimti kortas į rankas“, - įsitikinęs 
iliuzionistas Rokas BeRnatonis (21). Jis 
savo triukais užburs teatro arenoje į Lnk 
projektą „Lietuvos balsas“ susirinkusius 
žiūrovus. nors Rokas prieš savaitę apsi-
gynė vizualinės komunikacijos bakalauro 
diplomą, jau kurį laiką pragyvena iš ma-
gijos. Jis juokauja - su trimis kortomis ir 
be cento kišenėje jis galėtų apkeliauti visą 
pasaulį.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kaip magija atsirado tavo gyvenime?
- Kaip daugelis šių laikų vaikų mokykloje 

neturėjau daug draugų, man buvo gana sunku. 
Magija buvo vienas iš mano pomėgių. Vėliau 
ėmiau lankyti iliuzionistų būrelį pas Arvydą 
Stonį, labai susidomėjau. Paskui su studentų 
programa buvau išvykęs į Jungtines Amerikos 
Valstijas, nors dirbau paprastą darbą, dėjau 
visas pastangas, kad mane pastebėtų ir kaip 
magą. Man pasisekė. Turėjau galimybę susi-
pažinti su žmonėmis, kurie dirba su Tina Ter-
ner (Tina Turner), Dajana Ros (Diana Ross), 
Maiklu Džeksonu (Michael Jackson).

- „Lietuvos balse“ savo triukais žavėsi 
tik Teatro arenoje susirinkusius žiūrovus, o 
jei reikėtų stebuklus rodyti prieš kameras - 
televizijos žiūrovams, ar būtų sunkiau?

- Taip, nes žmonės gali vaizdą sulėtinti, 
atsukti, priartinti, pažiūrėti tą patį kelis kar-
tus. O gyvą auditoriją apgauti lengviau.

- Ką pasakytum tiems, kas sako, kad 
magija tėra žmonių mulkinimas?

- Aš su jais sutinku. Bet kodėl tai daroma? 
Dėl jų pačių. Magijos triukais siekiu bent 
trumpam žiūrovus priversti sugrįžti į savo 
vaikystę, patikėti stebuklais, nusišypsoti.

- O ar nesunku pačiam paskui tikėti 
stebuklais, kai žinai, kad visa tai tėra 
miklių pirštų darbas?

- Kai supranti, kad čia nėra jokio stebuklo, 
atrandi kitokius stebuklus. Tikras stebuklas 
man yra šis pokalbis, šiandienos rytas, artimi 
draugai.

- Kasdienėse situacijose dažnai pasi-
naudoji savo triukais?

- Visada. Kai pamatau, kad, pavyzdžiui, kur 
nors degalinėje dirba liūdnas žmogus, padarau 

kokį nors triuką, kuris priverčia jį nusišypsoti. 
Bet darau tai nesiafišuodamas, kad esu iliuzi-
onistas. Pavyzdžiui, netikėtai ima skraidyti pi-
nigai, žmogaus veidas iškart nušvinta.

- Kokį sudėtingiausią triuką turi savo 
programoje?

- Turiu daug sudėtingų triukų. Pavyzdžiui, 
dėl ko dažniausiai nerimauja mano artimieji, 
yra pavojingų daiktų rijimas. Pavojingiausias 
triukas, kurį šiuo metu repetuoju, yra skutimo-
si peiliukų rijimas. Jie yra tikri, čia ne magijos 
triukas. Burnoje net žaizdų atsirado. Bet sma-
gu. Tiesa, žmonių kol kas nepjaustau, nes šis 
triukas susideda iš dviejų dalių - supjaustymas 
ir sujungimas. Kol kas moku tik pirmą dalį.

- Ar yra kokių triukų, kuriuos svajoji 
įgyvendinti?

- Jei Lietuvoje nori greitai išpopuliarėti, at-
sistok nugara į Seimą, pasiimk širmą, pasistatyk 
kamerą. Tęsti? Viskas. O jei rimtai, yra tam tikrų 
triukų, kurių dar niekas nedarė ne tik Lietuvoje, 
bet ir pasaulyje, niekas apie tai net nekalbėjo, ir 
tikiu, kad vieną dieną aš juos padarysiu.

- Ar gali paaiškinti kitų magų atlie-
kamus triukus?

- Ne visada. Buvau Las Vegase, mačiau 
Deivido Koperfildo (David Copperfield), Me-
ko Kingo (Mac King) ir kitų garsiausių iliu-
zionistų pasaulyje pasirodymus ir prisipažin-
siu, kad supratau kokių 70-80 proc. triukų, 
tad dar yra kur tobulėti.

- Ar Lietuvoje tarp iliuzionistų didelė 
konkurencija?

- Ne, bent jau ne tokia, kokia yra tarp dai-
nininkų. Tačiau Lietuvoje nelabai yra kur ma-
gams mokytis. Be to, sunku ir reikiamų įran-
kių nusipirkti. Jei ko reikia, įsigyju užsienyje. 
Kita vertus, tai nėra toks pigus užsiėmimas - 
reikiamų daiktų kainos varijuoja nuo kelių iki 
kelių dešimties tūkstančių litų.

- Kas tavo artimiausiuose planuose?
- Svajoju apie pasaulinę karjerą ir jau po 

truputį jaučiu jos skonį. Netrukus važiuosiu 
į Ameriką, ten manęs laukia iliuzionistai, įvai-
rūs festivaliai, be to, bandysiu pasiekti pasau-
lio Gineso rekordą, mesdamas kortą į viršų. 
Šiuo metu išmesta į viršų korta daugiausiai 
pasiekė 13 metrų ir 10 cm, man jau porą kar-
tų pavyko aplenkti šį rekordą, pasiekiau 14 
metrų ir 40 cm. Dabar belieka tą patį atlikti 
prieš komisiją.

Iliuzionisto Roko Bernatonio 
artimiausiuose planuose - pagerinti 
Gineso rekordą, metant kortą į viršų

Stasio Žumbio nuotr.

Iliuzionistas Rokas:   
„Magija ir yra žmonių mulkinimas“
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TV PROGRAMA penktadienis

 21.30 	 Veiksmo	f.
	 „Ašmenys“

 12.00 	 Nuoga	tiesa  21.10 	 Linija,	spalva,	
	 forma

 12.00 	 Bėdų	turgus 17.50 	 24	valandos	 14.50 	 „Nuostabi	meilė“

TV8
7.45,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 8.40	 „Detektyvė	
Fišer“.	 9.45	 „Linksmieji	 draugai“.	 10.15	 „Senoji	
animacija“.	 10.55	 „Debesys	 virš	 Zomerholmo“.	
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.	Balis“.	

Info TV
9.00	Žinios.	9.40,	12.15,	15.55	Dviračio	šou.	10.05	
Pagalbos	 skambutis.	 10.55,	 16.20	 24	 valandos.	
11.30	Sekmadienio	rytas.	12.45	Krepšinio	pasau-
lyje	su	Vidu	Mačiuliu.	13.15,	15.05	„Mus	supantis	
pasaulis“.	14.10	„Rojaus	sodai“.	17.00	Info	diena.	

PBK
5.50	Lietuvos	„Laikas“.	6.00	TV	kanalas	„Labas	
rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	9.25	Kon-
trolinis	 pirkimas.	 9.55	 Gyventi	 sveikai.	 11.30	
Mūsų	 laikais.	 12.20	 Metas	 pietauti.	 13.10	 Jie	
ir	mes.	14.20	Kovos	be	taisyklių.	15.30	Mados	
nuosprendis.	16.35	Humoro	festivalis	„Jūrmala	
2011“.	 20.00	 Laikas.	 20.40	 Lietuvos	 „Laikas“.	
21.00	Stebuklų	 laukas.	22.10	Kaip	du	vandens	
lašai.	1.00	Informacinė	laida.	

REn
7.10	Animacinis	f.	7.30	Tinkamas	vaistas.	8.20	
Nemeluok	 man!	 10.10	 Šeimos	 dramos.	 11.00	
Kviestinė	vakarienė.	12.00	Dokumentinis	spec.	
projektas.	15.40	Mano	nuostabūs...	16.30	Šei-
mos	dramos.	17.30	Nemeluok	man!	19.25	Žiū-
rėti	 visiems!	 20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	
Pasaulio	paslaptys	su	A.Čapman.	

TV PolonIa
7.05	 Koncertas	 „Už	 nuopelnus	 lenkams	 ir	
Lenkijai	 už	 šalies	 ribų“.	 8.05	 „Vilnoteka“.	
8.25	Animacinis	f.	8.50,	11.45,	18.20,	22.45,	
5.15	 Polonija	 užsienyje.	 9.00	 Klausimai	 per	
pusryčius.	 12.00,	 23.00,	 4.40	 Polonia	 24.	
12.40,	 17.55,	 1.45	 „Dvi	 medalio	 pusės“.	
13.05,	 18.55,	 5.20	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.30,	
18.45,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	13.50	„M,	kaip	
meilė“.	 14.50	 „Komisaras	 Aleksas“.	 15.45	
A.Osieckos	 dainos.	 16.35	 Lenkų	 valgiai.	
17.00	„Zlotopolskiai“.	17.30	Žvaigždžių	keliu:	
I.Santor.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 19.25	 „An-
trojo	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija“.	 19.55	
„Garbės	 laikas“.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios,	 sportas	 ir	 orų	prognozė.	 21.50,	 3.45	
„Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 23.45,	 5.55	 „Baisus	
Dzidziusio	 Gurkevičiaus	 sapnas“.	 2.15	 Ani-
maciniai	f.	3.00	Žinios.	

DIVa UnIVERsal TV
5.50,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	šei-
mininkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	„Beverli	Hilso	
auksinis	 jaunimas“.	 7.05,	 10.25,	 14.35	 „Žvaigždė	
kadre“.	 7.30,	 10.50„Kardašianų	 šeimos	 aukštuo-
menės	gyvenimas“.	8.20,	11.40,	15.50,	20.00,	1.00	
„Išskirtiniai“.	9.10,	13.20,	18.20„Džuliana	ir	Bilas“.	
15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	21.15	„Mados	
kontrolė“.	22.05	„Mano	tiesa“.	23.20,	1.50	„Projek-
tas	„Vestuvės“.	0.10	„Svajonių	namai“.	

TV1000
11.00	„Žmogus,	kurio	ten	nebuvo“.	13.10	„Mu-
zika	 ir	 žodžiai“.	 15.05	 „Lūžis“.	 17.10	 „Kas	 čia	
dabar	 kalba?“	 19.00	 „Šalutinis	 efektas“.	 20.55	
„Paslaptingas	langas“.	22.45	„Išbandymas“.	

DIscoVERy
7.25	Sandėlių	medžiotojai.	7.50,	18.40	Relikvijų	
medžiotojai.	8.15	 Išgyventi.	9.10	Vyras,	mote-
ris,	gamta.	10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	
statybos.	11.50,	6.35	Kaip	tai	pagaminta?	12.40	
Apgavikai.	 13.35	 Le	 Mano	 lenktynės.	 14.30	
Puošyba.	 15.25	 Proto	 žaidimai.	 18.10	 Aukci-
onų	 karaliai.	 19.35	 Karai	 dėl	 bagažo.	 21.00,	
2.50	Kodėl?	23.00	Pražūtingos	dilemos.	23.30		
B.Grilsas:	gelbėjimo	kadrai.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	Ryto	programa.	10.00	„Mustang“	auto-
mobilių	 gamyklos.	 11.00	 Aliaskos	 auksas.	
12.00	Proto	žaidimai.	13.00	Kosmosas:	erdvė	
ir	laikas.	15.00	Gyvačių	karalienė	anakonda.	
16.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	 17.00	
Antrasis	pasaulinis	karas.	18.00	Paplūdimio	
reportažai.	19.00	Patrauklus	mokslas.	20.00,	
24.00	Paskutinės	Trečiojo	reicho	paslaptys.	
22.00	Ginklo	broliai.	23.00	Kalėjimo	sunku-
mai.	1.00	Nakties	programa.	

TRaVEl
7.00	Pasaulio	keliautojas.	8.00	Naujo	būsto	
paieška.	 9.00	 Vestuvės	 svetur.	 Indonezija.	
9.30	 Praskleista	 prabanga.	 Pietų	 Afrika.	
10.00,	 13.30,	 18.30,	 22.00	 Fiestos	 Bra-
zilijoje.	 10.30,	 13.00,	 17.00,	 22.30	 Karai	
dėl	 bagažo.	 11.00,	 18.00,	 23.00	 Paminklų	
paslaptys.	 12.00,	 16.00	 Gelbėtojai.	 12.30,	
16.30,	 24.00	 Sandoriai	 pasienyje.	 14.00	
Naujo	būsto	paieška.	15.00	Viešbučių	vers-
las.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	Kelionių	
iššūkiai.	 Naujoji	 Zelandija.	 1.00	 Naktinė	
programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Madagaskaro		

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

„Brazilijos	aveniu“
9.05	 TV	serialas	

„Dievobaimingos	
kalės“	(N-7).

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

11.15	Mano	geriausia	
draugė	(1)	(N-7).

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

12.50	Animacinis	f.	„Ragai	
ir	kanopos	sugrįžta“.

13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Madagaskaro	pin-

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

„Nuostabi	meilė“.
16.45	 TV	serialas	„Moterys	

meluoja	geriau“	(N-7).
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	
19.30	Animacinis	f.	„Piteris	

Penas	Niekados	
šalyje“.

21.00	Veiksmo	f.	„Pavojai	
gelmėse	2“	(N-14).

22.50	 Veiksmo	drama	
„Atominė	apokalipsė“.

0.45	 Romantinė	komedija	
„Nedrįsk	bučiuoti	
nuotakos!“	(N-7).

6.35	 „Žuviukai	burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

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

„Meilės	trikampis“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

11.10	K11.	Komisarai	tiria.	
Mirtinas	ištikimybės	
išbandymas	(N-7).

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

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

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

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

akademija	3.	Vėl	
apmokymuose“	(N-7).

21.15	Romantinė	komedija	
„Įsimylėti	per	dvi	
savaites“	(N-7).

23.20	Veiksmo	f.	
„Gelbėjimo	misija	2.	
Mirtinas	pavojus“.

1.05	 Soriukas	(N-14).

6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Hartlando	užuovėja“.
11.00	Stilius.
12.00	Bėdų	turgus.
13.00	Emigrantai.
13.55	Laba	diena,	Lietuva.	
14.00	Žinios.	Orai.
14.10	Laba	diena,	Lietuva.	
15.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.	
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.30	Žingsnis	po	žings-
nio.	Būstas.

18.45	Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	
Italija	-	Kosta	Rika.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Resifės.

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

pionatas.	Šveicarija	-	
Prancūzija.	Tiesioginė	
transliacija	iš	
Salvadoro.

0.10	 Blogiausi	pasaulio	
nuomininkai	(N-7).

0.40	 Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	
Hondūras	-	
Ekvadoras.	

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	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Pragaro	virtuvė		
(N-7).

15.00	Amerikos		
talentai.

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

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

18.00	Žinios.
18.25	 „Šeimynėlė“	(N-7).
19.30	Amerikietiškos		

imtynės	(N-7).
21.30	Veiksmo	f.	

„Ašmenys“		
(N-14).

23.20	Kriminalinė		
drama	„Blogio		
pinklės“	(N-14).

1.05	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.05	 Bamba	TV	(S).

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

(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“	

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

„Šiandien	privalomi	
skiepai	-	o	kas	
rytoj?“	(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.
18.38	Grilio	skanėstai.
18.50	 „Likvidacija“	(N-7).
19.50	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Andrius	
Mamontovas.

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

„Pasitraukti	negali-
ma“	(N-14).

0.05	 Kriminalinis	f.	
„Sugrįžimas“	(N-14).

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

šventė.	
13.30	Aplink	kamuolį	per	

80	metų.	2002	m.
14.50	V	tarptautinės	šiuo-

laikinio	meno	mugės	
„ARTVILNIUS’14“	
atidarymo	iškilmės.	

15.35	Muzikos	pedagogės,	
Sauliaus	Karoso	
paramos	fondo	
direktorės	Birutės	
Karosienės	jubiliejui.	

16.20	Laba	diena,	Lietuva.
17.40	Žinios.
18.00	Vilniaus	Akademinio	

dramos	teatro	spek-
taklis.	F.Dostojevskio	
„Stepančikovo	dva-
ras	ir	jo	gyventojai“.	

20.30	Kūrybos	metas.	
Viešnagė	Juozo	
Grušo	namuose.

21.00	Dokumentinis	f.	
„Apie	teisę“.

21.10	Linija,	spalva,	forma.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	 Lietuvių	kinas	trumpai.	
23.15	Džiazo	vakaras.	
24.00	Panorama.	
0.25	 Penki	pianistai	-	

penki	koncertai.	
1.05	 Septynios	Kauno	

dienos.

laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  2 0 55

„PAVOJAI GELMĖSE 2“
Veiksmo filmas. JAV. 2009.
Režisierius S.Herekas. 
Vaidina K.Karmakas,
L.Vandervort, M.Tomason.

Gražių, įdegusių ir drąsių jauna-
vedžių porelė - Sebastianas ir Da-
ni - gauna pelningą užsakymą. 
Per savaitę egzotiškose Havajų 
pakrantės gelmėse jie turi surasti 
vertingą lobį. 

„NEDRĮSK BUČIUOTI 
NUOTAKOS!“
Romantinė komedija. JAV. 2011.
Režisierius R.Hedenas.
Vaidina D.Eneiblas, K.Makfi, 
R.Šneideris.

Brajanas atsiduria keblioje situaci-
joje, kai netyčia sužeidžia katiną, 
priklausantį kroatų nusikaltėlių 
bosui Vadikui Nikitinui. Vadikas 
priverčia Brajaną vesti savo dukterį 
Mašą, kad ši galėtų pasilikti JAV. 

birželio 20 d.

 10.45 	 „Kenedžių	
	 palikimas“

 0.10 	 „Žmogžudystė“ 15.30 	 „Draugai	VII“

ANIMAL
9.10	Naujagimiai	gamtoje.	10.05,	14.40	Gyveni-
mas	laisvėje.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	11.55	Gy-
vūnų	oro	uostas.	12.20,	6.35	Viskas	apie	šunis.	
12.50,	 5.45	 Veterinarijos	 klinika.	 13.45	 Didysis	
nuotykis.	15.30,	22.00,	3.15	Akvariumų	verslas.	
16.30	 Laukinė	 Prancūzija.	 17.25	 Kačiukai	 ir	
šunyčiai.	 18.20	 Pragariška	 katė.	 19.15	 Aligato-
rių	 tramdytojai.	 20.10	 Dideli	 ir	 baisūs.	 21.05,	
2.25	 Gyvenimas	 laisvėje.	 22.55,	 4.05	 Namai	
medžiuose.	 23.50,	 4.55	 Gyvūnų	 policija.	 0.45	
Pabaisos	manyje.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

SPORT1
12.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	
13.00	NBA	krepšinio	lyga.	Memfio	„Grizzlies“ -	
Golden	 State	 „Warriors“.	 15.15	 VTB	 Vienin-
goji	 krepšinio	 lyga.	 Maskvos	 CSKA -	 „Nizhny	
Novgorod“.	 Finalas.	 17.00	 ATP	 250	 Montpel-
lier.	 Vyrų	 tenisas.	 Finalas.	 19.00	 Portugalijos	
„Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 20.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“ -	 San	 Antonio	
„Spurs“.	 22.15	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	
„Rockets“ -	Majamio	„Heat“.	0.30	Rusijos	„Pre-
mier	League“.	„Lokomotiv“ -	„Volga“.	2.30	NBA	
Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 4.00	 NBA	
krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“ -	Majamio	
„Heat“.	Septintas	susitikimas.	Finalas.	

VIASAT SPORT BALTIc
10.55	 „Formulė-1“.	 Austrijos	 GP	 treniruotė	 1.	
Tiesioginė	transliacija.	12.55	Ledo	ritulys.	Pasau-
lio	čempionatas.	Pusfinalis.	14.55	 „Formulė-1“.	
Austrijos	GP	treniruotė	2.	Tiesioginė	transliacija.	
16.35	Ledo	ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	Mačas	
dėl	 trečios	 vietos.	 18.40	 Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	
čempionatas.	Finalas.	21.05	„Formulė-1“.	Austri-
jos	GP	treniruotė	1.	22.45	„Formulė-1“.	Austrijos	
GP	treniruotė	2.	0.25	Krepšinis.	Eurolygos	fina-
linio	 ketverto	 varžybos.	 2.55	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	 lygos	 legendos.	 Gianfranco	 Zola.	 3.25	
Motosportas.	 Katalonijos	 MotoGP	 Moto3	 lenk-
tynės.	 5.30	 Motosportas.	 Katalonijos	 MotoGP	
Moto2	kvalifikacija.		

EUROSPORT
9.30,	 12.30	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žur-
nalas.	 9.45,	 15.40,	 18.40,	 1.30	 Tenisas.	 ATP	
„World	 Tour	 250“.	 12.00	 Teniso	 žvaigždės.	
12.45,	24.00	Sporto	linksmybės.	13.45	Lengvoji	
atletika.	 15.30,	 18.30	 Pasaulio	 futbolo	 čem-
pionato	 apžvalga.	 20.30	 Jojimas	 su	 kliūtimis.	
Nacijų	taurė.	21.30	Pasaulio	futbolo	čempionato	
studija.	22.00	Boksas.	IBA	versija.	Joel	Tambwe	
Djeko -	 Frank	 Bluemle.	 0.15	 Jojimo	 žurnalas.	
0.30	 „Copacabana“.	 Pasaulio	 futbolo	 čempio-
nato	studija.	1.00	Europos	ralio	čempionatas.	

„ĮSIMYLĖTI PER DVI SAVAITES“
Romantinė komedija. Australija, JAV. 2002. Režisierius M.Lorensas.
Vaidina S.Bulok, H.Grantas, E.Vit.

Liusi dirba advokate. Jai sekasi puikiai, ji garsėja savo nuostabiu ir aš-
triu protu. Tačiau ne viskas Liusi gyvenime taip nuostabu - naktimis jai 
vis dažniau nepavyksta užmigti. Ir tai ne darbas jai neduoda ramybės, 
o jos milijonierius bosas Džordžas. Su Liusi jis elgiasi greičiau kaip su 
aukle, o ne kaip su visų gerbiama advokate.

„SVAJONIŲ VIEŠBUTIS. 
BALIS“
dRama. Vokietija. 2005.
Režisierius O.Receris. 
Vaidina K.Kolundas, 
R.M.Kubiček, U.Raintaler.

Egzotiškoje Balio saloje Markas 
Vinteris nori nupirkti savo tetai 
viešbutį. Čia pat atvyksta ir šefas 
iš Paryžiaus. Markas svarsto, ar šis 
atvyko tik ilsėtis? 

rekomenduoja

TV3
21.00

TV8
21.05

TV3
0.45

LNK
21.15

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios	Kristinos	

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Mano	draugė		

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

ateivius.	Lemiama	
kova“.

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

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

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

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

Kolambas.	
Darbotvarkėje	-	
žmogžudystė“	(N-7).

23.05	Drama	„Mambo	
karaliai“	(N-14).

1.05	 „Ties	riba“	(N-14).

9.10, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.25	 Ugniagesiai	gelbėto-

jai	(N-7).
9.55	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
10.50	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

11.55	 „Viskas	teisėta“	(N-7).
12.55	 „Simpsonai“	(N-7).
13.25	 „Univeras“	(N-7).
15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Kingas	ir	Maksvel“	

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir	Staleris“	

(N-7).
18.00	 „Viskas	teisėta“	(N-7).
12.55	 „Simpsona
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

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

gelbėtojai	(N-7).
22.00	Nepaprasti	rusiški	

kadrai	(N-7).
22.45	Pertraukoje	-	Kitoks	

futbolo	čempionatas	
(N-14).

23.10	 „Daugiau	nei	drau-
gai“	(N-7).

0.10	 „Žmogžudystė“		
(N-14).

1.05	 Aukščiausia	pavara.
2.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
2.50	 „Lujis“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Geros	savijautos	
gidas.

9.45	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

10.45	 „Kenedžių		
palikimas“.

11.45	Žymiausios		
pasaulio	vietos.

12.15	 „Įkalčiai“	(N-7).
13.15	 „Vedybinis		

gyvenimas“		
(N-7).

14.50	Rekordininkai.
15.20	 „Gražuoliukas“.
16.20	 „Bibliotekininkas	3:	

Judo	taurės		
prakeiksmas“.

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	 „Tai	Či	nulis“		
(N-7).

22.30	Balticum		
TV	žinios.

22.45	Fantastinis		
veiksmo	trileris	
„MS1:	Kalėjimo		
griūtis“	(N-14).
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Beibleidai.	Metalo	

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

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

Amerikos	namų	vaiz-
deliai.

10.30	Nuotykių	komedija	
„Svajonių		
stovykla“.

12.20	Drama	„Negražios	
įseserės	išpažintys“	
(N-7).

14.15	Fantastinė	komedija	
„Adamsų		
šeimynėlė“	(N-7).

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

detektyvai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Romantinė		

komedija		
„Užburtoji	Ela“.

19.30	Filmo	pertraukoje	-	
Eurojackpot.

21.00	Romantinė	komedija	
„Išsiskyrimas“	(N-7).

23.10	Veiksmo	trileris	
„Devyni	gyvenimai“	
(N-14).

1.05	 Komedija	„Žaidžiame	
namus“	(N-7).

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

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

Įsiveržimas“.
8.10	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 „Kulverstukas	eina	į	

mokyklą“.
9.45	 „Nematoma	skrybėlė“.
10.00	 „Pašėlę	Tornberiai“.
11.35	Muzikinė	komedija	

„Kelias	į	žvaigždes“	
(N-7).

13.25	 „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	 „Lukas	

Skruzdėliukas“.
20.45	 Veiksmo	komedija	

„Piko	valanda	3“	(N-7).
22.35	Komedija	„Trijų	

dienų	vadybininkai“	
(N-14).

0.20	 Veiksmo	f.	
„Raudonas	diržas“	
(N-14).

6.00	 Klausimėlis.lt.
6.15	 Pagalbos	ranka.
6.45	 Nacionalinė	paieškų	

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

Kelmickaite.
12.00	Antrojo	pasaulinio	

karo	pradžios		
75-osioms	metinėms.	

13.00	 „Didžiosios	visa-
tos	paslaptys	su	
Morganu	Frimanu“.

14.00	 „Auksinis	balsas“.
16.00	Žinios.
16.10	 Sveikinimų	koncertas.
18.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.	
18.45		Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Argentina	-	Iranas.	

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

čempionatas.	
Vokietija	-	Gana.	

0.10	 Blogiausi	pasaulio	
nuomininkai	(N-7).

0.40	 Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	
Nigerija	-	Bosnija/
Hercegovina.	

	14.00		 „Auksinis	balsas“	19.00		 „Užburtoji	Ela“. 	10.00		 „Pašėlę
	 Tornberiai“

ŠeŠtadienis

„Raudonas diRžas“
Veiksmo filmas. JAV, 2008. Režisierius D.Mametas. 
Vaidina Č.Ejoforas, T.Alenas, E.Mortimer.

Maikas Teris dirba kovos menų instruktoriumi ir visiškai atsitiktinai yra 
įtraukiamas į tikrą bekompromisę kovą. Nepaisant jo nenoro ir atsisaky-
mų dalyvauti, aplinkybės priverčia sutikti ir mesti iššūkį, stojant į atviras 
ir nuožmias rungtynes.

rekomenduoja

„iŠsisKYRiMas“
Romantinė komedija. JAV. 2006. 
Režisierius P.Ridas. 
Vaidina V.Vonas, Dž.Eniston, 
Dž.L.Adams.

Meno kūrinių pardavėja Bruk ir gi-
du dirbantis Garis - buvę įsimylė-
jėliai. Tiesa, vis dar gyvenantys po 
vienu stogu. Mat nei Garis, nei Bruk 
nepageidauja išsikraustyti iš buto, 
kurį jie kartu nuomojo. Netrukus 
buvęs įsimylėjėlių lizdelis virsta 
mūšio lauku, iš kurio nei viena, nei 
kita pusė tikrai nežada taikiai pasi-
traukti. Kuo baigsis ši kova?

„PiKo VaLanda 3“
Veiksmo komedija. JAV, 
Vokietija. 2007. 
Režisierius B.Ratneris.
Vaidina Dž.Čanas, K.Takeris,
M.fon Sydovas.

Kinų mafija Paryžių paverčia tikru 
kovos lauku. Konsulas Hanas at-
skleidžia naujus įkalčius apie ga-
lingiausios nusikalstamos gaujos 
veiksmus, tačiau jį nutildo žudiko 
kulka. Paskutinė miestiečių viltis - 
detektyvas Li ir jo kolega Karteris. 
Jie nepažįsta miesto, nemoka kal-
bos ir net nežino, ko jie ieško.

„dEVYni GYVEniMai“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2004.
Režisierius D.Karsonas. 
Vaidina V.Snaipsas, Dž.Obradors, 
S.Vilsonas.

Buvęs specialiųjų pajėgų agentas 
Dinas Keidžas išgyvena ne len-
gviausią dieną. Jį supainiojo su 
ieškomu CŽV agentu, paėmė į ne-
laisvę ir davė psichotropinių narko-
tikų, o šie padarė jį pavaldų. Bandy-
damas pabėgti, D.Keidžas privalo 
surasti priešnuodį narkotikams.

tV3
21.00

tV3
23.10

tV8
10.00	 Kultūra	 +.	 10.30	 Gyvenimas	 yra	 gražus.	
11.00	Tobula	moteris.	11.30	Sportuok	su	mumis.	
12.00	„Linksmieji	draugai“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	
15.00	„Nanomeilė“.	16.00,	23.35	„Frosto	prisilie-
timas“.	18.05	„Detektyvė	Fišer“.	19.15	Labanakt,	
vaikučiai.	 20.00	 Komedija	 „Nuotaka	 Afrikoje“.	
21.55	Drama	„Svajonių	viešbutis.	Balis“	.	

info tV
13.00	 Teleparduotuvė.	 13.30	 Nuo...	 Iki.	 14.15,	
15.50,	17.00	KK2.	14.55,	16.30,	17.45	Dviračio	šou.	
15.25,	20.30	Padėkime	augti.	18.15,	3.30	Mano	kie-
mas.	18.45	KK2	penktadienis.	20.00	Alchemija	LVI.	
Universitetas	kaip	kultūra.	VDU	karta.	21.00	„Mus	
supantis	 pasaulis“.	 22.00	 „Rojaus	 sodai“.	 23.00	
Pagalbos	skambutis.	23.55	Valanda	su	Rūta.	

PBK
9.00,	11.00,	17.00	Naujienos.	9.15	Ganytojo	žodis.	
9.35	Skanėstas.	10.20	Metas	pietauti.	11.20	Idea-
lus	 remontas.	 12.20	 Galina	 Starovoitova.	 13.25	
„Du	 upės	 krantai“.	 15.30	 „Meilė	 ir	 balandžiai“.	
17.20	Filmo	tęsinys.	17.50	Linksmųjų	ir	išradin-
gųjų	 klubas.	 20.00	 Laikas.	 20.30	 Dvi	 žvaigždės.	
22.20	Šįvakar	su	A.Malachovu.	24.00	Informacinė	
laida.	0.30	Vakarinis	Urgantas.	1.15	„Mimino“.	

REn
	6.50	Animacinis	 f.	7.00-10.45	Kviestinė	vaka-
rienė.	11.40-14.20	Tikra	virtuvė.	15.20	Pasaulio	
paslaptys	su	A.Čapman.	19.05	Žiūrėti	visiems!	
20.55	M.Zadornovo	koncertas.	22.45	„Pelėkautų	
dėsnis“.	

tV PoLonia
7.35	 „Zlotopolskiai“.	9.55	Polonia	24.	10.30,	
16.50	Polonija	užsienyje.	10.45	Žydros	atos-
togos.	11.10	„Žirafos	ir	raganosio	viešbutis“.	
12.00	„Riteriai	 ir	plėšikai“.	13.05,	18.25,	1.45	
Galvosūkis.	 13.15,	 22.35,	 4.25	 Sveikinimų	
koncertas.	 13.35	 „Ne	 šios	 žemės	 bankas“.	
14.30	 Maklovičius	 keliauja.	 Malaizija.	 15.00	
„Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 16.00	 „Dravenos	 par-
kas“.	 17.00	 Kultūringieji	 PL.	 18.00,	 1.15	
Lenkų@lenkų	 žodynas.	 18.30	 TV	 ekspresas.	
18.55,	 1.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 19.50	 „Londo-
niečiai“.	 20.40	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	
sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.45	 Laskovikas	 ir	
Malickis.	23.00,	4.45	Lenkai	čia	ir	ten.	23.40,	
5.20	 „Lėlė“.	 2.40	 Animacinis	 f.	 3.00	 Žinios.	
3.35	 Laskovikas	 ir	 Malickis.	 4.20	 Polonija	
užsienyje.	

LnK
20.45

LnK
0.20
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7.00	 Yra	kaip		
yra	(N-7).

8.00	 Brydės.
8.30	 Driftas	su		

D1	Sport.
9.00	 VRS		

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

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

sala“	(N-7).
12.00	Dokumentinis	f.	

„Žmogus		
prieš	gamtą.	Gruzija“	
(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

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

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

prieš	nusikaltėlius	
(N-7).

19.00	Savaitės	kriminalai	
(N-7).

19.30	Muzikinė	kaukė.
21.30	Veiksmo	f.		

„Tikras		
teisingumas.	Gatvės	
karai“	(N-14).

23.15	Siaubo	f.		
„Baubas	2“	(S).

1.00	 Bamba	TV	(S).

6.45	 Programa.
6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Patriotai	(N-7).
8.05	 Grilio	skanėstai.
8.20	 Dokumentinis	f.	

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

9.25	 Grilio	skanėstai.
9.40	 Dokumentinis	f.	

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

10.45	Grilio	skanėstai.
11.00	Viskas	bus		

gerai!	(N-7).
12.00	Nuoga	tiesa.	

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

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

Svečiuose	Andrius	
Mamontovas.

14.50	 „Nuo	Vilniaus	iki	
Bankoko“.

16.00, 17.00, 18.00	 Žinios.	
Orai.

16.20	Dokumentinis	f.	
„Laukinis	pasaulis“.

17.20	Dokumentinis	f.	
„Laukinis	pasaulis“.

18.25	 „Vera“	(N-7).
20.40	Grilio	skanėstai.
21.00	Žinios.	Orai.
21.30	 „Merdoko		

paslaptys“	(N-7).
23.40	Trileris		

„Kupidonas“	(S).

8.05	 Pasaulio	futbolo	
čempionato	rungtynės.

9.45	 Trembita.
10.00	Vilniaus	albumas.
10.15	Krikščionio	žodis.
10.30	Kelias	

(evangelikams).
10.45	LRT	studija	Vilniaus	

knygų	mugėje	2014.	
11.15	 ...formatas.	Poetas	

Albinas	Galinis.
11.30	Naktinis	ekspresas.
12.00	 F.Dostojevskio	

„Stepančikovo	dvaras	
ir	jo	gyventojai“.	

14.30	Kine	kaip	kine.
15.00	Drama	„Birželis,	

vasaros	pradžia“.
16.35	Lietuvių	

dokumentika.	
17.35	Rašytojo	Kazio	

Almeno	knygos	
„Lietingos	dienos“	
pristatymas.

18.30	Žinios.
18.40	Muzika	gyvai.	
19.50	Posūkiai	su	Viktoru	

Gerulaičiu.
20.35	Mokslo	komunikacijų	

konkursas	„Šlovės	
laboratorija“.	

22.10	 Rašytojo	Grigorijaus	
Kanovičiaus	85-mečiui.	
„Iš	niekur	į	niekur“.

23.00	Panorama.	
23.25	 Pasaulio	lietuvių	jauni-

mo	susitikimas	2012.	

6.40	 Dienos	programa.
6.45	 „Sodo	paslaptys“.
7.45	 Išgelbėti		

dizainerį.
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Korio	gyvūnijos	

pasaulis“.
11.30	 „Gyvūnai.	Faktai	ir	

įdomybės“.
12.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Savaitgalis	su	Aleks.
13.00	 „Sodininkų		

pasaulis“.
14.00	 „Griežčiausi	tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Paslaptingos	

istorijos.	Raganiška	
laimė“.

16.30	 „Būrėja“.
17.00	 „Vila	prie		

ežero“	(N-7).
19.00	Komedija	„Dėdė	

Bakas“.
21.00	Nuotykių	f.	

„Nemarus	kinas.	
Vinetu	ir	metisas“	
(N-7).

22.50	Dešimčia	metų	jau-
nesni	(N-7).

23.55	 „Paslaptingos	
istorijos.	Raganiška	
laimė“.

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale	kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	Krovinių	karai	(N-7).
11.00	 „Su	Anthony	

Bourdainu	be	rezer-
vacijos“	(N-7).

12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	Juokingiausi	

Amerikos	namų	vaiz-
deliai.

13.00	Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per		
15	minučių.

14.00, 17.00	 Jokių	kliūčių!	
(N-7).

15.00	Aukščiausia		
pavara.

16.00	Crisso	Angelo	iliuzi-
jų	pasaulis	(N-7).

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

nuotykių	f.	
„Žvaigždžių	karai	I.	
Pavojaus	šešėlis“	
(N-7).

22.00	 „Krintantis	dangus“	
(N-14).

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

23.05	 „Daugiau	nei	drau-
gai“	(N-7).

24.00	 „Žmogžudystė“	(N-7).
1.00	 „Lyga“	(N-7).
1.50	 „Naša	Raša“	(N-14).
2.10	 „Lujis“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „Kenedžių		
palikimas“.

10.15	 „Įkalčiai“		
(N-7).

11.15	Geros		
savijautos		
gidas.

11.45	Mados		
legendos.

12.15	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

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

14.15	 „Tiesiog		
draugai“.

16.05	 „Man	per		
brangu...“		
(N-7).

18.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

19.00	 „Gražuoliukas“.
20.00	Klaipėdos		

savaitė.
20.30	Sveikatos		

užtaisas.
21.00	Drama		

„Gražus	berniukas“	
(N-14).

22.50	Reidas.
23.20	Mistinis		

trileris		
„Prieblanda:		
gyvenimas		
po	mirties“	(N-14).

14.30 	 Kine	kaip	kine21.30 	 „Merdoko	
	 paslaptys“

 17.00 	 „Mentai“	  13.15 	 „Rani:	maištingoji
	 princesė“

 18.00 	 „Rezidentai“	 8.40 	 Daktaras	Ozas	

TV PROGRAMAbirželio 21 d.

Diva Universal Tv
10.00	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 11.40,	 16.40,	
19.35,	 21.40„Mados	 kontrolė“.	 12.05,	 17.55,	
„Išskirtiniai“.	 12.30	 „Laimingasis	 Gilmoras“.	
14.10	 „Liežuvautoja“.	 15.00	 „Gyvenimas	 kaip	
šou“.	 15.50,	 18.45	 „Ištekėjusi	 už	 Džonaso“.	
17.05	„Žvaigždė	kadre“.	17.30„Erikas	ir	Džesė“.	
20.00	 „Ponas	 Byno	 atostogos“.	 22.30	 „Kaip	
Garsijos	merginos	praleido	vasarą“.	

Tv1000
9.30	 „Lūžis“.	 11.40	 „Dogtauno	 ekstremalai“.	
13.45	„Siek	savo	svajonės“.	15.30	„Paslaptingas	
langas“.	17.20	„Tapatybė“.	19.00	„Dogtauno	eks-
tremalai“.	 21.00	 „Ne	 anyta,	 o	 monstras“.	 22.55	
„Kažkas	naujo“.	0.50	„Įsimylėti	per	dvi	savaites“.	

Discovery
7.00,	15.25	Kaip	 tai	veikia?	7.25	Greiti	 ir	 triukš-
mingi.	 8.15	 Penktoji	 pavara.	 9.10	 Didelės	 sta-
tybos.	 10.05	 Tikri	 aferistai.	 11.50,	 13.35	 Iliuzio-
nistas.	 16.20	 Miestas.	 17.15Neįtikėtinas	 dango-
raižis.	 18.10	Sunkusis	 transportas.	 19.05	Didieji	
apgavikai.	 20.00	 Penktoji	 pavara.	 21.00,	 1.55	
Automobilių	medžiotojai.	22.00Kova	dėl	konteine-
rių.	22.30Aukcionų	karaliai.	23.00,	Nekilnojamojo	
turto	agentai.	23.30	Sandėliai:	kova	Kanadoje.	

naTional GeoGraphic
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Proto	 žaidi-
mai.	 11.00,	 17.00	 Kosmosas:	 erdvė	 ir	
laikas.	12.00	Trečiojo	reicho	ginklai.	13.00	
Nacistų	 pavogtos	 meno	 vertybės.	 14.00	
Hienų	 karalienė.	 15.00	 Virusologo	 ke-
lionės.	 16.00	 Faraono	 18.00	 Patrauklus	
mokslas.	 19.00	 Brangiausi	 automobiliai.	
20.00,	24.00	Tunų	žvejyba.	22.00	Pasaulio	
paveldas.	 23.00	 Draudimai.	 1.00	 Nakties	
programa.	

Travel
7.00	Pasaulio	keliautojas.	8.00	Naujo	būsto	
paieška.	 10.00	 Kruizai	 po	 Islandijos	 fior-
dus.	 11.00	 Fiestos	 Brazilijoje.	 12.00	 Ke-
liautojų	 ekspedicijos.	 14.00	 Fiestos	 Brazi-
lijoje.	16.00	Čia	Brazilija.	17.00	Pavojingos	
žemės.	 Majų	 tvirtovė.	 18.00	 Ekspedicijos.	
20.00	 Miestų	 paslaptys.	 Londonas:	 nuo	
turgaus	 iki	 turgaus.	 21.00	 Tamsiausios	
Amerikos	 paslaptys.	 22.00	 Karai	 dėl	 baga-
žo.	 23.00	 Paminklų	 paslaptys.	 24.00	 Tam-
siausios	 Amerikos	 paslaptys.	 1.00	 Naktinė	
programa.	

animal
11.00,	 18.20	 Akvariumų	 verslas.	 11.55,	 5.45	
Namai	medžiuose.	12.50	Gyvenantys	su	vilkais.	
14.40	Žmogus,	gepardas,	gamta.	16.30	Didysis	
nuotykis.	 19.15	 Laukinės	 gamtos	 gangsteriai.	
20.10	 Gyvenimas	 laisvėje.	 21.05,	 0.45,	 2.25	
Rykliai.	22.00,	3.15	Egzotiški	augintiniai.	22.55,	
4.05	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 23.50	 Laukiniai	 ir	
pavojingi.	1.35,	4.55	Gyvūnų	policija.	

sporT1
8.45	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“ -	
Majamio	 „Heat“.	 Antras	 susitikimas.	 Finalas.	
11.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
12.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Lokomotiv“ -	
„Spartak“.	 14.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
Turo	apžvalga.	15.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	
lyga.	 Maskvos	 CSKA -	 „Nizhny	 Novgorod“.	
Trečias	 susitikimas.	 Finalas.	 16.45	 Olandi-
jos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 18.00	
Čempionai	 LT.	 Tarptautinis	 laisvųjų	 imtynių	
turnyras.	19.00	NBA	krepšinio	lyga.	San	Anto-
nio	„Spurs“ -	Majamio	„Heat“.	Septintas	susiti-
kimas.	Finalas.	22.15	NBA	krepšinio	lyga.	San	
Antonio	„Spurs“ -	Oklahomos	„Thunder“.	0.30	
NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 1.15	
ATP	250.	„US	Men’s	Clay	Court	Chempions-
hip“.	Vyrų	tenisas.	Ketvirtfinaliai.	

viasaT sporT BalTic
9.35	 Boksas.	 Ruslanas	 Provodnikovas	 -	 Chri-
sas	 Algieri.	 11.55	 „Formulė-1“.	 Austrijos	 GP	
treniruotė	 3.	 Tiesioginė	 transliacija.	 13.05	
Futbolas.	 Draugiškos	 rungtynės.	 Islandija	 -	
Estija.	 14.55	 „Formulė-1“.	 Austrijos	 GP	 kvali-
fikacija.	 Tiesioginė	 transliacija.	 16.15	 Futbolas.	
Europos	 lygos	 finalas.	 „Sevilla“	 -	 „Benfica“.	
19.20	Futbolas.	UEFA	Čempionų	 lygos	 finalas.	
„Real“	-	„Atletico“.	22.10	„Formulė-1“.	Austrijos	
GP	 treniruotė	 3.	 23.20	 „Formulė-1“.	 Austrijos	
GP	kvalifikacija.	0.40	Boksas.	Juanas	Manuelis	
Marquezas	 -	 Mike’as	 Alvarado.	 3.40	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lygos	 legendos.	 Michaelas	
Owenas.	4.10	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	
legendos.	Gianfranco	Zola.

eUrosporT
9.30	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žurnalas.	
9.45	 Europos	 ralio	 čempionatas.	 10.20,	 1.30,	
18.45	 Tenisas.	 ATP	 „World	 Tour	 250“.	 12.30	
Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žurnalas.	 13.45,	
15.40,	 20.00	 Lengvoji	 atletika.	 15.30,	 18.00	
Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 apžvalga.	 18.10	
Teniso	 žvaigždės.	 21.00	 Jojimo	 žurnalas.	
21.30,	 0.30	 „Copacabana“.	 Pasaulio	 futbolo	
čempionato	 studija.	 22.00	 Kovinis	 sportas.	
1.00	Europos	ralio	čempionatas.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.00 	 „Inga	Lindstrom.
	 Vasaros	mėnuo“

 9.50 	 Namų	daktaras  8.05 	 Pasaulio	futbolo
	 čempionato	rungtynės

 16.10 	 Popietė	su
	 Algimantu	Čekuoliu

 8.10 	 „Benas	Tenas
	 Supervisata“

 18.30 	 TV3	žinios

TV8
10.10	 „Inspektorius	 Mažylis“	 (N-7).	 11.00	 Obe-
lis	 nuo	 obels	 (N-7).	 11.30	 Mankštinkitės.	 12.00	
„Linksmieji	draugai“	 (N-7).	13.00	 „Ana	 ir	meilė“	
(N-7).	 15.00	 „Nanomeilė“	 (N-7).	 16.00,	 24.00	
„Frosto	 prisilietimas“	 (N-7).	 18.05	 „Detektyvė	
Fišer“	 (N-7).	 19.15	 Labanakt,	 vaikučiai.	 20.00	
Komedija	„Stebuklinga	akimirka“	(N-7).	21.40	Ko-
medija	„Nuotaka	Afrikoje“	(N-7).	23.30	Kultūra	+.	

Info TV
	5.15,	12.30	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiu-
liu.	5.45,	13.30,	19.40	KTV -	kino	ir	televirtuvė.	
6.15,	10.45,	19.05	Alchemija	LVI.	Universitetas	
kaip	kultūra.	VDU	karta.	6.45,	14.00	Valanda	su	
Rūta.	8.20,	9.35,	11.15,	0.50,	3.05	KK2	 (N-7).	
9.05	Mano	kiemas.	10.15,	12.00	Dviračio	šou.	
13.00	Teleparduotuvė.	15.35	KK2	penktadienis	
(N-7).	 16.45	 Retrospektyva.	 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.	 20.10	 Pagalbos	 skam-
butis	 (N-7).	 21.00	 „Mus	 supantis	 pasaulis“.	
22.00	„Rojaus	sodai“.	23.30	Savaitės	kriminalai	
(N-7).	24.00	Sveikatos	ABC.	2.15	Yra	kaip	yra	
(N-7).	3.45	Autopilotas.	4.15	Farai	(N-14).	

PBK
6.40,	9.00,	11.00,	14.00,	17.00	Naujienos.	7.05	
Laida	kariams.	7.30	Vaikų	klubas.	8.00	Sveikata.	
9.20	Kelionės	užrašai.	9.35	Kol	visi	namie.	10.30	
Fazenda.	11.20	„Kryžkelė“.	13.25,	14.20	„Du	upės	
krantai“.	15.35,	17.20	„Blindažas“.	20.00	Laikas.	
22.10	Antrininkai.	23.50	 Informacinė	 laida.	0.20	
Retro	FM	legendos.	2.20	„Mergina	su	gitara“.	

REn
7.00	 Animacinis	 f.	 7.10	 Švarus	 darbas.	 8.00	
Žiūrėti	visiems!	10.20	M.Zadornovo	koncertas.	
12.10-22.35	„Teisė	mylėti“.	

TV PolonIa
11.00	Grūdas.	11.30	„Kokie	nuostabūs	yra	prisimi-
nimai“.	12.35,	22.40	Sveikinimų	koncertas.	12.55	
Tarp	žemės	ir	dangaus.	13.00	Viešpaties	Angelas.	
13.10	 Tarp	 žemės	 ir	 dangaus.	 13.45	 Prie	 Tatrų.	
14.00	Šv.Mišių	transliacija.	15.20	III	užstalės	dainų	
gala.	Puota	be	sienų	(1).	16.20	„Lėlė“.	17.40Lenkų	
dainų	 muziejus,	 arba	 Vienos	 dainos	 istorija.	
17.55	 „Miškų	 kompleksai“.	 18.30	 TV	 ekspresas.	
18.50„M,	kaip	meilė“.	19.45Made	in	Poland.	20.15	
Žydros	 atostogos.	20.40	 Labanaktukas.	21.00	 Ži-
nios.	21.45„Pas	poną	Dievą	sodelyje“.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 19.35	 „Išskirtiniai“.	 5.25,	 18.45	 „Tikroji	
Holivudo	 istorija“.	 6.15	 „Kortnė	 ir	 Kim	 užka-
riauja	 Niujorką“.	 7.55	 „Beverli	 Hilso	 auksinis	
jaunimas“.	10.00	„Nuotaka	milijonieriui“.	12.30,	
18.20	 „Erikas	 ir	Džesė“.	13.20,	1.50	 „Ištekėjusi	
už	 Džonaso“.	 14.10,	 17.05,	 1.00	 „Mados	 kon-
trolė“.	 14.35	 „Pono	 Byno	 atostogos“.	 16.15,	
3.30	 „Išskirtiniai“.	 20.00	 „Liežuvautoja“.	 20.50	
„Gyvenimas	 kaip	 šou“.	 21.40	 „Ji	 nori	 manęs“.	
23.20	„Garsenybių	nesėkmės“.	

TV1000
11.20	„Ne	anyta,	o	monstras“.	13.20	„Tapatybė“.	
15.10	„Šalutinis	efektas“.	17.10	„Žalvarinis	arbati-
nukas“.	19.00	„Žmogus	be	šešėlio“.	21.05	„Pavo-
jingas	metodas“.	22.50	„Nevykėlio	prisiminimai“.		

DIscoVERy
10.05	Karai	dėl	bagažo.	10.55	Lombardas.	11.50	
Likviduotojas.	12.40	Sandėlių	medžiotojai.	13.35	
Aukcionų	 karaliai.	 14.30	 Relikvijų	 medžiotojai.	
15.25	 Kova	 dėl	 konteinerių.	 16.20	 Didelės	 sta-
tybos.	18.10	Kaip	 tai	veikia?	19.05	Automobilių	
varžytinės.	 20.00	 Automobilių	 kolekcininkai.	
21.00	Apgavikai.	22.00	Nuogi	ir	išsigandę.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Paplūdimio	 re-
portažai.	 11.00	 Kosmosas:	 erdvė	 ir	 laikas.	
12.00	 Trečiojo	 reicho	 ginklai.	 13.00	 Nu-
skendęs	 hitlerininkų	 povandeninis	 laivas.	
14.00	 Paskutinis	 Sumatros	 tigras.	 15.00	 Vi-
rusologo	 kelionės.	 Brazilija.	 16.00	 Geriausi	
lakūnai.	 17.00	 Kosmosas:	 erdvė	 ir	 laikas.	
18.00	Patrauklus	mokslas.	19.00,	24.00	Seni	
automobiliai.	 21.00	 Senų	 automobilių	 res-
tauratoriai.	 22.00	 „Mustang“	 automobilių	
gamyklos.	 23.00	 Patrauklus	 mokslas.	 1.00	
Nakties	programa.	

TRaVEl
	 7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00,	
15.30,	 17.30	 Fiestos	 Brazilijoje.	 9.00	 Ke-
lionių	 ekspedicijos.	 11.00	 Brangenybių	
ieškant:	 rubinas -	 Vietnamas.	 12.00	 Pavo-
jingos	 žemės.	 Majų	 tvirtovė.	 13.00,	 18.00	
Karai	dėl	bagažo.	14.30,	16.30	Čia	Brazilija.	
19.00,	24.00	Keliautojų	ekspedicijos.	21.00	
Pavojingos	 žemės.	 Auksinis	 trikampis.	
22.00	 Viešbučių	 verslas.	 23.00	 Paminklų	
paslaptys.	1.00	Naktinė	programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Beibleidai.		

Metalo	meistrai“	
(N-7).

7.25	 „Mažieji		
išdykėliai“.

8.00	 „Begalinė	istorija“	
(N-7).

9.00	 Juokingiausi	
Amerikos	namų		
vaizdeliai.

9.30	 Statybų	TV.
10.00	Sportuok		

su	mumis.
10.30	Komedija	

„Prezidento	sūnus“.
12.30	Komedija	„Bio	kupo-

las“	(N-7).
14.20	Fantastinė		

komedija	„Adamsų	
šeimos	vertybės“	
(N-7).

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

detektyvai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Savaitės	komentarai.	

Politinių	įvykių		
apžvalga.

19.30	Nuotykių	f.	
„Prarastasis“	(N-7).

22.20	Mistinis	trileris	
„Juodoji	gulbė“		
(N-14).

0.45	 Trileris	„Blogas		
elgesys“	(N-14).

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

mybės“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
8.10	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 Sveikatos	ABC.
10.00	Komedija	šeimai	

„Geriausias		
žaidėjas“.

11.45	Nuotykių	filmas		
šeimai	„Tigrų	
komanda“.

13.30	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.30	 „Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

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

(N-7).
18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Teleloto.
20.00	Dokumentinis	f.	

„Gintaras	Ruplėnas.	
Kelias“.

21.20	 „Velvet“	(N-7).
22.55	Kriminalinis	trileris	

„Vagių	pasaulis“		
(N-14).

1.00	 Kriminalinė	komedija	
„Bernis“	(N-7).

6.30	 Šventadienio	mintys.
7.00	 Ryto	suktinis	su	Zita	

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

pasakos“.	
12.15	Mokslo	ekspresas.
12.30	 „Šiaurietiškas	būdas“.
13.00	 Pasaulio	dokumentika.
14.00	 „Puaro“	(N-7).
16.00	Žinios.
16.10	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
16.45	Keliai.	Mašinos.	

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

čempionato	apžvalga.	
18.45	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Belgija	-	Rusija.	

21.05	Panorama.	
21.15	Savaitė.
21.35	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	Pietų	
Korėja	-	Alžyras.	

0.10	 Blogiausi	pasaulio	
nuomininkai	(N-7).

0.40	 Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	JAV	-	
Portugalija.	

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

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

pasaulyje	su	Vidu	
Mačiuliu.

10.00	Pašėlusios		
močiutės	(N-7).

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

„Nacionalinė	
Geografija.	Orkų	
žudymo	mokykla“	
(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

14.00	Sveikinimai.
16.00	 „Muchtaro		

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

(N-7).
19.00	Romantinė	drama	

„Inga	Lindstrom.	
Vasaros	mėnuo“		
(N-7).

20.50	Kriminalinė	komedija	
„Nesugaunamasis	
ketvertas“	(N-14).

23.40	Veiksmo	f.	„Tikras	
teisingumas.	Gatvės	
karai“	(N-14).

1.25	 Bamba	TV	(S).

6.55	 Programa.
6.59	 TV	parduotuvė.
7.15	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose		
Andrius	
Mamontovas.

8.15	 Dokumentinis	f.	
„Sumaniausi		
gyvūnai“	(N-7).

9.20	 Šiandien	kimba.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	 „Pažabok	stresą!“	

(N-7).
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Girių	takais.
12.00	 „Albanas“	(N-7).
16.00, 17.00, 18.00	 Žinios.	

Orai.
16.20, 17.20	 	

Dokumentinis	f.	
„Laukinis	pasaulis“.

18.25	Dokumentinis	f.	
„Rubliovka“	(N-7).

19.35	Dokumentinis	f.	
„Mossad.		
Izraelio		
specialiosios	pajė-
gos“	(N-7).

20.40	Grilio	skanėstai.
21.00	Žinios.	Orai.
21.30	24/7.
22.30	Nusikaltimas	

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

23.30	 „Šerifas“	(N-7).

8.05	 Pasaulio	futbolo	
čempionato	rungtynės.

9.45	 Septynios	Kauno	
dienos.

10.15	Moksleivių	dainų	
šventė.	Mūsų	vardas	
LIETUVA.	2012	m.	

12.15	Muzikos	pedagogės,	
Sauliaus	Karoso	
paramos	fondo	
direktorės	Birutės	
Karosienės	jubiliejui.	

13.00	Dž.Verdžio	opera	
„Ernanis“.	

15.15	 Antrojo	pasaulinio	
karo	pradžios		
75-osioms	metinėms.	

16.10	Šventadienio	mintys.
16.40	 „Palanga“.
18.30	Žinios.
18.40	 „Lietuvos	liaudies	

buities	muziejus“.
19.00	TV	spektaklis.	

J.Grušo	„Barbora	
Radvilaitė“.	

21.20	Rašytojo	Kazio	
Almeno	knygos	
„Lietingos	dienos“	
pristatymas.

22.15	Lietuvių	kinas	
trumpai.	

23.00	Panorama.	.
23.15	 „Didžiosios	

migracijos“.		
1	d.	„Gimę	judėti“	
(subtitruota).

0.05	 Džiazo	vakaras.	
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birželio 22 d.

 14.00 	 „Neatrastieji“ 9.00 	 Tavo	augintinis 21.00 	 „Niro	Vulfo	mįslės.	
	 Išlaikytinės	mirtis“

AnimAl
9.10	 Aligatorių	 tramdytojai.	 10.05	 Iškviečia-
mas	 tramdytojas.	 10.30	 Liūno	 broliai.	 11.00	
Akvariumų	 verslas.	 11.55,	 18.20,	 5.45	 Namai	
medžiuose.	 12.50	 Nežinoma	 Indokinija.	 17.25	
Nematyti	 Apalačai.	 19.15	 Egzotiški	 augintiniai.	
20.10	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 21.05,	 0.45,	 2.25	
Rykliai.	22.00,	3.15	 Liūtų	mūšių	 laukai.	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.	 „Setubal“ -	
„Olhanense“.	 9.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„FC	 Utrecht“ -	 „AFC	 Ajax“.	 11.00	 Rusijos	
„Premier	 League“.	 „Lokomotiv“ -	 „Anji“.	 13.00	
NBA	krepšinio	lyga.	Čikagos	„Bulls“ -	Indianos	
„Pacers“.	 15.20	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	 17.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
CSKA -	„Lokomotiv“.	19.00	NBA	krepšinio	lyga.	
San	Antonio	„Spurs“ -	Majamio	„Heat“.	Penktas	
susitikimas.	Finalas.	21.15	NBA	krepšinio	lyga.	
Majamio	„Heat“ -	San	Antonio	„Spurs“.	Šeštas	
susitikimas.	Finalas.	23.30	ATP	250.	„US	Men’s	
Clay	Court	Chempionship“.	Vyrų	tenisas.	Pus-
finalis.	 1.20	 ATP	 250.	 „US	 Men’s	 Clay	 Court	
Chempionship“.	Vyrų	tenisas.	Finalas.	

ViASAt Sport BAltic
9.15	 Kalnų	 dviračiai.	 Pasaulio	 taurė.	 Austri-
ja.	 11.30	 Motosportas.	 Žiedinės	 lenktynės.	
Portugalija.	 13.30	 „Formulė-1“.	 Austrijos	 GP	
kvalifikacija.	 14.50	 „Formulė-1“.	 Austrijos	 GP	
lenktynės.	 Tiesioginė	 transliacija.	 17.00	 Fut-
bolas.	Draugiškos	rungtynės.	Švedija -	Belgija.	
18.50	 „Formulė-1“.	 Austrijos	 GP	 lenktynės.	
21.00	 Motosportas.	 Nascar	 350	 mylių	 lenkty-
nės.	 Tiesioginė	 transliacija.	 1.30	 „Formulė-1“.	
Austrijos	 GP	 lenktynės.	 3.40	 „Trans	 World	
Sport“	 žurnalas.	 5.30	 Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	
čempionatas.	Kazachstanas -	Latvija.	7.30	Ledo	
ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	JAV -	Latvija.	

EuroSport
10.00	 Motosportas.	 GP3	 serija.	 11.00,	 13.30	
Automobilių	lenktynės.	11.30,	18.40,	20.30	Mo-
tosportas.	Pasaulio	čempionatas.	12.30	Pasaulio	
futbolo	 čempionato	 žurnalas.	 12.45	 Motospor-
tas.	„Porsche“	supertaurė.	15.30,	18.30	Pasaulio	
futbolo	 čempionato	 apžvalga.	 15.40	 Lengvoji	
atletika.	Europos	komandinis	čempionatas.	18.00	
Motosportas.	 19.45	 Supersportas.	 21.30,	 0.30	
„Copacabana“.	Pasaulio	futbolo	čempionato	stu-
dija.	22.00	Lengvoji	atletika.	Europos	komandinis	
čempionatas.	 0.15	 Motosporto	 žurnalas.	 1.00	
Stalo	tenisas.	2.00	Sporto	linksmybės.	

6.40	 Dienos	programa.
6.45	 „Sodo	paslaptys“.
7.45	 Išgelbėti	dizainerį.
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Korio	gyvūnijos	

pasaulis“.
11.30	 „Gyvūnai.	Faktai	ir	

įdomybės“.
12.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Savaitgalis	su	Aleks.
13.00	 „Mylėk	savo	sodą“.
14.00	 „Griežčiausi	tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Paslaptingos		

istorijos.	Gyvenu	
tikėdamas“.

16.30	 „Būrėja“.
17.00	 „Viešbutis	„Grand	

Hotel“	(N-7).
18.55	Žodis	-	ne	žvirblis.
19.00	 „Magijos	meistrai“	(1).
20.00	Nematomas	žmogus.
21.00	 „Niro	Vulfo	mįslės.	

Išlaikytinės	mirtis“	
(N-14).

22.50	Siaubo	trileris	
„Juodojo	ežero	
paslaptis.	Pabaiga“	
(N-14).

0.35	 „Paslaptingos		
istorijos.	Gyvenu	
tikėdamas“.

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

patiekalai	per	15	
minučių.

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

12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

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	 „Formulės-1“	

pasaulio	čempionato	
Didžiojo	Austrijos	
prizo	lenktynės.	
Vaizdo	įrašas.

21.30	 „Klyvlendo		
šou“	(N-7).

22.00	 „Krintantis	dangus“	
(N-14).

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

23.05	 „Daugiau	nei	drau-
gai“	(N-7).

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

9.00	 Klaipėdos		
savaitė.	Savaitės	
įvykių	apžvalga.

9.30	 Sveikatos		
užtaisas.

10.00	 „Objektas	11“	(N-7).
11.00	Reidas.
11.30	 „Gražuoliukas“.
12.30	Žymiausios	pasaulio	

vietos.
13.00	Rekordininkai.
13.30	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.00	 „Neatrastieji“		
(N-7).

15.45	Mados	legendos.
16.15	 „Romantikai“		

(N-7).
18.00	 „Rani:		

maištingoji	princesė“	
(N-7).

19.00	 „Klintonai:		
negirdėta		
istorija“.

20.00	 „Įkalčiai“	(N-7).
21.00	 „Keršto		

valanda“	(N-14).
22.30	Klaipėdos		

savaitė.	Savaitės	
įvykių	apžvalga.

23.00	Geros		
savijautos	gidas.

23.30	Rekordininkai.
24.00	Sveikatos		

užtaisas.

„JuoDoJi GulBĖ“
Mistinis trileris. JAV. 2010. Režisierius D.Aronofskis. 
Vaidina N.Portman, M.Kunis, V.Kaselis.

Balerina Nina, kaip ir visos balerinos, beveik visą savo laiką skiria baletui. 
Ninos mama Erika kadaise irgi buvo balerina. Ji nuolat skatina savo 
dukterį tobulėti. Baletmeisteris Tomas Lirojus kuria naują „Gulbių ežero“ 
versiją. Pagrindinę baleriną Betę jis nusprendžia pakeisti Nina. Tačiau 
pirmiausia jai teks pranokti konkurentę Lilę.

tV3
22.20

rekomenduoja

„prArAStASiS“
nuotykių filMas. JAV. 2000. 
Režisierius R.Zemekis. 
Vaidina T.Henksas, H.Hant, 
N.Sersis.

Čekas Nolanas - skubių siuntų tar-
nybos darbuotojas. Jis rengiasi vesti 
mylimą merginą. Bet vieno skrydžio 
metu lėktuvas priverstas tūpti ant 
vandens...  Per stebuklą Čakas išsi-
gelbėja. Jis tampa robinzonu.

„BErniS“
kriMinalinė koMedija. JAV. 2011.
Režisierius R.Linklateris.
Vaidina Dž.Blekas, Š.Maklein,
M.Makonagis.

Mažame Teksaso miestelyje vietinis 
laidotuvininkas Bernis Tidis užmez-
ga draugystę su turtinga našle Mar-
džore Nadžet, tačiau, ją nužudęs, jis 
susiduria su nelengvu iššūkiu įtikinti 
kitus miestelio gyventojus, kad ji 
vis dar gyva. 

„VAGiŲ pASAuliS“
kriMinalinis trileris. 
JAV, Vokietija. 2009. 
Režisierė M.Leder.
Vaidina A.Banderasas,
M.Frimanas, R.Mičel.

Patyręs Niujorko šulas, profesio-
nalus vagis Keitas Riplis pakviečia 
Majamio gatvės vagišių Gabrielį 
Martiną dirbti kartu. Jų tikslas - pa-
vogti du Faberžė kiaušinius.

tV3
19.30

lnK
22.55

lnK
1.00
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Madagaskaro		

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

sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	Nuotykių	f.	

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

„Nuostabi	meilė“.
16.45	TV	serialas	„Moterys	

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	Aklos	vestuvės.	

Socialinis	eksperi-
mentas	(N-7).

21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	Drama	„Saugus	prie-

globstis“	(N-7).
0.20	 Drama	

„Melancholija“.
3.00	 Komedija	

„Kietašikniai“	(S).
4.30	 Komedija	

„Pražūtingas	svaigu-
lys“	(N-14).

6.05	 Juokingiausi	
Amerikos	namų	vaiz-
deliai.

6.35	 „Žuviukai	burbuliukai“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 „Lukas	Skruzdėliukas“.
10.30	Veiksmo	komedija	

„Piko	valanda	3.
12.15	Animacinis	f.	„Tomo	

ir	Džerio	pasakos“.
12.45	 „Kulverstukas	eina	į	

mokyklą“.
12.55	 „Kempiniukas	

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

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

„Pabėgusi	nuotaka“.	
20.25	K11.	Komisarai	tiria.	

Balsai	iš	anapus.
21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	Verslas.	

Bralizija	2014.	Orai.
22.10	Veiksmo	trileris	

„Mobilusis“	(N-7).
24.00	 „Specialioji	Los	

Andželo	policija“.
0.55	 TV	serialas	„Nikita“	.
1.50	 TV	serialas	„Čakas“.

6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 TV	serialas	

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

čempionatas.	JAV	-	
Portugalija.	Vaizdo	
įrašas	iš	Brazilijos.

12.55	Keliai.	Mašinos.	
Žmonės.

13.25	Savaitė.
13.45	 Žingsnis	po	žingsnio.	
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Gyvenimas.
15.00	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato		
apžvalga.	

18.00	Šiandien.
18.30	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Nyderlandai	-	Čilė	
(arba	Australija	-	
Ispanija).	

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

čempionatas.	
Kamerūnas	-	Brazilija	
(arba	Kroatija	-	
Meksika).	

1.05	 Vakaro	žinios.	
1.35	 TV	serialas	„Senis“.

 15.55 	 „Komisaras	
	 Reksas“

 20.00 	 Aklos	vestuvės	  13.20 	 „Ogis	ir
	 	tarakonai“

Pirmadienis

„SAUGUS PRIEGLOBSTIS“
Drama. JAV. 2013. Režisierius L.Halstriomas. 
Vaidina Dž.Hou, Dž.Diuhamelis, K.Smaldersas.

Istorija apie paslaptingą jauną moterį Keitę. Kai ji netikėtai atsikrausto 
į mažą miestelį Šiaurės Karolinoje, iš karto sukelia daug klausimų vie-
tiniams. Bet Keitė pamažu įsikuria ir užmezga ryšius su dviem vyrais: 
geraširdžiu našliu, parduotuvės savininku ir dviejų vaikų tėvu Aleksu 
bei tiesmuku ir vienišu kaimynu Džo. Atrodo, Keitė ima įleisti šaknis, 
susidraugauti su bendruomene ir įsimylėti Aleksą bei jo šeimą. Tačiau 
jos neapleidžia tamsi paslaptis, atginusi ją per visą šalį.

rekomenduoja

TV3
22.00

„MOBILUSIS“
Veiksmo trileris. JAV. 2004. 
Režisierius D.R.Elisas. 
Vaidina K.Besindžer, 
Dž.Stathamas, K.Evansas. 

Vaikinas į mobilųjį telefoną sulaukia 
nepažįstamo numerio skambučio. 
Tačiau skambutis neeilins - skambi-
na moteris ir sako, kad ji, jos vyras ir 
sūnus yra pagrobti ir tikriausiai grei-
tai bus nužudyti... Jaunasis Rajanas, 
nepažinodamas nei D žesikos Mar-
tin, nei jos vyro, akimirksniu patenka 
į pasiutusias lenktynes su laiku, kad 
tik spėtų išgelbėti...

„KUKURūzų VAIKAI. 
APREIšKIMAS“
siaubo trileris. JAV. 2001. 
Režisierius G.Magaras.
Vaidina K.Mink, K.Kesi, 
M.Aironsaidas.

Džeimei vis nepavyksta prisi-
skambinti savo močiutei, todėl 
ji nusprendžia važiuoti į jos na-
mus Nebraskoje ir išsiaiškinti, 
kas nutiko. Nuvykusi į močiutės 
butą šalia tankių kukurūzų laukų, 
mergina supranta, kad jį nuo šiol 
užvaldė apsėsti, žodžio neprata-
riantys vaikai. 

„MELANCHOLIJA“
Drama. Danija, Švedija, 
Prancūzija. 2011. 
Režisierius L.von Triras.
Vaidina K.Danst, Š.Geinsbur, 
K.Sazerlendas.

Prabangus, nuošalus dvaras, pasi-
puošę garbingi svečiai ir ištaigin-
gos vestuvės. Tai turėtų būti viena 
laimingiausių nuotakos Džastinos 
diena, tačiau ji nėra laiminga jau-
noji. Merginą kamuoja nerimo 
priepuoliai, niūri nuotaika.

LNK
22.10

TV6
23.10

TV3
0.20

TV8
8.00,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.55	Meilės	kon-
vejeris.	9.55	„Linksmieji	draugai“.	10.25	Senoji	
animacija.	12.40,	16.00	„Gydytojai.	13.35,	19.00	
„Apkabink	 mane“.	 14.30,	 20.35	 „Moterys	 me-
luoja	geriau“.	17.00,	23.45	Mano	vaikas.	18.00,	
22.50	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaiku-
čiai.	21.05	Drama	„Emos	Svenson	meilė“.	

INfO TV
5.50,	 13.45	 Padėkime	 augti.	 6.15,	 16.20	 Ne	
vienas	 kelyje.	 6.50	 Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	
7.35,	9.30,	15.50	Savaitės	kriminalai	(N-7).	8.05	
Apie	 žūklę.	 8.30	 Šefas	 rekomenduoja.	 9.00	 Ži-
nios.	9.55	„Mus	supantis	pasaulis“.	10.50,	12.45	
„Rojaus	sodai“.	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.	12.25	Metas	pietauti.	
13.10	Jie	ir	mes.	14.20	Kelionės	užrašai.	15.00	„Du	
upės	krantai“.	15.55	J.Menšovos	laida.	16.50,	3.30	
Mados	 nuosprendis.	 17.55	 Susituokime.	 19.00	
Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.35	„Šiaurės	vėjas“.	
22.20	Politika.	23.25	Informacinė	laida.	

REN
7.10	Animacinis	 f.	7.25	Tinkamas	vaistas.	8.15	
Nemeluok	 man!	 10.00	 Šeimos	 dramos.	 10.55	
Kviestinė	vakarienė.	11.50	„Pilnatis“.	15.35	Žiū-
rėti	visiems!	16.30	Šeimos	dramos.	19.15	Nau-
jienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.25	Kviestinė	
vakarienė.	21.25	Tikra	virtuvė.	22.20	Keista	byla.	

TV POLONIA
7.05	 „Draveno	 parkas“.	 8.05	 Peiliu	 ir	 šakute.	
8.25	 „Detektyvai	 atostogauja“.	 9.00	 Klausimai	
per	 pusryčius.	 11.50	 Savaitraštis.pl.	 12.40,	
17.55,	 1.45	 „Galerija“.	 13.05,	 18.55	 „Sultinio	
kubelis“.	13.30,	18.45,	21.55,	2.10	Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„Pas	poną	Dievą	so-
delyje“.	 14.35	 Klajūno	 užrašai.	 14.45	 „Laukinė	
Lenkija“.	15.15	Made	in	Poland.	15.45	Kultūrin-
gieji	PL.	16.45	Lenkų	valgiai.	17.05	„Zlotopols-
kiai“.	 17.35	 Klimatas	 ir	 skoniai.	 18.20,	 21.00,	
5.10	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	
19.30	 „Antrojo	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija“.	
19.55	 „Garbės	 laikas“.	 20.45	 Labanaktukas.	
21.10	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 22.00,	
3.45	 „Pagalbos	 signalas“.	 23.00,	 4.35	 Polonia	
24.	 23.45	 „Komisaras	 Aleksas“.	 1.35	 Klajūno	
užrašai.	 2.15	 „Detektyvai	 atostogauja“.	 2.45	
Animacinis	f.	5.20	„Sultinio	kubelis“.	5.50	„Wo-
odstock	2011“:	P.Bukartyko	koncertas.		
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįžimas“.
8.00	 Ekstrasensai	prieš	

nusikaltėlius	(N-7).
9.00	 Inga	Lindstrom.	

Drama	„Vasaros	
mėnuo“	(N-7).

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	TV	serialas	„Svotai“.
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Pragaro	virtuvė.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

sprogimo	teorija“	.
20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Trileris	„Anakonda“	.
23.15	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

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

1.05	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.05	 Bamba	TV	(S).

7.20	 Programa.
7.24	 TV	parduotuvė.
7.40	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos		
pasaulis“.

7.55	 Dokumentinis	f.	
„Įspūdingiausi		
gamtos	reiškiniai“	
(N-7).

9.00	 „Vera“	(N-7).
11.00	 „Inspektorius		

Luisas“	(N-7).
13.00	 „Iššūkis“	(N-7).
16.00	Žinios.	Orai.
16.20	 „Iššūkis“		

(N-7).
17.00	Žinios.	Orai.
17.20	 „Iššūkis“	(N-7).
18.00	Žinios.	Orai.
18.25	Grilio		

skanėstai.
18.45	 „Likvidacija“		

(N-7).
19.50	 „Kartą	Odesoje...“	

(N-7).
21.00	Veiksmo	f.		

„Tai	Chi	nulis“		
(N-14).

23.00	Komedija	
„Amerikietiškos	
pagirios.		
Laukinis		
vakarėlis“	(S).

1.00	 Siaubo		
komedija		
„Pelkių	padaro	
sugrįžimas“	(S).

8.05	 Pasaulio	futbolo	čem-
pionato	rungtynės.

9.45	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.15	Kine	kaip	kine.
12.45	Drama	„Birželis,	

vasaros	pradžia“.
14.15	Dokumentinis	f.	

„Lietuvos	liaudies	
buities	muziejus“.

14.35	Šventadienio	mintys.
15.00	Septynios	Kauno	

dienos.
15.30	 Istorijos	detektyvai.	
16.15	Amžininkai.	1941	m.	

birželis.
17.05	LNOBT	spektaklis.	

Baletas	„Vasarvidžio	
nakties	sapnas“.

18.30	Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	
Australija	-	Ispanija	
(arba	Nyderlandai	-	
Čilė).	Tiesioginė	
transliacija.

21.00	Vienos	filharmonijos	
simfoninio	orkestro	
vasaros	koncertas	
Šėnbrune.

22.30	Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	
Kroatija	-	Meksika	
(arba	Kamerūnas	-	
Brazilija).	

1.00	 Panorama.	
1.25	 Joninės	Viekšniuose.	

1994	m.
2.05	 Linija,	spalva,	forma.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios	Kristinos	

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Mano	draugė		

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

ateivius.	Lemiama	
kova“.

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

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

nutikimai“	(N-7).
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
17.45	Žodis	-	ne	žvirblis.
17.50	 „Didingasis	amžius“.
20.00	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Veiksmo	komedija	

„Starskis	ir	Hečas“.
23.05	 „Gyvenimas	pagal	

Harietą“	(N-7).
24.00	 „Dūmas“	(N-14).
0.55	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.

9.10, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.25	 Universitetai.lt.
9.55	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
10.50	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

11.55	 „Viskas		
teisėta“	(N-7).

12.55	 „Simpsonai“	(N-7).
13.25	 „Univeras“	(N-7).
15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Kingas	ir	Maksvel“	

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir	Staleris“	

(N-7).
18.00	 „Viskas		

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

(N-7).
20.00	 „Univeras“	(N-7).
21.00	 „Naša	Raša“	(N-14).
22.05	 „Amerikietiška		

siaubo	istorija“	
(N-14).

23.10	Siaubo	trileris	
„Kukurūzų	vaikai.	
Apreiškimas“	(S).

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

1.05	 „CSI	kriminalistai“	
(N-7).

1.55	 „Lujis“	(N-7).

18.30	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

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

10.30	Mados	legendos.
11.00	 „Objektas	11“		

(1)	(N-7).
12.00	 „Fortjė	faktorius“.
13.00	 „Iš	Meksikos	su	

meile“	(N-7).
14.45	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių	apž-
valga.

15.15	 „Klintonai:	negirdėta	
istorija“.

16.15	 „Kaimynas	šnipas“.
18.00	Rekordininkai.
18.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

19.00	 „Įkalčiai“	(N-7).
20.00, 22.30	 Balticum	TV	

žinios.
20.15	Žymiausios	pasaulio	

vietos.
20.45	Kino	akademija.	

„Manoletė“	(N-7).
22.45	XI	Klaipėdos	Pilies	

džiazo	festivalis:	
Chico	&	the	Gypsies.

0.15	 XV	Klaipėdos	Pilies	
džiazo	festivalis:	The	
Earth	Wind	&	Fire	
Experience	Featuring	
The	Al	McKay	
Allstars.

 2.05 	 Linija,	spalva,	
	 forma

 11.00 	 „Inspektorius	
	 Luisas“

 19.30 	 „Didžiojo	sprogimo	
	 teorija“	

 20.45 	 Kino	akademija	
	 „Manoletė“

 16.00 	 „Kingas	ir	
	 Maksvel“

 24.00 	 „Dūmas“

TV PROGRAMAbirželio 23 d.

Diva Universal Tv
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	 6.40,	 10.00,	 14.10,	 17.30	 „Auk-
sinis	Beverli	Hilso	 jaunimas“.	7.30,	10.50,	3.30	
„Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	
8.20,	 11.40,	 16.40,	 21.15,	 1.00	 „Išskirtiniai“.	
9.10,	 13.20,	 18.20,	 4.15	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	
15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	15.50	„Tikra	
Holivudo	 istorija:	Kardašianai“.	20.00	 „Svajonių	
namai“.	22.05	„Liežuvautoja“.	22.55	„Gyvenimas	
kaip	šou“.	23.45,	1.50	„Projektas	„Vestuvės“.	

Tv1000
11.05	 „Siek	savo	svajonės“.	12.50	 „Žmogus	be	
šešėlio“.	14.55	„Kvepalai.	Vieno	žudiko	istorija“.	
17.25	 „Skrebutis“.	 19.10	 „Meilės	 riba“.	 21.10	
„Pirmūnai“.	22.45	„Spąstai	nuotakai“.		

Discovery
7.00,	11.50	Kaip	tai	pagaminta?	7.25,	18.40	San-
dėlių	medžiotojai.	7.50,	19.05	Relikvijų	medžio-
tojai.	8.15,	15.25	Išgyventi.	9.10	Vyras,	moteris,	
gamta.	10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	sta-
tybos.	12.40	Apgavikai.	13.35	Važiavimas.	14.30	
Vairuotojai.	18.10	Aukcionų	karaliai.	19.35,	2.25	
Karai	 dėl	 bagažo.	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 21.00	
Upių	monstrai.	22.00	Išgyventi	kartu.		

naTional GeoGraphic
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Gumpert	 Apollo“	
automobilių	 gamyklos.	 11.00,	 18.00	 Aliaskos	
auksas.	 12.00	 Proto	 žaidimai.	 13.00	 Seni	 au-
tomobiliai.	 14.00	 Automobilių	 restauratoriai.	
15.00	Baltieji	 lokiai.	16.00	Pavojinga	kelionė	į	
Aliaską.	17.00	Antrasis	pasaulinis	karas.	19.00	
Kosmosas:	erdvė	 ir	 laikas.	20.00	Nepaprasta -	
greta	 mūsų.	 21.00	 Skaičių	 žaidimai.	 22.00	
S.Hawkinso	 ateities	 mokslas.	 23.00	 Kalėjimo	
sunkumai.	24.00	Nepaprasta -	greta	mūsų.	1.00	
Nakties	programa.	

Travel
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00	 Naujo	
būsto	paieška.	Šiuolaikinė	Barselona,	Ispanija;	
Grenadinų	salos -	Bekija.	9.00	Vestuvės	svetur.	
Malaizija.	 9.30	 Praskleista	 prabanga.	 Anglija.	
10.00,	 13.30,	 18.00,	 22.00	 Fiestos	 Brazilijos	
gatvėse.	 10.30,	 13.00,	 17.00,	 22.30	 Karai	 dėl	
bagažo.	 11.00,	 17.30,	 23.00	 Paminklų	 pa-
slaptys.	12.00,	16.00	Gelbėtojai.	12.30,	16.30,	
24.00	 Sandoriai	 pasienyje.	 15.00	 Viešbučių	
verslas.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	Naujo	
būsto	paieška.	Singapūras;	Meksika.	21.00	Čia	
Brazilija.	1.00	Naktinė	programa.	

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

sporT1
8.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	
„Spurs“ -	Majamio	„Heat“.	Pirmas	susitikimas.	
Finalas.	10.10	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	
apžvalga.	 11.10	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	12.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	
Rygos	VEF -	Klaipėdos	„Neptūnas“.	13.50	VTB	
Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 Klaipėdos	 „Neptū-
nas“ -	 Rygos	 VEF.	 15.40	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Majamio	 „Heat“ -	 Toronto	 „Raptors“.	 18.00	
Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	
19.00	 Pasaulio	 galiūnų	 čempionatas.	 20.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	 „Spurs“ -	
Majamio	 „Heat“.	 Pirmas	 susitikimas.	 Finalas.	
22.15	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	 „Roc-
kets“ -	San	Antonio	„Spurs“.	

viasaT sporT BalTic
	9.30	Motosportas.	Nascar	350	mylių	lenktynių	
apžvalga.	 14.00	 „Formulė-1“.	 Austrijos	 GP	
kvalifikacija.	 15.20	 „Formulė-1“.	 Austrijos	 GP	
lenktynės.	 17.30	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lygos	finalas.	„Manchester	United“ -	„Bayern“.	
19.25	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	finalas.	
„Milan“ -	 „Liverpool“.	 22.10	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	 lyga.	 „Dynamo	 Kyiv“ -	 „Real	 Ma-
drid“.	 24.00	 Motosportas.	 Nascar	 350	 mylių	
lenktynių	 apžvalga.	 1.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL	
finalas.	 3.20	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 5.30	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Fenerbahce	 Ulker“ -	
CSKA.	 7.20	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	
„Borussia“ -	„Bayern“.	

eUrosporT
	 9.30,	 12.30	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	
žurnalas.	 9.45,	 14.30,	 15.40,	 20.15,	 1.35	 Bi-
liardas.	 „WSA	 Main	 Tour“.	 12.45	 Automobi-
lių	 lenktynės.	 13.30	 Motosportas.	 Pasaulio	
čempionatas.	 15.30,	 18.30	 Pasaulio	 futbolo	
čempionato	 apžvalga.	 18.45,	 0.15	 Lengvoji	
atletika.	 Europos	 komandinis	 čempionatas.	
21.45	Sporto	linksmybės.	22.00,	23.00	Rankų	
lenkimas.	22.30,	1.00	„Copacabana“.	Pasaulio	
futbolo	 čempionato	 studija.	 24.00	 Jojimo	
žurnalas.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 21.50  „Kitoks parodijų 
 filmas“

 22.00   „Grammy“ 
 apdovanojimai

 11.30  „Džeronimas“ 10.00  „Tadas Blinda“ 1.35  Melodrama 
 „Šaltasis kalnas“

 18.30  TV3 žinios

TV8
10.55 „Emos Svenson meilė“. 12.40, 16.00 Gy-
dytojai. 13.35, 19.00 „Apkabink mane“. 14.30, 
20.35 „Moterys meluoja geriau“.15.00 „Žavūs ir 
drąsūs“. 17.00, 23.45 Mano vaikas. 2011 18.00, 
22.50 „Meilė gyventi“. 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. 21.05 Drama „Vasara prie Liljos ežero“. 

Info TV
9.40, 12.15, 15.55, 17.00, 19.40, 23.15, 0.15, 2.45 
Dviračio šou. 10.05, 14.15, 17.25, 21.40, 0.40 
Yra kaip yra. 10.55, 16.20, 18.20, 23.40, 1.30 24 
valandos. 11.30, 15.10, 18.55, 22.35, 2.05 KK2. 
12.40, 20.05 Retrospektyva. Autoriai Juozas Ma-
tonis ir Vytautas Damaševičius. Ciklas „Meninin-
kų portretai“. 2001 m. 13.15, 20.40, KTV - kino ir 
tele virtuvė. 13.45, 21.10 Alchemija LVI.  

PBK
5.50 TV kanalas „Labas rytas“. 9.00, 11.00, 14.00 
Naujienos. 9.25 Kontrolinis pirkimas. 9.55 Gyventi 
sveikai. 11.35 Mūsų laikais. 12.25 Metas pietauti. 
13.00 Jie ir mes. 14.20 Kelionės užrašai. 15.00 „Du 
upės krantai. Tęsinys“. 15.55 J.Menšovos laida. 
16.50, 4.20 Mados nuosprendis. 17.55 Susituoki-
me. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.55 „Šiaurės 
vėjas“. 22.55 Autorinė interviu V.Poznerio laida. 

REn
7.00 Animacinis f. 7.15 Tinkamas vaistas. 8.05 
Nemeluok man! 9.50 Šeimos dramos. 10.40 
Kviestinė vakarienė. 11.35 Keista byla. 13.30 
Žiūrėti visiems! 15.30 Mano nuostabūs... 16.30 
Šeimos dramos. 17.25 Nemeluok man! 19.15 
Naujienos. 19.20 Tinkamas vaistas. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.40 Tikra virtuvė. 22.20 
Keista byla. 

TV PolonIa
7.00, 15.55 G.Piotrovskio „World Orchestra“ (1). 
Koncertas. 7.55 Lenkų@lenkų žodynas. 8.25 
„Šeši milijonai sekundžių“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.00, 23.00, 4.35 Polonia 24. 12.40, 
17.55, 1.45 „Dvi medalio pusės“. 13.05, 18.55, 
5.20 „Sultinio kubelis“. 13.25, 18.45, 21.50, 2.10 
Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Londo-
niečiai“. 14.55 „Popiežiaus brolis“. 16.45 Lenkų 
valgiai. 17.00 „Zlotopolskiai“. 17.30 Istorijos 
aktualijos. 18.20, 21.00, 5.10 Polonija užsienyje. 
18.30 TV ekspresas. 19.30 „Antrojo pasaulinio 
karo enciklopedija“. 19.55 „Garbės laikas“. 20.45 
Labanaktukas. 21.10 Žinios, sportas ir orų pro-
gnozė. 22.00, 3.45 „Naujokė“. 23.45 „Saitai“. 
2.15 „Šeši milijonai sekundžių“. 2.45 Animacinis 
f. 5.50 Užstalės daina. III užstalės dainų gala. 
Puota be sienų (1). 6.50 Istorijos aktualijos. 

DIVa UnIVERsal TV
5.00, 12.30 „Tikrosios Orindžo apygardos namų 
šeimininkės“. 6.40, 10.00, 14.10, 17.30 „Auksinis 
Beverli Hilso jaunimas“. 7.30, 10.50 „Kardašianų 
šeimos aukštuomenės gyvenimas. 8.20, 11.40, 
16.15, 22.55 „Išskirtiniai“. 9.10, 13.20, 18.20 „Džu-
liana ir Bilas“. 15.00, 21.40 „Mados kontrolė“. 17.55, 
21.15 „Haris Poteris“. 19.10 „Nuotaka milijonieriui“. 
20.00, 22.30 „Vakarėliai tęsiasi“. 20.25, 1.00 „Pop-
novatoriai“. 23.20, „Projektas „Vestuvės“. 

TV1000
10.45 „Auklės dienoraštis“. 12.45 „Protingi žmonės“. 
14.30 „Tuštybių mugė“. 17.00 „Nevykėlio prisimi-
nimai“. 19.00 „Namas prie ežero“. 20.50 „Širdžių 
ėdikas“. 22.45 „Roko žvaigždė“. 0.50 „Baubai“. 

DIscoVERy
7.00, 11.50, 20.00 Kaip tai veikia? 7.25, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 7.50, 19.05 Relikvijų me-
džiotojai. 8.15 Išgyventi. 9.10 Vyras, moteris, 
gamta. 10.05 Aukso karštligė. 10.55 Didelės staty-
bos. 12.40 Apgavikai. 13.35 Automobilių dirbtuvė. 
14.30 Penktoji pavara. 15.25 Iliuzionistas. 18.10 
Aukcionų karaliai. 19.35 Karai dėl bagažo. 21.00 
Degtindariai. 22.00 Mafija. 23.00 Prekybos meis-
trai. 24.00 Amišų mafija. 1.00 Kovotojai. 

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00 Ryto programa. 10.00 „Corvette ZR1“ 
automobilių gamyklos. 11.00, 18.00 Aliaskos 
auksas. 12.00 Proto žaidimai. 13.00 Nepa-
prasta - greta mūsų. 14.00 Skaičių žaidimai. 
15.00 Kengūrų sukeltas chaosas. 16.00 Pa-
vojinga kelionė į Aliaską. 17.00 Antrasis 
pasaulinis karas. 19.00, 22.00 Patrauklus 
mokslas. 20.00 Sprunkantys nuo tornado. 
21.00 Nenugalimųjų dvikova. 23.00 Kalėjimo 
sunkumai. 24.00 Padėk nelaimėje. 1.00 Nak-
ties programa. 

TRaVEl
 7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00 Būsto paieška. 
Bolivija; Prancūzija. 9.00 Vestuvės svetur. Sin-
gapūras. 9.30 Praskleista prabanga. Superjach-
ta, Viduržemio jūra. 10.00, 13.30, 18.30, 22.00 
Fiestos Brazilijoje. Tradicinė Rio de Žaneiro 
virtuvė. 10.30, 13.00, 17.00, 22.30 Karai dėl 
bagažo. 11.00, 18.00, 23.00 Paminklų paslap-
tys. 12.00, 16.00 Gelbėtojai. 12.30, 16.30, 24.00 
Sandoriai pasienyje. 14.00, 20.00 Naujo būsto 
paieška. 15.00 Viešbučių verslas. 19.00 Ame-
rikos maistas. Birmingamas. 21.00 Didžiausios 
paslaptys. Vašingtono valstija. Muziejus. 1.00 
Naktinė programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Žalioji  

enciklopedija.
7.00 Nuotykių f.  

„Zolaris“.
8.40 Animacinis f. 

„Kukaračia“.
10.05 Komedija  

„Lizės Magvair fil-
mas“ (N-7).

12.00 Filmas šeimai 
„Nuostabus  
šuo“.

13.45 Komedija „Spąstai 
tėvams“.

16.15 Nuotykių f.  
„Du broliai - tigrės 
vaikai“.

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.10 Lietuvos komiko 
vakaras (N-7).

22.00 Veiksmo drama 
„Agentūra 
S.K.Y.D.A.S“  
(N-7).

23.00 Komedija  
„Naktis su Bete 
Kuper“ (N-7).

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

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

2.45 TV serialas 
„Anarchijos vaikai“ 
(N-14).

6.35 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

7.00 Animacinis f. 
„Čihuahua kailyje“.

8.35 Animacinis f. „Toras. 
Asgardo legendos“.

10.00 Nuotykių f. 
„Griausmingieji 
Čarlio angelai“.

12.00 Nuotykių f. „Karalius 
Artūras“ (N-7).

14.25 Komedija „Vaikis“.
16.35 Gerumo  

žvaigždė. 2014 m. 
Apdovanojimų cere-
monija. 

18.30 Žinios. Kriminalai. 
Bralizija 2014. Orai.

19.00 Specialus Joninių 
koncertas iš 
Harmony parko 
„Šeimų šventė“. 
Dalyvauja: Merūnas, 
V.Genytė, Katažyna 
ir D.Zvonkus, 
„Pikaso“, „Božolė“ 
choras, Ž.Žvagulis 
ir I.Starošaitė, 
M.Jampolskis ir 
Irūna bei kt.

21.10 Romantinė  
komedija „Kvailių 
auksas“ (N-7).

23.25 Komedija „Įbroliai“ 
(N-14).

1.35 Melodrama „Šaltasis 
kalnas“ (N-7).

5.50 Programos pradžia.
6.00 Klausimėlis.lt.
6.15 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
7.15 Skonio improvizacija.
8.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
9.00 TV serialas 

„Komisaras Reksas“.
10.00 „Tadas Blinda“.
13.00 Juokis. Humoro 

šventė.
15.00 Gintarinė pora 2014.
17.00 Pasaulio futbolo 

čempionato apžval-
ga. Tiesioginė laida.

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

18.30 Pasaulio futbolo 
čempionatas. Italija - 
Urugvajus (arba 
Kosta Rika - Anglija). 

21.00 Loterija „Perlas“.
21.05 Panorama. Sportas. 

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

Lietuvoj“.
22.35 Pasaulio futbolo 

čempionatas. 
Graikija - Dramblio 
Kaulo Krantas 
(arba Japonija - 
Kolumbija). 

1.05 TV serialas „Senis“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

8.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.00 Amerikietiškos imty-
nės (N-7).

11.00 TV serialas 
„Laukinis“ (N-7).

12.00 TV serialas „Svotai“ 
(N-7).

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

14.00 Pragaro virtuvėmeri-
kos talentai.

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

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

18.00 Atsargiai - moterys!
18.25 TV serialas 

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

sprogimo teorija“ 
(N-7).

20.30 Jokių kliūčių.
21.50 Komedija „Kitoks paro-

dijų filmas“ (N-14).
23.35 TV serialas 

„Vampyro dienoraš-
čiai“ (N-14).

0.30 TV serialas 
„Mentalistas“ (N-14).

1.25 TV serialas 
„Laukinis“ (N-7).

2.25 Bamba TV (S).

7.20 Programa.
7.24 TV parduotuvė.
7.40 Dokumentinis f. 

„Gamtos  
pasaulis“.

7.55 Dokumentinis f. 
„Įspūdingiausi  
gamtos  
reiškiniai“ (N-7).

9.00 „Vera“ (N-7).
11.00 „Inspektorius  

Luisas“ (N-7).
13.00 „Iššūkis“  

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Iššūkis“  

(N-7).
17.00 Žinios. Orai.
17.20 „Iššūkis“ (N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.25 Grilio  

skanėstai.
18.45 „Likvidacija“  

(N-7).
19.50 „Kartą  

Odesoje...“  
(N-7).

21.00 Patriotai (N-7).
22.00 Amerikos  

muzikos  
„Grammy“  
apdovanojimai. 
2014 m.

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

8.05 Pasaulio futbolo čem-
pionato rungtynės.

9.45 Pasaulio lietuvių 
jaunimo susitikimas 

11.30 „Džeronimas“.
11.50 „Mažasis princas“.
12.15 Pagalbos ranka.
12.40 Septynios Kauno 

dienos.
13.15 Joninės Viekšniuose. 
14.00 Lietuvių dokumentika. 
15.00, 18.15 Kompozitoriaus 

Vygando Telksnio 
80-osioms gimimo 
metinėms. 

15.30 Savaitė.
15.50 Fotomenininko Antano 

Sutkaus 75-mečiui. 
16.10 Aktoriaus Viktoro 

Valašino 70-mečiui. 
18.30 Pasaulio futbolo 

čempionatas. Kosta 
Rika - Anglija (arba 
Italija - Urugvajus). 

21.00 „Svajonė apie 
Šiaurės ašigalį“.

21.30 „Įkyrių minčių 
nelaisvėje“

22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Pasaulio futbolo čem-

pionatas. Japonija - 
Kolumbija (arba 
Graikija - Dramblio 
Kaulo Krantas). 

1.00 Panorama. 
1.25 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
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birželio 24 d.

 12.25 	 „Brangusis	
	 Džonai“

 2.45 	 „Lujis“ 15.30 	 „Draugai	VII“

AnimAl
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25	 Kačių	
neįmanoma	nemylėti.	8.15,	16.30	Laukinė	Pran-
cūzija.	9.10	Katės.	10.05,	14.40,	21.05,	2.25	Gy-
venimas	laisvėje.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20,	
6.35	Viskas	apie	šunis.	12.50,	5.45	Gyvūnų	jau-
nikliai.	13.45	Pavojingi	Makso	maršrutai.	15.30	
Akvariumų	verslas.	17.25	Krokodilų	medžioto-
jas.	18.20	Gyvūnų	mūšių	laukai.	19.15	Kačiukai	
ir	 šunyčiai.	 20.10	 Pragariška	 katė.	 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
8.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	 „Spurs“ -	
Majamio	„Heat“.	Antras	susitikimas.	Finalas.	10.15	
NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	12.15	VTB	
Vieningoji	krepšinio	lyga.	„Azovmash“ -	Klaipėdos	
„Neptūnas“.	 14.10	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„Vitesse“ -	 „AFC	 Ajax“.	 16.00	 Olandijos	 „Eredi-
visie“	 lyga.	 „SC	 Cambuur“ -	 „PSV	 Eindhoven“.	
18.00	Čempionai	LT.	Tarptautinis	laisvųjų	imtynių	
turnyras.	 19.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	
apžvalga.	20.00	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	
„Spurs“ -	 Majamio	 „Heat“.	 Antras	 susitikimas.	
Finalas.	22.00,	0.15	NBA	krepšinio	lyga.	Los	An-
dželo	„Clippers“ -	Oklahomos	„Thunder“.	

ViASAt Sport BAltic
11.30	Futbolas.	2009	m.	UEFA	Čempionų	lygos	
finalas.	„Barcelona“ -	„Manchester	United“.	13.45	
Krepšinis.	 Europos	 krepšinio	 čempionatas.	 Lie-
tuva -	Prancūzija.	15.35	Krepšinis.	Europos	čem-
pionatas.	 Latvija -	 Makedonija.	 17.25	 Krepšinis.	
Europos	čempionato	ketvirtfinalis.	Lietuva -	Italija.	
19.15	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“ -	CSKA.	
21.15	 Sochi	 2014	 Olimpinės	 žaidynės.	 Ledo	
ritulys.	 Finalas.	 23.45	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	
0.15	Futbolas.	UEFA	Čempionų	 lyga.	 „Bayern“ -	
„Arsenal“.	2.05	 Futbolas.	UEFA	Čempionų	 lyga.	
„Barcelona“ -	„Manchester	City“.	

EuroSport
9.30,	 12.30	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	
žurnalas.	 9.45,	 14.30,	 15.40,	 1.35	 Biliardas.	
„WSA	 Main	 Tour“.	 12.45	 Jojimo	 žurnalas.	
13.00	 Lengvoji	 atletika.	 Europos	 komandinis	
čempionatas.	 15.30,	 18.30	 Pasaulio	 futbolo	
čempionato	 apžvalga.	 18.45	 Anglijos	 smiginio	
čempionatas.	19.55,	0.50	Motosporto	apžvalga.	
20.00	 Spidvėjus.	 Švedijos	 lyga.	 22.00	 Ralio	
žurnalas.	 22.30,	 1.00	 „Copacabana“.	 Pasaulio	
futbolo	čempionato	studija.	23.00	Automobilių	
sporto	 žurnalas.	 23.30	 Pasaulio	 motokroso	
čempionatas.	 24.00	 „Formulės	 3“	 automobilių	
lenktynės.	0.30	Motosportas.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios	Kristinos	

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos		

linksmybės“.
8.40	 „Mano	draugė		

beždžionėlė“.
9.35	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00	Linksmieji	žvėreliai.
10.30	 „Sodininkų		

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

Tęsinys“	(N-7).
13.00	 „Apgavystės“		

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

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

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

„Baimė“	(N-14).
23.00	 „Gyvenimas	pagal	

Harietą“	(N-7).
23.55	 „Dūmas“	(N-14).
0.50	 „Ties	riba“	(N-14).

9.10, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.25	 Tavo	augintinis.
9.55	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
10.50	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

11.55	 „Viskas		
teisėta“	(N-7).

12.55	 „Simpsonai“	(N-7).
13.25	 „Univeras“	(N-7).
15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Kingas	ir	Maksvel“	

(N-7).
18.00	 „Viskas		

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

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

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

(N-14).
21.30	Trileris	„Sakalo	akis“	

(N-7).
22.45	Filmo	pertraukoje	

22.45-22.50 -	Kitoks	
futbolo	čempionatas	
(N-14).

0.05	 „Naša	Raša“		
(N-14).

1.10	 „CSI	kriminalistai“	
(N-7).

2.00	 Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

2.45	 „Lujis“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

9.45	 „Įkalčiai“	(N-7).
10.45	 „Stebuklinga	žaislų	

krautuvėlė“.
12.25	 „Brangusis		

Džonai“.
14.20	Mados	legendos.
14.50	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
15.50	 „Rani:		

maištingoji	princesė“	
(N-7).

16.50	 „Slapyvardis	-	
Valytojas“	(N-7).

18.30	Geros	savijautos	
gidas.

19.00	 „Gražuoliukas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.15	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

20.45	 „Objektas	11“		
(N-7).

21.45	Balticum		
TV	žinios.

22.00	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

23.00	 „Klintonai:	negirdėta	
istorija“.

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

„KVAilių AuKSAS“
Romantinė komedija. JAV. 2008. Režisierius E.Tenantas.
Vaidina M.Makonagis, K.Hadson, D.Sazerlandas.

Nardytojas ir lobių ieškotojas Benas Fineganas yra apsėstas idėjos su-
rasti legendinius karališkus lobius. Daug laiko ir jėgų paskyręs šių lobių 
paieškai, Benas prarado brangiausia, ką turi gyvenime - žmoną Tesę ir 
mylimą laivą. Kai atsigavusi po skyrybų Tesė pradeda naują gyvenimą 
ir susiranda darbą milijardieriaus Naidželio jachtoje, Benas šiaip ne taip 
aptinka pėdsakus, vedančius prie lobių.

lnK
21.10

rekomenduoja

 „SAKAlo AKiS“
tRileRis. JAV, Vokietija. 2008. 
Režisierius D.Dž.Karuzas.
Vaidina M.Monagan, 
B.B.Torntonsd, I.Embris.

Ar įsivaizduojate situaciją, kai vieną 
dieną jūsų gyvenimas jums nebe-
priklauso? Kasdienę rutiną, mielus 
įpročius, pomėgius, bendravimą 
su šeima ir draugais atima kitas 
asmuo. Jis nematomas...

„ĮBroliAi“
komedija. JAV. 2008. 
Režisierius E.Makėjus. 
Vaidina V.Ferelas, Dž.K.Reilis, 
M.Stinbergen.

Brenanui Hafui - 39-eri. Jis gyvena 
išlaikomas savo vienišos motinos 
Nensės. Deilas Dobakas - 40-metis 
bedarbis, gyvenantis su savo vienišu 
tėvu. Kas sieja šiuos du gerokai pa-
gyvenusius jaunuolius? Ogi bendra 
nelaimė - jų tėvai susituokė.

„nAKtiS Su BEtE KupEr“
komedija. Kanada, JAV. 2009.
Režisierius K.Kolambasas.
Vaidina H.Penetjer, P.Rastas,
L.London.

Mokyklos baigimo iškilmėse Deni-
sas viešai pareiškia mylintis gražiau-
sią ir populiariausią merginą - Betę 
Kuper. Didelei vaikinuko nuostabai, 
tą patį vakarą gražuolė apsilanko 
jo namuose. 

tV6
21.30

tV3
23.00

lnK
23.25
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6.10	 Teleparduotuvė.
6.25	 Animacinis	f.	

„Kukaračia“.
8.00	 „Brazilijos	aveniu“.
9.05	 „Meilės	sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	Lietuvos	komiko	

vakaras	(N-7).
12.50	Animacinis	f.	„Ragai	

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

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

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

„Inspektorius	
Mažylis“	(N-7).

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

Hausas“	(N-14).
23.05	Romantinė	drama	

„Garbinga	kurtizanė“.
1.20	 TV	serialas	„CSI	

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

valandos“	(N-14).
3.05	 TV	serialas	

„Anarchijos	vaikai“.

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

Džeris	III“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.45	 Komedija	„Vaikis“.
10.45	Romantinė	komedija	

„Kvailių	auksas“.
12.55	 „Kempiniukas	

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

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

tės	kalta“	(N-7).
17.50	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

Bralizija	2014.	Orai.
19.30	Tikras	gyvenimas.	

„Gervė	danguje“.	
Šeimų	dramas	
pristato	Dalius	
Mertinas.

20.25	K11.	Komisarai	tiria.	
Draugas	ir	pagalbi-
ninkas	(N-7).

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

Renkamės	Europą.	
Bralizija	2014.	Orai.

22.10	Veiksmo	f.	„Godzila“.
0.55	 TV	serialas	„Nikita“.
1.50	 TV	serialas	„Čakas“.

5.50	 Programos	pradžia.
6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Hartlando	užuovėja“.
11.00	Lietuva	gali.
12.00	Bėdų	turgus.
13.00	Klaidos	kaina	(N-7).
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	 Istorijos	detektyvai.
15.05	Emigrantai.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžval-
ga.	Tiesioginė	laida.

18.00	Šiandien.
18.30	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Nigerija	-	Argentina	
(arba	Bosnija	ir	
Hercegovina	-	
Iranas).	

21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	Panorama.	Sportas.	

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

Lietuvoj“.
22.35	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Ekvadoras	-	
Prancūzija	(arba	
Hondūras	-	
Šveicarija).	

1.05	 Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

1.35	 TV	serialas	„Senis“.

 21.35 	 TV	serialas	
	 „Rojus	Lietuvoj“

 16.45 	 „Moterys	meluoja	
	 geriau“

 1.50 	 TV	serialas	
	 „Čakas“

Trečiadienis

„AmžinAsis Vikerbis“
Drama. Vokietija. 2007. Režisierius Dž.Delbridžas. 
Vaidina E.M.Grain fon Frydl, A.Rioneris, K.Volfas.

Po netikėtos žmonos mirties Džonas Nivelas su dukra Lili persikraustė 
gyventi į Čikagą. Po šešerių metų, praleistų Amerikoje, jis vėl grįžta 
į Stokholmą ir sužino, kad mirė jo uošvė. Lili nori važiuoti pas senelį 
Hakoną Petersoną, bet Džonas dvejoja, nes uošvis jį kaltino dėl dukros 
mirties. Vis dėlto našlys paklūsta dukrai ir vėl susitinka su Hakonu. Senelis 
džiaugiasi anūkės vizitu, bet anaiptol ne žento.

rekomenduoja

tV8
21.05

„neįmAnomA misijA 3“
Veiksmo trileris. Vokietija,
JAV. 2006. 
Režisierius Dž.Dž.Abramsas. 
Vaidina T.Kruzas, 
F.S.Hofmanas, M.Monagan.

Šnipas Itanas Hantas užduočių 
nebevykdo, jis treniruoja kitus 
agentus. Tačiau vadovybė prašo 
įvykdyti paskutinę užduotį - sulaikyti 
tarptautinį ginklų ir informacijos 
prekeivį Oveną Devianą. Hantas į  
komandą pakviečia draugą Liuterį, 
pervežimų specialistą Deklaną ir 
agentę Žen. 

„GodzilA“
Veiksmo filmas. JAV. 1998 m. 
Režisierius R.Emerichas. 
Vaidina M.Pitilo, M.Broderikas, 
Ž.Reno.

Praėjo trisdešimt metų, kai buvo 
smarkiai nusiaubtas Tokijas. Šįkart 
milžiniškas dinozauras Godzila už-
klysta į Niujorką. Visuotinė panika 
ir siaubas apima miesto gyvento-
jus. Mokslininkai, karinės pajėgos 
ir visi susivienija prieš monstrų ly-
derį... Bet ar pavyks šį kartą išnešti 
sveiką kailį?

„GArbinGA kurtizAnė“
romantinė Drama. JAV. 1998. 
Režisierius M.Herskovicas. 
Vaidina K.Makormak, R.Siuelas.

Istorinė kostiuminė drama nukels 
į XVI amžiaus Veneciją - grožio, 
meno, karnavalų ir meilės miestą. 
Veronika beprotiškai įsimylėjusi 
kilmingų tėvų sūnų Marką Vernierį 
ir puikiai žino, kad šis neabejingas 
jos jausmams. Deja, dėl skirtingos 
socialinės padėties romantiški 
santykiai nebegali tęstis. 

tV6
21.30

lnk
22.10

tV3
23.05

tV8
7.50,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 .	 8.45	 Senoji	
animacija.	 9.45	 „Linksmieji	 draugai“.	 10.15	
Senoji	 animacija.	 10.55	 Drama	 „Vasara	 prie	
Liljos	 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	„Amžinasis	Vikerbis“.	

info tV
5.05,	8.05,	10.05,	14.15	Yra	kaip	yra	(N-7).	6.00,	
11.30,	15.10	KK2.	6.40,	7.40,	9.35,	12.15,	15.55	
Dviračio	 šou.	 7.05,	 10.55,	 16.20	 24	 valandos.	
9.00	 Žinios.	 12.45	 Pagalbos	 skambutis.	 13.35	
Ne	vienas	kelyje.	17.00	Info	diena.	

Pbk
5.50	 TV	 kanalas	 „Labas	 rytas“.	 9.00,	 11.00,	
14.00	 Naujienos.	 9.25	 Kontrolinis	 pirkimas.	
9.50	Gyventi	sveikai.	11.35	Mūsų	laikais.	12.25	
Metas	 pietauti.	 13.05	 Jie	 ir	 mes.	 14.20	 Kelio-
nės	 užrašai.	 14.55	 „Du	 upės	 krantai“.	 15.50	
J.Menšovos	 laida.	 16.45,	 4.20	 Mados	 nuos-
prendis.	17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	
20.00	 Laikas.	 20.55,	 23.20	 Lietuvos	 „Laikas“.	
21.20	„Šiaurės	vėjas“.	23.30	Informacinė	laida.	

ren
7.00	Animacinis	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.05	
Nemeluok	 man!	 9.50	 Šeimos	 dramos.	 10.40	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.35	 Keista	 byla.	 13.25	
Žiūrėti	visiems!	15.25	Mano	nuostabūs...	16.25	
Šeimos	 dramos.	 17.20	 Nemeluok	 man!	 19.15	
Naujienos.	 19.20	 Tinkamas	 vaistas.	 20.25	
Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	 Tikra	 virtuvė.	 22.20	
Keista	byla.	

tV PoloniA
7.05	 R.Lipko	 benefisas	 (2).	 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,	 18.55,	 5.20	
„Sultinio	 kubelis“.	 13.30,	 18.45,	 21.50,	 2.10	
Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „Pa-
galbos	 signalas“.	 14.50	 Rytų	 studija.	 15.20	
Okrasa	laužo	taisykles.	15.50	R.Lipko	benefisas	
(2).	16.40	Lenkų	valgiai.	17.00	„Zlotopolskiai“.	
17.30,	 6.35	 „Vilnoteka“.	 18.20,	 21.00,	 5.10	
Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 19.30	
„Antrojo	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija“.	 19.55	
„Garbės	laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.10	Ži-
nios,	sportas	ir	orų	prognozė.	22.00,	3.45	„Prie-
plauka“.	 23.45	 „Karininkas“.	 2.15	 „Tik	 Kasia“.	
2.45	Animacinis	 f.	5.50	Kas	čia	grojama?	6.10	
Kabaretų	klubas.	
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7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Ekstrasensai	detekty-
vai	(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane.
10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

„Laukinis“	(N-7).
12.00	TV	serialas	„Svotai“	

(N-7).
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

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

„Liežuvautoja“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

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

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

sprogimo	teorija“	
(N-7).

20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Romantinė	drama	

„Jausmingoji	
Minesota“	(N-14).

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

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

1.25	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.25	 Bamba	TV	(S).

7.15	 Programa.
7.19	 TV	parduotuvė.
7.35	 Žinios.
8.00	 „Kartą	Odesoje...“	

(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.15	Žinios.
11.40	Grilio	skanėstai.
12.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Andrius	
Mamontovas.

13.00	Dokumentinis	f.	
„Pasaulio	stebuklai“.

13.10	Nuo	Vilniaus	iki	
Bankoko.

14.20	Dokumentinis	f.	
„Pasaulio	stebuklai“.

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“	

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

„Laukinis	pasaulis“.
17.00	Žinios.	Orai.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Likvidacija“	(N-7).
19.50	 „Kartą	Odesoje...“	

(N-7).
21.00	 Viskas	bus	gerai!	(N-7).
22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	Patriotai.
23.45	 „Kartą	Odesoje...“	

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

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 Pasaulio	futbolo	čem-

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

šventė.	
14.15	Posūkiai	su	Viktoru	

Gerulaičiu.
15.00	Spaudos	kelias.	
15.25	Legendos.	

Rašytojas	Grigorijus	
Kanovičius.

16.10	TV	filmas.	A.Griciaus	
„Palanga“.

18.00	 „1941	m.	Birželio	
sukilimas“.

18.30	Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	Bosnija	
ir	Hercegovina	-	
Iranas	(arba	
Nigerija	-	Argentina).	

21.00	LRT	studija	Vilniaus	
knygų	mugėje	2014.

21.30	Kultūros	savanoriai.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Hondūras	-	
Šveicarija	(arba	
Ekvadoras	-	
Prancūzija).	

1.00	 Panorama.	
1.25	 Savaitė.
1.45	 LNOBT	spektaklis.	

Baletas	„Vasarvidžio	
nakties	sapnas“.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios	Kristinos	

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Berniukas	ir	vove-

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

ateivius.	Lemiama	
kova“.

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

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

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

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

„Nakties	paukščiai“	
(N-14).

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

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

9.10, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.25	 Adrenalinas	(N-7).
9.55	 „Beverli		

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

paieškos	grupė“	
(N-7).

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

12.55	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.25, 20.00	 „Univeras“	
(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“		
(N-7).

19.00, 1.45	 „CSI	krimina-
listai“	(N-7).

21.00, 1.20	 „Naša	Raša“	
(N-14).

21.30	Veiksmo	trileris	
„Neįmanoma	misija	
3“	(N-7).

22.45	Filmo		
pertraukoje		
22.45-22.50 -		
Kitoks	futbolo	čem-
pionatas	(N-14).

0.25	 Europos	pokerio	
turas	(S).

2.35	 Crisso	Angelo	
	iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

9.45	 „Gražuoliukas“.
10.45	Sveikatos		

užtaisas.
11.15	 „Klintonai:		

negirdėta		
istorija“.

12.15	 „Romantikai“		
(N-7).

14.00	Geros	savijautos	
gidas.

14.30	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

15.00	 „Štai,	koks		
aš	esu“	(N-7).

16.50	 „Tai	mergina,		
ar	vaikinas?“		
(N-7).

18.30	Mados	legendos.
19.00	 „Objektas	11“		

(N-7).
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.15	Rekordininkai.
20.45	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
21.45	Balticum		

TV	žinios.
22.00	 „Devintojo		

legiono	erelis“		
(N-14).

24.00	Sveikatos	užtaisas.

 9.45 	 Labas	rytas,	
	 Lietuva

 12.00 	 Kitoks	pokalbis 21.30 	 „Jausmingoji	
	 Minesota“

 22.00 	 „Devintojo	
	 legiono	erelis“

 17.00 	 „Hubertas	ir	
	 Staleris“

 21.00  	„Nakties	
	 paukščiai“

TV PROGRAMAbirželio 25 d.

Diva Universal Tv
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.55	„Beverli	
Hilso	 auksinis	 jaunimas“.	 7.30,	 10.50	 „Kar-
dašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	
8.20,	 11.40,	 16.40,	 1.00	 „Išskirtiniai“.	 9.10,	
13.20,	 18.20	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 15.00,	 19.10	
„Nuotaka	 milijonieriui“.	 15.50,	 20.50	 „Vaka-
rėliai	 tęsiasi“.	 20.00,	 22.55	 „Erikas	 ir	 Džesė“.	
20.25	 „Mados	 kontrolė“.	 21.15	 „Garsenybių	
nesėkmės“.	23.20	„Projektas	„Vestuvės“.	

Tv1000
9.10	„Namas	prie	ežero“.	13.00	„Baubai“.	15.00	
„Meilės	 riba“.	 17.00	 „Roko	 žvaigždė“.	 19.00	
„Visi	 geri	 dalykai“.	 20.55	 „Namas	 monstras“.	
22.40	„Gaujos	istorija“.	

Discovery
7.00,	20.00	Kaip	tai	veikia?	7.25,	18.40	Sandėlių	
medžiotojai.	 7.50,	 19.05	 Relikvijų	 medžiotojai.	
8.15	Išgyventi.	9.10	Vyras,	moteris,	gamta.	10.05	
Aukso	 karštligė.	 10.55	 Didelės	 statybos.	 11.50,	
6.35	Kaip	tai	pagaminta?	12.40	Apgavikai.	13.35	
Greiti	ir	triukšmingi.	14.30	Spausk.	15.25	Aukci-
onų	karaliai.	19.35	Karai	dėl	bagažo.	21.00	Aukš-
čiausios	klasės	mašinos.	22.00	Ledų	auksas.	

naTional GeoGraphic
8.00	Ryto	programa.	10.00	„Lamborghini“	au-
tomobilių	 gamyklos.	 11.00	 Statybų	 licenzija.	
12.00	 Proto	 žaidimai.	 13.00	 Padėk	 nelaimėje.	
14.00	 Nenugalimųjų	 dvikova.	 15.00	 Ryklių	
guotas.	 16.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	
17.00	Antrasis	pasaulinis	karas.	18.00	Medžio-
tojų	namelis	dvylikai	draugų.	19.00	Patrauklus	
mokslas.	 20.00,	 24.00	 Lobių	 ieškotojai.	 21.00	
Savo	 rankomis.	 22.00	 Sprunkantys	 nuo	 tor-
nado.	 23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	 1.00	 Nakties	
programa.	

Travel
7.00,	21.00	Pasaulio	keliautojas.	8.00	Būsto	
paieška.	Grįžimas	 į	Europą.	Brisbenas.	9.00	
Vestuvės	 svetur.	 Filipinai;	 Taivanas.	 10.00,	
18.30,	 22.00	 Fiestos	 Brazilijoje.	 Rio	 de	 Ža-
neiras.	 10.30,	 13.00,	 17.00,	 22.30	 Karai	
dėl	 bagažo.	 11.00,	 17.30,	 23.00	 Paminklų	
paslaptys.	 12.00,	 16.00	 Gelbėtojai.	 12.30,	
16.30,	24.00	Sandoriai	pasienyje.	13.30	Fies-
tos	Brazilijoje.	Rio	de	Žaneiras.	14.00,	20.00	
Naujo	būsto	paieška.	15.00	Viešbučių	vers-
las.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 1.00	 Naktinė	
programa.	

animal
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25	 Gyvūnų	
mūšių	 laukai.	 8.15,	 16.30	 Laukinė	 Prancūzi-
ja.	 9.10	 Krokodilų	 medžiotojas.	 10.05,	 14.40,	
21.05	Gyvenimas	laisvėje.	11.00	Gyvūnų	terito-
rija.	12.20	Viskas	apie	šunis.	12.50,	20.10	Šunų	
gelbėjimas.	13.45	Pavojingi	Makso	maršrutai.	
15.30	Akvariumų	verslas.	17.25	Ginant	laukinę	
gamtą.	18.20	Egzotiški	augintiniai.	19.15	Vete-
rinarijos	klinika.	22.00	Nežinomi	miestai.	22.55	
Nežinoma	Indokinija.	23.50	Gyvūnų	policija.	

sporT1
7.15	Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	8.00	
NBA	krepšinio	lyga.	Majamio	„Heat“ -	San	Antonio	
„Spurs“.	Trečias	susitikimas.	Finalas.	10.00	Portu-
galijos	„Primeira“	lyga.	„Nacional“ -	„SL	Benfica“.	
12.00	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	13.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Kuban“ -	 „Dinamo“.	
14.50	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	 „Rockets“ -	
Oklahomos	 „Thunder“.	 17.10	 VTB	 Vieningoji	
krepšinio	lyga.	„Tsmoki-Minsk“ -	Klaipėdos	„Nep-
tūnas“.	 19.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 Turo	
apžvalga.	 20.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	
„Heat“ -	San	Antonio	„Spurs“.	Trečias	susitikimas.	
Finalas.	22.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Loko-
motiv“ -	„Volga“.	24.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	
„AFC	Ajax“ -	„NEC	Nijmegen“.	

viasaT sporT BalTic
9.30	 Motosportas.	 Spidvėjus.	 Pasaulio	 taurės	
finalas.	 12.40	 Ledo	 ritulys.	 Rusija -	 Kanada,	
2008	 m.	 15.10	 Ledo	 ritulys.	 Rusija -	 Kanada,	
2009	 m.	 17.40	 Krepšinis.	 Eurolygos	 finalinio	
ketverto	varžybos.	Finalas.	20.00	„Trans	World	
Sport“	 žurnalas.	 21.00,	 23.00	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	 „Donbass“ -	Rygos	„Dinamo“.	1.00	Fut-
bolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 PSG -	 „Bayer“.	
2.50	Motosportas.	Nascar	350	mylių	lenktynių	
apžvalga.	3.50	Sochi	2014	Olimpinės	žaidynės.	
Akrobatinis	slidinėjimas.	Vyrų	finalas.	

eUrosporT
	9.30,	12.30	Pasaulio	futbolo	čempionato	žur-
nalas.	 9.45,	 12.45,	 14.30,	 15.40,	 23.00,	 1.35	
Biliardas.	 „WSA	 Main	 Tour“.	 15.30,	 18.30	
Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 apžvalga.	 18.40	
Sporto	linksmybės.	18.50	Universiados	žurna-
las.	19.20,	22.20	Sporto	įvykių	apžvalga.	19.25	
Jojimas	su	kliūtimis.	Nacijų	taurė.	19.40	Jojimo	
žurnalas.	19.45	Golfas.	„US	PGA	Tour“.	20.45	
Golfas.	„European	Tour“.	21.15	Golfas.	Moterų	
„European	 Tour“.	 21.30	 Golfo	 klubas.	 21.35,	
22.10	 Mėnesio	 sporto	 įvykių	 apžvalga.	 21.40	
Buriavimas.	 22.15	 Jachtklubas.	 22.30,	 1.00	
„Copacabana“.	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	
studija.	0.30	Automobilių	sporto	žurnalas.	
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 23.40 	 „Vampyro	
	 dienoraščiai“

 22.45 	 Nusikaltimas	ir		
	 bausmė

 21.15 	 Legendos 23.35 	 Futbolas 1.20 	 TV	serialas	„Ties		
	 riba“

 1.45 	 TV	serialas		
	 „24	valandos“

TV8
7.45,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.40	 „Detek-
tyvė	 Fišer“.	 9.50	 „Linksmieji	 draugai“.	 10.20	
Animacija.	 10.55	 „Amžinasis	 Vikerbis“.	 12.40,	
16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	mane“.	
14.30,	20.35	 „Moterys	meluoja	geriau“.	17.00,	
23.45	 Mano	 vaikas.	 18.00,	 22.50	 „Meilė	 gy-
venti“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.05	Drama	
„Katarinabergo	žirgai“.	

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

PBK
5.50,	20.55,	23.15	Lietuvos	„Laikas“.	6.00	„Labas	
rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	9.25	Kon-
trolinis	 pirkimas.	 9.55	 Gyventi	 sveikai.	 11.35	
Mūsų	 laikais.	12.25	Metas	pietauti.	13.05	Jie	 ir	
mes.	 14.20	 Kelionės	 užrašai.	 15.00	 „Du	 upės	
krantai“.	15.50	J.Menšovos	 laida.	16.45	Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	20.00	Laikas.	21.20	„Šiaurės	vėjas“.	23.25	
Informacinė	laida.	24.00	Naktinė	programa.	

REn
7.00	Animacija	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.00	Ne-
meluok	man!	9.45	Šeimos	dramos.	10.40	Kvies-
tinė	 vakarienė.	 11.35	 Keista	 byla.	 13.30	 Žiūrėti	
visiems!	15.30	Mano	nuostabūs...	16.25	Šeimos	
dramos.	17.20	Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	
19.20	Tinkamas	vaistas.	20.25	Kviestinė	vakarie-
nė.	21.25	Tikra	virtuvė.	22.20	Keista	byla.	

TV PolonIa
8.00	„Biblija	-	kartų	knyga“.	8.25	„Maikos	Skov-
ron	 išdaigos“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	
12.00,	23.00,	4.35	Polonia	24.	12.40,	17.55,	1.45	
„Dvi	medalio	pusės“.	13.05,	18.55,	5.20	„Sultinio	
kubelis“.	 13.30,	 18.45,	 21.50,	 2.10	 Galvosū-
kis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	
14.45	 „Prieplauka“.	 15.35	 Keturiasdešimtmetis	
-	 sėkmės	 receptas.	 15.50	 „Woodstock	 2003“	
-	„Džem“.	16.45	Lenkų	valgiai.	17.00	„Zlotopols-
kiai“.	17.25	Kabaretų	klubas.	18.20,	21.00,	5.10	
Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 19.30	
„Antrojo	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija“.	 19.55	
„Garbės	 laikas“.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.10	 Ži-
nios,	sportas	ir	orų	prognozė.	22.00,	3.45	„Komi-
saras	Aleksas“.	23.45	„Policininkas“.	0.35,	5.50	
„Damos	portretas	-	Karolina	Lanckoronska“.	2.15	
„Maikos	Skovron	išdaigos“.	2.45	Animacinis	f.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Orindžo	 apygardos	 šei-
mininkės“.	 6.40,	 10.25,	 22.05	 „Haris	 Poteris“.	
7.05,	10.00,	14.10,	17.30	„Auksinis	Beverli	Hilso	
jaunimas“.	7.30,	10.50,	3.30	„Kardašianų	šeimos	
aukštuomenės	 gyvenimas“.	 8.20,	 11.40,	 20.00,	
22.30	„Išskirtiniai“.	9.10,	13.20,	16.40,	18.20,	4.15	
„Džuliana	ir	Bilas“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	milijo-
nieriui“.	 15.50	 „Erikas	 ir	 Džesė“.	 15.15	 „Mados	
kontrolė“.	 21.40	 „Garsenybių	 nesėkmės“.	 22.55	
„Vakarėliai	tęsiasi“.	23.20	„Projektas	„Vestuvės“.	

TV1000
11.20	 „Tobulas	 vyras“.	 13.10	 „Broliai	 Grimai“.	
15.20	„Pirmūnai“.	16.55	„Kovotojas“.	19.00	„Ga-
taka“.	21.00	„Viktorija.	Jaunoji	karalienė“.	22.55	
„Dorianas	Grėjus“.	1.00	„Žmogus	-	voras“.		

DIscoVERy
8.15	Išgyventi.	9.10	Vyras,	moteris,	gamta.	10.05	
Aukso	 karštligė.	 10.55	 Didelės	 statybos.	 11.50,	
6.35	Kaip	tai	pagaminta?	12.40	Apgavikai.	13.35	
Automobilių	 varžytinės.	 15.25	 Amišų	 mafija.	
18.10	 Aukcionų	 karaliai.	 19.35,	 2.25	 Karai	 dėl	
bagažo.	20.00,	21.00	Kaip	tai	veikia?	22.00,	2.50	
Kova	dėl	konteinerių.	22.30,	3.20	Likviduotojas	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	Ryto	programa.	10.00	„Porsche	Panamera“	
automobilių	 gamyklos.	 11.00	 Aplink	 ašį	 besi-
sukantis	 namelis.	 12.00	 Proto	 žaidimai.	 13.00	
Lobių	 ieškotojai.	14.00,	18.00	Savo	 rankomis.	
15.00	Jūrų	gelmių	grobuonys.	16.00	Pavojinga	
kelionė	į	Aliaską.	17.00	Brangenybės,	kuras	pa-
grobė	A.Hitlerio	kariai.	19.00	Patrauklus	moks-
las.	 20.00	 Kosmosas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 22.00	
Skaičių	 žaidimai.	 23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	
24.00	Kosmosas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 1.00	Nakties	
programa.	

TRaVEl
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00,	 20.00	
Naujo	būsto	paieška.	9.00	Kelionės	 traukiniu:	
iš	Venecijos	į	Londoną	ekspresu.	10.00,	13.30,	
18.30,	 22.00	 Fiestos	 Brazilijoje.	 10.30,	 13.00,	
17.00,	 22.30	 Karai	 dėl	 bagažo.	 11.00,	 17.30,	
23.00	 Paminklų	 paslaptys.	 12.00,	 16.00	 Gel-
bėtojai.	 12.30,	 16.30,	 24.00	 Sandoriai	 pasie-
nyje.	15.00	Viešbučių	verslas.	19.00	Amerikos	
maistas.	 Niujorkas.	 21.00	 Miestų	 paslaptys.	
Niukaslas.	1.00	Naktinė	programa.	

6.45	 Teleparduotuvė
7.00	 Animacinis	f.	„Mada-

gaskaro	pingvinai“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“.
9.05	 „Meilės	sūkuryje“.
10.10	 „Visada	sakyk	visada“.
11.15	 „Inspektorius	

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

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

pingvinai“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	 „Nuostabi	meilė“.
16.45	 TV	serialas	„Moterys	

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

tas.	TV3	orai.
19.10	 TV	Pagalba	(N-7).
20.00	 Mano	geriausia		

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

TV3	sportas.	TV3	orai.
21.55	 Žalioji	enciklopedija.
22.00	 TV	serialas	„Gelbėtojų	

būrys“	(N-7).
23.00	 Komedija	„Tai	bent	

mamytė!“	(N-7).
0.55	 TV	serialas	„CSI	kri-

minalistai“	(N-14).
1.45	 TV	serialas	„24	valan-

dos“	(N-14).

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

Džeris	III“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

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

„Gervė	danguje“.	
11.10	 K11.	Komisarai	tiria.	

Draugas	ir	pagalbi-
ninkas	(N-7).

11.50	 Pagalbos	skambuti.
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas	gyvenimas“.
14.50	 „Be	kaltės	kalta“.
17.50	 24	valandos	(N-7).
18.30	 Žinios.	Kriminalai.	

Bralizija	2014.	Orai.
19.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Tėvo	nuodėmės“.	
20.25	 K11.	Komisarai	tiria.	

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

Bralizija	2014.	Orai.
22.10	 Veiksmo	f.	„Patriotas“	

(N-7).
1.20	 TV	serialas	„Ties	riba“	

(N-14).
2.15	 Sveikatos	ABC	televi-

trina.

5.50	 Programos	pradžia.
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	 Bėdų	turgus.
13.00	 Klaidos	kaina	(N-7).
14.00	 Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	 Specialus	tyrimas.
15.05	 Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	 Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.	
Tiesioginė	laida.

18.00	 Šiandien.	Sportas.	
Orai.

18.30	 Futbolas.	Portugalija	
-	Gana	(arba	JAV	-	
Vokietija).	Tiesiogiai.

21.00	 Loterija	„Perlas“.
21.05	 Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.30	 Loterija	„Perlas“.
21.35	 „Rojus	Lietuvoj“.
22.35	 Futbolas.	Alžyras	-		

Rusija	(arba	Pietų	
Korėja	-	Belgija).	
Tiesiogiiai.

1.05	 Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

1.35	 TV	serialas	„Senis“	
(N-7).

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

8.00	 Ekstrasensai	detekty-
vai	(N-7).

9.00	 Prajuokink		
mane	(N-7).

9.50	 Jokių	kliūčių.
11.00	 TV	serialas	„Laukinis“	

(N-7).
12.00	 TV	serialas	„Svotai“	

(N-7).
13.00	 TV	serialas	„Muchtaro	

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

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

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

„Mentalistas“		
(N-7).

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

20.30	 Juoko	kovos	(N-7).
21.30	 Kriminalinė	drama	

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

23.40	 TV	serialas	„Vampyro	
dienoraščiai“	(N-14).

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

1.30	 TV	serialas		
„Laukinis“	(N-7).

2.30	 Bamba	TV	(S).

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

(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.15	 Reporteris.
12.00	 Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 Dokumentinis	f.	

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

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

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

„Laukinis	pasaulis“.
17.00	 Žinios.	Orai.
17.20	 Lietuva	tiesiogiai.
18.00	 Reporteris.	Orai.
18.45	 „Likvidacija“	(N-7).
19.50	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(1)	(N-7).
21.00	 Viskas	bus		

gerai!	(N-7).
22.00	 Reporteris.	Orai.
22.45	 Nusikaltimas	ir	

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

23.45	 „Kartą		
Odesoje...“	(N-7).

0.45	 Reporteris.	Orai.
1.30	 Lietuva	tiesiogiai.
8.00	 Programos	pradžia.

8.05	 Pasaulio	futbolo	čem-
pionato	rungtynės.

9.45	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.15	 Naktinis	ekspresas.
12.45	 Muzika	gyvai.	

Johanesas	Bramsas.	
Vokiškasis	requiem.	

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

15.15	 Amžininkai.	1941	m.	
birželis.

16.10	 TV	spektaklis.	
J.Grušo	„Barbora	
Radvilaitė“.	Rež.	
V.Bačiulis.	1982	m.

18.30	 Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	JAV	-		
Vokietija	(arba	
Portugalija	-	Gana).	
Tiesioginė	transliacija.

21.00	 ...formatas.	Poetas	
Jonas	Kalinauskas.

21.15	 Legendos.
22.00	 Naktinis	ekspresas.
22.30	 Pasaulio	futbolo	čem-

pionatas.	Pietų	Korėja	
-	Belgija	(arba	Alžyras	
-	Rusija).	Tiesioginė	
transliacija.

1.00	 Panorama.	Sportas.	
Orai.

1.25	 Mūsų	dienos	-		
kaip	šventė.		
Estrados	klasikos	
vakaras.

laisvalaikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  2 0 67

birželio 26 d.

 15.40 	 „Leonardas	
Cohenas.	Aš	-	tavo	vyras“

 21.30 	 „Iksmenai.		 	 	 	
	 Pradžia.	Ernis“

 21.00 	„Midsomerio			
	 žmogžudystės“

AnimAl
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25	 Egzotiški	
augintiniai.	8.15,	16.30	Laukinė	Prancūzija.	9.10	
Ginant	 laukinę	 gamtą.	 10.05,	 14.40	 Gyvenimas	
laisvėje.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	
Viskas	 apie	 šunis.	 12.50	 Veterinaro	 pagalba.	
13.45	 Pavojingi	 Makso	 maršrutai.	 15.30	 Akva-
riumų	verslas.	17.25	Delfinų	šiokiadieniai.	18.20	
Mutantų	planeta.	19.15	Nežinomi	miestai.	20.10	
Nežinoma	Indokinija.	21.05	Gyvenimas	laisvėje.	
22.00	Aligatorių	 tramdytojai.	22.5560	pačių	pa-
vojingiausių	sutvėrimų.	23.50	Gyvūnų	policija.	

Sport1
4.45	NBA.	Indianos	„Pacers“	-	Klievlendo	„Cava-
liers“.	7.00	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	8.00	
NBA.	 Majamio	 „Heat“	 -	 San	 Antonio	 „Spurs“.	
Finalas.	9.45	NBA.	Čikagos	„Bulls“	-	Vašingtono	
„Wizards“.	12.00	Krepšinio	lygos	apžvalga.	13.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 CSKA	 -	 „Rubin“.	
15.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „FC	 Porto“	
-	„SL	Benfica“.	17.00	Rusijos	„Premier	League“.	
Turo	 apžvalga.	 18.00	 Čempionai	 LT.	 Atviras	
Lietuvos	irklavimo	čempionatas.	19.00	Krepšinio	
lygos	 apžvalga.	 20.00	 NBA.	 Majamio	 „Heat“	 -	
San	Antonio	„Spurs“.	Finalas.	22.15	WTA	Rio	De	
Janeiro.	Moterų	tenisas.	1	pusfinalis.		

ViASAt Sport BAltic
9.30	 Golfas.	 Inside	 the	 PGA	 Tour	 žurnalas.	
10.00	 Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	 apžvalga.	
10.30	„Trans	World	Sport“	žurnalas.	11.30	Fut-
bolas.	 Tony	 Adamsas.	 12.00	 Futbolas.	 Peteris	
Schmeichelis.	 12.30	 Futbolas.	 Alanas	 Sheare-
ris.	 13.00	 Futbolas.	 Michaelas	 Owenas.	 13.30	
Futbolas.	Gianfranco	Zola.	14.00	Futbolas.	Gary	
Neville’as.	 14.30	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lygos	 sezono	 apžvalga.	 15.00	 Premier	 lygos	
apžvalga.	16.00	Ledo	 ritulys.	KHL.	Rygos	„Di-
namo“	-	„Avangard“.	18.00	Krepšinis.	Europos	
moterų	čempionato	finalas.	20.00	Ledo	ritulys.	
KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	 Maskvos	 „Dinamo“.	
22.05	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	
„Donbass“.	0.05,	2.05,	5.30	Ledo	ritulys.	KHL.	
„Donbass“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	 4.05	 „Trans	
World	Sport“	žurnalas.	

EuroSport
9.30,	12.30,	15.30,	18.30	Pasaulio	futbolo	čem-
pionato	 žurnalas.	 9.45,	 12.45,	 14.30,	 15.40,	
17.30,	20.30,	1.35	Biliardas.	„WSA	Main	Tour“.	
18.45	Spidvėjus.	Švedijos	lyga.	20.00	Biliardas.	
R.O’Salivano	 šou.	 22.30,	 1.00	 „Copacabana“.	
Pasaulio	futbolo	čempionato	studija.	23.00	Ko-
vinis	sportas.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios	Kristinos	

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos		

linksmybės“.
8.40	 „Berniukas	ir		

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

ateivius.	Lemiama	
kova“.

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

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

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

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

žudystės	V.	Mirties	
varpas“	(N-7).

23.10	 „Begėdis“	(N-14).
0.05	 „Farų	šeima“	(N-7).
1.00	 „Žmogus	juodu	

apsiaustu“	(N-7).

9.10, 14.30	Teleparduotuvė.
9.25	 Vienam	gale		

kablys.
9.55	 „Beverli	Hilsas	

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

grupė“	(N-7).
11.55	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
12.55	 „Simpsonai“		

(N-7).
13.25, 20.00	„Univeras“		

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

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

(N-7).
18.00	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
19.00, 0.30	„CSI	kriminalis-

tai“	(N-7).
21.00, 24.00	„Naša	Raša“		

(N-14).
21.30	 Fantastinis	trileris	

„Iksmenai.	
Pradžia.	Ernis“		
(N-7).

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

1.25	 Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis		
(N-7).

1.50	 „Lujis“		
(N-7).

9.00, 20.00, 21.45	Balticum	
TV	žinios.

9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Objektas	11“	

	(N-7).
10.45	 „Man	per		

brangu...“		
(N-7).

12.40	 „Gražuoliukas“.
13.40	 Sveikatos	užtaisas.
14.10	 Reidas.		

Eismo		
įvykių		
kronika.

14.40	 „Įkalčiai“		
(N-7).

15.40	 „Leonardas		
Cohenas.		
Aš	-	tavo		
vyras“.

17.30	 „Klintonai:		
negirdėta		
storija“.

18.30	 Žymiausios		
pasaulio	vietos.

19.00	 „Fortjė	faktorius“	
	(N-7).

20.15	 Geros	savijautos	
gidas.

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

22.00	 „Gražuoliukas“.
23.00	 „Objektas	11“		

(N-7).
24.00	 „Įkalčiai“		

(N-7).

„KAtArinABErgo žirgAi“
Drama. Vokietija. 2007. Režisierius M.Štainkė. 
Vaidina S.Gertner, S.Luka, G.fon Vaitershauzen.

Eva Molin trokšta atostogų su mažąja dukrele Anika, tačiau gavusi dar-
binę užduotį poilsio planus turi atidėti. Ji keliauja į Katarinabergo pilį, 
kurioje numatomas meno kūrinių aukcionas. Ji turės meno kūrinius 
įvertinti. Ulfas Nordkvistas šį aukcioną organizuoja.

tV8
21.05

rekomenduoja

„iKSmEnAi.  
prAdžiA. ErniS“
Fantastinis trileris. JAV. 2009. 
Režisierius G.Hudas. 
Vaidina H.Džekmanas, 
R.Reinoldsas.

Iksmenų trilogijos priešistorė, at-
skleidžianti, kaip pagrindinis is-
torijos herojus Ernis tapo aštriais 
nagais apdovanotu ir stebuklingų 
išgijimo galių turinčiu mutantu. 

„tAi BEnt mAmytė!“
KomeDija. JAV. 2007. 
Režisierius V.Di Melijas. 
Vaidina D.Šepardas, L.Taileris, 
D.Kiton.

Čarlis - užkietėjęs senbernis, be-
sinaudojantis visais tokio gyveni-
mo būdo teikiamais pranašumais. 
Denas buvo vedęs, tačiau veikiai 
žmona jį paliko. Šie vyrukai yra 
geriausi draugai, kurių gyvenimai 
galų gale tampa gana panašūs.

„pAtriotAS“
VeiKsmo Filmas. Vokietija, 
JAV. 2000. 
Režisierius R.Emerias. 
Vaidina M.Gibsonas, H.Ledžeris, 
Dž.Izaksas.

1776 metais Pietų Karolinos žemes 
pasiekia revoliucinis karas. Ame-
rikiečiai kovoja su britų pulkais. 
Benjaminas Martinas turi didelę 
kovotojo patirtį.

tV6
21.30

lnK
22.10

tV3
23.00
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Paskutinis vaidmuo

A.Džoli artimiausiu metu imsis naujo 
vaidmens - karalienės Kleopatros. Filmo 
scenarijų parašė Erikas Rotas (Eric Roth), 
išgarsėjęs filmų „Forestas Gampas“, „Arklių 
užkalbėtojas“ ir „Keista Bendžamino Batono 
istorija“ scenarijais. Režisierius kol kas 

nežinomas, bet kalbama, kad kurti kino 
juostą apie Kleopatrą norėtų Holivudo 
režisieriai Engas Li (Ang Lee) ir Deividas 
Finčeris (David Fincher). Be to, A.Džoli 
prisipažino, kad šis vaidmuo jai gali tapti 
paskutinis aktorės karjeroje: „Tai vienas iš 
tokių didžiulio masto darbų, kai įdedi visą 
save, todėl toks vaidmuo gali deramai 
užbaigti kūrybinį kelią. Galų gale ko dar 
siekti po tokio vaidmens?“

Tarp kitko, prieš „Piktadarės istorijai“ 
pasirodant didžiuosiuose ekranuose Andželina 
prisipažino supratusi, kiek daug savo 
ankstyvųjų filmų negali parodyti vaikams. 
„Dabar aš džiaugiuosi, kad pasirodo filmas, 
kurį galėsiu pažiūrėti su savo vaikais. Buvo 
labai smagu dirbti „Piktadarės istorijos“ 
filmavimo aikštelėje. Vaikai žaisdavo tarp tų 
pasakos dekoracijų ir susidomėję bendraudavo 
su aktoriais, apsirengusiais veikėjų 
kostiumais.“

Sprendžiant iš visko, baigusi aktorės 
karjerą A.Džoli visą laiką skirs režisierės 
darbui. Žvaigždės arsenale - jau trys baigti 
filmai.

Įvertinta karalienės

Be darbo kino aikštelėje, A.Džoli ne-
trūksta veiklos. Ji ne tik šešių vaikų motina, 
bet ir Jungtinių Tautų ambasadorė. Už  
šią humanitarinę veiklą praėjusią savai- 
tę aktorė buvo įvertinta pačios Didžio- 
sios Britanijos karalienės Elžbietos II 
(Elizabeth II).

Monarchė JT Pabėgėlių agentūros 
pasiuntinei A.Džoli suteikė garbės damos 
titulą. Šis titulas yra analogiškas riterių 
titului, jis aktorei suteiktas už humanitarinę 
veiklą - dalyvavimą kampanijoje prieš lytinį 
smurtą konfliktų zonose.

„Man didžiulė garbė gauti tokį įvertini-
mą. Žinau, kad norint pasiekti bent kokių  
nors rezultatų šioje srityje reikia visą gy-
venimą dirbti ir aš esu tam pasiruošusi“, - 
sakė A.Džoli. Titulų suteikimas buvo 
priderintas prie oficialiojo karalienės Elžbie-
tos II gimtadienio.

NAUJIENOS

Tris filmus sukūrusi aktorė 
Andželina Džoli (Angelina 
Jolie) ir toliau ketina imtis 
režisierės darbų

EPA-Eltos nuotr.

A.Džoli 
aktorystei taria „Sudie“?

„Kleopatra  
yra vienaS  
iš toKių didžiulio 
maSto darbų,  
Kai įdedi viSą  
Save, todėl  
toKS vaidmuo  
gali deramai 
užbaigti  
Kūrybinį Kelią“
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Visiškai neseniai Andželinos džoli (Angelina 
Jolie, 39) gerbėjai turėjo progą įvertinti jos nau-
ją darbą fantastiniame filme „Piktadarės istori-
ja“, bet netrukus po premjeros aktorė pranešė ir 
ne tokią džiaugsmingą naujieną. Ji prisipažino, 
kad galbūt netrukus atsisakys filmuotis. Parengta pagal užsienio spaudą
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Datos

Birželio 20-ąją keturiasdešimt septintąjį 
gimtadienį švenčia viena garsiausių Holi-
vudo aktorių „Oskaro“, „Auksinio gaublio“ 
ir daugelio kitų apdovanojimų laureatė 
Nikolė Kidman (Nicole Kidman). Publikai 
ji gerai pažįstama iš filmų „Mulen Ružas“, 
„Plačiai užmerktos akys“, „Valandos“, „Do-
gvilis“, „Šaltasis kalnas“.

Jaunystė

Jis (aktorės vyras Keitas Urbanas - red. 
past.) vis dar mane vadina mano ha-

vajietišku vardu Hokulani, kuris reiškia „die-
viška žvaigždė“. Šį vardą man davė tėvai, juk 
aš gimiau Havajuose. Ir mama mane taip va-
dino vaikystėje. O aš girdavausi mokykloje, kad 
pasaulį išvydau tiesiog ant vandenyno kranto. 
Suprantama, tai netiesa, aš gimiau ligoninėje. 
Bet pamenu, visi manimi tikėjo ir net kažkodėl 
pavydėjo“.

Man buvo apie 20 ir nesupratau, ką 
daryti, kur gyventi, ką vaidinti, kur ei-

ti. Taip buvo. Tikrai žinau viena: jei man kas 
nors ką nors draus, aš sukilsiu ir nė už ką ne-
nusileisiu“.

Labai sunku kurti santykius su vyru, 
kai tau dvidešimt. Vyresnieji pataria: 

neskubėkite tekėti, bet jaunystėje juk nieko 
neklausome! O paskui subręstame ir pažįsta-
me save - ne visada užtenka drąsos prisipa-
žinti, kad esame įsimylėję, leisti kitam žmogui 
tave valdyti. Bet aš - vieno vyro moteris, ir aš 
žinau, kad šeimos gyvenimas - tai kompro-
misas“.

Nieko keista, kad po skyrybų su Tomu 
(aktoriumi Tomu Kruzu - red. past.) 

mano vienatvė įgavo kažkokias ekstremalias 
formas. Bet ji mane užgrūdino ir padarė daug 
stipresnę“.

vaidmenys ir scena

Sutikdama imtis vaidmens, stengiuo-
si nesivadovauti baime. Kita vertus, 

jei jaučiu baimę, kas nors mane gąsdina, iškart 
suprantu - noriu vaidinti šiame filme“.

Filmavimo aikštelėje nesistengiu su-
artėti su filmo kūrybine grupe, nes 

iš prigimties esu labai drovi“.

Suprantama, aš nuolatos kovoju su 
savimi: noriu atiduoti visą gyvenimą 

mylimajam ir vaikams ir kartu patenkinti kū-
rybinius troškimus“.

Štai tu stovi scenoje, lydima sėkmės, o 
kas paskui? O paskui pareini į tuščius 

namus ir lieki viena su savo baimėmis... Šį lai-
kotarpį apibūdinčiau kaip profesinės sėkmės ir 
kartu asmeninio pralaimėjimo konfliktą“.

Bet aš visada rinkdavausi vaidmenis, 
kurie mane baugindavo. Jei jausdavau 

baimę, pavojų, iškart sutikdavau. Kai kada galima 
išvengti kritikos audros, užkirsti jai kelią, bet ne 
visada. Ypač vaidinant kultinius personažus“.

Aš dirbu ne dėl duonos kąsnio. Tai di-
džiulė sėkmė, kad man nereikia, kaip 

kitiems aktoriams, filmuotis tik dėl honoraro. Ga-
liu rinktis tai, kas mane paveikia emociškai“.

Šeima ir asmeninė laimė

Aš daug ir atkakliai kovojau, kad ap-
saugočiau save ir savo asmeninį gy-

venimą. Holivude tai neįmanoma. Holivude 
turėti visavertę šeimą yra beprotiškai sunku ir 
pernelyg daug reikia aukoti“.

Aš ne iš tų moterų, kurios pirmos puo-
la pažindintis. Juo labiau kad tuo me-

tu man visiškai nesinorėjo su kuo nors dalytis 
gyvenimu. Bet Keitas - tai likimas“.

Aš esu laiminga, kad mano vyras, 
mano gyvenimo draugas, lygiai taip 

pat kaip aš nusiteikęs svarbiausiam - išsau-
goti šeimą“.

Mūsų šeima - palaiminta, o ne šiaip 
atsitiktinis dviejų skirtingų žmonių 

susitikimas“.

Aš seniai norėjau „nusileisti ant že-
mės“, bet vis niekaip nepavykdavo. O 

Nešvilyje (aktorė su vyru ir vaikais gyvena 
Nešvilyje, JAV Tenesio valstijoje - red. past.) aš 
tarsi su kambarinėmis šlepetėmis. Susidomėji-
mas manimi, kurį rodo vietos gyventojai, vei-
kiau draugiškas negu įkyrus. Tiesa, paparacai 
iš Los Andželo ir Londono įgrysta ir čia... Bet 
rytais aš jaučiu dėkingumą už tai, kad gyvenu, 
o tai labai būdingas laimės požymis“.

Taip, aš tikiu meile ir tuo, kad ji val-
do pasaulį“.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Nikolė Kidman ir jos pasaulis

Nikolė Kidman (Nicole Kidman)  
santuoką su Keitu Urbanu (Keith Urban) 

vadina „palaiminta šeima“
EPA-Eltos nuotr.

Apie jos gyvenimą - jos lūpomis
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas su žvaigžde

Nemirštanti viltis filme 

Puikus, įdomus siužetas
Įtikinanti aktorių vaidyba

Filmo „kartą Niujorke“ pliusai miNusai

Filmas „Kartą Niujorke“ tikrai patiko, tad minusų  
neišskirčiau

Parengė Ringailė StulPinaitė

„Kartą Niujorke“ Dainininkė VaiDa Genytė (39) sako, kad 
geriausi filmai yra tie, kuriuose slypi gi-
li mintis ir gana rimtas siužetas. tiesa, 
veiksmo trileriai dainininkei taip pat pa-
tinka. Šį kartą Vaida sutiko tapti „Laisva-
laikio“ kino kritike.

- Įsimintiniausia filmo scena? 
- Na, manyčiau, labiausiai man patiko pa-

ti pradžia, dviejų seserų pokalbis ir viltis, sva-
jonės, kaip jos susikurs gražią ateitį, ištekės, 
sukurs šeimas, turės daug vaikų. Labai žavi 
dviejų jaunų merginų viltys, atvykus į Ame-
riką.

- Geriausiai vaidinę aktoriai?
- Sakyčiau, kad visi pagrindiniai, pirmap-

laniai aktoriai tikrai pasirodė puikiai, santūrūs 
ir kartu labai emocingi. Puiki vaidyba.

- Kuo filmas „Kartą Niujorke“  įdo-
mus, išskirtinis?

- Filme juntamas didelis emocinis krūvis. 
Atrodo, kad per tokią ramybę, vidinį susikau-
pimą išsakoma daug skausmo. Tai yra drama 
apie vilties spindulėlį gyventi geriau ir pa-
stangas nepasiduoti, kovą už būvį.

- Jūsų rekomendacija, kam ir kodėl 
verta pažiūrėti šį filmą?

- Verta tiems, kurie mėgsta išgyvenimų 
dramas, emociškai turtingus filmus ir net 
tiems, kuriems dabar trūksta pasitikėjimo sa-
vimi ar sunku atrasti vidinės stiprybės. Mo-
tyvuojantis filmas, puikus pavyzdys, kaip gy-
venime reikia mokėti nepasiduoti. Gilus, 
prasmingas filmas.

- Kokie jūsų pačios mėgstamiausi fil-
mai (žanras)?

- Man patinka žiūrėti veiksmo ir meilės 
dramas, psichologinius trilerius. Teikiu pir-
menybę rimtiems filmams, su gilia mintimi. 
Kitokių ir nežiūriu. (Šypsosi.)

 
 

n Žanras: drama, mistinis, romantinis 

n Režisierius: James Gray 

n Vaidina: Marion Cotillard, Jeremy Renner, 

Joaquin Phoenix ir kiti. 

„Kartą niujorke“ 

Į kiną su „Laisvalaikiu“ ėjo 
dainininkė Vaida Genytė

Stasio Žumbio nuotr.
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KINAS

Premjera

„Žigolo“
„Fading Gigolo“

Kartais taip malonu ir net nuodėmin-
gai gera matyti ekrane šmaikščią, sub-
tilią ir stilingą (gal net šiek tiek pran-
cūzišką) komediją, kurioje visko yra 
tiek, kiek reikia. Tiesa, filmo režisierius 
ir scenarijaus autorius Džonas Turturas 
(John Turturro) pasielgė ne itin kukliai nu-
sprendęs pats suvaidinti pagrindinį sens-
tančio žigolo vaidmenį. Vis dėlto reikia 
pripažinti, kad sprendimas buvo teisingas 
ir visiškai pasiteisino. Negana to, jis spe-
cialiai Vudžiui Alenui (Woody Allen) sukū-
rė knygyno savininko personažą ir tai ti-
kriausiai vienas įspūdingiausių bei įsimin-
tiniausių kino metro vai-
dmenų per pastarąjį de-
šimtmetį. 77-erių nenuo-
rama čia vėl pasijunta ža-
vus ir jaunas.

„Laisvalaikio“ inf.

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 20-26 d. 11.45, 14.30, 16, 19, 21.45, 
23 val. (23 val. seansas vyks 25 d.).
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 13.40, 18.40, 
21.10, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 25 d.).
„Dovanėlė su charakteriu“� (nuotykių komedija, Rusija, 
N-7) - 20-26 d. 11.30, 18.10 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D) - 26 d. 20 val. (Kino startas su LNK).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
20-26 d. 13, 15.30, 18, 20.40, 23.10 val. (23.10 val. sean-
sas vyks 25 d.; 26 d. 18 val. seansas nevyks).
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 14.15, 16.45, 19.10, 
21.50, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 25 d.).
„Piktadarės istorija“� (fantastinis f., JAV, 3D, N-7) -  
20-26 d. 13.35, 18.20, 20.50 val. (26 d. 20.50 val. seansas 
nevyks).
„Piktadarės istorija“� (fantastinis f., JAV, N-7) -  
20-26 d. 11.15, 15.45 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 20-26 d. 12.50, 14.55, 17 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
20-26 d. 11, 17.15 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,  
3D, V) - 20-26 d. 13.20 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 20-26 d. 10.15, 12.15 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 20-26 d. 12, 20.30, 23.20 val. 
(23.20 val. seansas vyks 25 d.).
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija,  
N-16) - 20-26 d. 19.20, 21.35 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 
20-26 d. 10.45 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 20-26 d. 15.10 val.

„Monako princesė“� (biografinė drama, Prancūzija, JAV, 
Belgija, Italija, N-13) - 20-26 d. 16.15 val.
„Kaimynai“� (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 19.40 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV,  
N-16) - 20-26 d. 21.25 val.
„Pabėgimas iš planetos žemė“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 20-26 d. 10.30 val. (vasa-
ros seansas vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 20-26 d. 12, 15, 17.20, 18.15, 21.15, 
23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 25 d.; 26 d. 18.15 val. 
seansas nevyks; 17.20 val. seansas vyks 26 d.).
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 13.30, 15.50, 
18.35, 21.15, 21.30, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks  
25 d.; 26 d. 21.30 val. seansas nevyks).
„Dovanėlė su charakteriu“� (nuotykių komedija, Rusija, 
N-7) - 20-26 d. 13.15, 15.30, 18.30, 21.50, 23.55 val. 
(23.55 val. seansas vyks 25 d.).
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D) - 26 d. 20 val. (Kino startas su LNK).
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo kome-
dija, JAV, N-16) - 20-26 d. 14, 16.30, 19.15, 21.45, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 25 d.; 26 d. 21.45 val. seansas nevyks).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
20-26 d. 11, 18, 20.30, 23 val. (23 val. seansas  
vyks 25 d.).
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija,  
N-16) - 20-26 d. 14.40, 19.15, 21.30, 23.45 val. (23.45 
val. seansas vyks 25 d.).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 20-26 d. 
12, 14.30, 17, 19.30 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 20-26 d. 
13.30 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
20-26 d. 11.30, 12.20 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 20-26 d. 11.15, 14.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 20-26 d. 11.15, 16.20 val.

„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 13.40 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 20-26 d.  
11 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 
20-26 d. 15.50 val.
„Monako princesė“� (biografinė drama, Prancūzija, JAV, 
Belgija, Italija, N-13) - 20-26 d. 16 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija, N-13) -  
20-26 d. 16.45 val.
„Nojaus laivas“� (fantastinis nuotykių ir veiksmo f., JAV, 
3D, N-13) - 20-26 d. 17.45 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV,  
N-16) - 20-26 d. 18.30 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 20-26 d. 20.45 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 20-26 d. 21 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 20-26 d. 21.20, 23.40 val.  
(23.40 val. seansas vyks 25 d.).
„Ledo šalis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 20-26 d. 11.45 val. (vasaros seansas vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
Nuo birželio 21 d. - atostogos!
„Nimfomanė: I dalis“� (drama, Danija, Vokietija, 
Prancūzija, Belgija, D.Britanija) - 20 d. 23 val.
„Didis grožis“� (komiška drama, Italija, Prancūzija) -  
20 d. 17 val.
„Violeta“� (drama, Prancūzija) - 20 d. 20.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 20-24, 26 d. 11.15, 14, 16.15, 19, 
21.45 val. 25 d. 14, 16.15, 19, 21.45 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 20, 25 d. 17.30, 19.45, 
22 val. 21-24, 26 d. 17.30, 19.45, 21.45 val.
„Dovanėlė su charakteriu“� (nuotykių komedija, Rusija, 
N-7) - 20, 22-26 d. 15.45, 17.45, 19.45 val. 21 d. 17.45, 
19.45 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 26 d. 20.30 val.

Kino teatruose - nuo birželio 20 d.

n Komedija, JAV, 2014

n Režisierius: John Turturro

n Vaidina: John Turturro, Woody Allen, Vanessa 

Paradis, Liev Schreiber, Sharon Stone ir kiti.

 Džonas Turturas (John 
Turturro) ir Vudis Alenas 

(Woody Allen) filme „Žigolo“
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 20-25 d. 15.15, 17, 19.30, 22 val. 
26 d. 15.30, 18, 19.30, 22 val.
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija,  
N-13) - 20-26 d. 16.45, 19.15, 21.30 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 20-24, 
26 d. 10.45, 13, 15.15 val. 25 d. 10, 12.15, 14.30 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 20-21,  
23-24, 26 d. 10, 12.15, 14.30 val. 22 d. 10.05, 12.15, 
14.30 val. 25 d. 10.45, 13, 15.15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 20, 22-24, 26 d. 11, 13, 15 val. 21 d. 10, 
12, 14, 15.45 val. 25 d. 10.45, 12.45, 14.45 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 20, 22-24, 26 d. 10, 12, 14 val. 21 d. 13, 15 val.  
25 d. 10, 12 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 20 d.  
19, 21.30 val. 21-23 d. 17, 19.30, 22 val. 24 d. 19.15, 
21.45 val. 25 d. 16.45, 19.15, 21.45 val. 26 d. 17, 21 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV, N-
16) - 20-26 d. 21.45 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 20, 22, 24 d. 17.45 val. 21, 23, 
25 d. 20.30 val. 26 d. 17.15 val.
„Godzila“� (fantastinis veiksmo trileris, Japonija, JAV, 3D, 
N-13) - 20, 22, 24 d. 20.30 val. 21, 23, 25 d. 17.45 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 20, 22-26 d. 10.30 val. 21 d. 11.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 20, 24 d. 13.30, 17 val. 21 d. 12.45 val. 
22-23, 25-26 d. 13.30 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 20, 22-26 d. 12.45 val. 21 d. 13.30 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
20, 22-26 d. 11.15 val. 21 d. 10.30 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 25 d. 12 val. (specialus seansas 
mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 20 d. 16.30 val.
„Anglijos karalienė pagrobė mano vaikus“� (nuoty-
kių f., Lietuva) - 20 d. 18.30 val. 21 d. 17 val. 25 d.  
18.15 val. 26 d. 16.30 val.
„Aurora“� (drama, Lietuva) - 21 d. 15 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, V) - 26 d. 
17.15 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 20-26 d. 11, 13.40, 15.20, 18.15, 
19.10, 21, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 20-21,  
25 d.; 26 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 13, 17.30, 19.40, 
21.30, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 20-21, 25 d.).
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D) - 26 d. 20 val. (Kino startas su LNK).
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 11.45, 14.10, 16.40, 18, 
20.15, 22.30, 23.50 val. (23.30, 23.50 val. seansai vyks 
20-21, 25 d.; 26 d. 20.15 val. seansas nevyks).
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 20-26 d. 
17.50, 20.30, 23 val. (23 val. seansas vyks 20-21, 25 d.).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 20-26 d. 
12.50, 16.50, 19.20 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 20-26 d. 10.15, 12.20 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 13.30, 15.40 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 20-26 d. 14.30 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
20-26 d. 10.30, 16.30 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 
20-26 d. 11.20 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 20-26 d. 11.10, 13.10 val.

„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 20-26 d. 15 val.
„Monako princesė“� (biografinė drama, Prancūzija, JAV, 
Belgija, Italija, N-13) - 20-26 d. 15.10 val.
„Kaimynai“� (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 21.45 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV,  
N-16) - 20-26 d. 18.50 val.
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija,  
N-16) - 20-26 d. 21.50 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 20-26 d. 21.40 val.
„Vėžliuko Semio nuotykiai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 20-26 d. 10.50 val. (vasaros seansas vaikams).

CINAMON
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D) - 26 d. 20.45 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 21 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 20-26 d. 13, 15.30, 18, 20.30 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 15.15, 17.30, 19.45, 22 val.
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija,  
N-16) - 21, 23, 25 d. 20.45 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 20-26 d. 11 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV, N-16) - 20-26 d. 15.45 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 20-26 d. 
11.30, 13.45 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 20-26 d. 
12.30, 14.45, 17, 19.15 val.
„Šimtas kelių iki grabo lentos“� (komedija, JAV,  
N-16) - 21, 23, 25 d. 18.15 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 20, 
22, 24 d. 20.45 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 20-26 d. 
18.45, 21.30 val.
„Iksmenai: praėjusios ateities dienos“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 20, 22, 24, 26 d. 18.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 11.15, 13.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 20-26 d. 12.15, 14.15, 16.30 val.

„The Fault in Our Stars“

Filmas sukurtas pagal populiarų ame-
rikiečių rašytojo Džono Gryno (John Gre-
en) to paties pavadinimo romaną. Knyga 
visame pasaulyje sulaukė stulbinančios 
sėkmės ir puikaus kritikų įvertinimo. Lie-
tuvoje kritikai taip pat liaupsina knygą, o 
skaitytojų komentarai pranoksta puikiau-
sius įvertinimus. Jautrioje romantinėje 
dramoje „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės 
kaltos“ atskleidžiama jaudinanti sunkiai 
sergančios merginos istorija. Kaip išlikti 
kitų širdyse, kai tiek 
daug dar nematei ir 
nepatyrei, o tavo gy-
venimo laikrodis jau 
stoja...

„Laisvalaikio“ inf.

Premjera

 „Dėl mūsų likimo  
ir žvaigždės kaltos“

Kino teatruose - nuo birželio 20 d.

n Romantinė drama, JAV, 2014

n Režisierius: Joose Bone

n Vaidina: Shailene Woodley, Ansel Elgort, 

Willem Dafoe, Laura Dern, Nat Wolff ir kiti.

Filmas „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ 
sukurtas pagal populiarumo viršūnes 

pasiekusį to paties pavadinimo romaną
„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas/teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO  
TEATRAS

20, 21 d. 19 val. - Vilniaus festivalis 2014. Premjera! 
G.F.Handel „Aleksandro puota“. 2 v. opera (anglų k.). Dir. 
V.Lukočius.
22 d. 19 val. - „Carmen“. 2 v. baletas. Dir. M.Barkauskas.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
20 d. 19 val. ir 21 val. Didžiojoje salėje - Muzikinė-
vizualinė spektaklio Kosmosas + versija (Kultūros nakties 
renginys). Rež. K.Dehlholm.
20 d. 22.30 val. Fojė - Gėlių muzika (Kultūros nakties 
renginys).
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Ana Karenina“ 
(L.Tolstojaus romano motyvais). (A|CH teatro šokio 
spektaklis). Rež. A.Cholina.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS  
TEATRAS

20 d. 20 val. - Atvira repeticija „Abejonės dėl karaliaus 
Mindaugo sūnaus Vaišvilko“ (pagal G.Jefremovo pjesę, 
rusų k.). Rež. A.Ščiuckij. Įėjimas - nemokamas.

„DOMINO“ TEATRAS
26 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

MENŲ SPAUSTUVĖ
20 d. 18-24 val. - Kultūros naktis Menų spaustuvėje: 
18-19 val. Juodojoje salėje - Vido Bareikio koncertas. 
19-19.45 val. Menų spaustuvės kieme - Urbanistinio 
šokio teatro Low air „street dance battle“.  
20-21 val. Kišeninėje salėje - Projektas „Pink Cloud 
effect“, S.Biekšaitė.  
20-21 val. Stiklinėje salėje - Spektaklio „Unrescribed“ 
videoperžiūra.  

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 20-26 d. 11.30, 14.15, 18.30, 21.20, 
23.55 val. (23.55 val. seansas vyks 20-21, 25 d.).
„Žigolo“ (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 19, 21.45, 
23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 20-21, 25 d.).
„Dovanėlė su charakteriu“ (nuotykių komedija, Rusija, 
N-7) - 20-26 d. 17, 21.10 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“ (fantastinis f., 
JAV, 3D) - 26 d. 20 val. (Kino startas su LNK).
„Nevykėliai po priedanga“ (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 13.45, 16.15, 18.45, 
21.50, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 20-21, 25 d.;  
26 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Piktadarės istorija“ (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 20-26 d. 
13.30, 16, 17.10, 19.30 val.
„Piktadarės istorija“ (pasaka, JAV, N-7) - 20-26 d. 
10.45 val.
„Ties riba į rytojų“ (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
20-26 d. 15.45, 18.15, 20.45, 23.10 val. (23.10 val. sean-
sas vyks 20-21, 25 d.).
„Operacija „Riešutai“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 20-26 d. 10.15, 12.15, 14.30 val.
„Olis ir piratų lobis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 20-26 d. 13, 15 val.
„Rio 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
20-26 d. 11.15, 16.35 val.
„Rio 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,  
3D, V) - 20-26 d. 13.15 val.
„Meškų žemė“ (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 
20-26 d. 11 val.
„Ilgas kelias žemyn“ (komiška drama, D.Britanija,  
N-16) - 20-26 d. 19.15 val.

„Šimtas kelių iki grabo lentos“ (komedija, JAV,  
N-16) - 20-25 d. 21.30 val.
„Kalakutai atgal į ateitį“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 20-26 d. 10.30 val. (vasaros seansas 
vaikams).

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 20-26 d. 12.50, 15.45, 18.30, 21.30, 
23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 25 d.).
„Žigolo“ (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 18.15, 20.50, 
23.15 val. (23.15 val. seansas vyks 25 d.).
„Transformeriai: išnykimo amžius“ (fantastinis f., 
JAV, 3D) - 26 d. 20 val. (Kino startas su LNK).
„Nevykėliai po priedanga 2“ (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 14.30, 16.55, 19.20, 
20.30, 21.45, 23 val. (23 val. seansas vyks 25 d.; 26 d. 
20.30 val. seansas nevyks).
„Ties riba į rytojų“ (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 20-26 d. 
16, 18.45, 21.15, 23.35 val. (23.35 val. seansas vyks 25 d.).
„Operacija „Riešutai“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai JAV, V) - 20-26 d. 10.45, 12, 14.05, 16.10 val.
„Piktadarės istorija“ (pasaka, JAV, 3D, N-7) -  
20-26 d. 10.30, 13, 15.30, 17.40, 18 val. (26 d. 18 val. 
seansas nevyks; 17.40 val. seansas vyks 26 d.).
„Meškų žemė“ (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, N-7) - 
20-26 d. 11.15 val.
„Rio 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 20-26 d. 13.30 val.
„Olis ir piratų lobis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 20-26 d. 12.30 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“ (animacinis f., 
Prancūzija, V) - 20-26 d. 10.15 val. (vasaros seansas 
vaikams).

Tradiciškai išskirtinius ir nepamirštamus 
vasaros vakarus pajūryje dovanojantis 
festivalis „Muzikuojantis keltas“ jau ruo-
šiasi pirmajam šio sezono reisui.

Ko gero, vienintelis Lietuvoje festiva-
lis ant vandens Klaipėdoje organizuojamas 
jau aštuntus metus iš eilės. Šią vasarą fes-
tivalis uostamiesčio gyventojus ir svečius 
pakvies į aštuonis savo žanru itin skirtin-
gus populiariausių šalies aktorių, atlikėjų 
ir muzikantų pasirodymus, koncertus ar 
šou.

Pirmasis „Muzikuojančio kelto“ reisas 
numatytas birželio 28-ąją, šeštadienį. Jo 
metu į savo monospektaklį „Seneliukas“ 
pakvies aktorius Ramūnas Rudokas. Jis 
skirtas visiems žiūrovams nuo 12 iki 112 
metų. 

Liepos 5-ąją į dainuojamosios poezijos 
vakarą pakvies unikalus charizmatiškų bei 
talentingų atlikėjų Kosto Smorigino ir Ole-
go Ditkovskio duetas. Liepos 12-osios vakaro žadama itin pa-

šėlusio. Mat jo metu Donalda Meiželytė, 
kaip pati sako, ketina „taškyti emocijas“. 
„Mūsų linksmas gyvenimas“ - taip pavadin-
ta D.Meiželytės programa, kurios metu 
skambės autorinės ir pamėgtos estrados 
dainos.

„Vyrai meluoja geriau“, o gal „loja ge-
riau?“ Tai turėtų paaiškėti liepos 19-osios 

vakarą, kai „Muzikuojančiame kelte“ šėls „Či-
linam“ nariai Marius Jampolskis, Ramūnas 
Rudokas, Deivydas Zvonkus ir Stano.

„Laisvalaikio“ inf.

„Muzikuojantis keltas 2014“ -  
ne tik romantikos paviliotiems

l Unikalaus Lietuvoje festivalio „Muzikuojantis 

keltas“ koncertai ir pasirodymai vyks kelte „Nida“ 

nuo birželio 28-osios iki rugpjūčio 9-osios.

l Keltas nuo Šiaurinio rago (Senosios perkėlos) 

išplauks šeštadieniais, Jūros šventės metu ir 

penktadienį, 20.30 val. Plaukimo trukmė - 2 val. 

Koncertų metu kelte veikia barai.

apie „Muzikuojantį keltą“

Bilietus platina „Bilietų pasaulis“

Daugiau informacijos www.muzikuojantiskeltas.lt.

„Muzikuojančiame kelte“  
šėls „Čilinam“ nariai

Redakcijos archyvo nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

Gerbėjai jau nekantrauja išvysti 
rekordinio dydžio sceną ir kiekvienai 
dainai rengiamas originalias vizuali-
zacijas. Negana to, susirinkusieji pamatys 
įspūdingus fejerverkus, kurie dangų puoš 
koncerto pabaigoje.

„Kaskart organizuodami koncertą ne-
taupome ir pasistengiame nustebinti nau-
jais, originaliais sprendimais. Šįkart ir vėl 
bus ką prisiminti: renginį baigsime didžiu-
liais fejerverkais. Jei esate matę juos per 
Jūros šventę, tai žinokite, mūsiškiai dydžiu 
ir kaina bus net keturiskart įspūdingesni“, - 
sakė Selas.

Grupės „Sel“ gerbėjai jau įprato, kad 
kiekvienas koncertas pranoksta prieš tai 
buvusį ne tik garsu ir šviesomis. „Vasaros 
estradoje pastatysime tokią sceną, kokios 
Lietuvoje dar nebuvo. Jos plotis sieks 40, 
aukštis 12 metrų. Galiu atskleisti, kad už 

tiek, kiek sumokėsiu nuomodamas šią sce-
ną, išeitų visiškai naujas mersedesas“, - jau 
anksčiau yra pasakojęs E.Dragūnas.

Atlikėjas primena, kad interneto pusla-
pyje Ticketpro.lt parduodami paskutiniai bi-
lietai į koncertą, ir ragina nepasitikėti as-
menimis, kurie šiuo metu ar renginio dieną 
perpardavinės bilietus.

„Jau gaunu daug informacijos, jog susi-
gundžiusieji nusipirkti bilietus paskutinę 
minutę vėliau sužino, kad sukčiai juos ap-
gavo ir bilietai negalioja. Nebūkite naivūs 
ir nepasitikėkite nepažįstamais žmonė-
mis“, - primena grupės „Sel“ lyderis.

„Laisvalaikio“ inf.

„Sel“ koncertą Klaipėdoje vainikuos įspūdingi fejerverkai
Artėjant liepos 5-ąją vyksiančiam 
grandioziniam „Sel“ koncertui Klai-
pėdos vasaros estradoje, Egidijus 
Dragūnas atskleidžia vis daugiau 
renginio detalių.

Egidijus Dragūnas-Selas rengia 
įspūdingus ir anšlaginius pasirodymus

Viktoro Purio nuotr.

21-23 val. Juodojoje salėje - Trumpametražių filmų 
seansas.  
23-24 val. Menų spaustuvės kieme - „Nojaus arka“ 
(„Stalo teatras“). Renginiai - nemokami.

MOKYTOJŲ NAMAI
20 d. 18 val. Mažojoje salėje - Spektaklis pagal Platono 
tekstus. Pristato VšĮ Ateities visuomenės institutas.

KAUNAS

KAUNO KAMERINIS  
TEATRAS

20 d. 18 val. - Atsisveikinimas su spektakliu.  
F.Rablė „Gargantiua ir Pantagriuelis“ (N-18).  
Rež. S.Rubinovas.

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“� 

25 d. 18 val. - Premjera! J.Isler „Bus sunku“.  
Rež. A.Večerskis („Domino“ teatras).

PANEVĖŽYS

PANEVĖŽIO MUZIKINIS  
TEATRAS

20 d. 18 val. - Tarptautinis Baltijos šalių folkloro 
festivalis „Aisūs kankleliai“. Įėjimas - nemokamas.
26 d. 11 val. - Šokių festivalis „5 J“ (proto ir fizinės 
negalios jaunimas).

KITI MIESTAI

21 d. 19 val. Druskininkuose, sanatorijoje „Eglė“ - 
W.Weinberger „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys („Domino“ 
teatras).
25 d. 18 val. Utenos kultūros centre - Premjera! 
P.Leliušo „Diena be melo“. Rež. K.Smoriginas („Domino“ 
teatras).

Koncertai
VILNIUS

KONGRESŲ RŪMAI
20 d. 20 val. Vilniaus paveikslų galerijos kieme - Vasaros 
koncertas „The Queen Symphony“. Saulė Rinkevičiūtė 
(smuikas), Vita Šiugždinienė (violončelė), Rūta Rinkevičiūtė 
(fortepijonas). Kauno valstybinis choras, Lietuvos  
valstybinis simfoninis orkestras. Dir. G.Rinkevičius.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
20 d. 19 val. - Kultūros naktis. David Fanshawe „African 
Sanctus“ sopranui, mišriam chorui ir ansambliui. Atlikėjai: 
I.Zelenkauskaitė (sopranas), D.Jozėnas (fortepijonas), 
J.Martinkėnas (elektrinė gitara), D.Žostautas (bosinė 
gitara), S.Auglys, A.Maniušis (mušamieji). Vilniaus uni-
versiteto choras „Pro Musica“ (meno vad. R.Gelgotienė), 
Vilniaus savivaldybės choras „Jauna Muzika“ (meno vad. 
V.Augustinas). Dir. E.Kaveckas. Įėjimas nemokamas.
20 d. 22 val. - Kultūros naktis. Martynas Levickis - 
ekstremalus klasikos pliūpsnis.

VU BOTANIKOS SODAS
Kairėnų vasaros festivalis
22 d. 19 val. - Grupė „Kuli family“. A.Kulikauskas, 
A.Giniotis, teatro laboratorija „Atviras ratas“. „Pašėlęs 
vasaros koncertas“.

LDK VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS
20 d. 18-2 val. - „Kultūros naktys 2014“ valdovų 
rūmuose. Koncertinė programa „Skambantys valdovų 
rūmai“.
18-19 val. Kieme - Lietuvos valstybino pučiamųjų 
orkestro „Trimitas“ koncertas „Vilniaus andante“.
19-20 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - Mstislavo 
Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo alumnų muzi-
kinis skrydis.

20-23 val. Kieme - Lietuvos muzikų sąjungos programa 
„Vizijos ir tikrovė“.
23-24 val. Kieme - Koncertas „Ugningoji čakona. XVII-
XVIII a. ispanų ir italų rūmų bei miesto dainos ir šokiai“.
24-1 val. Kieme - Gospelo komanda „Hark!“ 1-2 val. 
Kieme - „NI&Co“ koncertas „Nakties minimalistinė muzika“.

MOKYTOJŲ NAMAI
21 d. 16 val. Kiemelyje - Tarptautinės jaunimo organiza-
cijos AIESEC koncertas „Skleisk šviesą“. Dalyvauja: H.Kick, 
K.Radžiukynaitė, V.Bareikis, D.Razauskas. Koncertas - 
nemokamas.

KAUNAS

JACHTKLUBAS
20 d. 19 val. - Pažaislio muzikos festivalis. Koncertas 
„Johann Strauss. Muzika ant vandens“. Lietuvos nacionali-
nis simfoninis orkestras. Solistė V.Miškūnaitė (sopranas). 
Dir. J.Domarkas. Koncertus veda muzikologas V.Gerulaitis.

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARO SODYBA
24 d. 15 val. ir 17.30 val. - „Tango ritmu“. S.Maigienė 
(smuikas), A.Puplauskis (fagotas), A.Balachovičius (akordeo-
nas), A.Kučinskas (kontrabosas), L.Giedraitytė (fortepijonas).

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS „RAMYBĖ“� 
20 d. 20 val. - Una Palabra: dainininkė O.Kolobovaitė ir 
gitaristas A.Globys.
23 d. 20 val. - Vytauto V.Landsbergio autorinis vakaras.
25 d. 20 val. - Vytis Smolskas - trio. V.Smolskas (sinte-
zatoriai), L.Heyndels (kontrabosas, Belgija), F. de Rubeis 
(būgnai, Italija).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511,  
www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511,  
www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815,  
www.justinvogue.lt

AVALYNĖ, gALANterijA   
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

ApgYVeNdiNimo pAsLAugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84100, www.kristel.lt

AksesuArAi 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius

Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580

Boulingo ir biliardo klubas 
„Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt

Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 

„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo 
(nuolaida taikoma vienam takeliui) ir 
pulo žaidimams.  
Tel. (8 5) 233 9909

Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030

„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

BiLiArdAs, BouLiNgAs   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 

Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų 
aromatams, kvepiančiom žvakėm, 
persiškiems kilimams, šviestuvams, 
interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 

Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt

Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

BALdAi, iNterjero detALĖs

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų AugiNtiNiui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

drABužių NuomA     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt

Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gĖLių sALoNAi

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums  
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

LAisVALAikis 2 0 1 4  b i r ž e l i o  2 0 77
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060,  
www.ambermassage.lt 
Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams ir 
anticeliulitinėms  
procedūroms presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt
Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt

Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt

Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Nuad Thai“ 
Vilnius. 15% nuolaida viso kūno  
masažams, SPA paketams.
Tel. (8 679) 98 999, www.nuadthai.lt 
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743, www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
Masažo studija „Studio figura“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys.  
12% nuolaida vienkartiniam 
apsilankymui.
Tel. (8 686) 73 077, www.studiofigura.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009, www.
belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.   
Tel. (8 678) 08 811,  
http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalbų kuRsai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optikos salonai

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranai „Forest“:  
sezoniška, iš Lietuvos ūkininkų, 
pagal naujausias technologijas! 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums.  
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356, www.nautilusclub.lt  

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Gedimino dvaras“  
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 604) 97 949,  
www.gedimino-dvaras.lt 
Baras „Roast&Beer“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 607) 63 429, (8 5) 212 4847,  
www.roastandbeer.lt 
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranas „Gusto blyninė“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir atvežamam maistui. 
Tel. (8 5) 262 0056, www.gusto.lt
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 

Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas  „Neringa“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(iki 15 žmonių).   
Tel. (8 5) 261 4058,  
www.restoranasneringa.lt
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kinų restoranas „Devyni drakonai”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 684) 34 285
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Kavinė baras „Café-bar“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai,  
100% nuolaida įėjimui.  
Tel. (8 5) 261 4058, www.
restoranasneringa.lt
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai (išskyrus  
akcijinius patiekalus ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kinų restoranas „Naujieji rytai“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 652) 10 273, www.nrytai.lt
Kinų restoranas „Kinų smuklė“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 43 382 , www.nrytai.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai kavinėje.
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys.  
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija“
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

KINAS     
Išskirtinių kelionių organizatorius  
„Boutique Travel“   
Vilnius. 5-10% nuolaida kelionėms,  
20% draudimo paslaugoms.   
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% –„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% –  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra „Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida poilsinėms 
kelionėms iš Vokietijos, 5% nuolaida 
kruizams, 20% nuolaida medicininių 
išlaidų draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

KELIONIŲ AGENTŪROS    
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

KONcERTAI, RENGINIAI     
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857,  
www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

SvEIKATINGumO pASLAuGOS

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      
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams  
„Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams  
į spektaklius suaugusiems.  
Tel. (8 41) 524 968 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111, www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 10% nuolaida visoms  
odontologo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo projEkto vadovėS
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44. El. p. club@respublika.net
ineta tamašauskaitė.  
Tel. (8 698) 54 541. El. p. ineta.tamasauskaite@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„MV gėrimų parduotuvė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida  
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius)  
www.mv.lt  

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„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

   
  

Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. – spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555,  
www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Astrologinė prognozė

Penktadienis netinkamas nei linksmybėms, nei svarbiems darbams - nemažai agresijos, impulsyvumo. Saugokite namus, 
turtą, nuleiskite garą fiziniu darbu, sportuokite. Nebūkite agresyvūs, bet mokėkite ramiai apginti save.
Šeštadienį energija trykš per kraštus, tačiau svarbu ją tinkamai panaudoti. Gerai užsiimti fiziniais darbais, sportu, statybo-
mis. Puiki diena pirčiai, kūdikiui pradėti, aktyviam poilsiui gamtoje.
Sekmadienis - puiki diena poilsiui gamtoje, grožiui puoselėti, meilei, kūrybai. Neskubėkite, įsiklausykite į save, stipri bus intuicija.
Pirmadienis netinkamas svarbiems darbams, susitikimams, pirkiniams. Jei norite, kad šventinis vakaras būtų neblogas, 
venkite tuščiai plepėti, puikuotis - grožėkitės gamta, džiaukitės buvimu su mylimu žmogumi, tiesiog ilsėkitės.
Antradienį puiku praleisti gamtoje, prie vandens, svečiuotis, iškylauti. Rytas - ramiam, o popietė aktyviam poilsiui. 
Bendraukite, lankykite gimines, draugus, dalykitės idėjomis, stipri bus intuicija.
Trečiadienis neblogas bendrauti, tačiau netinkamas pradėti naują darbą. Užsiimkite įprastiniais reikalais, suveskite mėne-
sio rezultatus. Atsargiau vairuokite, nelėkite, venkite impulsyvumo - galimos traumos.
Ketvirtadienis - prasčiausia diena, netinkama jokiems svarbiems darbams, net planuoti. Valykitės, švarinkite aplinką, 
išmeskite seną šlamštą, padarykite iškrovos dieną, atsisakykite žalingų įpročių, vykite šalin įkyruolius ir negeras mintis.

Astrologė
Daiva kristina Markauskienė

www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt,  
tel. (8-612) 96-007

Birželio 20-26 diena

Geriausios dienos: 22, 24.

SVEIKINA

Tenisininkas Ričardas Berankis
1990 06 21

BloGiausios dienos: 20, 23, 26.

Fotografas, verslininkas 
Marius Jovaiša

1973 06 21

Atlikėja Vilija Matačiūnaitė
1986 06 24

Atlikėja Rūta Ščiogolevaitė
1981 06 25

Pamažu atsigausite, 
lengviau bus išreikšti save, gerės 
savijauta, grįš noras bendrauti. 
Tam puikus sekmadienis -  
susitikite su draugais, leiskite 
sau svajoti drauge su kitais. 
Trečiadienį-ketvirtadienį gali 
būti įtampos namie ir darbe.

VĖŽIUI

Gilinkitės į save, skirkite 
laiko poilsiui, jogai, meditacijai. 
Tam puikus sekmadienis - galite 
atrasti, kas jums svarbiausia. 
Antradienis neblogas susitikti 
su draugais, kolektyvinei vei-
klai. Trečiadienį-ketvirtadienį 
galvokite, ką kalbate, negriaukite 
santykių.

LIŪTUI

Palankus metas pasima-
tymams su draugais, kolektyvinei 
veiklai. Sekmadienis bei antra-
dienis puikus kelionėms, kultūros 
renginiams. Trečiadienį bei 
ketvirtadienį patausokite sveikatą 
ir finansus.

MerGelei

Reikėtų skirti daugiau 
dėmesio karjerai, atsirinkti, kas 
svarbiausia. Antradienis puikus 
iškyloms, kultūros renginiams, 
trečiadienį bei ketvirtadienį 
patausokite santykius - galimas 
partnerio akibrokštas.

SVARSTYKLĖMS

Gerėja savijauta, norisi 
kurti, mylėti. Tam puikus sekma-
dienis - praleiskite jį su par-
tneriu. Trečiadienį-ketvirtadienį 
patausokite sveikatą, atsisakykite 
svaigalų, niūrumo, kerštingumo, 
atsargiau vairuokite.

SKORPIONUI

Jėgos kaupimo, o 
ne demonstravimo metas. 
Neskubėkite šnekėti, ko nereikia. 
Sekmadienis - puiki diena poil-
siui, sveikatingumo procedūroms, 
antradienį skirkite partneriui. 
Trečiadienį-ketvirtadienį laikykitės 
santūrumo, kitaip galite sugadinti 
santykius.

Šauliui

Svarbu suderinti darbų 
grafikus ir į juos tilpti, tačiau 
reikia pasirūpinti ir sveikata. 
Sekmadienį puiku praleisti su 
šeima, antradienį - su myli-
mu žmogumi. Trečiadienį bei 
ketvirtadienį nelėkite, atsargiau 
vairuokite, ne metas svarbiems 
sprendimams.

Vandeniui

Atgaunate jėgas, norisi 
mylėti, kurti grožį. Tam ypač 
palankus sekmadienis, kaip 
ir susitikimams su draugais. 
Antradienis - ir draugų, ir šei-
mos iškyloms. Trečiadienį bei 
ketvirtadienį patausokite pinigus, 
pasisaugokite traumų, atsargiai 
vairuokite.

ŽUVIMS

Santykiai, partnerystė 
yra svarbūs, jei norite sėkmės. 
Sekmadienis - puiki diena juos 
puoselėti, per tai įgysite ilgalaikę 
apsaugą, paramą. Trečiadienį 
bei ketvirtadienį reikės pastangų, 
kad išsaugotumėte stabilumą, 
pusiausvyrą tarp šeimos bei darbo 
reikalų.

OŽIARAGIUI

Daugiau dėmesio 
skirkite šeimai, namams, gerovei 
formuoti. Venkite ūmumo, nepri-
imkite impulsyvių sprendimų, 
trečiadienį bei ketvirtadienį 
pasisaugokite traumų, konfliktų 
su partneriu.

aVinui

Geras metas puoselėti 
grožį, meilę, ypač tam puikus 
sekmadienis, antradienis. 
Bendraukite, iškylaukite, moky-
kitės naujų dalykų. Trečiadienį 
bei ketvirtadienį patausokite 
sveikatą.

JAUČIUI

Metas pasirūpinti 
finansais, skirti dėmesio kūnui, 
pasilepinti masažu ar panašiais 
dalykais. Sekmadienis puikus 
poilsiui, antradienis - meilės 
pasimatymui, grožiui kurti. 
Trečiadienį-ketvirtadienį galvokite, 
ką kalbate, nesivaidykite su myli-
mais žmonėmis.

DVYNIAMS
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Kuras. Optimizmas. TOP. 
Šternas. Oda. Kam. Kvala. Kitelis. Kola. 
Ryla. Akola. Amen. „Katės“. Grogas. 
Morena. Nė. Protas. Amata. „Atžalynas“. 
Statosi. Sietynas. Blynas. Minas. Gramas. 
Ad. Kykas. Kaimas. Mi. Tonas. Parkas. Lig. 
Omas. Skersai. Kuoja. Kas. Svirtis. Kostas.
Horizontaliai: Kranas. TOK. Atšvytėti. 
Koma. Italė. Žemynas. Melas. Atikas. IRA. 
Plynas. Zn. Grynas. SV. Makaronas. KI. 
Masikotas. Per. Togas. Kart. Elas. Garsi. 
Tolas. Brikas. Bodi. Slamai. Pasimatymas. 
Omanas. Ko. Karatas. US. Kometos. LOT. 
Alenas. Amija. Samana. Indigas.
Pažymėtuose langeliuose: 
Poliaratis.

sENTENCiJa

 „Tiesą sakanT, Tik 
nedaugelis gyvena 
šiandien. dauguma 
rengiasi gyvenTi 
vėliau“

Dž.SviftaS

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų studijos 
„Equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį 
iki birželio 24 d. 
siųskite SMS žinute 
numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina -  
1 Lt. Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
ViKtorija PEtrašKaitė iš Vilniaus. 
Jai bus įteiktas „Equador“ abonementas.
Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai 
laikomi tik dvi savaites.

SU
DO

KU
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SODAS. Daugiaaukštis na-
mas, pavadintas Žaliu namu, 
stovi Singapūre . Vertikalus 
sodas, išsidėstęs per 24 na-
mo aukštus, yra didžiausias 
vertikalus sodas pasaulyje. 
2,289 kvadratinio metro uži-
mantis sodas įrašytas į Gine-
so rekordų knygą.

BEPROTIŠKAS PASAULIS

l

Grįžta vyras po ilgos komandiruotės na-
mo. Pribėga prie spintos - nieko nėra, ati-
traukia užuolaidas - nieko nėra, įbėga į bal-
koną - nieko nėra.. . Žmona guli ant lovos ir 
šypsodamasi galvoja:

- Ieškok, ieškok... Aš pati pirma diena 
kaip namuose.

l

Miestietis klausia ūkininko:
- Kiek maždaug avių yra šioje bandoje?
Ūkininkas:
- 539.
- O, Dieve! Iš kur jūs žinote tikslų skaičių?
- Viskas labai paprasta - aš suskaičiuoju 

kojas ir padaliju viską iš keturių.

l

 90-metė močiutė atlieka išpažintį:
- Aš suvedžiojau jaunuolį.
- Na tikrai negaliu tuo patikėti.
- Tikrai, kunige. Tai buvo prieš 65 me-

tus...
l

Banko valdytojas klausia kunigo:
- Ar aš užsitikrinčiau vietą danguje, jei 

paaukočiau bažnyčiai 25 tūkst. litų?
- Dievo keliai nežinomi, bet pabandyti 

verta.
l

- Man atrodo, kad tu ne ant to piršto ne-
šioji vestuvinį žiedą.

- Aš vedžiau ne tą moterį. 

l

Vaikinas klausia merginos:
- Ar aš pirmas vyras, kurį tu įsimylėjai?
- Be abejo, kodėl jūs visi klausinėjat to 

paties?
l

Girtuoklis išsvirduliuoja iš baro, apsidai-
ro, prieina prie kito girtuoklio ir klausia:

- Kas ten šviečia danguje? Saulė ar Mėnulis?
- Oi, nežinau, aš ir pats ne vietinis.

l

Armėnų radijo klausia:
- Kas yra komunizmas? Armėnų radijas 

atsako:
- Tai ilgas ir skausmingas kelias į kapi-

talizmą.

aNEkDOTai

GERBĖJOS. Kas sakė, kad dėl futbolo 
galvą pameta tik vyrai?

EPA-Eltos nuotr.

SUSITIKIMAS. Raganosiai iš Indijos Pobitoros gamtos rezervato Asamo valstijoje, ieškodami 

vešlesnės žolės, neretai pabėga iš savo „namų“ pasiganyti kituose plotuose. Tad tokie 

susitikimai su karvėmis jų ganyklose - ne toks ir retas reginys. 




