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Sakoma, kad dviračio neišrasi, tačiau Gediminas Nemanis rado būdą, kaip jį patobulinti ir 
vos per kelias akimirkas paversti elektriniu. 14 p.

■

rekomenduoja

pažintį	su	pasaulį	
sužavėjusiu		verslu

Grupės „Biplan“ lyderis - apie vairavimo 
įgūdžius, svajonių automobilius ir talis-
maną, keliaujantį iš vieno automobilio 
į kitą. 18 p.

■

„Salty Tour“ siūlo ypatingą pramogą - 
vakarienę vidury garsiausio Druskininkų 
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romantišką	vakarienę	
ant	vandens

Makso	Melmano		
kelionių	maršrutus
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n Justė gimė 1989 m. balandžio 6 dieną Nidoje

n Aktorės karjerą pradėjo nuo mokslų Lietuvos 

muzikos ir teatro akademijoje. Čia įgijo kino 

aktorystės bakalauro laipsnį 

n Justė vaidino filme „Valentinas vienas“, seria

luose: „Emilija“, „Pavogta laimė“, „Kriminalistai“
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„LaisvaLaikio“ interviu

4

Justė  Zinkevičiūtė:  
Personažo kūrimas man tarsi nauja meilė
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Kol vieni mėgaujasi atostogomis, aktorė 
Justė ZinKevičiūtė (25) kuria du naujus 
personažus ir planuoja filmavimų  
grafiką, o atostogų klausimu lieka kukli ir 
į tolimas keliones kol kas vykti neketina. 
Justė tvirtina, kad nida, kur gyvena  
aktorės tėvai, yra pati geriausia vieta  
poilsiui ir sielos atgaivai. net ir ketindama 
priimti rimtus gyvenimo sprendimus  
Justė grįžta būtent į nidą, į jai mielą  
gamtos ir smėlio apsuptį.

Ringailė Stulpinaitė

- Filmuojiesi naujame seriale „Meilė 
kaip mėnulis“. Ar negaila gražiausias va-
saros dienas aukoti darbui filmavimo 
aikštelėje?

- Aš save pavadinčiau lengva darboholike. 
(Šypsosi.) Jei mano gyvenime nebūtų darbo - 
manyčiau, kad kažkas yra negerai. Nemokė-
čiau tris mėnesius ilsėtis, tai ne mano cha-
rakterio bruožas. Taigi tarp filmavimų laisvos 
keturios dienos man yra daug didesnės atos-
togos nei visa vasara. Esu pastebėjusi, kad 
tos dienos tampa daug produktyvesnės, daug 
daugiau per jas nuveikiu ir įsikraunu gerų 
emocijų tolesniems darbams. O mano vasara 
visada yra tarp Vilniaus ir Nidos. Vilniuje - 
darbai, o Nidos pakrantė - jau šešti metai - yra 
geriausi vasaros namai.

- Serialas žiūrovus, rodos, pasieks jau 
rudenį. Papasakok, kokia bus ta meilė. 
Kodėl ji kaip mėnulis?

- Meilė kaip mėnulis tikriausiai dėl to, 
kad šiuos abu žodžius vienija pasikeitimas. 
Juk visi žinome, kad meilė kartais lyg jau-
natis - jauna, nepatyrusi, kai ne visada iki 
galo sugebama ir mokama mylėti. Arba, 
priešingai, kaip pilnatis - pilna stipraus 
jausmo, išgyvenimo, šypsenų, drugelio 
plazdenimų kūnu... O kartais kaip delčia - 
sena iš dviejų pusių. Sena meilė, kuri tam-
pa dar gražesnė ir tvirtesnė senatvėje, nes 
juk žmogus tampa amžinai atsakingas už 
tą, su kuriuo susibičiuliauja. Arba sena mei-
lė - kuri pasibaigusi, bet vis dar rusenanti, 
tiesiog iš jos dėl tam tikrų priežasčių likę 
tik prisiminimai. Juk žmonės vienas kitą 
gali mylėti, bet gyvenime nebūti kartu, nes 
paprasčiausiai jie savo gyvenimuose siekia 

kitokios meilės formos, nei gali susikurti 
dviese. Tai tokia panaši meilė ir bus gvil-
denama seriale. 

- Kokios temos bus gvildenamos, be 
meilės?

- Draugystės tema, kurios pavidalas bus 
besikeičiantis ir turės daugybę atspalvių. Šokio 
tema, kurios bus seriale nemažai ir kuri vers 
personažus daryti viską, kad taptų geriausiais 
šioje srityje. Šiam serialui labai tiktų apie Koko 
Šanel (Coco Chanel) pasakyta frazė - „ji visada 

siekė revanšo, net ir puikiai susiklosčius gyve-
nimui“, bet ar pabaigoje kaip visada triumfuos 
meilė ir gėris - palikčiau mįslę žiūrovui. 

- Aktorių sąraše puikuojasi garsūs 
vardai: Mykolas Vildžiūnas, Aleksas Ka-
zanavičius, o režisierius Kęstutis Jakš-
tas. Ar turite bendrą viziją, kaip turėtų 
atrodyti serialas, tam tikros scenos? Gal-
būt kai kurias detales sprendžiate vieto-
je? Kokie tie užkulisiai?

- Išvardijote tris puikius vyrus, kurie yra 
savo srities profesionalai. Ir tai jau daug ką 
pasako. Normalu, kad personažas nėra kuria-
mas iškart aikštelėje. Daug yra sukuriama po-
kalbyje tarp aktoriaus ir režisieriaus. Tuomet, 
manau, ir yra išsiaiškinama pagrindinė serialo 
vizija, kurią filmuojant visi stengiasi įgyven-
dinti. Nors tikrai daug gražių dalykų gimsta ir 
pačiame procese, filmavimo aikštelėje.

„LaisvaLaikio“ interviu

Justė  Zinkevičiūtė:  
Personažo kūrimas man tarsi nauja meilė

kuo daugiau 
žmogus esi 
užsiėmęs, tuo 
daugiau viskam 
randi laiko

5

Per septynerius vairavimo stažo metus, 
Justė dar neturėjo nei vieno eismo įvykio, 
nors greitis aktorei nėra svetimas dalykas

irmanto Sidarevičiaus nuotr. 
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Tikriausiai ir pačiai yra tekę girdė-
ti, kad pramogų pasaulyje, televizijoje 
konkurencija ir įtampa yra savaime su-
prantami dalykai. Kaip manai, ar dar li-
kę kokių nors žmogiškų vertybių? 

- Jei atvirai, man ir yra tekę apie tai tik 
girdėti. Normali ir sveika konkurencija visa-
da jaučiama filmavimų atrankose, bet sten-
giuosi į tai neįsijausti. O žmogiškų vertybių 
tikrai yra likę tuose pramogų pasaulio užku-
lisiuose. Arba dar aš per jauna ir mažai juose 
,,panardžiusi“, kad galėčiau sakyti kitaip. Bet 
šiandien mane supa talentingi ir puikūs žmo-
nės, kurie sugeba į viską žiūrėti profesiona-
liai. Aš turiu iš ko mokytis. 

- Ko pati, net ir būdama aktore, sau 
neleistum filmavimo aikštelėje ir už jos 
ribų, kokių poelgių netoleruotum pramo-
gų versle? 

- Neleisčiau sau nesivaldyti. Rimtai. Ma-
nau, kad kiekvienas eidamas dirbti į filmavi-

mo aikštelę savo ego turėtų palikti už aikš-
telės ribų. Be darbo ir rezultato siekimo, dau-
giau niekas neturi būti aktoriui įdomu. O pa-
daryti turgų aikštelėje yra neprofesionalu-
mas. Netoleruočiau žmogiškumo faktoriaus 
nebuvimo. Ir savaime suprantama, kad ne-
siekčiau vaidmens kitais nei įprastos atrankos 
būdais. Tai labai kirstųsi su mano auklėjimu 
ir požiūriu į gyvenimą. 

- Tave bus galima išvysti ir dar vie-
name filme - „Dėdė, Rokas ir Nida“. Tai-
gi tikriausiai gali palyginti darbą ir iššū-
kius filme ir seriale?

- Darbas seriale ir filme skiriasi filmavi-
mo pobūdžiu, tempu. Bet, kalbant apie ma-
no, kaip aktorės, darbą, sakyčiau, kad tai yra 
tas pats. Kad ir kur kurčiau vaidmenį, jo 
imuosi vienodai atsakingai. Mane visada be-
kuriant personažą domina jo priešistorė, re-
liginės pažiūros, požiūris į gyvenimą, verty-
bės... Man visada įdomu, kaip mano kuria-
mas personažas juokiasi, eina, ką mąsto, kas 
jam patinka, ko jis negali pakęsti... Kol ne-
atsakau į šiuos klausimus, tol nežengiu 
žingsnio pirmyn ir neinu į sceną. Personažo 
kūrimas man tarsi nauja meilė, kurią tu de-
gi noru pažinti, daug ką apie ją sužinoti ir 
tapti jos dalimi.

- O filmavimai nesusikerta? Kaip vis-
ką suderinti, visur spėti ir dar nepames-
ti galvos?

- Nepamesti galvos - tai vienas iš mano 
siekių šioje profesijoje, dėl to viskas vyksta 
tvarkingai ir pagal planą. Filmavimai yra de-
rinami iš anksto, spektaklių datos suplanuo-
tos kelis mėnesius į priekį, tad man dar ir 
lieka tos nuostabios keturios dienos atostogų 
beveik dukart per mėnesį. Esu ne kartą įsi-
tikinusi, kad kuo daugiau žmogus esi užsiė-
męs, tuo daugiau viskam randi laiko. Plana-
vimas yra nuostabus dalykas. Tik gaila, kad 
meilės nesuplanuosi. Ir tas mane be proto 
žavi. Nieko nėra nuostabesnio, kai į tavo su-
planuotą laiką ateina meilė, kuri suteikia daug 
gerų emocijų ir pakviečia nuotykiui...

- Aktoriai kartais sako, kad reikia lai-
ko ir pastangų įsijausti į vaidmenį, per-
sonažą. O kaip įsijausti į du? Juk tavo 
personažai filme ir seriale tikriausiai bus 
skirtingi?

- Personažas ir aktorius man visada prime-
na mažąjį princą ir jo lapę. Personažo prisijau-
kinimas yra svarbiausia, ką, mano galva, turi 
padaryti aktorius, kurdamas vaidmenį. Kito 
žmogaus gyvenimą, pojūčius gali pažinti tik 
tada, kai tai prisijaukini ir tau tai nėra svetima. 

Planavimas 
yra nuostabus 
dalykas. tik 
gaila, kad meilės 
nesuPlanuosi

Nidoje gimusi ir užaugusi Justė Zinkevičiūtė sako, jog 
šis miestas jai yra tarsi sielos atsigavimo vieta. Čia 
visuomet norisi sugrįžti, pailsėti ir aplankyti draugus

Redakcijos archyvo nuotr.
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Nebūtina pulti į kraštutinumus, bet, pavyz-
džiui, jei tavo personažas, tarkime, užsiima 
ekstremaliu sportu, tu privalai irgi užlipti ant 
banglentės, skrieti per vandenį, patirti vėjo 
galią... Tokiu principu remiuosi kurdama vaid
menį. O kaip įsijausti į du vaidmenis? Filmo ir 
personažo idėja buvo gvildenama porą metų. 
Ne vienus metus nešiojausi galvoje, koks tai 
turėtų būti žmogus, tad šią vasarą jį teliko įgy-
vendinti. O serialo personažas yra dar lipdo-
mas... Nes reikia pripažinti, kad serialo ir filmo 
personažai labai skiriasi.

- Filmo kūrybinė grupė dirba tavo 
gimtinėje - Nidoje. Ar namų aplinka dar-
bui padeda, ar labiau blaško?

 Padeda. Čia man viskas sava ir miela. 
Atrodo, jaučiuosi net ir stipresnė. Nes tai ma-
no vėjas, mano jūra, mano smėlio smiltelės, 
kutenančios pėdas.... Nidos vietiniai labai sve-
tingi ir maloniai bendradarbiauja filmo klausi-
mais. O tas labai prisideda prie sklandaus dar-
bo. Filmuoti filmą Nidoje yra iššūkis visiems. 
Tad visada džiaugiuosi, kai atsiranda vietinių 
vyrų, kurie maloniai paskolina savo jachtą ar 
automobilį filmavimui. Kai vietinės šeiminin-

kės užsuka į aikštelę ir visą komandą pavaiši-
na braškėmis ar užsimoja šešiasdešimčiai žmo-
nių pagaminti cepelinų vakarienei. (Šypsosi.)

- O kada gi tikros atostogos, Juste? 
 Atostogų klausimu aš kukli. Aplankyti 

tailandus, bankokus, vietnamus negalėčiau 
šiandien sau leisti, nes neturiu tiek laiko. Su-
siplanuoti mėnesio atostogas man būtų tikras 
iššūkis. Tad mielai lepinuosi Europos miestais, 
o juose tikrai yra ką pamatyti. Dabar mano 
planuose Kreta, rudens savaitgalis Paryžiuje. 
O ką jau kalbėti apie pavasarinę Italiją...

- Manau, ne vienas tau pavydėtų gy-
venimo Nidoje. Juk tai saulė, jūra, vasa-
ra ir atostogos. O pati poilsiui dažniau 
renkiesi Nidą ar vis dėlto norisi pake-
liauti kur nors tolėliau? 

 Nidą aš pavadinčiau ne atostogų, o sielos 
atsigavimo, pasveikimo vieta. Man čia visada 

reikia sugrįžti, kai turiu priimti svarbius gy-
venimo sprendimus, kai noriu ramaus poilsio 
su knyga arba tiesiog paprastai ir jaukiai pa-
sibūti draugų kompanijoje.

- Ką veiki laisvalaikiu? Kokie tavo 
pomėgiai?

 Mano geriausias laisvalaikis gamtoje su 
knyga rankoje. Labai patinka vanduo ir pasi-
plaukiojimai. Man visada atrodo, kad vanduo 
žmogų labai ramina. Vaikščiojimas gamtoje 
suteikia daug energijos. Aš  gamtos vaikas. 
Tad grybavimas ar uogų rinkimas man ge-
riausias laisvalaikio praleidimo būdas. Ryšys 
su gamta man yra labai svarbus.

- Pernai, rodos, darei eksperimentą - 
daržas bute. Ar šiemet projektas tęsia-
mas?

 Tęsiamas... Jau beveik prinoko pomido-
rai. (Juokiasi.) Palangės, kurias dažnai lepina 
saulė, prilygsta šiltnamiui. Toks procesas su-
teikia jaukumo. Kaip ir kambarinių gėlių prie-
žiūra, jos lyg tyras gurkšnis grįžus namo po 
darbų. Juk pamenate, esu sakiusi, mano na-
muose gėlės nenuvysta net vonioje...

„LaisvaLaikio“ interviu

Mano naMuose 
gėlės nenuvysta 
net vonioje...

Veiklą ir darbą mylinti Justė Zinkevičiūtė 
atostogauti tolimuose kraštuose neskuba. 

Ji sako, kad atgauti jėgas bei pailsėti jai 
pakanka ir kelių dienų pajūryje

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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 Veidai

Šiuo metu želdininkystę Aleksandro Stul-
ginskio universitete (ASU) studijuojantis 
Edvinas augalais susidomėjo dar paauglystė-
je. Didžiausiu savo mokytoju ir įkvėpėju vai-
kinas vadina selekcininką Joną Auksuolį Liut-
kevičių: „Apie paprasčiausią vilkdalgį su di-
džiule burbuole kaimynas paaiškino, kad tai - 

vaisius, iš kurio išauga sėklos, o iš jų - nauji 
individai. Pamatęs mano susidomėjimą, se-
lekcininkas pakvietė kartu darbuotis kitą se-
zoną. Būtent jis išmokė pagrindų.“ Daugiau-
sia dėmesio savo darbuose vaikinas skiria 
vilkdalgiams ir viendienėms.

2013-ųjų rudenį pirmakursis Edvinas lai-
mėjo specialųjį prizą Europos Sąjungos jau-
nųjų mokslininkų konkurse - stažuotę pasi-
rinktame institute. Vos prieš savaitę iš Itali-
jos grįžęs vaikinas dalijasi įspūdžiais: „Pažin-
tinėje kelionėje po jungtinį tyrimų centrą 
susipažinau su mokslinio darbo specifika, kas-
dien lankėme vis kitas laboratorijas, nuo dir-
vožemio stebėjimo iki invazinių augalų že-
mėlapių kūrimo. Šis laimėjimas įrodė, kad 
mokslininko darbas - ne tik ilgos valandos 
laboratorijose ar prie kompiuterio, bet ir įdo-
mios kelionės į kitas šalis.“

Pasaulinio pripažinimo sulaukęs jaunasis 
mokslininkas sukūrė ir Amerikos viendienių 

asociacijoje užregistravo naują veislę „Mit-
su“. Nors sode laukia nemaža augalų kolek-
cija, Edvinas tikina, kad apie ją kalbėti dar 
anksti: „Naują veislę sukurti užtrunka maž-
daug šešerius metus. Pirmus dvejus lauki 
žiedų ir stebi, kaip jie vystosi. Šiuo metu vis-
kas dar tyrimų stadija, todėl veislių kol kas 
neregistruoju.“ Edvinas žavisi JAV selekcijos 
tradicijomis ir tikina, kad nepraleistų progos 
ten stažuotis. Tačiau neseniai Amerikos vien-
dienių draugijos stipendiją laimėjęs ASU stu-
dentas ateitį sieja tik su Tėvyne: „Visą vai-
kystę svajojau dirbti Lietuvoje. Studijas baig-
ti ketinu dar negreit - vien bakalauro laipsniu 
neapsiribosiu. Čia matau daug perspektyvų 
ir be vargo galiu susisiekti su visa Europa. O 
laimėti konkursai padrąsino, kad einu tinkama 
linkme, tad nesiruošiu sustoti.“

Parengė Aivaras Ventis

Europoje pripažintas 
jaunasis mokslininkas 

„kuria“ gėles

Edvinas Misiukevičius  
su savo išveista gėle „Mitsu“
Asmeninio Edvino Misiukevičiaus albumo nuotr.

Edvinas MisiukEvičius (20) yra puikus 
pavyzdys, kad ilgas ir sunkus darbas atne-
ša saldžių vaisių. vaikinas gali pasigirti ne 
vienu apdovanojimu, tarp jų - ir Europos 
jaunųjų mokslininkų konkurso specialusis 
prizas. Pripažintas selekcininkas nesusto-
ja: vesdamas naujas augalų veisles, randa 
laiko ir stažuotėms bei konferencijoms 
užsienyje, tačiau tikina, kad savo darbus 
skirs tik Lietuvai.
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 Veidai

Europoje pripažintas 
jaunasis mokslininkas 

„kuria“ gėles
Praėjusią savaitę Vilniaus Rotušės aikštę 
užpildė orkestro garsai ir linksmai nusi-
teikusios LNK žvaigždės. Čia prieš kelionę 
į Palangą su didžiuliu autobusu trumpam 
stabtelėjo „radistai“ ir jų palaikymo  
komanda. Į pajūrį radijo laidų vedėjai su-
siruošė ne poilsiauti - ten jų laukė  
pirmieji naujo LNK projekto „Norim dar! - 
su „Radistais“ filmavimai ir siautulingas 
šou pristatymas.

Į Palangą kartu su „radistais“ Jonu Nainiu 
ir Rolandu Mackevičiumi vyko ne tik LNK 
žvaigždės, bet ir atsitiktiniai laimingieji, kurie 
iš gausybės anketas pildžiusių ir socialiniuo-
se tinkluose žaidimuose dalyvavusių žmonių 
laimėjo šią kelionę. Tiesa, prie keliautojų pri-
sidėjo ir pakeliui paimti tranzuotojai. Vilnie-
tės Agnė ir Aušra negalėjo patikėti, kai joms 
kelyje Kaunas-Klaipėda sustojo geltonasis 
„Norim dar! - su „Radistais“ autobusas, išli-
po orkestras ir kultiniai „radistai“ - Jonas ir 
Rolandas.

Linksmybės nesibaigė ir nuvykus į Palan-
gą. Čia „radistų“ laukė ekstremalūs išbandy-
mai. Jonas ir Rolandas, apsivilkę betmenų 
kostiumais, su orkestru parade žygiavo J.Ba-
sanavičiaus gatve ir nusprendė mesti vienas 

kitam iššūkį. Kuris betmenas ilgiau iškabos 
medyje, tas vedėjas gaus didesnį honorarą, 
bus labiau mylimas ir laikomas vedėju Nr.1. 
Kam atiteko tokie laurai, žiūrovai pamatys 
rudenį.

Išbandymai „radistams“ - 7 valandų filmavimas, 
ekstremalios užduotys ir tranzuotojai

„Radistai“ Rolandas Mackevičius ir Jonas Nainys 
nuo rudens pasirodys nauju amplua - LNK eteryje 
ves TV šou „Norim dar! - su „Radistais“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

...ir žiūrovai, atsitiktinai 
laimėję tokią kelionę

Į naujo LNK šou pristatymą 
Palangoje „radistus“ lydėjo 

žinomos LNK žvaigždės...

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Veidai

Dainininkas Gabrielius 
Vagelis neatmeta 
galimybės savo jėgas 
išbandyti talentų šou 
Didžiojoje Britanijoje

Miglės Kartanaitės nuotr.

„Eurovizijos“ atrankoje sužibėjęs 
dainininkas GabriElius VaGElis 
(18) atsisveikina su savo gerbė-
jais ir trejiems metams išvyksta į 
londoną. Ten jis studijuos dainų 
rašymo specialybę ir tikisi į lietu-
vą grįžti ne tik su diplomu, bet ir 
naudinga patirtimi.

Iki išvažiavimo Gabrieliaus dar 
laukia anglų kalbos egzaminas, keli 
koncertai Lietuvoje bei naujų dainų 
idėjų įgyvendinimas. „Nusprendžiau 
mokytis ten, nes Lietuvoje tokios 
specialybės nėra. Be to, noriu pama-
tyti kitą šalį. Manau, kad į Lietuvą 
visada spėsiu grįžti“, - apie savo ap-
sisprendimą pasakojo atlikėjas.

Kad patektų į Londone esančią 
mokyklą-universitetą, Gabrieliui te-
ko nusiųsti savo kūrybinę medžiagą 
ir įveikti interviu telefonu. Kelionė į 
svetimą ir didelį miestą vaikino nė 
kiek nebaugina, greičiau atvirkščiai - 
jaudina. „Kol kas čia dar nepadariau 
tokios didelės karjeros, kad būtų gai-
la palikti, be to, gal per tiek laiko ma-
nęs Lietuvoje pasiilgs ir grįžęs būsiu 
sutiktas didesniu dėmesiu“, - šypso-
josi scenos naujokas.

Į Londoną dainininkas vyks ne 
vienas - ten jis gyvens su draugų 
kompanija. „Jau teko lankytis Londo-
ne, man ten labai patiko. Mane trau-
kia dideli miestai. Pasimokysiu kele-
rius metus, gausiu bakalauro diplomą, 
paskui žiūrėsiu“, - sakė G.Vagelis. Jis 
prisipažino, kad daugelis jį ragina lai-
mę išbandyti ir Didžiosios Britanijos 
televizijos projektuose, bet kol kas 
visa tai - tik idėjų lygmuo. „Manau, 
kad rimtai apsvarstysiu tokią galimy-
bę, bet gal ne iš karto. Pirma reikės 
apsiprasti“, - sakė Gabrielius.

G.Vagelis nuo 
rudens muzikos 

mokslus krims 
Londone
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Maestro Gintaro rinkevičiaus (54) žmona 
Donata rinkevičienė (38) jau kurį laiką ne-
sisuko filmų ir serialų filmavimo aikštelėse. ta-
čiau netrukus žiūrovai bus maloniai nustebinti. 
Po keturiolikos metų pertraukos aktorė vėl vai-
dins Lnk televizijos seriale „Gyvenimo receptai“. 

Pastarąjį kartą ji pasirodė serialuose „Labas 
vakaras, mielasis“ ir „Šachrazados pasakos“. Te-
levizijos žiūrovai aktorę tikriausiai labiau pamena 
iš humoro laidos „Dviračio šou“. „Kai išgirdau pa-
siūlymą, iš karto susimąsčiau: kodėl aš? Bet vyras 
apsidžiaugė. Vaikai - irgi. Pagalvojau, o kodėl gi ne? 
Juk neatsitiko kažkas neįtikėtino, esu aktorė ir 
normalu, kad gaunu pasiūlymą, susijusį su savo 
profesija“, - sakė Donata, dėl vaidmens jau atšau-
kusi kelionę su vyru į Gruziją - Batumyje ji ketino 
aplankyti ten gyvenančius gimines.

Seriale žiūrovai ne tik seks meilės istorijos pe-
ripetijas, bet ir lauks pagrindinės herojės gaminamų 
patiekalų receptų. „Kai turi tiek vaikų, privalai ga-
minti. O kai vaikai labai skirtingi, turi būti išmonin-
ga, kad kiekvienam įtiktum. Turiu firminių receptų. 
O su vyru visada aplankome draugų rekomenduotus 
restoranus mieste - labai mėgstame gerą maistą. 
Virtuvė, maistas, receptai - man nesvetima“, - pa-
sakojo D.Rinkevičienė ir sakė, jog tikisi, kad tai bus 
serialas, kurį žiūrint tįs seilė. 

Po 14 metų pertraukos - pagrindinis vaidmuo seriale

„Dalyvavome  artimų draugų vestuvėse, 
vykusiose Vilniuje. Jaunavedžiai, norėdami, 
kad šventė įsimintų ne tik jiems, bet ir sve-
čiams, parengė puikią staigmeną. Kaip dauge-
lis juokavo, jie pasirinko ne medaus mėnesį 
dviese, o medaus savaitgalį su draugais. Apie 
povestuvinę kelionę žinojome iš anksto, tačiau 
net nenumanėme, kur keliausime ir ką veik-
sime“, - pasakojo Ž.Stakėnas, po smagios 
šventės atsidūręs nuostabioje Graikijos Miko-
no saloje. Tai buvo viena iš kelionių, kurias 
mielai kartotų ne sykį. „Privatus lėktuvas, tik-
ras šampanas, garsi muzika ir šokiai. Keturio-

lika artimiausių žmonių, kuriuos jaunavedžiai 
nusprendė gerokai nustebinti. Vidurnaktį nu-
sileidome saloje. Mes, visi vyrai, su šventiniais 
kostiumais sušokome į vilos baseiną. Paskui 
prasidėjo keturios nuotykių kupinos dienos 
vakarėlių saloje. Net nežinau, kas padarė di-
džiausią įspūdį, nes viskas - nuo maisto ar oro 
iki pramogų - man labai patiko. Tai buvo di-
džiausias gyvenimo nuotykis, - įspūdžiais da-
lijosi žinomas vyras. - Viena įspūdingesnių 
dienų buvo didžiulėje jachtoje, kuri skrodė 
Adrijos jūros bangas. Gaudėme jūros ežius, 
juos čia pat gamino šefas. Tai buvo gyvenimo 
nuotykis, o dabar, sugrįžus į įprastą realybę, 
liūdna. Vėl reikia veiksmo ir vakarėlių.“

Dar sunkiai atsigaunantis po nuostabios 
draugų staigmenos Ž.Stakėnas jau po truputį 
svajoja ir apie savo atostogas rudenį. „Rugsė-
jo mėnesį su žmona švęsime 10-ąsias santuo-
kos metines, tad esame suplanavę romantišką 
kelionę dviese. Jau nusipirkome bilietus į vie-
ną iš Filipinų salų, kur taip pat tikimės puikiai 
praleisti laiką“, - šypsojosi Ž.Stakėnas.

Staigmena draugų vestuvėse - 
nepamirštama kelionė
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vestuvės gali būti viena įsimintiniausių 
gyvenimo progų ne tik draugams, bet ir jų 
dalyviams. tai patvirtinti gali populiarios 
Lnk laidos „kk2 penktadienis“ vedėjas 
ŽyGiMantas stakėnas (32), iš artimų 
draugų vestuvių vakarėlio su kompanija 
išskraidintas nežinoma kryptimi.

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ, Ringailė STulPINAITĖ, Eimantė JuRšĖNAITĖ
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Nustebink mane
Kiekviena sutuoktinių pora turi savų metodų, kaip praskaidrinti šeimyninį gyvenimą, ir būdų nustebinti vienam kitą.  
„Laisvalaikis“ pasidomėjo, kaip vieni kitus stebina žinomi žmonės. Ar jie mėgsta staigmenas? Ar visos jos džiugina? 

Kai kurių staigmenų 
geriau nedaryti
Puikiai žinoma rūbų dizainerė ViKtorijA 
jAKučinsKAitė (32), itin moterų myli-
ma ir liaupsinama už nuostabias sukne-
les, sako, kad ne visos staigmenos yra 
tinkamos. tą žino ir jos antroji pusė -  
VitALijus jAnčeKoVAs.

Moteris tvirtina, kad žmonės, gy-
vendami kartu, pirmiausia turi nuošir-
džiai vienas kitu rūpintis. „Tas rūpestis 
ir staigmenos gali būti ir gana buitinės, 
kasdieniškos, bet tokios man pačios 
mieliausios. Pavyzdžiui, labai gera, kai 
Vitalijus atneša į lovą pusryčius, paga-
mina valgyti, laiku paima vaikus iš dar-
želio ir panašiai“, - pasakojo Viktorija.

Dizainerė patvirtino, kad yra ir to-
kių staigmenų, kuriomis jos stebinti 
nederėtų. „Vitalijus puikiai žino, kad 
man negalima netikėtai padovanoti ke-
lionės ar kokio nors aksesuaro. Viską 
aš turiu pamatyti, apžiūrėti, išrinkti ir 
suplanuoti pati. Kartą jis suplanavo 
mums kelionę į Paryžių, bet vietoj to 
mes keliavome į Vietnamą. Tiesiog aš 
labiau norėjau į ten“, - juokėsi V.Jaku-
činskaitė.

„Pamenu, vieną Valentino dieną pripirkau 
rožių žiedlapių, jų pribarsčiau visą laiptinę, 
liftą, garažą, namus, lovą ir padariau vakarie-
nę. Miglė buvo labai nustebusi. Dovanoju 
žmonai ir papuošalų. Tačiau turiu taisyklę 
dovanoti geriau vieną prabangų papuošalą per 
metus nei nuolat, bet smulkesnius. Labai mė-
gau dovanoti žmonai gėlių, kone kasdien. Po 
kiek laiko pastebėjau, kad tos gėlės jos jau 
nedžiugina. Aš padovanoju 30 ar 40 baltų ro-
žių, o reakcija tokia, lyg būčiau grietinės par-
nešęs. (Juokiasi.) Baisu tas moteris išpaikin-
ti“, - patirtimi dalijosi Justinas. 

Tačiau panašu, kad dainininką žmona taip 
pat moka ne prasčiau nustebinti. „Miglė ma-

ne kasdien stebina. Moterys tai moka daryti 
kiekvieną dieną“, - įsitikinęs dainininkas. Tie-
sa, žmona J.Lapatinsko aksesuarais ar kelio-
nėmis nestebina, tačiau ji randa kitų būdų. 
„Miglė man buvo padariusi 25 gimtadienio 
staigmeną. Tą dieną ji paskambino visiems 
mano draugams ir liepė, kad nė vienas manęs 
nesveikintų. Aš galiausiai pats pradėjau jiems 
skambinti, bet niekas nieko. Išėjau į miestą, 
sutikau draugą - tas irgi nieko. Savijauta bu-
vo tragiška, nusivylęs, palūžęs, maniau, kad 
jau visi mane pamiršo. Grįžau namo ir radau 
visą savo chebrą. Čia buvo tikrai pati geriau-
sia ir įsimintiniausia Miglės staigmena 
man“, - juokėsi Justinas.

Moterys vyrus moka stebinti kiekvieną dieną
Dainininkas justinAs LAPAtinsKAs (26), paklaustas, ar staigmenos jų su žmona MigLe (30) na-
muose dažnas svečias, juokiasi ir sako, kad po vestuvių jų šiek tiek sumažėjo, tačiau pora vis dar 
moka vienas kitam pateikti smagių siurprizų. 
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Didžiausios staigmenos  
nėra materialios
„Kiekviena šeima turi savų būdų įnešti žavesio į bendrą buitį“, -  
sakė aktorė Eglė DriuKaitė (34) ir svarstė, kokios vyro Viliaus  
alEsiaus (35) staigmenos jai yra pačios maloniausios. 

Aktorė tvirtino, kad gėlėmis vyras pradžiugina ne tik kokia 
nors ypatinga proga, bet ir tiesiog norėdamas praskaidrinti eilinę 
dieną. Seniau jos ir Viliaus santykiuose, kaip prisipažino aktorė, 
spontaniškumo tikrai buvo daug, tačiau dabar, kai yra vaikelis, na-
tūralu, kad reikia tempą sulėtinti ir mėgautis šeimyniniu gyvenimu. 
„Man svarbiausios ir didžiausios staigmenos nėra materialios. Tai 
gali būti ir laiku bei vietoje pasakytas Viliaus juokelis, geras humo-
ro jausmas, šiltas bendravimas su vaiku. Nors pastarasis dalykas 
nėra staigmena, tai tiesiog tėčio rūpinimasis. O materialūs dalykai, 
daiktai žmonių santykių juk taip nestiprina kaip emocinis ryšys ir 
meilė“, - šypsojosi Eglė ir patvirtino, kad vienas labiausiai nuste-
binusių ją įvykių buvo Viliaus piršlybos. Tai buvo nuostabi diena ir 
maloniausia staigmena. Tačiau aktorė juokėsi ir sakė, kad jau bus 
pats laikas vyrui priminti, kaip svarbu yra stebinti žmoną.

Reikia mokėti  
nustebinti vienam kitą
aktoriaus Mariaus JaMpolsKio (35) žmona rEnata JaMpolsKiEnė 
(28) sako, kad visos staigmenos yra geros, kai jos nėra daromos per daž-
nai, mat pabostų ir nebestebintų. Moteris teigia, kad reikia žinoti ir mo-
kėti, kaip poroje nustebinti vienam kitą. 

„Marius nėra iš tų, kurie labai mėgsta švęsti savo gimtadienį. Taigi, 
manau, didžiausia mano staigmena jam ir buvo gimtadienio šventė. Tik-
rąją gimimo dieną jis buvo išvykęs į užsienį, dirbo. Tačiau vos tik jis nu-
sileido oro uoste, pasitikau jį limuzinu, mes pasivažinėjome po Vilnių, 
papietavome ir grįžome namo, kur jau laukė būrys draugų. Pamenu, vy-
ras tikrai labai maloniai nustebo“, - pasakojo Renata. Tuo metu aktorius 
mylimą žmoną taip pat nevengia palepinti. Renata sako, kad Marius ją 
gana dažnai nustebina mielomis smulkmenomis, pusryčiais ar pietumis 
į lovą. „Marius mėgsta gaminti ir tai daro puikiai, tad mane tikrai lepina. 
O, pavyzdžiui, atostogų kelionėmis abu stebiname vienas kitą. Pamenu, 
man dar tik sukosi mintis apie kelionę į Indiją, o Marius namo grįžo su 
bilietais į Vietnamą. Labai pradžiugino“, - prisiminimais dalijosi Renata. 

„Mūsų darbo grafikai su žmona labai skiria-
si, tad jeigu aš dieną būnu namuose ir paskam-
bina Dalia, visuomet meluoju, kad visą dieną 
pratingėjau, pragulėjau, nieko nenuveikiau. O 
ji grįžusi pamato, kad namai tobulai sutvarkyti, 
valgyti paruošta“, - pasakojo Rolandas ir pridū-
rė, kad nekaltas melas, norint maloniai nuste-
binti, tikrai yra pateisinamas. Vienąkart jis tokiu 

pat būdu įkalbėjo žmoną tiesiog pasivažinėti po 
Vilnių, o nuvažiavo į Nidą. „Labai patiko žmonos 
reakcija“, - šypsojosi Rolandas.

Tuo metu žmona televizijos laidų vedėją 
ypač netikėtai moka nustebinti per gimtadie-
nius. „Įdomiausiai mane Dalia nustebino, kai 
padovanojo man radijo bangomis valdomą lėk-
tuvą. Gi visi vyrai yra šiek tiek vaikai. Dvejus 
metus juo džiaugiausi ir sėkmingai valdžiau, 
o trečiaisiais jis nebeatlaikė“, - pasakojo 
R.Vilkončius.

Parengė Ringailė StulPinaitė

Norint nustebinti reikia meluoti
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televizijos laidų vedėjo rolanDo  
VilKončiaus (38) šeimoje staigmenos nėra 
retenybė. sutuoktiniai stebinti vienas kitą  
moka tikrai originaliais būdais.
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Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Koks tas kelias nuo idėjos iki „Rub-
bee“?  

- Viskas prasidėjo dar 2011 metais, kai 
Kauno technologijos universitete (KTU) stu-
dijavau mechatroniką. Visą gyvenimą kons-
travau: nuo elektrinių  paspirtukų iki reakty-
vinių variklių. Tačiau tai buvo tik hobis ir 
nieko daugiau. Neturėjau intencijų paversti 
jo karjera ar verslu. Vieną dieną sugalvojau 
pasigaminti elektrinį dviratį. Sesė turėjo dvi-
ratį, bet man nebuvo galima jo liesti. Taigi 
sugalvojau sukonstruoti sistemą, kuri turėtų 
viską viename: akumuliatorius, variklį, elek-
troniką, perdavimo grandis, taip pat ją būtų 
galima tvirtinti vos per kelias akimirkas ne-
paliekant jokių žymių, kad ką tik tai buvo 
elektrinis dviratis. Nubraižiau brėžinuką, su-
konstravau prototipą. Išbandžiau - važiuoja. 

Tiesa, jis svėrė 16 kg ir nuvažiuoti galėjo 4 
kilometrus. Taip garaže gimė sistema, kuri 
užkūrė tikrą revoliuciją elektrinių dviračių 
industrijoje. Nesustoti skatino žmonių palai-
kymas ir šypsenos, kai jie pirmą kartą pama-
tydavo šį daiktą ir sakydavo „Juk tai taip pa-
prasta, kodėl niekas kitas iki šiol taip nepa-
darė?“ Tai tiesa, šios sistemos genialumas - 
jos paprastumas.

- Kiek laiko kūrėte ir kada „Rubbee“ 
ištobulintas iki tokio, koks yra dabar?

- Po pirmų sėkmingų pasirodymų konkur-
suose ilgai nedvejojęs patraukiau į įmonių 
grupę „Elinta“. Jie visuomet ieško jaunų žmo-

verslo žmonės

Pasaulį sužavėjęs kauniečio  verslas
Sakoma, kad dviračio antrą kartą neišrasi, tačiau kaunietis GediminaS nemaniS (24) 
rado būdą, kaip jį patobulinti ir vos per kelias akimirkas paversti elektriniu. Gedimino 
sukurtas variklis, pavadintas „Rubbee“, sukėlė nedidelę revoliuciją ir ypač sudomino už-
sienio  rinkas. Šis išradimas sužavėjo ir vieną žymiausių pasaulio verslininkų - Ričardą 
Brensoną (Richard Branson).

n Gimimo data: 1990 03 27

n Studijos: KTU mechatronikos bakalauras ir 

būsimas KTU marketingo valdymo magistras

n Laisvalaikio pomėgiai: konstruoti, konstruoti, 

konstruoti. Baigęs konstruoti, dar truputį pakon-

struoju. Taip pat dažasvydis ir aktyvus laisvalaikis 

gamtoje.
n Gyvenimo credo: jei gyvenimas tampa rūgštus 

kaip citrina - pasidaryk iš jo limonadą ir atsigaivink.

DOsJĖ

Prieš keletą metų Gediminas Nemanis tėvų 
garaže sukonstravo elektrinį variklį, sukėlusį 
revoliuciją elektrinių dviračių industrijoje

Viktoro Purio nuotr.

Šios sistemos 
genialumas -  jos 
PaPrastumas

Gedimino Nemanio sukurtas 
„Rubbee“ variklis keliauja į 
daugelį pasaulio šalių
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nių, turinčių naujų idėjų bei noro jas įgyven-
dinti. Apie mano idėją jie jau buvo girdėję, 
taigi pasikalbėję  su generaliniu direktoriumi 
daktaru Vytautu Jokužiu nusprendėme, kad 
reikia kibti į darbą. Subūrėme komandą ir 
pradėjome darbuotis. Iš pradžių buvome tri-
se: aš, Mindaugas Bliujus -  mūsų mechanikos 
inžinierius -  ir Laurynas Jokužis - elektroni-
kos specialistas. Turėjome begales idėjų, kaip 
sistemą padaryti visapusiškai geresnę, o 
svarbiausia -  visos įmonių grupės palaikymą. 
Mes išbandėme dešimtis nepasiteisinusių 
sprendimų. Mums buvo leista klysti. Turėjo-
me savotišką milžinišką apsauginį tinklą ir 
tai buvo didžiausia paskata kurti tokius spren-
dimus, kurių pasaulis dar nėra matęs. Tokiu 
būdu mes kas pusę metų išleisdavome vis 
naujesnę ir tobulesnę sistemą -  ji buvo len-
gvesnė, greitesnė, galingesnė ir galėjo toliau 
nuvažiuoti. Taip trejus metus sistemą tobu-
linome. Tiesą pasakius, tobulumui ribų nėra. 
Turime numatę dar tris versijas.

- Vis dėlto kas yra unikalus, analogų 
pasaulyje neturintis „Rubbee“?  Variklis, 
pavara ar kita? 

- „Rubbee“ -  tai naujas požiūris į elektri-
nį dviratį. Žmonėms nebereikia pirkti naujo 
dviračio, jei jie nori tik privalumų, kuriuos 
suteikia elektrinis dviratis. Žmonės, nusipir-
kę šią sistemą, per kelias akimirkas gali pri-
tvirtinti ją prie savo dviračio ir važiuoti kur 
nori be jokio vargo. Tai yra kompaktiškas 
įrenginys, skirtas važiavimui į įkalnes ar kas-
dienėms kelionėms į darbą palengvinti. Vienu 
šio įrenginio įkrovimu galima nuvažiuoti iki 
45 kilometrų. Galimi keli valdymo režimai - 
pirmasis leidžia nuspausti mygtuką ir važiuo-
ti neminant. Antrasis būdas pasitelkia elek-
troninį jutiklį, kuris seka žmogaus mynimo 
greitį. Sekdama mynimo tempą ir žinodama, 
kokiu greičiu juda transporto priemonė, sis-
tema sugeba apskaičiuoti ir pagal nutylėjimą 
suteikti tiek papildomos galios, kiek tuo mo-
mentu reikia, kad būtų užtikrinta kuo mažes-
nė apkrova žmogui. 

-  Kaune pagamintas variklis šiuo me-
tu daugiausia dėmesio sulaukia iš užsie-
nio. Tiesa?

- Taip, absoliučią daugumą savo gaminių 
eksportuojame į visą pasaulį. Lietuvoje lieka 
vos keli vienetai ir užsienio pirkėjų paliekami 
mokesčiai. Mes pritraukiame užsienio kapi-
talą ir tuo džiaugiamės. Užsiimdami gamyba 
čia prisidedame prie Lietuvos, kaip aukštųjų 
technologijų šalies, įvaizdžio kūrimo. 

verslo žmonės

Pasaulį sužavėjęs kauniečio  verslas

Tam, kad būTum 
geriausias, 
Pirmiausia reikia 
Tokiam TaPTi
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- Kokios šalys ir įmonės domisi šiuo 
produktu?

- Pagrindinės rinkos yra JAV, Vakarų Eu-
ropa, Australija ir Japonija. Organizuojame tin-
klo plėtrą būtent šiose šalyse. JAV ir Europos 
rinkose ir tikėjomės didesnės paklausos, tačiau 
Australija buvo visiška staigmena. Pagal šią 
rinką staigiai teko sukurti naują strategiją ir 
kibti į darbą. Mūsų partneriai yra dviračių par-
duotuvių tinklų tiekėjai. „Rubbee“ lengviausia 
parduoti, kai žmogus jį išbando pats ir pajunta 
visus jo privalumus. Dėl to stengiamės, kad  
„Rubbee“ pakliūtų į kuo daugiau parduotuvių 
lentynų.

- Ar tiesa, kad jūsų išradimu susido-
mėjo ir multimilijonierius R.Brensonas? 
Kokie jo atsiliepimai apie jūsų gaminį?

- Jūsų klausimas parodo, kad mūsų rekla-
mos kampanija suveikė. (Juokiasi.) Taip,  
R. Brensonui labai patiko mūsų projektas ir, 
manau, greitu metu jis savo privačioje saloje 
turės bent kelis „Rubbee“ vienetus. Tą mes 

jam esame pažadėję už pagalbą populiarinant 
„Rubbee“.

- Ar lūkesčiai kuriant „Rubbee“ pasi-
teisino? Ar panašios verslo augimo krei-
vės tikėjotės?

- „Rubbee“,  kaip gaminys, mano lūkes-
čius pranoko dešimteriopai. Tačiau laikui bė-

verslo žmonės

Su „Rubbee“ varikliu važiavimas 
dviračiu nereikalauja jokių pastangų, 
nereikia netgi minti pedalų

n Dažnai tenka girdėti, kaip jaunimas skundžiasi, 

kad čia, Lietuvoje, nėra galimybių. Tai paistalai.  

Lietuvoje yra labai daug galimybių gauti finansavimą 

ir techninių galimybių išbandyti savo idėją. Keli 

pavyzdžiai -  „Atverk“, KTU „Tube“, „AdVenture“, „KTU 

StartUpSpace“, „Demola“, „StartUp Sauna“, „Verslauk“. 

Tai tik keli pavadinimai, kuriais pasidomėjus galima 

rasti tinkamas galimybes išplėtoti savo idėją ir užmegzti 

reikalingų kontaktų tinklą.

n Lietuvoje kuriami ne tik „apps“ (programėlės tele-

fonams). Mechanikos gamyba Lietuvoje yra nuostabus 

dalykas dėl kokybės kontrolės, terminų ir galimybių 

dinamikos. Su komanda stengiuosi kuo daugiau gamy-

bos procesų realizuoti čia, Lietuvoje. Dirbame pagal 

aukščiausius kokybės standartus ir kuriame gaminius, 

kurie patvirtinami pasaulinio lygio sertifikatais. Taigi 

Lietuvoje visi turime tokias pačias galimybes kaip bet kas 

kitas Europoje ir galime padaryti įspūdį visam pasauliui.

Gediminas nemanis apie jaunų žmonių perspektyvas versle
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gant lūkesčiai tik auga ir dabar iš jo stengiuo-
si išspausti dar daugiau funkcijų ir geresnių 
parametrų. Žinoma, pirmose versijose buvo 
nepalyginti lengviau pasiekti didelius para-
metrų šuolius, tačiau dabar viskas sudėtin-
giau. Pasiekėme tokį technologinį lygį, kai 
specifikacijų patobulinimas keliais procentais 
reikalauja išplėstinių tyrimų. Ir tie keli pro-
centai gaminį išskiria iš kitų. Šio gaminio to-
bulinimas nesustojantis procesas, nes tam, 
kad būtum geriausias, pirmiausia reikia to-
kiam  tapti. (Šypsosi.) Iš pradžių buvo labai 
sunku brėžti ilgalaikę verslo perspektyvą, nes 
viskas kito labai sparčiai, o ir išbaigto gaminio 
nebuvo. Tačiau per paskutinius metus išryš-
kėjo ilgalaikiai planai ir uždaviniai. 

- Iš pradžių lėšas rinkote internetinė-
je minios finansavimo platformoje. Kokia 
tai platforma, kaip ji veikia ir per kiek 
laiko galima pasiekti norimą rezultatą? 

- Vertėtų paminėti, kad iš pradžių visus 
tyrimus finansavo UAB „Elinta“. Lėšos 
„Kickstarter.com“ internetinėje minios finan-
savimo platformoje rinktos pradėti serijinę 
gamybą. Reikėjo susipirkti ir pasigaminti spe-
cialią įrangą, išsiderėti iš tiekėjų geresnes kai-
nas. Būtent tokio postūmio į priekį ir tikėjau-
si. Vienu metu atėjo viskas - pirmieji užsaky-
mai, žiniasklaidos dėmesys ir pasaulinis rin-
kos tyrimas. O pati platforma veikia ganėtinai 
paprastai. Pagrindinis principas yra „viskas 
arba nieko“. Jei nepasieki savo užsibrėžtos 
sumos, kurios reikia projektui įgyvendinti, 
negauni nieko. Todėl svarbu gerai apgalvoti ir 
įvertinti,  kiek realiai pinigų galima surinkti, 
kiek žmonės pasiryžę duoti ir kiek tau iš ti-
krųjų lėšų reikia. Viskas veikia mainų princi-
pu - jei žmogui patinka tavo idėja ir jis nori 
prisidėti prie jos įgyvendinimo, duoda tam 
projektui pinigų. Nuo duotos sumos priklauso, 
kokį atlygį už tai jis gaus. Atlygiai gali svyruo-
ti nuo paprastos padėkos interneto puslapyje 
iki kelionės ir susitikimo su projekto kūrėjais 
bet kurioje pasaulio šalyje. Kad būtų pasiektas 
užsibrėžtas tikslas, man su komanda prireikė 
30 dienų. Per jas mes surinkome kiek daugiau 
nei 250 tūkst. litų. Viskas vyko tiksliai pagal 
grafiką, o tai reiškia, kad „Kickstarter“ plat-
formai pasiruošėme gerai, atlikome visus na-
mų darbus. Tiesa, prireikė labai plačios anali-
zės, kad susirinktume esminius sėkmės ele-
mentus iš geriausiai pasaulyje pavykusių pro-
jektų. Todėl „Rubbee“ iki šiol yra pats sė-
kmingiausias „Kickstarter“  projektas visose 
Baltijos šalyse.

verslo žmonės

Lietuvoje Lieka 
vos keLi vienetai 
„Rubbee“ vaRikLių 
iR užsienio piRkėjų 
paLiekami
mokesčiai

Naują darbą dažnai siejame su geresnio gyvenimo, 
didesnio atlyginimo, profesinio augimo ar saviraiškos 
viltimis. Anot specialistų paieškos portalo „cvmarket.lt“ 
atstovės Raimondos Tatarėlytės, visa tai ir net daugiau 
gali duoti ir nuosavas verslas, tačiau dirbti sau pasiryžta 
nedaugelis. Neseniai „cvmarket.lt“ ekspertų atlikto 
tyrimo duomenys atskleidė, kokios priežastys dažniausiai 
atbaido nuo nuosavo verslo kūrimo.

n Tyrimo duomenimis, imtis nuosavo verslo, užuot 
ieškojus naujos ar geresnės darbo vietos, Lietuvos 
gyventojus labiausiai stabdo pradinio kapitalo trūkumas. 
Dėl šios priežasties mintis apie nuosavą verslą šalin veja 
net 29 proc. respondentų.

n Galbūt lietuviai taip stipriai nesiskųstų pinigų  
pradžiai stoka, jei mąstytų kūrybiškiau. Mat 26 proc. 
respondentų prisipažįsta šiuo metu neturį originalios 
ir perspektyvios verslo idėjos. Net 55 proc. nebando 

susikurti darbo vietos, nes neturi lėšų ar tinkamos  
verslo idėjos.

n 8 proc. nuosavo verslo nesiima dėl per didelių ir 
sudėtingų mokesčių.

n Pasak naujus verslus finansuojančių fondų, verslo 
sėkmei itin svarbi ne tik gera idėja, bet ir patikima komanda, 
kuri ją įgyvendins. Todėl džiugu, kad tik 8 proc. apklaustųjų 
paminėjo, jog verslui kurti neturi bendraminčių.

n 5 proc. apklaustųjų nuo verslo atbaidė nepavykę 
ankstesni bandymai.

n Pernai Lietuvoje įregistruota apie 13,5 tūkst. įvairių 
rūšių įmonių, įsigyta kiek daugiau nei 44 tūkst. verslo 
liudijimų. Dešimtadalis tyrimo dalyvių teigia normaliai 
veikiantį verslą plėtojantys ir dabar. Tiesa, nemažai 
smulkiojo verslo savininkų dar dirba ir kaip samdomi 
darbuotojai.

kodėl lietuviai nesiima nuosavo verslo?
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Gana daug yra gerų automobilių, kuriuos 

norėčiau ar būtų įdomu turėti. Net nežinau, 
ar tikrai įmanoma išskirti tik vieną. Galbūt 
man patiktų turėti legendinį „Ford Mustang“, 
kokių 69-ųjų. 

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Ekstremalių situacijų kelyje pasitaiko 
nemažai, nes tenka tikrai daug keliauti, taip 
pat ir vairuoti. Kai koncertų daug, gyvenimas 
ant ratų yra savaime suprantamas dalykas. 
Ekstremaliausia buvo apsiversti automobiliu. 
Tai įvyko prieš gerus 14 metų, bet viskas bai-
gėsi gerai ir tai yra svarbiausia. Tai nebuvo 
mano kaltė, tiesiog prastos oro sąlygos ir gam-
tos stichija. Mane tiesiog nupūtė nuo kelio tuo 
metu Lietuvoje siautęs uraganas Anatolijus. 

- Esate greičio mėgėjas ar ramus vai-
ruotojas?

- Greitis, adrenalinas, ko gero, nėra sve-
timas nė vienam vyrui, bet save laikau gana 
ramiu vairuotoju. Galbūt, kai buvau jaunesnis, 
dažniau paspausdavau greičio pedalą, tačiau 
net ir tada buvau gana atsakingas vairuotojas. 
O dabar esu dvigubai atsakingas vairuotojas, 
nes puikiai suvokiu, kad niekada negali žino-
ti, kas gali pasitaikyti kelyje. Greitis yra gerai, 
bet tik tuo atveju, jeigu galima važiuoti sau-
gioje uždaroje teritorijoje ir niekuo nerizikuo-
ti. Ir vis tiek abejoju, ar rizikuočiau labai laks-
tyti, stipriai įsibėgėti. Galų gale aš turiu šei-

mą, turiu dukrytę ir norisi, kad mažoji turėtų 
tėtį. (Šypsosi.) Dėl to esu įpratęs prieš padi-
dindamas greitį pagalvoti 7 kartus. Ramus 
vairavimas turi savo žavesio.

- Kur ir kada važiuoti smagiausia?
- Oi, yra tokių keliukų ir Lietuvoje, ir už-

sienyje. Visa Lietuva yra kiaurai išmaišyta ir 
visi keliukai man jau yra savi ir mieli. Vienas 
tokių yra kelias per Kuršių neriją, Dzūkijos 
keliukai labai smagūs, Zarasų rajonas. Labai 
žavi senieji Šilutės, Rusnės keliai, netoli Ne-
muno deltos, tas kraštas man kvepia Vokie-
tija. Nuostabu. O užsienyje Vokietijos greit-
keliai yra labai smagūs keliai. Ten vairuoti yra 
malonumas, geri keliai.

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

- Seniau mano turėti automobiliai buvo tokio 
tarsi sportinio tipo. Šiuo metu aš vairuoju visai 
ne naują automobilį, bet tikrai saugų ir patikimą. 
Ir tai yra pirmas mano gyvenime automobilis su 
automatine pavarų dėže. Ir tai yra labai patogu, 
pasirodo. Dabar esu įjungęs tokį kruizinį pensi-
nį važiavimo būdą. Aš važiuoju lėtai, niekur ne-
skubu. (Šypsosi.) Na, o pirkdamas kitą atkreip-
čiau dėmesį į saugumą, taupumą, galingumą. 

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Pirmiausia nesiryžčiau rizikuoti. Turiu 
galvoje greitį ir nesaugų vairavimą. Saugos 
diržo prisisegimas jau yra įaugęs į kraują, net 
ir tais atvejais, kai reikia pavažiuoti 20 metrų. 
Be jo jaučiuosi tiesiog keistai. 

- Rodikliai, pagal kuriuos nus-
prendžiate, kad prieš jus važiuo-
ja prastas vairuotojas?

- Tokių rodiklių yra nemažai, 
tačiau prastas vairuotojas gali 
būti ir tas, kuris tiesiog turi ma-
žai patirties. Arba gali būti pras-
tas dėl to, kad nerodo posūkių 
signalų ir jaučiasi puikiu vairuo-
toju. Būna atvejų, kai žmonės va-
žiuoja per lėtai, pavyzdžiui, kelyje, 

kuriame leistinas greitis - 90 km/h, 
jie važiuoja 60 km/h, negana to, jie 

vairuoja akivaizdžiai neužtikrintai. 

Ratai

mieliausi  Vokietiją primenantys keliai

Grupės „Biplan“ lyderis Maksas MelManas (36) sako, kad, vairavimo pradžioje susi-
pažinęs su greičio jausmu, į vairavimą pradėjo žiūrėti kur kas atsakingiau. Šeimą turin-
tis dainininkas tvirtina, kad saugumas ir atsakingumas vairuojant yra patys svarbiausi 
dalykai. nepaisant to, nuotykių ir kuriozų nutinka visiems. 

Maksui Melmanui 

Talismanas drambliukas keliauja iš 
vieno Makso Melmano automobilio  
į kitą. Jis tiesiog privalo būti
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Kartais tokie vairuotojai, rodos, pradeda 
nervinti, bet tuomet pagalvoju, kad reikia 
nusiraminti. O jeigu tai būtų mano mama ir 
kas nors kitas nervintųsi ar ją aprėktų? Tai 
negražu gi, negražu. Kartais kelyje ir mąs-
tyme tiesiog reikia įjungti lengvą dzenbu-
dizmą. (Šypsosi.) 

- Gėdingiausias epizodas jūsų vaira-
vimo istorijoje?

- Pernai man buvo toks įvykis, kai pasi-
jutau lyg visiška blondinė. Labai skubėjau, 
vežiau tėtį pas gydytoją, mes vėlavome. O 
pas mus kažkaip keliuose visi mėgsta važiuo-

ti antra juosta. Joje atsidūriau ir aš, taip pat 
ir spūstis. Tuo metu pirma juosta buvo visiš-
kai laisva. Sugalvojau persirikiuoti į pirmą 
eilę, bet tam man kažkodėl prisireikė įjungti 
atbulinę pavarą ir šiek tiek pavažiuoti atgal. 
Į veidrodėlį tiesiog nepažiūrėjau. Lengvai 
stuktelėjau už manęs esančiam automobiliui. 
Kokia gėda, nors dabar prisiminus ima juokas. 
Tik draudime ši istorija skambėjo itin keistai. 
(Juokiasi.)

- Tolimiausia kelionė automobiliu?
- Buvo laikas, kai itin dažnai tekdavo važi-

nėti į Vokietiją, taip pat yra tekę važiuoti į Ukrai-

ną, keliauti po Europą. Tolimiausias taškas ke-
liaujant automobiliu, manau, buvo Paryžius. 

- Kas visuomet privalo būti vyro au-
tomobilyje? 

- (Juokiasi.) Manau, kad bent minimalus 
replių ir atsuktuvų rinkinukas. 

mieliausi  Vokietiją primenantys keliai

Ratai

l Šiuo metu vairuoja: „Volvo V70“

l Svajonių automobilis: „Ford Mustang“

l Greičio rekordas: 230 km/h

l Eismo įvykių skaičius: apie 3-4

l Vairavimo stažas: apie 16 metų

DOsJĖ

Maksui Melmanui 

Maksas Melmanas save 
vadina dvigubai atsakingu 

vairuotoju. Jis, prieš 
spausdamas greičio pedalą, 

kelis kartus pagalvoja ir 
stengiasi vairuoti kuo ramiau

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



20 laisvalaikis 2 0 1 4  l i e p o s  2 5

vasaros stilius

Aktorė KArinA Stungytė (26)  
atskleidė dar vieną savo talentą -  
ji ne tik puikiai vaidina ir sugeba  
vesti televizijos projektus, bet ir  
siuva. išskirtiniu stiliumi pasižyminti 
mergina vien adata ir siūlu antram 
gyvenimui prikelia seniai  
pamirštus drabužius.

Karina Stungytė antram  
gyvenimui prikelia senus drabužius
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Raštuotas švarkas šiandien nė iš tolo ne-
primena to drabužio, kurį K.Stungytė prieš dau-
giau nei dešimt metų dar gyvendama Šiauliuo-
se už kelis litus įsigijo sendaikčių parduotuvėje. 
„Jį nusipirkau būdama kokių 12 metų. Tai buvo 
ilgas, žemę siekiantis raštuotas drabužis. Nu-
grūdau toli į spintą ir visai apie jį pamiršau. 
Prieš kurį laiką grįžau į Šiaulius namo ir jį radau. 
Pamaniau, kad būtų galima iš jo ką nors sugal-

voti, juk šį sezoną itin madingi įvairūs raštai. 
Nukirpau, susiaurinau rankoves, persiuvau sa-
gas, įsiuvau pamušalą ir išėjo puikus švarkas“, 
- pasakojo aktorė. Visa tai mergina darė vien tik 
adata ir siūlu - be jokios siuvimo mašinos.

Karina prisipažįsta, kad ieškoti išskirtinių 
drabužių sendaikčių parduotuvėse jai patiko 
nuo pat vaikystės ir patinka iki šiol. „Visada 
buvau tokia „skudurininkė“ - rasdavau kokį 
nors įdomų drabužį, įsigydavau ir perdarinė-
davau“, - pasakojo jaunoji aktorė.

Karina nesivaiko madų žurnalų diktuojamų 
tendencijų - ji pasitiki savo skoniu. „Visada 
stengiausi dėvėti ką nors kitokio nei visi, eks-
perimentavau su savo stiliumi nuo pat paaug-
lystės, bandžiau atrodyti kitaip, todėl kažkieno 
diktuojamų mados taisyklių nepaisau. Jei man 
nepatinka šio sezono tendencijos, nekreipiu į 
jas dėmesio“, - pasakojo aktorė, propaguojan-
ti šiuolaikinio vintažo aprangos stilių.

Tiesa, jos spintoje - ne vien sendaikčių par-
duotuvėse pirkti drabužiai. Čia galima atrasti ir 

Aktorė Karina Stungytė šį švarkelį 
pasisiuvo iš daugiau nei prieš dešimt 
metų pirkto žemę siekiančio drabužio

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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garsių kompanijų apdarų, tačiau ir juose Karina 
ieško išskirtinumo. „Vardinius drabužius sten-
giuosi pirkti užsienyje, renkuosi iš senesnių 
kolekcijų - tokius, kurių nebūtų galima rasti 
žurnalų puslapiuose“, - sakė Karina.

Šiuo metu aktorė laisvu nuo filmavimų 
metu taip pat darbuojasi prie vienos suknelės. 
Galbūt kada nors Karina nutars keisti profe-
siją? „Visai norėčiau pasimokyti siūti, nes iki 
šiol niekur šio įgūdžio netobulinau. Žiūrėsi-
me, kaip pavyks“, - sakė K.Stungytė.

vasaros stilius

Jau porą metų Viltės Žukauskaitės (26) galvoje sukosi mintis apie originalius aki
nių aksesuarus, nors ji  sako, kad rankdarbiai niekada nebuvo jos stiprioji pusė. tačiau 
pavasarį keliaudama po Naująją Zelandiją ir australiją, kur nutrūko jos turėta akinių 
grandinėlė, ji suprato, kaip nepatogu be šio smagaus aksesuaro, tad grįžusi namo į 
lietuvą pradėjo ieškoti medžiagų akinių grandinėlėms, o vėliau prie jos prisijungė ir 
talentinga dizainerė kristina kmieliauskaitė. taip vasaros pradžioje gimė prekės ženk
las „Patagu“, šiai vasarai siūlantis ne tik moterims, bet ir vyrams skirtus aksesuarus.

Originalus stiliaus 
prieskonis

Idėjos autorė ir prekės ženklo įkūrėja Viltė 
Žukauskaitė pati įsiamžino ir pirmojoje 
„Patagu“ aksesuarų fotosesijoje

„Patagu“ nuotr.

Juostelės akiniams - ne 
tik originalus, bet ir labai 
patogus stiliaus akcentas

„Stipriosios lyties atstovams labiausiai 
patinka juodi ir rudi odiniai aksesuarai, taip 
pat juodos grandinėlės. „Patagu“ aksesuarai 
akiniams yra skirti kiekvienam žmogui, ku-
ris ieško patogaus ir funkcionalaus aksesu-
aro. Pardavusi kiekvieną grandinėlę jaučiuo-
si padariusi gerą darbą, nes žinau, kad vie-
noje ar kitoje situacijoje tam žmogui bus 
patogiau nei anksčiau, - sakė V.Žukauskai-

tė. - Ši dizaino linija gan plati: nuo sportiškų 
ir žaismingų iki prabangesnių variantų iš 
natūralių akmenų ir gintarinių aksesuarų. 
Spektras tikrai labai platus, norisi, kad ak-
sesuarai tiktų prie įvairaus stiliaus akinių. 
Daugelis žmonių perka po kelis skirtingus 
aksesuarus ir taiko juos prie skirtingų ap-
rangos ansamblių.“

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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stilius
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Iš Libano kilęs dizaineris ELI SabaS (Elie Saab) vėl 
buvo tarp tų, kurie privertė iš susižavėjimo aikčioti 
publiką, susirinkusią į Paryžiaus aukštosios mados 
pristatymo renginius. Naujausia jo kolekcija - 
spalvinga ir sudėtinga, o skirtingos kultūros daro įtaką 
savitam ir moderniam įvaizdžiui. Jis eksperimentuoja 
su moteriškumu ir romantiškumu, o jo drabužiai 
išsiskiria rankomis siuvinėtomis detalėmis, blizgiais 
kristalais ir perlais bei ornamentais, taip pat 
prabangiais audiniais, pavyzdžiui, muslinu, šilku. 
Todėl niekas nenustebs, kai ir vėl galbūt ne vienas 
šios naujausios dizainerio kolekcijos drabužis 
bus pasirinktas „Oskarų“ ar kitų apdovanojimų 
raudonajam kilimui - garsenybės ypatingoms 
progoms renkasi būtent E.Sabo sukneles.
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stilius

Kolekcijos akcentas -  
rankomis siuvinėtų 
detalių gausa

Spalvingoje Elio Sabo  
(Elie Saab) kolekcijoje 

atsirado ir juodų  
suknelių, nužertų  
blizgiais kristalais

EPA-Eltos nuotr.
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stilius

Vakarinės suknelės 
puoštos ir kailiais

Blizgiais kristalais ir perlais puoštos 
ne tik suknelės, bet ir aksesuarai
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stilius

Naujausioje Elio Sabo (Elie Saab)  
kolekcijoje 2014-2015 m. rudeniui-
žiemai yra ir vakarinių suknelių pasiūla

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės iš arčiau

Nors mokslininkai tvirtina, kad astrologija nėra mokslas, susidomėjimas ja vis labiau auga. Pavyzdžiui, Ameri-
koje apie trečdalį gyventojų tvirtai tiki astrologinėmis prognozėmis. O tarp garsenybių ši tendencija ypač ryški - 
tariamasi dėl vestuvių datos, vietos namui ir įvairiausių kitų dalykų. ir mokami nemaži pinigai.
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A.Džoli ir B.Pito vestuvių data
AndželinAi džoli (Angelina Jolie, 39) ir Bre-

dui Pitui (Brad Pitt, 50) tuoktis uždraudė astrologas! 
taip tvirtina porai artimi šaltiniai, sakydami, kad  
B.Pitas ir A.džoli nesiryžta pasirinkti jungtuvių datos 
nepasitarę su asmeniniu astrologu... tuoktis jie žada 
seniai: pora susižadėjo prieš dvejus metus. Visi manė, 
kad žvaigždės atidėlioja vestuves, nes niekaip neišsi-
renka joms vietos. Kaip praneša spauda, porelė tai 
linksta prie iškilmių savo pilyje Prancūzijoje, tai gal-
voja apie paplūdimį Havajų salose, tai nusprendžia 
sutvirtinti savo sąjungą santuokiniais ryšiais praban-
giame vandenyno laineryje.

Bet neseniai paaiškėjo, kad tikroji priežastis, dėl 
kurios populiariausia Holivudo pora delsia su vestu-
vėmis, yra visai ne vieta. Pasirodo, Andželina ir Bredas 
laukia tinkamos datos, kurią jiems nurodys budistų 
vienuolis, tibeto astrologijos specialistas! Kalbama, 
kad Andželina reguliariai konsultuojasi su tuo astro-
logu visais klausimais, nuo šeimos atostogų iki tinka-
miausios dienos vizitui pas gydytoją.
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ŽvaigŽdės iš arčiau

B.Spyrs 
jaunikiai

Nuolatos tariasi su astro-
logais gan asmeniškais klau-
simais ir BritNi SpyrS 
(Britney Spears, 32) - ji ne 
kartą kreipėsi į Raselą Gran-
tą (Russell Grant), konsultuo-
jantį daugelį pramogų verslo 
žvaigždžių. 2010 metais, kai 
suabejojo dėl santykių su tuo-
metiniu jaunikiu Džeisonu 
TReviku (Jason trawick), ji 
pirmiausia prašė R.Granto 
patarimo. ir astrologas užsi-
minė dainininkei, kad jos įta-
rimai nėra iš piršto laužti. o 
paskui pridūrė, kad ateityje 
Britni turės šansą užmegzti 
romaną su garsiu, bet ne itin 
ištikimu ir delikačiu žmogu-
mi. ir jei dainininkė įklimps į 
šiuos santykius, jai kils įvai-
riausių problemų. Britni ne-
trukus išsiskyrė su Dž.Trevi-
ku, numojo ranka į gerbėjus 
iš pramogų verslo pasaulio ir 
nutarė susieti gyvenimą su 
kukliu juridinės firmos dar-
buotoju Deividu Lukadu (Da-
vid Lucado). Matyt, astrolo-
gas buvo teisus, atrodo, kad 
žvaigždė pagaliau rado savo 
moterišką laimę, kurios jai il-
gus metus trūko.

EPA-Eltos nuotr.

Š.Maklein: įkurtuvės 
pagal žvaigždes

Aktorė ŠiRLi MAkLein (shirley Ma-
claine, 80), jau keturis sezonus vaidinanti 
amerikietę močiutę populiariame britų tele-
vizijos seriale „Dauntono abatija“, horosko-
pais pasitiki labiau negu oro prognozėmis. 
Tarp kitko, tai nėra keista, juk Širli - didelė 
visokios mistikos mėgėja. suprantama, akto-
rė nepriima nė vieno svarbaus sprendimo 
nepasitarusi su asmeniniu astrologu. Be to, 
dėl visa ko Š.Maklein tariasi ne su vienu, o 
iškart su dviem asmeniniais pranašautojais. 
kadaise Širli, pavyzdžiui, nesiryžo pradėti 
naujo namo statybos, kol jos konsultantai ne-
parinko jam tinkamos vietos. ir net kai namas 
buvo baigtas, Š.Maklein nesikėlė į jį, kol 
žvaigždės tapo palankios įkurtuvėms.

Širli Maklein (Shirley 
Maclaine)  turi net 
du asmeninius 
pranašautojus

Britni Spyrs (Britney Spears) 
išsiskyrė su Džeisonu Treviku 
(Jason Trawick) prieš tai 
pasikonsultavusi su astrologu

EPA-Eltos nuotr.



Labai rimtai astrologines prognozes 
vertino ir princesė Diana (tragiškai žu-
vo 1997 08 31, būdama 36 m.) Šalia jos 
būriavosi visa astrologų komanda, deja, 
ne visi buvo patikimi. Kai jos santykiai 
su princu Čarlzu (Charles) visiškai pašli-
jo, Dianai buvo pradėta pranašauti, kad 
jos neištikimas vyras artimiausiu metu 
žus per nelaimingą atsitikimą. Princesė, 
kaip teigia jos buvęs asmeninis sekreto-

rius, šiomis prognozėmis tikėjo! Paradok-
salu, bet savo pačios ateitimi ji domėjosi 
daug mažiau... Nė vienas iš jos „specia-
listų“ taip ir nenumatė pačios Dianos žū-
ties ir princesės neįspėjo. Tik viena ast
rologė Peni Tornton (Penny Thornton) 
prieš aštuonerius metus iki katastrofos 
pareiškė, kad ankstyva princesės mirtis 
yra nulemta. Tačiau ji negalėjo nurodyti 
tikslesnės tragedijos datos.

ŽvaigŽdės iš arčiau

S.Stalonės ateitį numatė jo mama
Nereikia manyti, kad astrologija tiki tik damos. Pasiro-

do, džentelmenai taip pat linkę pasitikėti horoskopais. SiL-
vesTerui sTaloNei (sylvester stalonne, 68) šiuo po-
žiūriu labai pasisekė  jam nereikia mokėti už astrologų 
paslaugas. Žvaigždei asmeninius horoskopus sudaro mama. 
aktoriaus gyvenime mamos horoskopai turėjo nemenkos 
reikšmės. Džeki stalonė (Jackie stalone) išpranašavo bū-
simą sūnaus šlovę, kai šis buvo dar visai jaunas. ir kas 
žino, ar jis būtų pademonstravęs tokį atkaklumą ir ryžtą 
įkopti į žvaigždžių olimpą, jei nebūtų tvirtai tikėjęs išpra-
našauta puikia ateitimi. Tarp kitko, Džeki stalonė yra už-
sitarnavusi visai solidžią reputaciją tarp garsenybių. Į ją 
patarimo kreipėsi ir KameroN Dias (Cameron Diaz, 41), 
ir BeNas afleKas (Ben affleck, 41), ir sara DŽesiKa 
ParKer (sarah Jessica Parker, 49). maža to, ji kadaise 
teisingai prognozavo, kad Kalifornijos gubernatoriumi bus 
išrinktas a.Švarcenegeris (a.schwarzenegger). Tarp jos 
klientų  ir saudo arabijos karališkosios šeimos nariai.
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Princesė Diana be reikalo pasitikėjo astrologais

V.Dizelis pats sudaro 
savo horoskopus

aktoriui viNui Dizeliui (Vin 
Diesel, 47) pasisekė ne mažiau kaip 
s.stalonei  asmeninį konsultantą tu-
ri nuo gimimo. vino mama Delora, 
kaip ir Džeki stalonė, yra profesiona-
li astrologė, nors ne tokia garsi. Jos 
vadovaujamas vinas pats pramoko šio 
mokslo pradmenų. sprendžiant iš 
įspūdingos karjeros, jis tinkamai pa-
sinaudojo savo žiniomis. Įrodymas  
honorarai iki 15 mln. dolerių (38,3 mln. 
litų) už vaidmenį. viskas gerai ir as-
meniniame aktoriaus gyvenime: gra-
žuolė draugė Paloma Chimenes (Pa-
loma Jimenez) aktoriui pagimdė du 
žavius vaikus.
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ŽvaigŽdės iš arčiau

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Demi Mur (Demi Moore) 
depresiją gydė astrologė

EPA-Eltos nuotr.

D.Mur depresija

Aktorė Demi mur (Demi 
moore, 51) taip pat nutarė 
kreiptis į astrologą ir pasitarti, 
kaip jai gyventi toliau. Kai jos 
vyras eštonas Kačeris (Ashton 
Kutcher) įkliuvo su kita mote-
rimi, Demi, nutarusi skirtis, 
nugrimzdo į gilią dvasinę krizę. 
Jos sveikata taip pat pašlijo: ji 
baisiai sulyso ir atrodė ligota. 
Demi išgelbėjo astrologė Pedi 
mur (Paddi moore), savo gar-
siajai bendrapavardei davusi 
kelis vertingus patarimus, kaip 
kovoti su depresija. Pavyzdžiui, 
Pedi pasiūlė pradėti naują gy-
venimą reguliariomis jogos tre-
niruotėmis ir meditacija. Pas-
taruoju metu D.mur laipsniškai 
atsigauna ir atrodo mažiausia 5 
metais jaunesnė, negu yra iš 
tiesų. Nieko keista, kad prie 
aktorės limpa vis nauji gerbė-
jai, vienas jaunesnis už kitą.

Vino Dizelio (Vin Diesel)  
mama - profesionali astrologė
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Skonio kodaS

Pagaliau ir Lietuvoje prigijo tradicija įvai-
rioms šventėms skanėstų gamybą ir tie-
kimą patikėti profesionalams, keksiukų 
ir tortų meistrams, kurie ne tik žino, ką 
daro, bet ir yra pasiryžę išpildyti net su-
dėtingiausias užsakovų svajones. O svar-
biausia, kad viena labiausiai Kauno smali-
žių mėgstama parduotuvė „Alkava“ plečia 
savo tinklą ir naujais filialais nudžiugins 
dar ne vieną miestą.

išskirtinei šventei

Kaskart, kai reikia nustebinti šeimynykš-
čius kokia nors proga, pagalvojame ne tik apie 
šventiškus pietus, bet ir apie desertą. O kaip 
pagaminti tokį, kuris ir burnoje tirptų, ir ati-
tiktų kiekvieno svečio skonį? Net ir mėgstan-
tiems gaminti tai yra nemenkas iššūkis, tačiau 
dabar jums tereikia užsukti į parduotuvę „Al-
kava“ ir atverti saldėsių pasaulio duris.

Vaikų mėgstami „pikti paukščiai“ ar kitų 
filmukų personažai gali virsti nuostabiais sal-
dumynais, o suaugusieji gali užsisakyti įmant
rų tortą gimtadieniui ar darbo šventei. Kaune 
veiklą pradėjusi ir jau nemenką smaližių bū-
rį pakerėjusi firma „Alkava“ bus jūsų geriau-
sias draugas. Čia meistrų išmonė reiškiasi 
įmantriausiais saldėsių pavidalais, tad joks 
užsakymas jiems nėra baisus ar neįgyvendi-
namas. Tortai, keksai, pyragėliai, sausainu-
kai  „Alkavos“ vadybininkė Ieva Girlevičiū-

tė tikina, kad firma siūlo ne tik platų skanės-
tų pasirinkimą, bet ir priima individualius 
užsakymus, kurie jūsų šventei tikrai suteiks 
išskirtinumo. Jūsų pageidavimu saldumy-
nams gali būti parenkami ir ingredientai, kad 
būtų patenkinta kiekvieno susikurta fantazi-
ja apie tobulą desertą.

Dėmesys kokybei

Firmos „Alkava“ vadybininkė I.Girlevi-
čiūtė akcentuoja, kad produkcijos šviežumas 
yra garantuotas. Iš Kaune įsikūrusios „Alka-
vos“ gamybos būstinės švieži kepiniai  tortai, 
keksiukai, pyragaičiai ir sausainiai  net ke-
liskart per dieną yra tiekiami į šios firmos 

parduotuves ir filialus visoje Lietuvoje. „Jie 
niekad nesulaukia antros dienos, už tai mes 
esame dėkingi ir savo klientams“,  tikino 
I.Girlevičiūtė. 

Šiuo metu daugiausia „Alkavos“ saldėsių 
parduotuvių galima rasti Kaune, tačiau įmonė 
plečia savo tinklą ir jau atidarė naują filialą 
Vilniuje, Ukmergės g.246A, greitu laiku pla-
nuoja įsikurti Panevėžyje. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Svajonių šventės saldėsių gausą ir parduotuvių 

adresus galite pamatyti „Alkavos“ tinklalapyje  

www.alkava.lt. 

Saldus gyvenimo skonis

Su „Laisvalaikio” 
kortele

10%
nuolaida tortams

„Alkavos“ vadybininkė  
Ieva Girlevičiūtė sako, kad įmonė 
priima ir individualius užsakymus, 
atsižvelgia į klientų skonį bei norus

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Nuo šiol ir sostinės gyventojai dienas 
galės pasaldinti „Alkavos“ skanėstais
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Visi, kurie trokšta naujų potyrių, neįpras-
tų pramogų, išskirtinio maisto ragavimo, 
ar netradicinio laisvalaikio leidimo būdų, 
drąsiai gali būti vadinami gyvenimo gur-
manais. Tačiau natūraliai kyla klausimas, 
ką naujo galima jiems pasiūlyti. Šią vasa-
rą renginių ir laisvalaikio pramogų orga-
nizavimo įmonė „Salty Tour“ maloniai nu-
stebino naujienomis Druskininkuose.

Toli nuo kasdienybės

Pagrindinė šios vasaros „Salty Tour“ nau-
jiena - vakarienės vidury garsiausio kurorto 
Druskonio ežero, esančio pačiame jo centre. 
Pasak įmonės įkūrėjo Giedriaus Svirnelio, to-
kios paslaugos idėją padiktavo pats kurortas 
ir naujų pramogų norintys klientai. „Tai nebus 
tik vakarienė sausakimšame restorane ar vie-
toj stovinčioje baržoje, kur skamba keli mu-
zikiniai diskai. Pavakarieniavę laive „Drusko-
nio perlas“, iš naujo susipažinsite su roman-
tika ir estetika. Juk ir mūsų įmonės pavadini-
mas sufleruoja, kad tai bus visai kitoks gyve-
nimo prieskonis“, - pasakojo G.Svirnelis.

Besileidžiančios saulės nušviesti ežero 
krantai, paskutiniuose spinduliuose skęstantis 
miškas ir miesto muziejus bei gėlėtos alėjos 
pavergs kiekvieno širdį. „Vakarieniaudami ga-
lėsite ne tik grožėtis gamta, semtis vandens 
teikiamos ramybės, bet ir mėgautis gyvai atlie-
kama smuiko, saksofono ar akustinės gitaros 
virtuozų muzika“, - pranašumus vardijo įmo-

nės bendraturtis Artūras Skausmenis. Pasiro-
do, „Druskonio perlas“ traukia ne tik norinčius 
naujų potyrių, bet ir įsimylėjėlius. Organiza-
toriai prasitarė, kad čia jau įvyko ne vienos 
piršlybos, ir tikisi jų dar daugiau.

susikurkite šventę patys

Renginių ir laisvalaikio pramogų organiza-
vimo įmonės „Salty Tour“ vadovai G.Svirnelis 
ir A.Skausmenis tikino, kad daugiau įspūdžių 
ir emocijų pasisems tie, kurie vakarienes ir 
šventes „Druskonio perle“ planuoja iš anksto. 
Įmonė priima individualius užsakymus, tad 

klientai gali pasirinkti savo norus atitinkantį 
meniu bei muziką. Beje, tiems, kurie tikrai 
svajoja savo damoms pasipiršti ir ieško idėjų, 
„Salty Tour“ siūlo galimybę laivo personalą 
sumažinti minimaliai, kad būtų sukurta kuo 
jaukesnė ir intymesnė aplinka. „Jokia dama, 
sužavėta savo džentelmeno išradingumo ir ro-
mantikos, negalės atsisakyti tekėti. Tai jau pa-
tikrinta“, - šypsojosi įmonės vadovai.

Parengė Ringailė StulPinaitė

Gyvenimo gurmanams - 
vakarienė ant vandens

NaujieNos

n  „Druskonio perlas“ vakarieniauti plukdo 18, 

20.30 ir 22.30 valandomis.

n  Vakarienės metu skamba gyvai atliekama muzika.

n  Profesionalus restorano šefas patiekia 

užkandžius, pagrindinį patiekalą, desertą bei gėrimus.

n  „Druskonio perlo“ interjerą puošia gyvos gėlės, 

žvakės, saulės baterijomis maitinami šviestuvai.

n  Laivas varomas elektriniu varikliu, tad neskleidžia 

jokio garso.

vakarienė „Druskonio perle“

n  Rezervuoti staliuką restorane „Druskonio 
perlas“ reikia iš anksto, mažiausiai likus valan
dai iki planuojamo išplaukimo. Tokiu atveju 
jūs mėgausitės iš anksto organizatorių meniu 
numatytais patiekalais bei jų parinkta muzika.
n  Užsisakant paslaugą, yra galimybė kore
guoti valgiaraštį ir pasirinkti norimą muziką.
n  Laive telpa iki dvylikos asmenų be 
aptarnaujančio personalo.

nauDinga žinoTi

Daugiau informacijos ir išankstiniai užsakymai: 

http://www.saltytour.lt/lt

Įmonės „Salty Tour“ vadovai Giedrius 
Svirnelis ir Artūras Skausmenis

“Salty Tour” archyvo nuotr.

Laivas „Druskonio perlas“ garsėja 
ne tik kaip puikus restoranas 
nekasdieniškai vakarienei, bet ir kaip 
itin romantiška vieta piršlyboms

Alinos Leminskaitės nuotr.
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Pernai pasirodęs „OneRepublic“ albumas 
„Native“ iš R.Tederio ir kitų grupės narių pa-
reikalavo ne vienos bemiegės nakties. Be to, 
grupė pristato naujus singlus. Vienas paskutinių 
jos darbų - 6,5 mln. peržiūrų „Youtube“ sulaukęs 
singlo „Love Runs Out“ vaizdo klipas. Neseniai 
grupė pristatė ir specialiai kino juostai „Siun-
tėjas“ sukurtą dainą „Ordinary Human“.

Dėl didelio žvaigždės užimtumo kaltos ir 
grupės pasaulinės gastrolės „The Native Tour“, 
į kurių tvarkaraštį įtrauktas koncertas Lietuvo-
je. Jis bus surengtas lapkričio 3 d. „Siemens“ 
arenoje. Šis koncertinis turas yra didžiausias 
grupei tiek pagal koncertų skaičių, tiek pagal 
naudojamos įrangos kiekį. Koncertai suplanuo-
ti Europoje, Šiaurės Amerikoje, Azijoje, Aus-
tralijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Kad darbas, o 
ir pats koncertas būtų sklandus, viską griežtai 
kontroliuoja ir prižiūri pats R.Tederis.

Be to, R.Tederis - vienas produktyviausių 
šių dienų dainų tekstų autorių, hitu gebantis 
paversti kone kiekvieną kūrinį, prie kurio 
prisiliečia. Dainas jis rašo ne tik grupei „One-
Republic“, bet ir tokioms žvaigždėms kaip 
Eltonas Džonas (Elton Joh), U2, Adele, Bi-
jonsė (Beyonce), Leona Liuis (Leona Lewis), 
Teilor Svift (Taylor Swift), Dženifer Lopes 
(Jennifer Lopez), „Maroon 5“ ir kt.

Dėl pastarojo užsiėmimo jo gyvenimas 
tapo tikru chaosu. Net juokaujama, kad  
R.Tederis tikriausiai turi bent vieną antrinin-
ką, nes jo pilna visur. Vos nulipęs nuo scenos 
ir radęs laisvą minutę, griebia bloknotą ir dė-
lioja būsimo hito žodžius. „Prisimenu, turė-
jome baigti įrašinėti vieną dainą Niujorke, aš 
į studiją pasikviečiau atlikėją. Tuo metu dar 
dėliojau dainos štrichus Adelei, o jau po 15 
minučių teko išsikviesti sraigtasparnį, kad 
išvengčiau spūsčių ir spėčiau į lėktuvą, kuris 
turėjo skraidinti mane ir grupę į koncertą 
kitame mieste. Iš karto po koncerto teko grįž-
ti į Niujorką, kad dar tą patį vakarą spėtume 
pakoncertuoti ir čia. Tai buvo tikra beprotybė, 
bet tokių dienų mano gyvenime daug“, - sako 
R.Tederis, kurio namie laukia žmona ir beveik 
ketverių metų sūnus.

Nuo kūrinių rašymo jo neatbaido net ir už 
Atlanto persikėlusios gastrolės. Koncertuo-
damas Europoje, R.Tederis nuomojasi studi-
ją Amsterdame, Prahoje, Berlyne, Paryžiuje, 
Londone, jei reikia, čia kviečiasi atlikėjus ir 
dirba išnuomotoje erdvėje.

„Laisvalaikio“ inf.

„OneRepublic“ koncertas - lapkričio 3 d. Vilniuje, 

„Siemens“ arenoje

„OneRepublic“ lyderis R.Tederis - 
labiausiai užimta muzikos žvaigždė

Rajanas Tederis (Ryan Tedder) dainas 
kuria ne tik grupei „OneRepublic“, bet ir 
daugybei kitų muzikos žvaigždžių

Su koncertų turu po Europą 
keliaujantys „OneRepublic“ vaikinai 

nudžiugins ir Lietuvos gerbėjus
EPA-Eltos nuotr.

Populiarumo viršūnėje esančios JAV  
grupės „OneRepublic“ lyderis RAJAnAs  
TedeRis (Ryan Tedder) prieš kurį laiką 
buvo minimas kaip viena graibstomiau-
sių šių dienų muzikos pasaulio personų. 
dabar jam priklijuota dar ir užimčiausios 
muzikos pasaulio žvaigždės etiketė.
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Jo įrašai parduoti daugiau nei 100 milijo-
nų egzempliorių tiražu, pasiekimais JAV šo-
kių muzikos topuose jis lenkia Maiklą Džek-
soną (Michael Jackson) ir Prince. Jam -  
39-eri, pusę savo gyvenimo jis yra neginči-
jamas popmuzikos sekso simbolis. Taip Kau-
ne dainuosiantį E.Iglesiją pristato svarbiau-
sias JAV muzikos verslo žurnalas „Bill-
board“, šį pavasarį skyręs dainininkui savo 
viršelį.

Kai 2007-aisiais Enrikė pirmą sykį koncer-
tavo Vilniuje, bilietai į jo pasirodymą buvo iš-
pirkti rekordiniu greičiu. Praėjus septyneriems 
metams, romantiškasis ispanų dainius debiu-
tuos Kaune - atlikdamas ne tik didžiausius sa-
vo karjeros hitus, bet ir šį pavasarį išleisto 
dešimtojo albumo „Sex And Love“ dainas.

Šiam albumui pristatyti skirtas koncertų 
turas „Sex And Love Tour“ gegužę buvo pra-
dėtas Pietų Amerikoje. Nuo rugsėjo koncertai 
vyks Jungtinėse Amerikos Valstijose. Lapkri-
tį dainininkas persikels į Europą - jo pasirody-
mai vyks Londono O2, Paryžiaus „Bercy“, 
Amsterdamo „Ziggo Dome“ ir kitose svarbiau-
siose žemyno arenose. Prie jų prisijungs ir 
Kauno „Žalgirio“ arena.

n E.Iglesijo koncertas - gruodžio 2 d. 

 Kauno „Žalgirio“ arenoje

n Bilietų į koncertą galima įsigyti „Ticketpro“ kasose

„Bailamos“, „Rhythm Divine“, „Be With You“, 
„Hero“, „I’m A Freak“, „I Like It“, „Escape“, „Don’t 
Turn Off The Lights“, „Not In Love“, „Do You 
Know?“, „Dirty Dancer“, „Tonight (I’m Loving You)“

E.iglEsijo hitai

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

E.Iglesijas į Lietuvą grįžta po 7 metų
n 1995-aisiais išgarsėjęs E.Iglesijas yra trečiasis 
ispanų dainininko Chulijaus Iglesijo (Julio Iglesias) 
sūnus. Majamyje gyvenantis atlikėjas karjerą pradėjo 
pasivadinęs Enrikės Martineso (Enrique Martinez) 
slapyvardžiu. Mat tiesiog nenorėjo sulaukti dėmesio 
vien todėl, kad jo tėvas - įžymybė. Tačiau šiandien jis 
karjeros laimėjimais jau tikrai gali lygintis su tėvu ar net 
pralenkia jį.
n Enrikė yra laimėjęs „Grammy“ ir Lotynų Amerikos 
„Grammy“, 16 „Billboard“, 5 Amerikos, 10 pasaulio 
muzikos apdovanojimų.
n Žurnalas „Vogue“ jį yra pripažinęs madingiausiu 
pasaulio atlikėju. Praėjus vos keleriems metams nuo 
karjeros pradžios, Enrikė buvo išrinktas populiariau-
siu dešimtmečio ispanų dainininku.
n Karjeros pradžioje į ispaniškai kalbančią publiką 
nusitaikęs Enrikė 1999-aisiais sudomino ir likusią 
pasaulio dalį. Prie to prisidėjo dainininko talento 
sužavėtas aktorius Vilas Smitas (Will Smith) - jis 
paprašė Enrikės įrašyti dainą filmui „Wild Wild West“. 
Kūrinys „Bailamos“ tapo superhitu - tai iki šiol yra 
viena populiariausių E.Iglesijo repertuaro dainų. Beje, 
pradėjęs savo albumus įrašinėti ir anglų kalba, daini-
ninkas jų parduoda kur kas daugiau nei ispaniškų.
n 2008-aisiais jo daina „Can You Hear Me?“ tapo 
oficialiu Europos futbolo čempionato kūriniu - Enrikė 
ją atliko varžybų finale Vienoje.
n Greta pasirodymų Niujorko „Madison Square 
Garden“, Londono „Royal Albert Hall“ ir kitose presti-
žinėse salėse Enrikė yra surengęs koncertų ir egzotiš-
kose vietose. Prieš septynerius metus, kai Sirijos dar 
nepurtė kruvini neramumai, dainininkas koncertavo 
šios šalies sostinėje Damaske - tapo pirmuoju Vakarų 
pasaulio artistu, kuriam buvo suteikta tokia teisė. 
Pernai į jo pasirodymą Maroke susirinko daugiau nei 
120 tūkst. žiūrovų - tai šios šalies rekordas.
n 2011-uosius jis baigė kaip vienas daugiausia 
uždirbusių atlikėjų pasaulyje - pralenkė net tuo metu 
ypač populiarius Džastiną Biberį (Justin Bieber) ir 
Kanję Vestą (Kanye West).
n Visą karjerą pagrindinė Enrikės dainų tema - 
meilė. Šiame fronte jam sekasi puikiai. Dainininko 
širdis jau dvylika metų priklauso rusų tenisininkei 
Anai Kurnikovai.
n Romantiškų ir seksualių temų per akis bus ir jo 
koncertų ture, kuris yra jau dvyliktasis dainininko 
karjeroje. Dėl šio albumo ir pasirengimo turui Enrikė 
atsisakė milijoninio pasiūlymo tapti televizijos šou 
„American Idol“ teisėju. Taip pat galimybės įrašyti 
vieną pasaulio futbolo čempionatui skirtų dainų. 
Tačiau dainininkas visada mokėjo tinkamai pasirinkti.

Faktai ir skaičiai

Vienas žymiausių planetos atlikėjų  
Enrikė iglEsijas (Enrique iglesias) į sa-
vo pasaulinių gastrolių turą „sex and lo-
ve Tour“ įtraukė ir lietuvą.

Enrikę Iglesiją (Enrique Iglesias)  
žurnalas „Vogue“ yra pripažinęs 
madingiausiu pasaulio atlikėju

EPA-Eltos nuotr.
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Išgirsk alternatyvą!
Kur yra riba tarp alternatyvinės ir popmuzikos, negali nubrėžti nei patys muzikantai, nei muzikos žinovai. Aišku tik viena - alterna-
tyvių muzikos grupių neišgirsite per televiziją, jos negroja TV projektuose, o jų nariai nesigiria nauju automobiliu ar naujais aukšta-
kulniais. „Laisvalaikis“ pristato kelias grupes - kai kurios jų Lietuvos muzikos padangėje gyvuoja jau gerą dešimtmetį, bet taip ir ne-
susiviliojo dideliais pinigais ir vienadiene šlove. Jums spręsti - alternatyva tai ar ne.

l Kas? „Šventinis bankuchenas“.
l  Sudėtis. Šventinis bankuchenas 

(1 vnt.)
l Veiklos pradžia. 2011 m.
l Pasiekimai. Kai kurie praeityje, 

kai kurie - ateityje.
l Muzikos stilius. Komedinė mu-

zika.
l Kur galima išgirsti? Internete 

(www.soundcloud.com/sventinis-banku-
chenas, http://sventinisbankuchenas.
bandcamp.com), labai retai - ir gyvai.

l Kam skirta jūsų muzika? Dau-
giausia skirta žmonėms iš įvairių Lie-
tuvos miestų ir miestelių. Šiek tiek 
mažiau skirta žmonėms iš Latvijos 
(Bauskės, Jūrmalos), mažiausiai skirta 
žmonėms iš Antverpeno (Belgija).

Luko Šidlausko asmeninio albumo nuotr.

l Kas? „Sportas“.
l Veiklos pradžia. 2001 m.
l Sudėtis. Marijus Bernotas-Marukas - vokalas, Mantas 

Banišauskas - gitara, Jonas Grinevičius - būgnai, Vainius Si-
mukėnas - bosinė gitara.

l Stilius. Disco-funk, electro-punk.
l Pasiekimai. Kitados dalyvavome Lietuvos televizijoje, 

laimėjome kažkokį prizą, nieko nepamenu. 2007 m. išleidome 
albumą „Žemiau juostos“. Buvo demonstraciniai įrašai, singlai, 
kuriuos ir šiandien galima rasti internete.

l Ateities planai. Jau kurį laiką rašome 
naują albumą, bet viskas vyksta labai lėtai. 
Būkime objektyvūs - daug metų negali va-
ryti arkliuko, jis pasensta ir miršta, tad mes 
dabar esame tokios priešmirtinės būsenos.

l Kuo skiriatės nuo populiariųjų 
grupių? Nevadinu mūsų grupės alternaty-
va. Esu normalus muzikantas. Alternatyvus 
ar nealternatyvus - kažkoks absurdinis skirs-
tymas, esame nepriklausoma grupė.

l Kur galima jus išgirsti? Neturime 
jokių planų. Galbūt sugrosime kokiame 
nors Vilniaus „kaboke“, kuriame grojome 
anksčiau.

Marijus Bernotas-Marukas 
Tomo Urbelionio nuotr.
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l Kas? „Fusedmarc“.
l Veiklos pradžia. 2004 m.
l Sudėtis. Viktorija, Denisas ir  

Artūras.
l Stilius. Elektroninė alternatyva.
l Pasiekimai. Išleistas vienas albu-

mas, dar trys guli neišleisti. Atstovavome 
Lietuvai tarptautiniuose festivaliuose, po 
kelis kartus koncertavome Olandijoje, Vo-
kietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Didžiojo-

je Britanijoje, Rusijoje. Neseniai apšildė-
me grupę „Moderat“, rengėme turą - Vil-
nius, Kaunas, Klaipėda.

l Kas atstumia nuo popkultūros? 
Televizija jau 25 metus pumpuoja pseu-
dokultūrą ir pseudomeną. Siaubas pasi-
darė juokingas, o komedija - siaubinga. 
Gaila žmonių. Kur dingo teisė skambėti 
gerai muzikai? Nenorime nieko kritikuo-
ti - kiekvienas išreiškia save kaip nori. 

Mes niekada neišlįsime iš pogrindžio, 
nes aname gale tėra indas su kukurūzų 
spragėsiais ir televizoriaus pultelis.

l Kam skirta jūsų muzika? Inte-
lektualiam klausytojui, kuris supranta 
muziką, moka išgirsti atskirus muzikos 
instrumentus, vokalą.

l Kur galima jus išgirsti? Grosime 
„Lofto“ festivalyje, galima rasti mus ir 
internete.

Parengė Ringailė STULPINAITĖ ir Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Kokkino nuotr.
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Penktasis festivalis „Karklė Live Music  
Beach“ - siūlo ne tik ryškią žvaigždžių ple-
jadą, bet ir pramogų gausą bei įvairovę.

Ekstremalių pojūčių medžiotojams  

Ekstremalių pojūčių medžiotojai, ištrošku-
sieji romantikos, meniškos sielos, sveiko gy-
venimo būdo išpažinėjai - „Karklė Live Music 
Beach“ pagalvojo apie kiekvieną. Oras, vanduo, 
smėlėtas krantas... neliks nepanaudota nė vie-
na stichija. BMX, riedučiai, riedlentės ir spal-
vingas gatvės stilius karaliaus „Street Zone“, 
kurioje iškils specialiai iš Latvijos atvežta ram-
pa. „Purvo ir kečupo SPA“ baseinuose kunku-
liuos „crazy“ pojūčiai, bus proga realizuoti visas 
murzinas fantazijas, išdabinti kūnus ryškiai rau-
dono padažo pliūpsniais. Jei stinga drąsos to-
kioms procedūroms, iš pradžių bus galima pa-
sinerti į putų šou, kuris puria balta lavina užlies 
paplūdimį šalia „Beach Stage“.

„Karklė Line“ suteiks kvapą gniaužiančią 
galimybę patiems drąsiausiems nusileisti 100 

metrų ilgio lynu virš pagrindinės festivalio sce-
nos ir praskristi virš visų su vėjeliu. Šiurpuliu-
kai virpins kūnus svaiginančiu greičiu čiuožiant 
„Water Slide“ tentu nuo kopų iki biraus paplū-
dimio smėlio. Dar mažai adrenalino? „Banga-
mūšis“ - festivalininkų paslaugoms. Šios kons-
trukcijos esmė - į jūrą besidriekiantis 50 metrų 
ilgio lynas, kuriuo skriejant taip pat turėtų ge-
rokai pakilti kraujospūdis. Vandens pramogų 
nestigs ir santūresniems, jų lauks baidarės, 
irklentės, kateris su pripučiamu vandens ratu, 
vandens slidės, jėgos aitvarai.

kinas, scena, treniruotės

Palikusieji savo energiją šokių aikštelėse 
atsikvėpti galės mėgaudamiesi kinu po atviru 
dangumi. Ant kopų iškilsianti observatorija 
kvies pažinti visatos didybę, o intuicijos galias 
atverti padės specialiai festivaliui sukurtas 
„Batikos labirintas“.

Pramoga publikai ir iššūkis pripažinimo 
siekiantiems talentams - jaunų grupių kon-
kursas „Golden Fish“ su „Ežiu“. Simbolinė 

ašaka, 3 tūkst. vertės „Yamaha“ parduotuvės 
čekis, kiti prizai ir išskirtinė galimybė sekma-
dienį pasirodyti Kopų scenoje suburs ne tik 
ambicingai nusiteikusias muzikos žuveles, 
bet ir naujo skambesio meškeriotojus.

Pramankštinti kūną ir sielą po audringų 
naktų kvies rytinės „Kapitolijaus“ sporto klu-
bo mankštos: rytietiškos tempimo treniruotės, 
joga, taiči. Azarto įlies mini galiūnų, rankų len-
kimo varžybos, „bulvės“ žaidimas, mini regbis, 
vandens estafetės, lobių ieškojimas, „frisbis“, 
badmintonas, tinklinis, krepšinis ir futbolas.

„Karklė 2014“ pramogos: 
ryškios, rinktinės, novatoriškos!

„Karklė 2014“ - rugpjūčio 15-17 d. 

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Organizatorių nuotr.
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„Aš užaugau Rytų Čikagos plieno gamy-
klų rajone, vidurinę mokyklą lankiau kartu 
su draugais, kurių tėvai atvyko iš Lietuvos. 
Vėliau gyvenau pačioje Čikagoje. Esu klausęs 
lietuvių liaudies muzikos“, - pasakojo „Mo-
town“ studijoje dirbęs kūrėjas išskirtiniame 
interviu. Jam bliuzas yra tikra, gyvenimą kei-
čianti muzika, kuriai kurti jis panaudoja įvai-
riausių stilių elementus: tiek džiazo, kurį va-
dina „bliuzo sūnumi“, tiek hiphopo, užkaria-
vusio daugybės „brolių“ (taip vienas kitą va-
dina JAV juodaodžiai), širdis.

- Apie ką dainuojate, kokios temos 
jums yra svarbiausios?

- Tai, ką dainuoju savo bliuze, vadinu „ne-
sumeluota muzika“. Man viena svarbiausių 
temų yra ką mes išgyvenome ir ką mums 
atnešė bliuzas. Pagrindinis motyvas - bliuzas 
yra gyvenimą keičianti muzika. Bliuzas tie-
siog „įvyko“ mano žmonėms, gyvenantiems 
Pietuose sunkiomis sąlygomis. Bliuzas mano 
gyvenime atsirado kaip paties Dievo atsiųsta 
gelbėjanti malonė, kuri paneigia mūsų nebū-
ties melą. Pagalvokite apie tai. Bliuzas, daž-
niausiai buvęs kuriamas neraštingų juodao-
džių žmonių, gyvenančių Pietuose, pasklido 
po visą pasaulį. Tai nėra atsitiktinumas. Kie-
kviena šalis yra tarsi liaudies tradicija, bet 
bliuzas - vienintelė tradicija, tapusi tarptauti-
nė. Jūs galite nuvykti kone į kiekvieną dides-
nį pasaulio miestą ir kokiame nors klube, 
aikštėje ar festivalyje išgirsite bliuzą ar mu-
zikos, kuri yra kilusi iš bliuzo, kaip ritmen-
bliuzas ar rokenrolas... Netgi hiphopas - visi 
šie stiliai atsirado (tik) dėl bliuzo. Ir savo klau-
sytojams šią tiesą bandau perteikti kaip gali-
ma geriau.

- Esate įgijęs filosofijos magistro 
laipsnį Kalifornijos valstijos universitete 
Nortridže. Ar šie mokslai turėjo įtakos 
jūsų kūrybai? 

- Esu senas hipis. Gyvenau Venise Ka-
lifornijoje vadinamuoju meilės laikotarpiu. 
Tai buvo trumpas laiko tarpas, kuriame mu-
zika, meilė ir gyvenimas bandė nepaklusti 
egzistuojančioms galioms. Žinoma, tai ne-
suveikė (tada buvo septintasis dešimtme-
tis) ir valdžia ėmė viršų. Tačiau žmonės 
viduje išliko „laisvos sielos“ ir aš esu vie-
nas iš tų „senų šunų“, laisva dvasia. Kaip 
specializaciją pasirinkau filosofiją, nes, iš-
siduosiu, nenorėjau specializuotis pinigų 
srityje. Ir kas man yra svarbiausia - filoso-
fija kelia pagrindinius klausimus. Tuomet 
niekada nemaniau, kad norėčiau naudoti 
filosofiją kaip įrankį bliuzui išreikšti. Ir, tie-
są sakant, tai padariau, kai suvokiau, jog 
žmonės bliuzą paprastai laiko nesudėtingu 
ir mano, kad jo atlikėjai yra neišsilavinę ir 
ne patys sumaniausi žmonės. Norėjau „ant 
popieriaus ir daina“ parodyti, kad bliuzas 
yra labai gilus šaltinis. Jame yra išmintingų 
dalykų, kurie kalba visiems mums ir žmo-
gaus būsenoms. Bliuzas yra egzistencinis 
ir tai nėra „daiktas“. 

- Jūsų gimtasis miestas Čikaga yra 
tituluojamas bliuzo sostine. O kokios 
muzikinės tendencijos ten vyrauja šiuo 
metu? 

- Mano muzika skirta gyvenimui. Būti 
gyvam - mylėti gyvenimą. Nesvarbu, kaip 
yra blogai, nesvarbu, kad kas nors nesise-
ka... Bliuzas ateina pas tave ir pastato ant 
kojų, kad galėtum žengti į kitą dieną. Bliu-
zas nėra liūdna muzika. Bliuzas yra viltis 
ten, kur vyrauja beviltiškumas - tai yra bliu-
zo galia. Ir aš esu pagerbtas būdamas bliu-
zo tradicijos dalimi. Galiausiai norėčiau pa-
sakyti, kad grodamas Lietuvoje jaučiuosi 
pagerbtas. Tik kažkas itin magiško ir pa-
slaptingo ir tuo pat metu visiškai smagaus 
galėjo suteikti šią progą. Ir tai yra bliuzas.

Legendinis Mighty Mo Rodgers 
kuria bliuzą apie L ietuvą

l Liepos 30 d. 19 val. Mokytojų namų kiemas, Vilnius

l Liepos 31 d. 19 val. „Combo“ lauko terasa, Kaunas

l Daugiau informacijos www.gmgyvai.lt

koncertai:

Su „Laisvalaikio” kortele

25%
nuolaida  

2 bilietams

BLiuzas yRa viLtis 
ten, kuR vyRauja 
BeviLtiškuMas - tai 
yRa BLiuzo gaLia

Čikagos bliuzo legenda Mighty Mo RodgeRs (JAV), išleidęs šešis albumus ir laimėjęs 7 
JAV ir europos muzikos apdovanojimus, kuria bliuzą apie Lietuvą. „Kaip žinote, aš esu ra-
šytojas ir žadu sukurti Lietuvos bliuzo dainą“, - sakė atlikėjas. Jis neprisipažino, ar pagros 
ją, kai lankysis Lietuvoje, bet atskleidė, kad jau turi jai medžiagos.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Mighty Mo Rodgers  
Lietuvoje lankysis pirmą kartą

Organizatorių nuotr.
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Ratai

Šią vasarą tradiciškai didžiausią automo-
bilių lenktynių gerbėjų ir pačių lenktyni-
ninkų dėmesį prikaustė kasmetinės „1000 
km“ lenktynės Palangoje. Lenktynininkai, 
kurie dėl vienų ar kitų priežasčių šiemet 
patys nedalyvavo, vis dėlto stebėjo, kaip 
pasirodys kiti ekipažai. O tokių buvo nei 
daug, nei mažai - registruotos 44 koman-
dos. Tarp jų net 8 užsieniečių ekipažai. 
Tiesa, susumavus visus rezultatus, tarp 25 
geriausiai pasirodžiusių komandų ketvirtą 
ir dvidešimt pirmąją vietas užėmė belgai, 
o dvidešimt antrieji liko švedai.
Šiemet dėl techninių nesklandumų ir pro-
blemų keičiant galinį ratą belgų ekipažui 
„MOJO Lounge Racing by JR Motorsport“ 
su mechanikų komanda garažuose teko 
praleisti visą valandą. Po tokio ilgo ato-
trūkio prisivyti konkurentus iki pirmųjų 
trijų prizinių vietų yra beveik nerealu. 
Belgai, žinoma, nenustojo tikėti savo jė-
gomis, o lenktynės be techninių nesklan-
dumų nebūtų tikros lenktynės. Prie „BMW 
M4 Silhouette“ ekipažo vairo sėdėjo „MO-
JO Lounge Racing by JR Motorsport“ ko-
manda: Stivas Vanbelingenas (Steve Van-
bellingen), 2010 metais „1000 km“ lenk-
tynėse tapęs kvalifikacijos nugalėtoju, 
Vardas Sleisas (Ward Sluys), tais pačiais 
metais pelnęs pirmąją vietą, ir šiais me-
tais pirmąkart lenktynėse dalyvavęs pilo-
tas Danielis Kolembis (Daniel Colembie). Lietuviškas lenkty nes pamėgo ir užsieniečiai

„MOJO Lounge Racing by JR 
Motorsport“ komandos narys  
Stivas Vanbelingenas  
(Steve Vanbellingen) 

„MOJO Lounge Racing by JR Motorsport“ ekipažas su 
„BMW M4 Silhouette“ lenktynėms buvo registruotas 

21-asis. Panašu, jog šis skaičius buvo lemtingas ir 
susumavus rezultatus. Ekipažas liko 21 vietoje
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Ratai

Lietuviškas lenkty nes pamėgo ir užsieniečiai

Parengė Ringailė StulPinaitė

„BMW M4 Silhouette“ vairavusį ekipažą 
lydėjo ir nemenkas būrys merginų

Gusto Grinbergo ir tomasfoto.lt nuotr.

Lenktynės domino ir Lietuvos 
rinktinės krepšininką Martyną Pocių

Lenktynių gerbėjų dėmesį traukė 
smagiai dekoruoti šalmai
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Gamta tikrai šį kraštą apdovanojo visais 
savo stebuklais: kalnais, kalvomis ir, žinoma, 
neįtikėtinų spalvų jūra, kurioje vanduo skai-
drus lyg krištolas. Viduržemio jūra ir mažos 
šalia Sicilijos išsibarsčiusios salos sukuria 
unikalų peizažą ir dovanoja svaiginantį šva-
rios gamtos aromatą. Sicilijos žavesį dar la-
biau stiprina neįkainojami architektūros lo-
bynai, bylojantys senovės Trinakrijos (taip 
anksčiau buvo vadinama Sicilija) legendas.

Taormina: viena gražiausių  
pasaulyje pakrančių

Ši Viduržemio jūros sala garsėja kaip ma-
fijos, arba „Cosa Nostra“, tėvynė. Daugelis šio 
filmo scenų buvo nufilmuota rytinėje Sicilijos 
pakrantėje - Taorminoje ir aplink ją. Taormi-

na - tai idiliškai įsikūręs miestelis ant uolėto 
kyšulio, kurį supa nuostabiai restauruoti vidu-
ramžių pastatai, kvapą gniaužiantys vaizdai už 
kiekvieno kampo ir svaiginantis vingiuotų gat-
velių labirintas su daugybe parduotuvių, barų, 
naktinių klubų ir restoranų. Taorminos pakran-
tė viena gražiausių pasaulyje: uolas, žvyrą ir 
smėlį puošia tipiška vešli Viduržemio jūros 
augalija, o didelės įlankos, sekdamos viena 
paskui kitą, piešia baltos pakrantės linijas.

veikiantis Etnos ugnikalnis

Netoli esantis Etnos ugnikalnis - vienas di-
džiausių pasaulyje veikiančių ugnikalnių ir aukš-
čiausias ugnikalnis Europoje (3320 m). Senovės 
romėnai tikėjo, kad Etnos kalne yra ugnies die-
vo Vulkano kalvė. Ugnikalnio apylinkėse įsikū-

rusių žmonių gyvenimas nuo neatmenamų lai-
kų priklausė nuo didingojo kalno malonės: jo 
lavos upės ir dulkių debesys naikino viską, kas 
pasitaikydavo kelyje, tačiau ir tręšė dirvą, todėl 
žemesni ugnikalnio šlaitai ir aplinkinės lygumos 
yra vienos derlingiausių visoje Sicilijoje, čia ve-
ši milžiniški vynuogynai ir citrusinių vaisme-
džių sodai. Paskutinis didesnis išsiveržimas įvy-
ko 1999 metais. Tąsyk dūmų ir pelenų debesys 
iš Voradžinės kraterio kilo į kelių kilometrų 
aukštį, o sustingusios lavos gabalėlių daugiausia 
krito ant rytinio ugnikalnio šlaito.

archimedo gimtinė

Etnos parkas žavi ne tik ugnikalnio išsiver-
žimais ir lavos upėmis, bet ir unikalia aplinka: 
neįprastais laukinės gamtos garsais, svaiginan-

Sicilija - legendomis apipinta itališka 
Viduržemio jūros citadelė. Leiskitės į 
gurmanišką, šokoladu, šviežiomis jū-
ros gėrybėmis, vynu, pica ir skaniausiais 
ledais pasaulyje pagardintą kelionę po 
tūkstantmetę istoriją menančias Sicilijos 
grožybes - antikinius miestus, saulėtus 
paplūdimius, alyvuogių giraites ir Etnos 
ugnikalnio slėnius. Tai ypatinga kelionė į 
ypatingą Italijos salą, kurioje mėgausitės 
išskirtiniu kulinariniu ir architektūros pa-
veldu bei gamtos magija.

aidinti nuo Vito Karleonės šūvių ir Arch imedo šūksnių „Eureka“
Antikos ir modernumo mišinys 

lydi kiekviename žingsnyje

Viduržemio jūra ir mažos šalia Sicilijos 
išsibarsčiusios salos sukuria unikalų peizažą

„Boutique Travel“ nuotr.

Sicilija, 

Kelionių gidas
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čiais vaismedžių sodų kvapais ir nuostabiomis 
kraštovaizdžio spalvomis. Sicilijoje privalu ap-
lankyti garsiausio pasaulio matematiko ir fiziko 
Archimedo gimtinę Sirakūzus. Legenda sako, 
kad kartą valdovas Hieronas užsisakė karūną iš 
gryno aukso. Kai darbas buvo baigtas, Hieronas 
panoro patikrinti, ar meistras nepakeitė dalies 
jam duoto aukso sidabru, ir kreipėsi į Archime-
dą. Archimedas negalėjo iš karto išspręsti šio 
uždavinio. Tačiau kartą, besimaudydamas pirty-
je, pasinėręs į vandenį, staiga suprato, kaip iš-
spręsti šį uždavinį. Jis taip apsidžiaugė savo at-
radimu, kad nuogas išbėgo į gatvę šaukdamas: 
„Eureka! Eureka!“ („Radau! Radau!“). Taip bu-
vo atrastas garsusis Archimedo dėsnis.

Sirakūzai - kadaise tai buvo svarbus Vi-
duržemio jūros uostas ir vienas iš gražiausių 
graikų miestų. Miesto senamiestis, įsikūręs 
Ortigijos saloje, yra saugomas UNESCO 
(kartu su Pantalikos nekropoliu).

auksinio baroko trikampis

Tai - Komisas, Modika, Notas. KOMISAS - 
barokinis miestas, atstatytas prieš daugiau nei 
300 metų po įvykusio žemės drebėjimo. Mies-
te dominuoja renesansinė Naselių pilis, sta-
tyta ir perstatyta įvairiais laikotarpiais, kyšo 
barokiniai bažnyčių kupolai, o miesto pagrin-
dinėje aikštėje, „Piazza del Municipio“, trykš-
ta Dianos fontanas, į kurį suteka vanduo, ki-
tados tekėjęs į viešas romėnų pirtis. Jų lieka-
nos šiandien slepiasi po miesto rotuše.

MODIKOS miestelis - tai istorinis mieste-
lis pietryčių Sicilijoje, kuris UNESCO pasaulio 
paveldo sąraše įrašytas kaip vienas iš baroko 
miestų. Modikos miestelis labiausiai garsėja 
savo sodriu, tamsiu ir trapiu šokoladu, kuris čia 
gaminamas tradiciniais vietos metodais.

NOTAS yra geriausias barokinio miesto 

plano ir architektūros pavyzdys. Kai 1693 m. 
stiprus žemės drebėjimas jį iki pamatų su-
griovė, gyventojai miestą atstatė naujoje vie-
toje, nuo griuvėsių nutolusioje maždaug 10 
kilometrų. Notas buvo atstatomas vadovau-
jantis baroko idealais. Architektai siekė su-
kurti linijinį, tobulai proporcingą miesto cen-
trą su lygiagrečiomis gatvėmis, iš kurių atsi-
vertų daugybė gražių panoramų. Miestą į tris 
dalis padalijo trys keliai, einantys iš rytų į 
vakarus, todėl miesto gyventojus nuolat le-
pina saulės spinduliai. Aukščiausioje miesto 
dalyje gyveno kilmingieji, vidurinėje - dvasi-
ninkija, o apatinėje - prastuomenė. Statyboms 
daugiausia naudotas vietoje išgaunamas kalk-
akmenis.

agridžentas - istorijos lobynas

Keliaudami toliau į vakarus pasiekiame 
Agridžentą - seną, margą ir gražų miestą, 
apdainuotą daugelio poetų. Jame gimė ir 
garsus italų rašytojas Luidžis Pirandelas 
(Luigi Pirandello). Nuo kalno atsiverianti 
spalvinga Agridžento panorama, senoviniai 
rūmai, simbolizuojantys perėjimą iš žem-
dirbystės į urbanistinės civilizacijos ištakas, 
yra tikras džiaugsmas akiai ir vaizduotei. 
Nors pastaraisiais metais miestas stipriai 
išsiplėtė, jis tebevadinamas istorijos ir ar-
cheologijos lobynu.

PALERMAS - Sicilijos regiono sostinė - 
vienas tų miestų, kurie išsiskiria itin savita 
ir su niekuo nesupainiojama atmosfera. Tai 
nuolat kunkuliuojantis milijoninis Vidurže-
mio jūros pakrantės centras - nepakartoja-
mas kontrastų mišinys.

Sicilija - nedidelė sala, bet joje telpa vis-
kas, ką geriausio turi Italija.

Parengė Gintarė MAKSVYTYTĖ

aidinti nuo Vito Karleonės šūvių ir Arch imedo šūksnių „Eureka“

Kelionių gidas

 6 dienos sicilijoje
l 1 nakvynė Modikoje Sicilijos auksinio baroko 
trikampio atradimui
l 1 nakvynė Sirakuzuose Archimedo gimtinei pažinti
l 1 nakvynė Etnos ugnikalnio papėdėje vynui degustuoti
l 2 nakvynės poilsiui smėlėtoje ir saulėtoje 
Kastelmare įlankoje
Į kelionės kainą įskaičiuota:
l jūsų pasirinkta kelionės data
l vyno kelionės maršruto sudarymas
l susitikimai su vyndariais ir vyno degustacijos
l alyvuogių ir aliejaus ūkių lankymas ir degustacijos
l tiesioginis skrydis iš Lietuvos
l 20 kg registruoto bagažo kiekvienam keleiviui
l 5 nakvynės viešbučiuose pagal nurodytą maršrutą
l sicilietiški pusryčiai
l medicininių išlaidų draudimas
Papildomai:
l automobilio nuoma
l už vyno, aliejaus ir alyvuogių degustacijas gali 
būti imamas simbolinis mokestis (mokamas vietoje)
l kelionės kaina asmeniui - nuo 1890 Lt

Specialus pasiūlymas: 
su „Laisvalaikio“ kortele  
kelionės kaina 1798 Lt

sicilija golfo aistruoliams
l 2 nakvynės Etnos ugnikalnio papėdėje mėgautis golfu
l 5 nakvynės „Marina di ragusa donnafugata golf 
resort“ 5*+ viešbutyje
Į kelionės kainą įskaičiuota:
l tiesioginis skrydis: Kaunas-Comiso-Kaunas
l 2 nakvynės Etnos ugnikalnio papėdėje 
viešbutyje „Picciolo golf resort“ 4* (18 skylučių 
golfo aikštyne)
l 5 nakvynės „Marina di ragusa donnafugata golf 
resort viešbutyje“ 5*+ (18 skylučių golfo aikštyne)
l vyno kelionės „Gurme“ maršruto sudarymas
l susitikimai su vyndariais ir vyno degustacijos
l alyvuogių ir aliejaus ūkių lankymas ir degustacijos
l pusryčiai
l 20 kg registruoto bagažo kiekvienam keleiviui
l medicininių išlaidų draudimas
Papildomai:
l automobilio nuoma
l golfo įranga
l už vyno, aliejaus ir alyvuogių degustacijas gali 
būti imamas simbolinis mokestis (mokamas vietoje)
l kelionės kaina asmeniui: nuo 2470 Lt

Specialus pasiūlymas:  
su „Laisvalaikio“ kortele  
kelionės kaina 2298 Lt
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Garsių architektų darbai

Anksčiau čia, vidury Kazachstano, apsup-
tas stepių stovėjo nedidelis sovietinis Celi-
nogrado miestas, jo gyventojai gamindavo ir 
remontuodavo kombainus ir kitas žemės ūkio 
mašinas. Ten, kur buvo Celinogradas, dabar 
Astanos senamiestis, vadinamasis kairysis 
krantas. O dešiniajame Išimo upės krante - 
naujas modernus miestas.

Astana statoma su polėkiu. Garsiausi JAV, 
Jungtinės Karalystės, Japonijos ir Korėjos ar-
chitektai turėjo puikių erdvių savo fantazijoms. 
Ir miestas - lyg architektūros parodos poligo-
nas. Pagrindinis Astanos bulvaras prasideda 
prezidento rezidencija vadinama Ak Orda, 
aplink kurią sutelkti visi valstybiniai pastatai. 
Ak Orda labai panaši į Baltuosius rūmus Va-
šingtone, tik gal dvigubai didesnė. Šalia - Par-
lamento ir Vyriausybės pastatai, bulvaro vidu-
ry stovi garsaus architekto Normano Forsterio 
(Norman Forster) projektuotas šimto metrų 
apžvalgos bokštas, tapęs miesto simboliu, „Bai 

Terek“ su apvalia lyg obuolys apžvalgos aikš-
tele, kurios pagrindinė atrakcija - bronzos lui-
te išlietas prezidento rankos atspaudas. Atėjęs 
ten gali savo ranką pridėti prie to atspaudo ir 
tarsi savotiškai pasisveikinti su prezidentu. 
Reikia laukti gana ilgoje eilėje.

Vidury bulvaro stovi didingą arką sufor-
muojantys naftininkų rūmai, apsupti gal kelių 
hektarų ploto fontanų, krentančių kaskadomis 
į abi puses. O baigiasi bulvaras vėlgi to paties 
N.Forsterio pastatyta milžiniška plieno ir stik-
lo stilizuota jurta „Khan Shatyr“, kurioje yra 
prekybos centras ir kamerinis vandens parkas 
su smėlio paplūdimiais ir pirtimis.

Pastatams - liaudiški vardai

Keisčiausi pastatai tiesiog yra Astanos 
įvaizdžio dalis ir kazachstaniečiai tiesiog 
džiaugiasi ir didžiuojasi savo sostine, nors kai 
kuriems pastatams duoti ir liaudiški vardai: 
štai apžvalgos bokštas „Bai Terek“ vadinamas 
„čiupa čiupsu“, šalia stovintis verslo centro 
dangoraižis vadinamas „žiebtuvėliu“. Tolėliau 
esantys ministerijų du pastatai dvyniai - „ar-
batinukais“. 

Statybiniai kranai - visame mieste. Gyve-
namųjų namų, matyt, trūksta, nes nekilnoja-

masis turtas gana brangus. Kaip mums pasa-
kojo, 2-5 tūkst. dolerių (5,1-12,7 tūkst. litų) 
už kvadratinį metrą. O buklete, kurį radau 
viešbučio fojė, vieno namo pardavėjai kiekvie-
nam, įsigijusiam butą, žadėjo po automobilį 
„Rolls-Royce“ dovanų.

Beje, laisvalaikį Astanoje leisti yra gana 
sudėtinga - nors koncertų salių, teatrų dau-
gybė ir dažnai gastroliuoja žymiausi pasaulio 
atlikėjai, bilietai labai brangūs. Esu buvęs 
įvairiuose koncertuose žymiose salėse Euro-
poje ir JAV - Astanoje bilietai beveik dvigubai 
brangesni. Turint galvoje, kad vidutinė valdi-
ninko alga (o Astana iš esmės yra valdininkų 
miestas) - maždaug pustrečio tūkstančio litų, 
tokios pramogos išskirtinės. Dar laisvalaikiu 
galima eiti valgyti arba į prekybos centrą, ar-
ba į diskoteką. Alus klube kainuoja 10-15 litų. 
Įėjimas į diskoteką - beveik 10 eurų (34,5 
lito). Verta išbandyti nacionalinį patiekalą kur-
daką. Taigi pagrindinė astaniečių pramoga - 
pasivaikščiojimai miesto parkeliuose, aikštė-
se, upės pakrantėse. 

Visiems, kam pasitaikytų galimybė, verta 
apsilankyti Kazachstane ir Astanoje. Nors pa-
tirsite lengvą civilizacinį šoką, viską atpirks 
skonio ir vaizdų bei antropologijos kokteilis.

Parengė Saulius PaukštyS

Kelionės

Astanos formos, skoniai, veidai ir įkvėpimai
Astana - matyt, jauniausia valstybės  
sostinė pasaulyje. Šiemet Kazachstano 
sostinė Astana šventė šešiolika metų.
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Kelionės

Astanos formos, skoniai, veidai ir įkvėpimai

Astanos įžymybė - garsaus architekto 
Normano Forsterio (Norman Forster) 

projektuotas šimto metrų apžvalgos bokštas 
„Bai Terek“ su apvalia lyg obuolys apžvalgos 

aikštele, vietinių vadinamas „čiupa čiupsu“
Sauliaus Paukščio nuotr.

Pastatai dvyniai liaudiškai 
vadinami „arbatinukais“

Pagrindinė astaniečių pramoga - 
pasivaikščiojimai miesto parkeliuose, 
aikštėse, upės pakrantėse
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 Mokslo kodas

Programos „Face space“  
tikslumas - 93 proc.

Genetinėmis ligomis serga 8 proc. planetos 
gyventojų. Be to, jos retai pasitaiko „grynu pa-
vidalu“, sutrikimai dažniausiai pasireiškia kitų 
ligų simptomais. Bet atlikti išsamią diagnostiką 
pasiryžta nedaugelis - tai sudėtinga procedūra ir 
kainuoja ji nemažai. Susigriebiama paprastai tada, 
kai liga, kaip sakoma, išlenda į paviršių. Oksfor-
do universiteto specialistai sukūrė programą „Fa-
ce Space“. Juk daugiau kaip trečdalį genetinių 
ligų galima nustatyti iš akies (žinoma, tai geba 
tik specialistai), tarkime, dar vaisiui vystantis 
gali pakisti jo veido forma. Iš pradžių specialistai 
išbandė „Face Space“, nustatydami 8 labiausiai 
paplitusias paveldimąsias ligas: Dauno sindromą, 
Angelmano sindromą ir kt. Dabar duomenų ba-
zėje yra sukaupta informacija apie daugiau kaip 
90 ligų. Programos pagrindas - 3 tūkst. nuotrau-
kų. Pusė jų - sveikų žmonių, kita pusė - turinčių 
genetinių sutrikimų. Kiekvienai ligai tenka po 
100-200 nuotraukų. Tai padeda nustatyti būdin-
gus išvaizdos pakitimus. Taškai nuotraukose ro-
do, kokie veido bruožai keičiasi sergant viena ar 
kita liga. Programa tyrinėja nuotrauką pagal 36 
parametrus: akių, lūpų, antakių, nosies ir kt. for-
mą bei padėtį, paskui sukuriamas 3D modelis, jį 
kompiuteris lygina su jau esančiais duomenų 
bazėje ir pateikia galimų ligų sąrašą.

Atlikdami eksperimentą mokslininkai tes-
tavo Abraomo Linkolno (Abraham Lincoln) 
nuotrauką. Jis sirgo skydliaukės piktybinį au-
glį skatinančia reta genetine liga - Marfano 
sindromu. Programa politikui nustatė teisin-
gą diagnozę. Pasak mokslininkų, „Face Spa-
ce“ tikslumas - 93 proc. Dėl patikimesnio re-
zultato siūloma ištirti ir tėvų nuotraukas. Kol 
kas programa tik išbandoma, bet pradėta tai-
kyti plačiai ji gerokai palengvins gyvenimą ir 
gydytojams, ir jų pacientams.

Medicininiai laikrodžiai  
sergantiems epilepsija

Masačusetso technologijos institute eks-
perimentuojama su medicininiais priedais 
išmaniesiems laikrodžiams „Samsung Ge-
ar“. Specialistai kuria programą, kuri nusta-
tys prasidedantį epilepsijos priepuolį. Lai-
krodyje įmontuotas akselerometras fiksuoja 
drebulį, būdingą ligos priepuoliui. Jei aliar-

mas netikras, laikrodžio savininkui reikia tik 
paspausti specialų mygtuką. Kitu atveju pro-
grama nusiųs SMS pasirinktiems asmenims. 
Be to, prietaisas primena apie būtinybę iš-
gerti vaistų ir sudaro vizitų pas gydytojus 
tvarkaraštį.

Diagnozuoja ligas pagal  
kūdikių verksmą

Vienoje Rod Ailendo ligoninėje jau plačiai 
taikomas Brauno universiteto specialistų iš-
radimas: specialus mobiliųjų telefonų priedas 
diagnozuoja ligas ir vystymosi sutrikimus pa-
gal kūdikio verksmą! 

Yra žinoma, kad dėl tam tikrų neurolo-
ginių sutrikimų keičiasi mažylio verksmas. 

Pavyzdžiui, sergančiam Dauno sindromu 
būdingas kniauksėjimas. Įrenginys įrašo 
vaiko verksmą ir suskirsto įrašą trumpais 
fragmentais. Kiekviena atkarpa analizuoja-
ma pagal 80 parametrų: aukštį, trukmę, mo-
duliacijų ypatumus. Taip aptinkami būdingi 
vieno ar kito sutrikimo požymiai. Galutinės 
diagnozės programa nepateikia, bet jos kū-
rėjai tikisi, kad tai padės tėvams laiku pa-
stebėti naujagimio balso pokyčius ir kreip-
tis į medikus.

Daugiau kaip 
trečDalį genetinių 
ligų galima 
nustatyti iš akies

Ekstrasensai jau seniai pranašauja žmo-
gaus likimą pagal jo nuotrauką. Dabar 
panašia veikla užsiėmė ir mokslininkai. 
Skirtumas tik tas, kad jų darbo rezultatai 
moksliškai pagrįsti.

genetinės ligos diagnozė -
iš nuotraukos

EPA-Eltos nuotr.
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Žmonės stengiasi įamžinti savo gyvenimo 
akimirkas, norėdami jas geriau prisiminti. 
Tačiau Velingtono Viktorijos universiteto 
(Naujoji Zelandija) psichologai nustatė, 
kad pernelyg didelis žavėjimasis fotogra-
fija neigiamai veikia atmintį.

Nesugebėjimas gyventi dabartimi

Iš pradžių psichologai tyrė nuotraukų po-
veikį vaikystės prisiminimams. Jie išsiaiškino, 
kad vaikai blogiau įsimena gimtadienio detales, 
jei viskas buvo fotografuojama. Mokslininkai 
nutarė atlikti eksperimentą ir su suaugusiais 
žmonėmis. Jie pasiūlė grupei studentų sava-
norių nueiti į muziejų ir nufotografuoti arba 

įsidėmėti kai kuriuos ten eksponuojamus meno 
kūrinius, istorinius eksponatus. Kitą dieną 
specialistai patikrino, kaip jie prisimena šią eks-
kursiją. Pasirodė, kad dalyviai nufotografuotus 
objektus atpažindavo daug blogiau nei tuos, į 
kuriuos tik žiūrėjo. Be to, jie blogiau įsiminda-
vo ir atskiras nufotografuotų eksponatų detales. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai yra paradok-
sas: juk nuotraukos turi tarsi grąžinti mus į tą 
akimirką, kai buvo padarytos, atgaivinti prisi-
minimus. Bet iš tiesų yra ne taip.

Atsiradus skaitmeninėms nuotraukoms 
žmonės įgijo galimybę padaryti jų gausybę. 
Net jei žmogus neturi fotoaparato, jis gali pa-
sinaudoti mobiliajame telefone įmontuota ka-

mera. Kone kiekvienas daugiau ar mažiau 
reikšmingas gyvenimo įvykis - poilsis kuror-
te, pasivaikščiojimas užmiestyje, apsilanky-
mas teatre, šeimos šventė, viešas renginys - 
įamžinamas nuotraukose. Krūvos nuotraukų, 
kurios atsiranda nebelikus būtinybės ryškin-
ti juostelių ir nuotraukų spausdinti ant popie-
riaus, perkeliamos į kompiuterį, o kartais ir 
lieka telefone. Nuotraukų autorius net ne vi-
sada jas peržiūri, tai atidėliodamas vėlesniam 
laikui. Be to, neretai tingime gaišti laiką nuo-
traukoms atrinkti, surūšiuoti ir pan. Arba pro-
bėgšmais jas peržiūrime, atsirenkame dvi tris 
vykusias ir perkeliame į socialinius tinklus, o 
likusias pamirštame. Laikui bėgant tokių už-
mirštų nuotraukų susikaupia vis daugiau, tada 
mes tiesiog fiziškai nespėjame jų sutvarkyti.

Psichologijos specialistų nuomone, šios ten-
dencijos pasekmė yra ta, kad žmonės nebesu-
geba gyventi dabartimi: jie padaro tūkstančius 
nuotraukų, paskui jos kažkur mėtosi, neperžiū-
rimos, nes užima labai daug laiko jas kataloguo-
ti. Be to, turėdami fotoaparatą arba mobilųjį 
telefoną mes nesistengiame įsidėmėti, kaip at-
rodo vienas ar kitas objektas ar aplinka. Mums 
atrodo, kad vėliau, norint prisiminti reikalingus 
dalykus, užteks pažiūrėti į nuotrauką.

Nuotraukos nežiūrimos,  
bet kaupiamos

Panašios nuomonės laikosi Linda Henkel 
iš Feirfildo universiteto (Konektikutas): 
„Žmonės dažnai negalvodami griebiasi foto-
aparato. Technologijos, kai jomis kliaujamasi 
norint geriau įsidėmėti objektą arba gyveni-
mo akimirką, gali sutrukdyti juos gerai įsi-
minti. Ankstesni tyrimai rodo, kad senų nuo-
traukų žiūrinėjimas išties padeda įsiminti 
svarbias gyvenimo valandėles. Bet tik tuo 
atveju, jei išties skiriame laiko joms peržiū-
rėti ir vėliau ne kartą prie jų grįžtame. Anks-
čiau beveik visos šeimos turėjo nuotraukų 
albumus, jie buvo dažnai vartomi ir rodomi 
svečiams. Mūsų laikais mažai kas spausdina 
nuotraukas, jos dažniau laikomos elektroniniu 
pavidalu ir ne visada būna patogu jų ieškoti 
ir rodyti. Skaitmeninės nuotraukos, mūsų aki-
mis, nėra itin vertingos, tad prie jų anaiptol 
ne visada ir grįžtame, pamirštame, kokias 
turime, ir, atsitiktinai aptikę jas kompiuterio 
standžiajame diske arba telefone, labai nu-
stembame. Taigi, norėdami prisiminti, nuo-
traukas turime žiūrinėti, o ne tik kaupti.

Puslapius parengė Milda KUNSKAITĖ

iš nuotraukos Fotografavimas 
blogai veikia atmintį

Technologijos, kai 
jomis kliaujamasi 
norinT geriau 
įsidėmėTi objekTą 
arba gyvenimo 
akimirką, gali 
suTrukdyTi juos 
gerai įsiminTi

Turėdami fotoaparatą arba mobilųjį 
telefoną mes nesistengiame įsidėmėti, kaip 
atrodo vienas ar kitas objektas ar aplinka - 

tiesiog „nuspaudžiame kadrą“
Redakcijos archyvo nuotr.
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kaleidoskopas

Šveicarijoje rinkosi ekstremalai - Maggia slėnyje Ponte Broloje vyko Europos šo-
kinėjimo nuo uolų čempionatas. Reginys išties įspūdingas, gniaužiantis kvapą ne 
tik šokančiajam nuo uolų, bet ir žiūrovams.

EPA-Eltos nuotr.

Ekstremalų 
linksmybės
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kaleidoskopas

Atlantos zoologijos sode (JAV, Džordžijos valstija) gyvenančios pandos dvynės šventė pirmąjį 
savo gimtadienį. Ta proga buvo paruoštos ypatingos vaišės.

Ernesto Hemingvėjaus antrininkų 
konkursas kasmet organizuojamas 
viename iš Ki Vesto barų, kuriuose 

mėgo lankytis rašytojas

Nors nuo legendinio amerikiečių rašy-
tojo Ernesto Hemingvėjaus (Ernest He-
mingway, 1899 07 21-1961 07 02) mirties 
prabėgo daugybė metų, jo kūrybos ir asme-
nybės gerbėjų nemažėja. 

Kasmet liepos 19-23 dienomis Ki Ves-
to saloje (Florida, JAV), kurioje kadaise 

gyveno ir kūrė rašytojas, vyksta Heming-
vėjaus dienų festivalis. Jame daug dėme-
sio skiriama literatūrai, vyksta apsakymų 
konkursas, inscenizuotos bulių kautynės, 
bėgimo varžybos, žvejojimas ir kitos ra-
šytojo mėgtos rungtynės bei pramogos. 
Ypač didelio susidomėjimo sulaukia Di-

džiojo Hemingvėjaus antrininkų konkur-
sas, organizuojamas viename iš Ki Vesto 
barų. Šiemet konkurse dalyvavo 130 gar-
saus rašytojo antrininkų, o nugalėtoju ta-
po Volis Kolinsas (Wally Collins) - jis pa-
skelbtas „Tėvu Hemingvėjumi-2014“ 
(„Papa“ Hemingway).

E.Hemingvėjaus antrininkų konkursą šiemet 

laimėjęs Volis Kolinsas (Wally Collins) pozavo 

prie E.Hemingvėjaus namo-muziejaus Ki Veste
EPA-Eltos nuotr.

Dvynių gimtadienis Įspūdinga atrakcija
Didžiulė pripučiama „Auksinė varlė“ ežere  

Pekino parke traukė ir vietinių, ir turistų  

dėmesį bei tapo įspūdingu parko akcentu.

Hemingvėjaus dienos Ki Veste
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Ledo kubeliai, naudojami gėrimų reklamo-
se, dažniausiai būna padaryti iš akrilo - 

tokiu būdu jie neištirpsta.

Jorko universiteto atliktas tyrimas įrodė, kad 
JAV farmacijos kompanijos reklamai išlei-

džia dvigubai daugiau pinigų negu tyrimams.

Kasmet reklamai kurti visame pasaulyje 
išleidžiama daugiau nei 500 mlrd. dole-

rių (daugiau nei 1 trln. litų).

Anot Amerikos psichologų asociacijos, vai-
kai iki aštuonerių metų nesugeba kritiš-

kai vertinti reklamoje pateikiamos informa-
cijos, todėl ją priima kaip visišką tiesą.

Reklamose vaikams aktoriai vaikai dažniau-
siai parenkami kiek vyresni už tuos, ku-

riems yra skirtas reklamuojamas produktas. 
Pavyzdžiui, jei produktas skirtas aštuonerių 
metų vaikui, jį reklamuos 11-12 metų vaikai.

Maisto gamintojai yra daugiausiai rekla-
mų sukurianti veiklos sritis.

Pirmoji reklama laikraštyje pasirodė 
1650 m. Ji siūlė atlygį tam, kas suras 12 

pavogtų arklių.

Pirma mokama televizijos reklama pasiro-
dė JAV 1941 m. liepos 1 d. Ji buvo trans-

liuojama prieš beisbolo rungtynes. Už prane-
šimą, reklamuojantį laikrodžius, kompanija 
sumokėjo iki 9 dolerių (iki 23 litų).

Pirmoji profesionali reklamos agentūra įsi-
kūrė 1841 m. Jungtinėse Amerikos Vals-

tijose, Filadelfijoje.

Laikas, skirtas reklamos intarpui per pus-
valandį trunkančią televizijos laidą, nuo 

1950 m. daugiau nei padvigubėjo.

Vienas reklamos vaizdo klipas 1950-
1960 m. trukdavo apie minutę, dabar vi-

dutinis ilgis - 30 sekundžių.

Dažniausiai kompanijos, kurios reklamuo-
ja įvairius būdus, kaip numesti svorio, 

modeliui sumoka, kad jis priaugtų svorio vien 
tam, kad būtų galima padaryti nuotraukas 
„prieš“ ir „po“.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

ĮDOMYbės

Kasmet visame pasaulyje 
reklamai išleidžiama 

daugiau nei trilijonas litų
EPA-Eltos nuotr.

Tai, ko dar nežinojote apie reklamą
Kur bepasisuksi, ką bedarysi - nuo rek-
lamos nepabėgsi. Ji autobuse, gatvėje, 
radijuje, televizijoje... Anot šaltinių, rekla-
ma gyvavo dar prieš Kristų. Tiesa, anuo-
met ji buvo perduodama iš lūpų į lūpas, o 
ir pasitikėjimas ja buvo daug didesnis. Vis 
dėlto kol vienus reklama nervina ir verčia 
perjungti televizoriaus kanalą, kitiems ji 
yra milijoninio pelno šaltinis. „Laisvalai-
kis“ pateikia keletą įdomių faktų apie rek-
lamą ir šio verslo užkulisius.

Pirmoji reklama 
laikrašTyje 
Pasirodė 1650 m.  
ji siūlė aTlygį  
Tam, kas suras  
12 PavogTų arklių

Interviu su R.Petrausku - 53 p.

2014 m. liepos 25-31 d.

Krepšinio 
karštinei 

diriguos Robertas
Petrauskas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

REiTiNGai

Nr. Laida   TV Reitingas

1  18:30 LNK 5,7

2 TELELOTO  LNK 5,2

3 POLICIJOS AKADEMIJA VII.  
 MISIJA MASKVOJE LNK 5,1

4 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 4,9

5 ČEMPIONAS 3. IŠPIRKIMAS LNK 4,9

6 SKRYDŽIO PLANAS TV3 4,8

7 TV3 ŽINIOS TV3 4,7

8 SKOLOS KAINA LNK 4,7

9 AKLOS VESTUVĖS TV3 4,6

10 21:30 LNK 4,6

Duomenys: TNS LT, 2014 m. liepos 14-20 d.TV
 Au

di
To

ri
jA

TV
 To

P1
0

TV8 4,9 %
NTV Mir 4,8 %
PBK 4,2 %
Lietuvos rytas TV 3,8 %
RTR Planeta  3,2 %

Info TV  3 %
REN Lietuva  2,1 %
Video ir DVD  1,3 %
Liuks!  1 %
LRT Kultūra 0,5 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Lietuvos rytas TV 4,3 %
NTV Mir 4,1 %
TV1 4 %
Info TV 3,5 %
TV8 3,2 %

RTR Planeta 2,5 %
REN Lietuva 2,3 %
Video ir DVD 1,4 %
LRT Kultūra 1,1 %
Liuks! 1,1 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 16 %

Jolantą Talaikytę

TRUMPai

 

Besiruošiant naujam televizijų sezonui TV žvaigždės 
jau ruošiasi artėjančiam darbymečiui. Visai neseniai 
LNK Šešuolėlių dvare filmavo laidos „Valanda 
su Rūta“ anonsą. Jame laidos vedėjai RŪTAI 
MIKELKEVIČIŪTEI teko ne tik imituoti pokalbį su 
savimi, bet ir paragauti valgomų gėlių. „Vienadienės 
ne tik labai gražios bet dar, pasirodo, ir valgomos 
gėlės. Jos nustebino puikiu skoniu, kai kurios 
primena riešutus. Gal reikės įtraukti į valgiaraštį“, - 
šypsojosi Rūta.

Aktorius MARIUS REPŠYS jau rugpjūtį TV6 eteryje 
pasirodys kaip naujos laidos „Trys pedalai“ vedėjas. 
Joje bus ieškoma atsakymų, kokie automobiliai 
palengvina gyvenimą ir geba kiekvieną kelionę pagar-
dinti džiaugsmu. Negana to, čia bus atskleista, kokie 
automobiliai suteikia galvos skausmo jų savininkams. 
O tokių transporto priemonių tikrai yra - net ir labai 
brangių. Laidą „Trys pedalai“ Marius ves kartu su 
radijo laidų vedėju Tomu Ramašausku.

PaviRšUTiNiškos laidos 

Televizijoje pasigendu gilesnių laidų, nes 
daugelis jų dabar orientuojasi tik į popkultūrą. 
Gyvenimo būdo laidos kalbina ne tuos, kurie 
iš tikrųjų galėtų būti kelrodėmis žvaigždėmis. 
Yra talentingų, įdomių žmonių iš universite-
tinės, akademinės bendruomenės, bet jų te-
levizijoje visiškai nematyti. Jų nekalbina nie-
kas, išskyrus kultūros laidas. Visi kiti rodo ne 
tuos žmones, į kuriuos reikėtų lygiuotis, todėl 
ir formuojamas toks iškreiptas skonis.

vEdėjų šUkUosENos 

Čia akmuo būtų ne į pačių vedėjų daržą, o į 
aptarnaujantį personalą - prodiuserius, stilistus. 
Palaidi arba labai suvelti, pagarbanoti plaukai yra 
trukdžiai. Klasikinės šukuosenos ir klasikiniai 
kirpimai galėtų būti be visų tų pabangavimų.

PER Mažų dydžių iR  
PER TRUMPi dRabUžiai 

Televizijos laidų vedėjai labai mėgsta 
spraustis į per mažus drabužius. To nereikė-
tų daryti. Vedėjos pokalbių laidose taip nusi-
trumpina sijonus, kad atsisėdus ir užkėlus 
koją ant kojos atrodo vulgarokai.

PaGaRba Pokalbių laidosE 

Pokalbių laidose pasigendu pagarbos vie-
no kitam, džentelmeniškumo.

PUošNi aPRaNGa PER 
švENTEs 

Pastebėjau, kad mūsų laidų vedėjai vis 
labiau bando prisiderinti prie švenčių. Nebe-
bijo prie aprangos prisisegti kokią nors gyvą 
detalę.

kUlTūRiNės laidos 

Kultūrinės laidos yra didelis privalumas.
Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dizainerė JOLANTA TALAIKYTĖ (51) televizijos programų trūkumus galėtų vardyti ir var-
dyti. Kritikos ji pažėrė ne tik dėl laidų vedėjų aprangos stiliaus, bet ir dėl paviršutiniškų 
temų eskalavimo bei dėmesio stygiaus rimtiems, akademinės bendruomenės žmonėms.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

TV3 13,7 %

LRT Televizija  
8,2 %

BTV 6,7%

TV6 4,9 %

PBK 4,4 %
Kiti  
kanalai 18,6 %

LNK 16 %

TV3 15,4 %

LRT Televizija 
7,5 %

BTV 5,7 %

TV6 5,7 %

TV1 5,2 %
Kiti kanalai 
15,8 %
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UŽ KADRO

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kaip vertinate būsimą šiųmetę Lie-
tuvos rinktinės komandą?

- Komandos formavimo procesas yra ilgas 
ir sudėtingas. Reikia susirinkti, padirbėti va-
sarą, taip apskaičiuoti fizinę formą, kad ji būtų 
optimaliausia ir geriausia tada, kai to labiausiai 
reikia. Visi tą stengiasi padaryti, bet ne visiems 
pavyksta. Pasakysiu labai paprastą pavyzdį - 
jeigu dabar futbolo čempionato dalyviai turėtų 
pradėti šitą čempionatą iš naujo, mes, ko gero, 
turėtume kitus čempionus. Todėl dabar anali-
zuodami būsimą rinktinę galime kalbėti nebent 
apie tuos žaidėjus, kurie į pasiruošimo stovy-
klą neatvyko. Tarkime, neturime Lino Kleizos, 
kuris keletą čempionatų iš eilės buvo Lietuvos 
rinktinės lyderis. Bet kartais tie lyderiai būna 
labai reikalingi, o kartais - ne, nes vietoj jų 
atsiranda naujų arba komanda mobilizuojasi.

- Šiemet Lietuvos rinktinė neturės ir 
Roberto Javtoko...

- Taip, bet aš manau, kad tai nėra taip 
blogai. Robertui Javtokui sezonas iš tikrųjų 
buvo fantastiškas, bet reikia turėti omeny, 
kad jis nebėra toks jaunas ir reikia daugiau 
laiko, kad sugrįžtų jėgos. Be to, turime labai 
galingų ir talentingų priekinės linijos jaunų 
žaidėjų - tai ir Donatas Motiejūnas, Jonas Va-
lančiūnas - kuo anksčiau jie galės pasireikšti, 
tuo bus geriau Lietuvai. Pats esu šalininkas 
to, kad rinktinė nuolat būtų atjauninama.

- Kaip rodo jūsų patirtis - ar draugiš-
kų rungtynių rezultatai pasitvirtina čem-
pionatuose, ar tai nėra rodiklis?

- Kiekviena moneta turi dvi puses. Reikė-
tų pradėti nuo to, kad ne pagal draugiškas 
rungtynes galima spręsti, kokie bus rezultatai 
čempionate. Kita vertus, jos yra tam tikras 
indikatorius. Jeigu jų nebūtų, treneriai neži-
notų, kaip atrodo rinktinė, kokios ji būklės, 
kaip ji susižaidusi, kur jos stipriosios, kur silp-
nosios vietos. Tačiau tokių stebuklų nebūna, 

kad rinktinės, kurios pralaimi viską draugiš-
kose rungtynėse, staiga imtų vieną po kitos 
skinti pergales čempionate. Tiesa, būna 
atvirkščiai - rinktinės, kurios rungtyniauja la-
bai gerai draugiškose rungtynėse, pradeda 
rungtyniauti nebe taip pergalingai oficialiose 
rungtynėse. Prisiminkime tokį pavyzdį, kai 
draugiškose rungtynėse Lietuva žaidė su is-
panais ir juos nugalėjo. Sirgalių lūkesčiai buvo 
be pagrindo, nes vienintelis pagrindas buvo 

Lietuvos rinktinės pergalė prieš ispanus drau-
giškose rungtynėse. Taip daryti nereikia.

 - Kaip ruošiatės čempionato komen-
tavimui? Gal po tiek metų darbo šioje 
srityje galite tai daryti ekspromtu?

- Ruoštis reikia. Anksčiau ruošdavausi 
daug, nes buvau jaunas ir daug ko nežinojau, 
dabar ruošiuosi tiek pat, nes nebesu toks jau-
nas ir ne viską prisimenu. (Šypsosi.)

R.Petrauskas apie draugiškas rungtynes: 
stebuklų nebūnaNors sporto komentatorius RobeRtas 

PetRauskas (38) šiuo metu gyvena šei-
mos pagausėjimo džiaugsmais, netrukus 
kuriam laikui jam teks palikti namus ir 
kartu su Lietuvos krepšinio rinktine vykti į 
Ispaniją - pasaulio krepšinio čempionatą. 
Šį savaitgalį tV3 eteryje prasidės draugiš-
kų rungtynių karštinė. Lietuvos koman-
dos laukia 14 varžybų. anot R.Petrausko, 
draugiškos rungtynės ne visada yra čem-
pionato rezultatų rodiklis, bet tam tikras 
tendencijas parodo.

Liepos 26 d. 19 val.  Lietuva - Latvija
Liepos 28 d. 19 val.  Lietuva - Gruzija
Liepos 30 d. 19 val.  Lietuva - Gruzija
Rugpjūčio 4 d. 21 val.   Lietuva - Suomija
Rugpjūčio 8 d. 19 val.   Lietuva - Ukraina
Rugpjūčio 9 d. 19 val.  Lietuva - Suomija
Rugpjūčio 11 d. 19 val.  Lietuva - Australija

Rugpjūčio 16 d. 19 val.  Lietuva - Graikija
Rugpjūčio 17 d. 19 val.  Lietuva - Naujoji Zelandija
Rugpjūčio 18 d. 20 val. Lietuva - Slovėnija
Rugpjūčio 21 d. 21 val.  Lietuva - Brazilija
Rugpjūčio 22 d. 21 val.  Lietuva - Iranas
Rugpjūčio 23 d. 21 val.  Lietuva - Slovėnija
Rugpjūčio 26 d. 21 val.  Lietuva - Kroatija

draugiškų ruNgTYNių TvarkarašTis

Sporto komentatorius Robertas 
Petrauskas juokauja, kad anksčiau 

komentavimui ruošdavosi dėl žinių, 
dabar - dėl atminties stokos

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TV PROGRAMA penktadienis

 16.00 	 „Liežuvautoja“  11.15 	 Reporteris  8.05 	 „Namelis	
	 prerijose“

 15.00 	 „Puaro“ 12.55 	 „Agentas	Šunytis“ 11.15 	 Mano	geriausia
	 draugė

TV8
7.00,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 7.50	 „Detektyvė	
Fišer“.	 8.55	 „Linksmieji	 draugai“.	 9.25	 Senoji	
animacija.	 10.00	 „Tarnaitė“.	 12.40,	 16.00	 Gy-
dytoja.	 13.35,	 19.00	 „Apkabink	 mane“.	 14.30,	
20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	 23.40	
Atvira	 virtuvė.	 18.00,	 22.45	 „Meilė	 gyventi“.	
20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.05	Drama	„Svajo-
nių	viešbutis.	Dubajus“.	

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

PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	6.00	 TV	kanalas	 „Labas	
rytas“.	 9.00,	 14.00	 Naujienos.	 11.40	 Gyventi	
sveikai.	12.55,	14.25	„Jasmin“.	15.05	„Pėdsakas“.	
15.50	 J.Menšovos	 laida.	 16.45,	 4.05	 Mados	
nuosprendis.	 17.55	 Jūrmala.	 Humoro	 festivalis.	
20.00	Laikas.	20.30	„Stebuklų	laukas“.	21.35	An-
trininkai.	0.35	 Informacinė	 laida.	1.05	 „Kapitono	
duktė“.	2.40	Jūrmala.	Humoro	festivalis.	

REn
7.00	Animacinis	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.10	
Nemeluok	 man!	 10.00	 Šeimos	 dramos.	 11.00	
Kviestinė	 vakarienė.	 12.00	 Pasaulio	 paslaptys	
su	A.Čapman.	 12.55	 „NEXT	3“.	 14.40	Nuteisk	
mane.	16.20	Šeimos	dramos.	17.25	Nemeluok	
man!	 19.30	 Tinkamas	 vaistas.	 20.30	 Kvies-
tinė	 vakarienė.	 21.30	 Pasaulio	 paslaptys	 su	
A.Čapman.	23.30	Mes	ir	nesapnavome.	

TV PolonIa
8.25	 Klajūno	 užrašai.	 8.40	 „Tėvas	 Mateušas“.	
10.20,	 18.20,	 5.15	 Polonija	 užsienyje.	 10.30	
Lenkų	 pasakos	 ir	 sakmės.	 10.45	 Animaciniai	
f.	 11.25	 „Laukinė	 Lenkija“.	 12.00,	 23.00,	 4.40	
Polonia	 24.	 11.40,	 17.55,	 1.45	 „Dvi	 medalio	
pusės“.	 13.05,	 18.55,	 5.25	 „Sultinio	 kubelis“.	
13.25,	18.50,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	
Žinios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.50	„Komisaras	
Aleksas“.	15.45	K.Kovalskis	kviečia.	16.40	Lenkų	
valgiai.	17.00	„Zlotopolskiai“.	17.30	Žydros	atos-
togos.	Buriavimas.	18.30	TV	ekspresas.	19.30	II	
pasaulinio	karo	enciklopedija.	19.55	„Garbės	lai-
kas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	
ir	orų	prognozė.	21.55,	3.45	„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	
23.45,	5.55	Grilio	meistras	2014.	1.05	Lenkijos	
dainų	festivalis	Opolė	2014	-	išgyvenkime	tai	dar	
kartą.	2.15	Animaciniai	f.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	 6.40,	 10.00,	 14.10,	 17.30	 „Ište-
kėjusi	 už	 Džonaso“.	 7.30,	 10.50,	 „Kardašianų	
šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	8.20	„Žvaigž-
dė	 kadre“.	 9.10,	 13.20,	 18.20	 „Liežuvautoja“.	
11.40,	 17.05,	 21.15	 „Mados	 kontrolė“.	 12.05	
„E!	Naujienos“.	15.00,	19.10	„Mados	projektas“.	
15.50	„Išskirtiniai“.	16.40,	20.50	„Vakarėliai	aplink	
pasaulį“.	20.00	 „Tikroji	Holivudo	 istorija“.	22.05	
„Garsenybių	nuotykiai“.	

TV1000
5.00,	11.40	„Magdalietės“.	7.15	„Gladiatorius“.	
9.10	 „Geri	 vyrukai“.	 13.50	 „Gera	 mergina“.	
15.30,	3.05	„Peliukas	Stiuartas	Litlis	2“.	17.00	
„Draugai	su	vaikais“.	19.00	„Medžioklė“.	21.00	
„Įsibrovimas“.	22.45	„Elžbieta:	aukso	amžius“.	

TRaVEl
8.00,	 14.00,	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 9.00,	
13.00,	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	10.00,	24.00	Pa-
minklų	paslaptys.	11.00,	17.00,	23.00	Tamsiausios	
Amerikos	 paslaptys.	 12.00,	 16.00	 Mūšis	 dėl	 ge-
riausio	virėjo	titulo.	15.00	Viešbučių	verslas.	19.00	
Amerikos	 maistas.	 21.00	 Brangenybių	 paieškos.	
22.00	Pavojingos	žemės.	Auksinis	trikampis.	

DIscoVERy
7.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Aukcionų	 karaliai.	
7.50	Relikvijų	medžiotojai.	8.15	Išgyventi.	9.10	
Vaikinai	 nuo	 Jukono.	 10.05	 Aukso	 karštligė.	
10.55	Didelės	statybos.	11.50,	20.00,	6.35	Kaip	
tai	pagaminta?	12.40	Apgavikai.	13.35	Geriausi	
automobiliai.	14.30	Puošyba.	15.25	Baisiausios	
akimirkos.	18.10	Sandėliai.	18.40	Sandėlių	me-
džiotojai.	19.05,	1.55	Nekilnojamojo	turto	agen-
tai.	 19.35,	 2.25	 Karai	 dėl	 bagažo.	 21.00,	 2.50	
Kodėl?	 23.00,	 3.50	 Ateivių	 paslaptys.	 24.00,	
4.50	Nepaaiškinama:	specialiosios	bylos.	1.00,	
5.45	Mūsų	kūnas	-	unikalus	mechanizmas.	

naTIonal GEoGRaPhIc 
9.00	Ryto	programa.	10.00	Kas	brangiau	parduos	
automobilio	detales?	11.00	Jukono	auksas.	12.00	
Gelbėkis	nelaimėje.	Ryklio	ataka.	Cunamis.	13.00	
Tunų	žvejyba.	14.00	Pavojinga	kelionė	į	Aliaską.	
15.00	Krokodilų	karalius.	16.00	Laukinė	Rusijos	
gamta.	17.00	Trečiojo	reicho	statiniai.	Pagrindinė	
A.Hitlerio	citadelė.	18.00	Jukono	auksas.	Pasku-
tinė	riba.	19.00	Mokslo	šėliojimai.	20.00	Žemės	
evakuacija.	Mirtinai	pavojingas	uraganas.	21.00	
Paranormalūs	reiškiniai.	Susitikimai	su	ateiviais.	
22.00	Mokslo	šėliojimai.	23.00	Kalėjimo	sunku-
mai.	Miestas	kalėjime.	24.00	Žemės	evakuacija.	
1.00	Nakties	programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 Animacinis	f.	

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

„Brazilijos	aveniu“.
9.10	 Komedija	„Vestuvių	

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

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	Mano	geriausia	

draugė	(N-7).
12.20	TV	serialas	„Juodoji	

skylė“	(N-7).
12.50	Animacinis	f.	

„Transformeriai.	
Praimas“	(N-7).

13.20	Animacinis	f.	
„Antinas	Narsuolis“.

13.50	Animacinis	f.	
„Pilotas	Balu“.

14.20	 „Simpsonai“	(1).
14.50	 TV	serialas	„Nuostabi	

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

meluoja	geriau“.
17.50	Kvieskite	daktarą!
18.30	TV3	žinios.	
19.10	Animacinis	f.	

„Madagaskaras“.
20.50	Veiksmo	f.	

„Ekstraordinarių	
džentelmenų	lyga“.

23.05	Trileris	„Gyventoja“.
0.55	 Romantinė	komedija	

„Mūsų	šeimos	ves-
tuvės“	(N-14).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 „Didysis	filmukų	

šou“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 Animacinis	f.	

„Agentas	Šunytis“.
7.50	 TV	serialas	

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

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

„Antroji	šeima“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

11.10	K11.	Komisarai	tiria.	
Šunų	veisykla	(N-7).

11.45	Mano	vyras	gali.
12.55	Animacinis	f.	

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

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

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

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

Sportas.	Orai.
19.30	 TV	serialas	„Policijos	

akademija“	(1,	2).
21.30	Veiksmo	komedija	

„Pinigų	traukinys“.
23.45	 Kriminalinis	trileris	

„Teisė	žudyti“	(N-14).
1.45	 Soriukas	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
10.00	TV	serialas	„Namelis	

prerijose“.
11.00	TV	serialas	

„Lilehameris“	(N-7).
12.00	Skonio	improvizacija.
13.00	TV	serialas	„Rojus	

Lietuvoj“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Stilius.
15.00	TV	serialas	„Puaro“.
16.00	TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
17.00	Specialus	tyrimas.
18.00	Šiandien.	Sportas.	

Orai.
18.15	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
18.30	TV	serialas	„Naisių	

vasara“.
19.30	Taip.	Ne.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Jūros	šventė	2014.	

Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Klaipėdos.

22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Jūros	šventė	2014.	

Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Klaipėdos.

24.00	TV	serialas	„Senis“.
1.15	 TV	serialas	„Puaro“.

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

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Juoko	kovos		
(N-7).

10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

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

(N-7).
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

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	 „Šeimynėlė“		

(N-7).
19.30	Amerikietiškos		

imtynės	(N-7).
21.30	Veiksmo	f.		

„16	kvartalų“		
(N-14).

23.35	Drama	„Nužudyk	
mane	švelniai“		
(N-14).

1.35	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.35	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Nuoga	tiesa.	„Ar	jau	

gyvename	geriau	nei	
prieš	krizę?“	(N-7).

13.00	Patriotai	(N-7).
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	 „Pavojingiausi	

pasaulio	gyvūnai“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Kvapų	detektyvas“.
19.50	 „Moterų	daktaras“.
21.50	 Veiksmo	f.	

„Komendanto	valan-
da.	Po	priedanga“.

23.45	Siaubo	f.	„Kauksmas.	
Nauji	košmarai“	(S).

1.35, 7.00	Reporteris.
2.05	 Veiksmo	f.	

„Komendanto	valan-
da.	Po	priedanga“	.

3.35	 Siaubo	f.	„Kauksmas.	
Nauji	košmarai“	(S).

5.05	 „Miestai	ir	žmonės“.
5.10	 „2000	km	istorijos“.
6.00	 Kaunas	Jazz	pristato	

„The	Earth	Wind	&	
Fire	Experience“	ir	Al	
McKay	koncertą.	

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
13.45	 Teatro	„Meno	fortas“	

spektaklis.	V.Šekspyro	
„Hamletas“.	

16.40	Būtovės	slėpiniai.	
17.30	Laiko	portretai.	

Adolfas	Mekas,	Pola	
Chappl.

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	Koncertas	„Supynė	

liepos	žiedų	vainiką“.
19.20	Linija,	spalva,	forma.
20.05	Dokumentinis	f.	

„Apie	teisę“.
20.15	Pasaulio	lietuvių	

jaunimo	susitikimas	
2014.	Diskusija	
„Lietuvos	pramonė	-	
žemėje	ir	kosmose“.

22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Lietuvių	kinas	trum-

pai.	Vasaros	MEDIA	
Studija.	Geriausi	
trumpametražiai	
filmai.	2009	m.	2	d.

22.50	Prisiminkime.
23.00	Džiazo	vakaras.	
24.00	Panorama.	
0.25	 Septynios	Kauno	

dienos.
0.55	 „Prokurorai“.
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„SVAJONIŲ VIEŠBUTIS. 
DUBAJUS“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius D.Kleinas.
Vaidina K.Kolundas,  S.Kirchberger.

Markas Vinteris keliauja į Jungti-
nius Arabų Emyratus tvarkyti savo 
viešbučio reikalų. Jis vis tiek ras lai-
ko ir viešbučio gyventojams. Tarp 
jų - vieniša mama Renata, atvykusi 
su sūnumi Tobiju.

„TEISĖ ŽUDYTI“
Kriminalinis trileris. JAV. 2008.
Režisierius Dž.Avnetas.
Vaidina A.Pačinas, R.De Niras, 
K.Gudžino.

Niujorko detektyvai Terkas ir Rus-
teris narplioja žudiko maniako 
įvykdytas žmogžudystes. Vykdy-
dami tyrimą detektyvai išsiaiš-
kina, kad nusikaltimai susiję su 
jų prieš daugelį metų išspręsta 
byla...

liepos 25 d.

 11.45 	 „Alionuškos	ir	
Jeriomos	nuotykiai“

 11.00 	 „Mastrichto	
	 policija“

 15.55 	 „Draugai	IX“

ANImAl
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25,	15.30	Ne-
paprasti	gyvūnai.	8.15,	16.30	Mano	augintinis	-	
interneto	žvaigždė.	9.10	Vandens	pasaulis.	10.05	
Laukinis	 gyvenimas.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	
12.20,	6.35	Viskas	apie	šunis.	12.50,	5.45	Veteri-
naras.	13.45,	19.15	Aligatorių	tramdytojai.	14.40,	
21.05,	2.25	Afrikoje.	17.25	Kačiukai	ir	šunyčiai.	
18.20	 Blogas	 šuo.	 20.10,	 20.40	 Patys	 pavojin-
giausi:	 išsami	apžvalga.	22.00,	3.15	Akvariumų	
verslas.	 22.55,	 4.05	 Namai	 medžiuose.	 23.50,	
4.55	 Gyvūnų	 policija.	 0.45	 Pabaisos	 manyje.	
1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

SpOrT1
7.00	NBA	Action.	Krepšinio	 lygos	apžvalga.	8.00	
Čempionai	 LT.	 Atviras	 Lietuvos	 irklavimo	 čem-
pionatas.	 9.00	 WTA	 Baku	 Cup.	 Moterų	 tenisas.	
Ketvirtfinaliai.	 Tiesioginė	 transliacija.	 16.00	 ATP	
250	CREDIT	AGRICOLE	SUISSE	OPEN	GSTAAD.	
Vyrų	 tenisas.	 Ketvirtfinaliai.	 Tiesioginė	 translia-
cija.	 20.00,	 24.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	 21.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	
„Triumph“	-	Klaipėdos	„Neptūnas“.	22.45	Portu-
galijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 1.00	 Ru-
sijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	2.00	ATP	
250	 ATLANTA	 TENNIS	 CHAMPIONSHIPS.	 Vyrų	
tenisas.	Ketvirtfinaliai.	Tiesioginė	transliacija.	

VIASAT SpOrT BAlTIc
9.05	 Futbolas.	 „Olympiacos“	 -	 „Milan“.	 10.55	
„Formulė-1“.	 Vengrijos	 GP	 treniruotė	 1.	 Tiesio-
ginė	transliacija.	12.35	Futbolas.	Anglijos	Premier	
lygos	legendos.	Robertas	Piresas.	13.05	Futbolas.	
UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Barcelona“	 -	 „Milan“.	
14.55	 „Formulė-1“.	 Vengrijos	 GP	 treniruotė	 2.	
Tiesioginė	transliacija.	16.40	„Trans	World	Sport“	
žurnalas.	17.40	Boksas.	Mike’as	Perezas	-	Mago-
medas	 Abdusalamovas.	 18.35	 Futbolas.	 „Olym-
piacos“	-	„Milan“.	20.25	„Formulė-1“.	Vengrijos	
GP	 treniruotė	 1.	 22.15	 „Formulė-1“.	 Vengrijos	
GP	treniruotė	2.	23.55,	1.55	Ledo	ritulys.	Pasaulio	
čempionatas.	 Pusfinalis.	 3.55	 Futbol	 Mundial	
žurnalas.	 4.25	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	
sezono	 apžvalga.	 4.55	 Golfas.	 Inside	 the	 PGA	
Tour	žurnalas.	

EUrOSpOrT
9.30,	 13.30,	 15.15,	 23.15	 Dviračių	 sportas.	
„Tour	de	France“.	10.30,	0.30,	15.00,	18.30	Dvi-
račių	sportas.	Laida	su	Gregu	LeMondu.	10.45	
Futbolas.	 Europos	 U19	 čempionatas.	 Pusfi-
nalis.	 12.00	 Lengvoji	 atletika.	 Jaunių	 pasaulio	
čempionatas.	 18.45,	 0.45	 Futbolas.	 Europos	
U19	 čempionatas.	 Austrija-Portugalija.	 21.00	
Futbolas.	Europos	U19	čempionatas.	Vokietija-
Ukraina.	2.15	Sporto	linksmybės.	

„EKSTrAOrDINArIŲ DŽENTElmENŲ lYGA“
VeiKsmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius S.Noringtonas.
Vaidina Š.Koneris, P.Vilson, S.Taunsendas.

Neįtikėtinas technologijas valdantis blogis kelia grėsmę pasaulio 
saugumui. Kovai su nepaprastu priešu britų vyriausybė turi mobilizuoti 
ypatingą komandą. Šis būrys - Ekstraordinarių džentelmenų lyga - 
vienintelis gali išgelbėti pasaulį nuo sunaikinimo! Didelės, viską 
griaunančios karo mašinos juda per Rytų Europos mūšio laukus.

„pINIGŲ TrAUKINYS“
VeiKsmo KomeDija. JAV. 1995.
Režisierius Dž.Rubenas.
Vaidina Dž.Lopes, V.Harelsonas, 
V.Snaipsas.

Du veikėjai prisistato broliais. Var-
gu ar galima rasti labiau skirtingus 
tipus kaip ši porelė: skirtingi jų 
charakteriai, reakcijos ir pažiūros. 
Ką jau kalbėti, kad vienas - balta-
odis, kitas - juodaodis. 

TV8
21.05

lNK
21.30

lNK
23.45

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Senosios	

Kristinos	nutikimai“.
7.15	 „Draugai	IX“.
8.10	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Berniukas	ir	vove-

riukas“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45	Būrėja.
11.15, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
12.10	 „Kaimo	daktarė.	

Gyvenimas	iš	naujo“	
(N-7).

13.05	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.55	 „Draugai	IX“.
17.10	Tortų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
21.00	 „Detektyvas	Kolambas.	

Žmogžudystė	pavo-
jinga	jūsų	sveikatai“	
(N-7).

22.40	 Drama	„Pasitikėjimas“	
(N-14).

0.35	 „Įstatymas	ir	tvarka.	
Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Ugniagesiai		

gelbėtojai	(N-7).
10.00	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
11.00	 „Mastrichto		

policija“	(N-7).
12.00 	„Ieškotojas“		

(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30 	„Kaip	gyventi	su	

tėvais	visą	likusį	
gyvenimą“	(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(N-7).
18.00	 „Ieškotojas“	(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Kaip	gyventi	su	

tėvais	visą	likusį	
gyvenimą“	(N-7).

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

kadrai	(N-7).
23.00	 „Nepasitikėk		

bjaurybe	iš	23	buto“	
(N-7).

24.00	 „Las	Vegasas“		
(N-14).

0.55	 Veiksmo	f.	
„Grobuonys“		
(N-14).

2.50	 Aukščiausia	pavara.

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Geros		
savijautos		
gidas.

9.45	 „Fortjė		
faktorius“		
(N-7).

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Alionuškos	ir	

Jeriomos		
nuotykiai“.

13.35	Rekordininkai.
14.05	 „Objektas	11“		

(N-7).
15.05	 „Henrio		

nusikaltimas“		
(N-7).

17.00	Sveikatos		
užtaisas.

17.30	Reidas.
18.00	 „Trauma“	(1)		

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

TV	žinios.
20.20	Mados		

legendos.
20.50	 „Rudis	ir		

Semas“		
(N-7).

22.45	Balticum		
TV	žinios.

23.00	 „Konanas		
Barbaras“		
(N-14).

TV3
20.50

rekomenduoja
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Beibleidai.	Metalo	

meistrai“.
7.30	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Pilotas	Balu“.
9.00	 „Antinas	Narsuolis“.
9.30	 Statybų	TV.
10.00	 Juokingiausi	Amerikos	

namų	vaizdeliai.
10.30	Nuotykių	f.	„Artūras	

ir	Maltazaro	kerštas“.
12.20	Romantinė	drama	

„Šokis	hiphopo		
ritmu	2.	Gatvės“	(N-7).

14.15	Komedija	
„Jaunavedžiai“	(N-7).

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

vai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Draugiškos	vyrų	

krepšinio	rungtynės.	
Lietuva	-	Latvija.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Šiaulių.

19.50	Rungtynių	pertrauko-
je	-	Eurojackpot.

21.00	Veiksmo	f.	„Fenikso	
skrydis“	(N-7).

23.15	Veiksmo	f.	
„Samdomas	žudikas“	
(N-14).

1.10	 Trileris	„Švarus	
dosjė“	(N-14).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 Animacinis	f.	

„Pirmykštė	žemė“.
6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 Animacinis	f.	

„Antinas	Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
8.10	 „Sunkus	vaikas“.
8.35	 Animacinis	f.	„Tomo	

ir	Džerio	pasakos“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 „Drakonas“.
10.00	 „Skūbis-Dū!	

Samurajaus	kardas“.
11.35	 Nuotykių	filmas	šeimai	

„Trys	sekliai	ir	Skeleto	
salos	paslaptis“.

13.30	TV	serialas	„Policijos	
akademija“	(N-7).

15.30	TV	serialas	„Mano	
puikioji	auklė“.

16.30	TV	serialas	
„Didingasis	amžius“.

18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Animacnis	f.	

„Pramuštgalviai“.
20.40	Nuotykių	komedija	

„Trise	valtimi.	
Gamtos	šauksmas“.

22.30	Parodijų	komedija	
„Kiečiausi	Spartos	
vyrai“	(N-14).

0.05	 Siaubo	trileris	
„Raudonas	vanduo“.

1.55	 Veiksmo	f.	„Požemių	
ugnis“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Klausimėlis.lt.
6.15	 Pagalbos	ranka.
6.40	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
7.30	 Bėdų	turgus.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Haudis	Gaudis“.
9.25	 „Mažasis	princas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	Skonio		

improvizacija.
11.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
12.00	Mūsų	miesteliai.	

Juodupė.	1	d.
13.00	Pasaulio	dokumen-

tika.	„Didžiosios	
visatos	paslaptys	su	
Morganu	Frimanu“.

14.00	Muzikinis	projektas	
„Auksinis	balsas“.

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

16.10	 Sveikinimų	koncertas.
18.30	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Jūros	šventė	2014.	

Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Klaipėdos.

24.00	Kriminalinė	komedija	
„Lengvi	pinigai“	
(subtitruota,	N-14).

 14.00 	 Muzikinis	projektas	
„Auksinis	balsas“

 14.15 	 „Jaunavedžiai“

ŠeŠtadienis

„NUOMA SU PRIEDAIS“
Komedija. JAV. 2003.
Režisierius D.Devitas.
Vaidina B.Stileris, D.Berimor, E.Esel.

Jauna įsimylėjusi pora ieško jaukaus meilės lizdelio. Vieną tokį jie su-
ras, tačiau gaus priedų, kurių visai nenorėjo. Virš jų gyvenanti senjorė - 
ponia Koneli - pavers Alekso ir Nensės gyvenimą tikru nesusipratimu. 
Senoji madam nepailsdama spaudinėja porelės namų durų skambutį 
ir nesidrovi prašyti įvairių paslaugų. Kartais labai ne laiku!

rekomenduoja

„FENIKSO SKRYDIS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2004.
Režisierius Dž.Muras.
Vaidina H.Loris, D.Kveidas, 
Dž.Ribisis.

Mongolijos dykumoje sudužus 
lėktuvui, likę gyvi žmonės nu-
sprendžia padaryti tai, kas neįma-
noma, - iš nuolaužų pastatyti naują 
lėktuvą. Jiems pradeda vadovauti 
tokios patirties turintis inžinierius. 
Tiesa, jo kurti lėktuvai - tik maži ra-
dijo bangomis valdomi modeliai... 
Nelaimėliai greitai pastebi, kad 
dykumoje jie ne vieni.

„SAMDOMAS ŽUDIKAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1991.
Režisierius A.Norisas.
Vaidina Č.Norisas, M.Parksas, 
E.Voksmanas.

Policijos pareigūną Klifą mirtinai 
pašauna korumpuotas partneris 
Ronis. Visgi medikams pavyksta 
ištraukti Klifo gyvybę iš mirties na-
gų, tik į gyvenimą jis grįžta jau su 
nauja tapatybe - kaip samdomas 
žudikas. Buvęs policininkas ketina 
infiltruotis į pavojingą mafijos gru-
puotę ir sugriauti šį nusikaltėlių 
tinklą iš vidaus.

„RAUDONAS VANDUO“
siaubo trileris. JAV. 2003.
Režisierius Č.R.Karneris.
Vaidina K.Svanson, A.L.Aivis 
jaunesn., L.D.Filipsas.

Žvejybos laivo kapitoną Sandersą 
buvusi žmona paprašo pagalbos 
naftos paieškose. Šis neatsisako. Vy-
riškiui mirtinai reikia pinigų. Tuo pat 
metu keletas narkotikų prekeivių 
leidžiasi į vandenis ieškoti paslėptų 
pinigų. Galiausiai pabunda grės-
mingas gyvis - milžiniškas ryklys.

TV3
21.00

LNK
0.05

TV8
10.30	Gyvenimas	yra	gražus.	11.00	Tobula	mote-
ris.	11.30	Sportuok	su	mumis.	12.00	„Linksmieji	
draugai“.	 13.00	 „Ana	 ir	 meilė“.	 15.00	 „Amazo-
nės“.	16.00,	23.30	 „Frosto	prisilietimas“.	17.35	
„Detektyvė	 Fišer“.	 18.40	 Labanakt,	 vaikučiai.	
20.00	Romantinė	komedija	„Bučiniai	a	la	carte“.	
21.50	Drama	„Svajonių	viešbutis.	Dubajus“.	

INFO TV
13.00	 Teleparduotuvė.	 13.30	 Nuo...	 Iki.	 14.15,	
15.50,	 17.00	 KK2.	 14.55,	 16.30	 Dviračio	 šou.	
15.25,	20.30	Padėkime	augti.	18.15	Jėgos	vietos.	
18.45	 KK2	 penktadienis.	 20.00	 Pasivaikščioji-
mai	 su	 Kaziu	 Almenu.	 VDU	 karta.	 21.00	 „Mus	
supantis	pasaulis“.	22.00	„Rojaus	sodai“.	23.00	
Pagalbos	skambutis.	23.55	Valanda	su	Rūta.	

PBK
7.00,	 9.00,	 11.00,	 17.00	 Naujienos.	 7.25	 Kont-
rolinis	 pirkimas.	 7.50	 Vaikų	 klubas.	 8.20	 Grok,	
armonika!	 9.15	 Ganytojo	 žodis.	 9.35	 Skanėstas.	
10.15	Jūrmala.	11.40	Idealus	remontas.	12.40	Pro-
fesija	-	tyrėjas.	14.00	„Paskutinis	Ritos	vaidmuo“.	
16.10	 Linksmųjų	 ir	 išradingųjų	 klubas.	 18.05	
„Penkeri	metai	ir	viena	diena“.	20.00	Laikas.	20.30	
Futbolas.	Rusijos	supertaurė.	22.30	„Kietuolis“.	

REN
7.05	 Animacinis	 f.	 7.20-11.20	 Kviestinė	 vaka-
rienė.	12.20	Suklydimų	teritorija.	14.15	Pasau-
lio	 paslaptys	 su	 A.Čapman.	 15.10	 Suklydimų	
teritorija.	 18.55	 M.Zadornovo	 koncertas.	 21.00	
Žiūrėti	 visiems!	 21.55	 Šou.	 23.40	 Keista	 byla.	
0.35	Slaptos	teritorijos.	

TV POLONIA
7.35	 „Zlotopolskiai“.	 9.55	 Polonia	 24.	 10.30	
Polonija	 užsienyje.	 10.45	 Žydros	 atostogos.	
Buriavimas.	11.10	„Žirafos	ir	raganosio	vieš-
butis“.	12.00	„Užkeiktas	dvaras“.	13.05,	18.25,	
1.45	Galvosūkis.	13.15,	22.35,	4.25	Sveikini-
mų	koncertas.	13.35	„Ne	šios	žemės	bankas“.	
14.30	Maklovičius	keliauja.	15.00	„Ir	gėriui,	ir	
blogiui“.	16.00	„Narevo	nacionalinis	parkas“.	
17.00	 Kultūringieji	 PL.	 18.00,	 1.15	 Lenkų@
lenkų	 žodynas.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	
1.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 19.50	 „Londoniečiai“.	
20.40	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	
ir	 orų	 prognozė.	 21.45,	 3.40	 Laskovikas	 ir	
Malickis.	23.00,	4.45	Lenkai	čia	ir	ten.	23.40,	
5.25	„Lėlė“.	1.00,	6.45	„Valstiečiai“	-	didysis	
kinas	 mažajame	 ekrane.	 2.40	 Animacinis	 f.	
3.00	Žinios.	

TV3
23.15

TV6
 19.00

 19.00 	 „Pramuštgalviai“
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7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
8.00	 „Galileo“	(N-7).
8.30	 Driftas	su	D1	Sport.
9.00	 Brydės.
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Atsargiai	-	moterys!	

(N-7).
10.30	Kviečiu	vakarienės.	

2011	m.
11.00	Lietuvos	galiūnų	

čempionato		
II	etapas.

12.00	Dokumentinis	f.	
„Žmogus	prieš	
gamtą.	Įdomiausi	
momentai“	(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

14.00	 „Milijonieriai“		
(N-7).

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

sugrįžimas“		
(N-7).

17.00	 „Brolis	už	brolį“		
(N-7).

18.00	Ekstrasensai		
detektyvai	(N-7).

19.00	Savaitės	kriminalai	
(N-7).

19.30	Skonis.
21.30	Veiksmo	f.		

„Drakono	bučinys“	
(N-14).

23.35	Trileris	„Palikti		
vandenyne“	(S).

1.15	 Bamba	TV	(S).

7.34	 TV	parduotuvė.
7.50	 Patriotai	(N-7).
8.50	 Dokumentinis	f.	

„Kaip	užauginti	
planetą.	Gyvybė	iš	
šviesos“	(1)	(N-7).

9.55	 Dokumentinis	f.	
„Orbita.	Nepaprasta	
Žemės	kelionė“	(1).

11.00	 „Moterų	daktaras“.
13.00	 „Likvidacija“	(N-7).
16.00, 17.00, 18.0, 21.00	

Žinios.	Orai.
16.20, 17.20	

„Mikropasauliai“.
18.25	 „Mirtis	rojuje“	(N-7).
20.35	 „Laukinis	pasaulis“.
21.25	VMG	vasara.
21.30	 „Merdoko	paslaptys“.
23.30	Komedija	

„Bernvakaris	
Australijoje“	(N-14).

1.25	 „Mirtis	rojuje“	(N-7).
3.10	 Komedija	

„Bernvakaris	
Australijoje“	(N-14).

4.45, 6.35	Dokumentinis	f.	
„Miestai	ir	žmonės“.

4.50	 Dangus	atsiveria	
vienai	nakčiai.	
„Bel	Canto“	choro	
koncertas.	Meno	
vadovas	ir	vyr.	dir.	
A.Dambrauskas.	

6.00	 Ilgai	ir	laimingai.
6.40	 Dokumentinis	f.	

„2000	km	istorijos“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Vilniaus	sąsiuvinis.
9.15	 Trembita.
9.30	 Vilniaus	albumas.
9.45	 Rusų	gatvė	(rusų	k.).
10.00	Menora.
10.15	Krikščionio	žodis.
10.30	 Kelias	(evangelikams).
10.45	Vaikų	klubas.	
11.15	Naktinis	ekspresas.
11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	Pasaulio	lietuvių	

jaunimo	susitikimas	
2014.	Diskusija	
„Lietuvos	pramonė	-	
žemėje	ir	kosmose“.

13.35	B.Kutavičius	ir	
S.Eidrigevičius.	
Erotikos.	1998	m.

14.15	Kine	kaip	kine.
14.45	 „Strazdanota	vasara“.
15.50	Prisiminkime.
16.00	 „Pavienės	bitės“.	
17.00	Kasdienybės	aitvarai.
17.45	Vakaro	autografas.
18.30	Žinios.
18.40	Muzika	gyvai.	
20.15	 Pasaulio	lietuvių	jauni-

mo	susitikimas	2014.	
21.50	Jokūbas	Josadė	

filme	„Iliuzijos“.	
22.10	Pasaulio	lietuvių	

jaunimo	susitikimas	
2014.	

23.00	Panorama.	
23.25	Kristupo	vasaros	

festivalis	2013.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 Dokumentinis	f.	

„Sodo	paslaptys“.
7.45	 „Slapta	pirkėja	Merė	

Portas“	(N-7).
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	Dokumentinis	f.	
„Duok	leteną!“

11.00	Dokumentinis	f.	
„Gepardų		
dienoraščiai“.

11.30	Dokumentinis	f.	
„Stulbinamas	gyvū-
nijos	pasaulis“.

12.00	Natūralioji	kuli-
narija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Pasaulio	virtuvė	(1).
13.00	Dokumentinis	f.	

„Sodininkų		
pasaulis“.

14.00	Griežčiausi	tėvai.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 0.05	 „Nerami	tarny-

ba“	(N-7).
16.30, 23.35	 Būrėja.
17.00	Drama	„Švarcvaldo	

viešbutis“	(N-7).
18.50	Komedija	

„Pagaminta	
Amerikoje“	(N-7).

21.00	 Drama	„Budulajaus	
sugrįžimas“	(1)	(N-7).

22.30	Dešimčia	metų	jau-
nesni	(N-7).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	Krovinių		

karai	(N-7).
11.00	 „Krokodilų		

medžiotojas“	(N-7).
12.00	Adrenalinas		

(N-7).
12.30, 21.00	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

13.00	Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per	15	
minučių.

14.00, 17.00	 Jokių		
kliūčių!	(N-7).

15.00	Aukščiausia		
pavara.

16.00	Crisso	Angelo	
iliuzijų	pasaulis		
(N-7).

18.00	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00	Komedija		

„Nuoma	su	priedais“	
(N-7).

21.30	 „Klyvlendo		
šou“	(N-7).

22.00	 „Tėvynė“	(N-14).
23.00	 „Nepasitikėk	

bjaurybe	iš	23	buto“	
(N-7).

24.00	 „Las	Vegasas“		
(N-14).

0.55	 Drama	„Volstrytas.	
Pinigai	nesnaudžia“	
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „Princas		
Viljamas:		
lemtis“.

10.15	 „Įkalčiai“		
(N-7).

11.15	Geros		
savijautos		
gidas.

11.45	Mados		
legendos.

12.15	 „Kupidonas“.
15.15	 „Mirtini		

triukai.		
Hario	Hudinio	
paslaptis“.

17.00	 „Rizikos		
riba“.

19.00	 „Trauma“	(1)		
(N-7).

20.00	Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės		
įvykių		
apžvalga.

20.30	Sveikatos		
užtaisas.

21.00	 „Janošikas:		
tikroji		
istorija“		
(N-14).

23.30	Reidas.
24.00	 „Miego		

mokslas“		
(N-14).

 16.00 	 „Pavienės	bitės“ 23.30 	„Bernvakaris
	 Australijoje“

 23.35 	 „Palikti	
	 vandenyne“

 15.15 	 „Mirtini	triukai.		
Hario	Hudinio	paslaptis“	

 21.30 	 „Klyvlendo	šou“ 12.30 	 Pasaulio	virtuvė

TV PROGRAMAliepos 26 d. 

Diva Universal Tv
5.50,	 9.10,	 12.05,	 16.15,	 19.10	 „Vakarėliai	
aplink	 pasaulį“.	 6.15,	 11.40,	 16.40,	 19.35,	
22.15	 „Mados	 kontrolė“.	 6.40,	 7.55,	 9.35,	
13.40,	 15.45	 „Išskirtiniai“.	 7.05,	 17.05	 „Erikas	
ir	 Džesė“.	 8.45	 „Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	
10.00	 „Mados	 projektas“.	 12.30	 „Priežiūra“.	
14.05	 „Gyvenimas	 kaip	 šou“.	 17.30	 „Kortnė	
ir	 Chloja	 pavergia	 Majamį“.	 18.20	 „Nuotykiai	
rojuje“.	20.00	„Kaip	Garsijos	merginos	praleido	
vasarą“.	23.05	„Holivudo	pagalbininkas“.	

Tv1000
11.30	 „Peliukas	 Stiuartas	 Litlis	 2“.	 13.05	 „Prie-
globstis“.	15.10	„Stebint	detektyvus“.	17.05	„Muzi-
ka	ir	žodžiai“.	19.00	„Saugumas	nėra	garantuotas“.	
20.40	„Aiškiaregė“.	22.50	„Surasti	tą	vienintelę“.	

Travel
8.00,	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 10.30	 Buba	
komanda.	Greitas	maistas.	11.00	Hipis	ir	teisėjas.	
12.00,	 13.00,	 18.00,	 22.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	
13.30	Buba	komanda.	16.00	Brangenybių	paieš-
kos.	Turmalinas	ir	akvamarinas	-	Nepalas.	17.00	
Pavojingos	žemės.	Indijoje.	19.00,	23.00	Sunkios	
kelionės.	Kinija.	 20.00	 Tikrasis	San	Franciskas.	
21.00	Tamsiausios	Amerikos	paslaptys.	

Discovery
7.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Greiti	ir	triukšmingi.	
8.15,	 20.00,	 6.35	 Penktoji	 pavara.	 9.10	 Dirb-
tiniai	 stebuklai.	 10.05	 Tikri	 aferistai.	 11.50	
Išgyventi	kartu.	15.25,	5.40	Kaip	tai	pagaminta?	
16.20	 Gamyba.	 17.15,	 4.45	 Genijaus	 kūryba.	
18.10	Sunkusis	transportas.	19.05	Automobilių	
pogrindis.	 21.00,	 1.55	 Greiti	 ir	 triukšmingi.	
22.00,	 2.50	 Sandėlių	 medžiotojai.	 22.30,	 3.20	
Aukcionų	 karaliai.	 23.00,	 3.50	 Likviduotojas.	
23.30,	 4.20	 Sandėliai.	 24.00	 Dingusių	 daiktų	
pardavėjai.	 0.30	 Kova	 dėl	 konteinerių.	 1.00	
Karai	dėl	bagažo.	

naTional GeoGraphic 
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Patrauklus	
mokslas.	 11.00	 Nacistų	 pagrobtos	 meno	
vertybės.	 12.00	 Trečiojo	 reicho	 statiniai.	
14.00	Antilopės	jauniklis,	kurį	išgelbėjo	liūtė.	
15.00	 Pavojingiausi	 Š.Amerikos	 gyvūnai.	
16.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	 17.00,	
23.00	 Ypatingo	 tankerio	 statyba.	 18.00	
Dangoraižių	 statybos	 ypatumai.	 19.00,	 22.00	
Geriausi	 lakūnai	 ir	 naujausi	 lėktuvai.	 20.00	
Safyrų	 paieškos	 Šri	 Lankoje.	 21.00,	 24.00	
Brangiausio	 smaragdo	 istorija.	 1.00	 Nakties	
programa.	

animal
7.00	Styvas	Irvinas:	ginant	laukinę	gamtą.	7.25	
Kelias	iš	prieglaudos.	8.15	Mažylių	planeta.	9.10	
Pandos.	10.05	Vandens	pasaulis.	11.00	Kačiu-
kai	 ir	 šunyčiai.	 11.55,	 5.45	 Namai	 medžiuose.	
12.50	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 18.20	 Akvariumų	
verslas.	 19.15	 Kovotojų	 klubas.	 Leopardas.	
20.10	Laukinės	gamtos	gangsteriai.	21.05,	0.45	
Rykliai.	22.00,	3.15	Mieliausi	augintiniai.	22.55,	
4.05	Pažintis	su	tinginiais.	23.50,	2.25	Laukiniai	
ir	 pavojingi.	 1.35,	 4.55	 Gyvūnų	 policija.	 6.35	
Laukinės	gamtos	pagalbos	šauksmas.	

sporT1
	8.00,	20.30	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apž-
valga.	9.00	Čempionai	LT.	Tarptautinis	laisvųjų	
imtynių	turnyras.	10.00	WTA	Baku	Cup.	Mote-
ru	 tenisas.	 Pusfinaliai.	 Tiesioginė	 transliacija.	
12.30	 ATP	 250	 CREDIT	 AGRICOLE	 SUISSE	
OPEN	GSTAAD.	Vyrų	tenisas.	Pusfinaliai.	Tie-
sioginė	 transliacija.	16.30	ATP	250	ATLANTA	
TENNIS	CHAMPIONSHIPS.	Vyrų	 tenisas.	Ke-
tvirtfinaliai.	22.00	ATP	250	ATLANTA	TENNIS	
CHAMPIONSHIPS.	 Vyrų	 tenisas.	 Pusfinaliai.	
Tiesioginė	 transliacija.	 2.00	 Olandijos	 „Ere-
divisie“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 3.00,	 6.30	 NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	4.30	Rusijos	
„Premier	League“.	„Lokomotiv“	-	„Zenit“.	

viasaT sporT BalTic
9.55	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	2013/2014	
sezono	apžvalga.	10.55	„Formulė-1“.	Vokietijos	
GP	lenktynių	apžvalga.	11.55	„Formulė-1“.	Ven-
grijos	 GP	 treniruotė	 3.	 Tiesioginė	 transliacija.	
13.05	 Boksas.	 14.45	 „Formulė-1“.	 Vengrijos	
GP	 kvalifikacija.	 Tiesioginė	 transliacija.	 16.15	
Boksas.	Gennadijus	Golovkinas	-	Curtisas	Ste-
vensas.	17.05	Ledo	ritulys.	Pasaulio	čempiona-
tas.	Finalas.	19.30	„Formulė-1“.	Vengrijos	GP	
kvalifikacija.	 21.00	 Motosportas.	 Spidvėjus.	
Didžioji	Britanija.	Tiesioginė	transliacija.	24.00	
Futbolas.	„Manchester	United“	-	„Roma“.	Tie-
sioginė	 transliacija.	 1.05	 Futbolas.	 „Real“	 -	
„Inter“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 3.10	 Boksas.	
Vladimiras	Kličko	-	Alexas	Leapai.	

eUrosporT
9.30,	 13.30,	 15.15,	 24.00	 Dviračių	 sportas.	
„Tour	 de	 France“.	 10.30,	 1.15,	 15.00,	 18.30	
Dviračių	 sportas.	 Laida	 su	 Gregu	 LeMondu.	
10.45	 Futbolas.	 Europos	 U19	 čempionatas.	
Vokietija-Ukraina.	 12.00,	 19.45	 Lengvoji	 atle-
tika.	Jaunių	pasaulio	čempionatas.	18.45,	1.30	
Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Vasaros	 „Grand	 Prix“.	
21.00	 Motosportas.	 „Blancpain	 Endurance	
Series“.	 22.00	 Jojimas.	 „Global	 Champions	
Tour“.	23.35	Sporto	linksmybės.	
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 9.00 	 „Mitų	griovėjai“  14.40 	 Mūsų	miesteliai.
	 Juodupė

 12.15 	 Klausimėlis.lt. 20.00 	 „Velvet“ 12.30 	 „Šokis	hiphopo		
ritmu.	Revoliucija“

TV8
10.10	 „Inspektorius	Mažylis“.	 11.05	 „Obelis	 nuo	
obels“.	 11.30	 Mankštinkitės.	 12.00	 „Linksmieji	
draugai“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	„Amazonės“.	
16.00,	23.30	„Frosto	prisilietimas“.	18.00	„Detek-
tyvė	Fišer“.	19.05	Labanakt,	vaikučiai.	20.00	Ro-
mantinė	komedija	„Braškių	ledai	su	meile“.	21.50	
Romantinė	komedija	„Bučiniai	a	la	carte“.	

Info TV
5.15,	12.30	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiu-
liu.	5.45,	13.30,	19.40	KTV	-	kino	ir	tele	virtuvė.	
6.15,	10.45	Pasivaikščiojimai	su	Kaziu	Almenu.	
VDU	 karta.	 2014	 m.	 6.45,	 14.00	 Valanda	 su	
Rūta.	8.20,	9.35,	11.15,	0.50,	3.05	KK2	 (N-7).	
9.05	 Jėgos	 vietos.	 10.15,	 12.00	 Dviračio	 šou.	
13.00	 Teleparduotuvė.	 15.35	 KK2	 penktadie-
nis	 (N-7).	 16.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	 Juo-
zas	 Matonis	 ir	 Vytautas	 Damaševičius.	 Ciklas	
„Menininkų	 portretai“.	 2001	 m.	 17.20,	 23.00	
Padėkime	 augti.	 17.45	 Šefas	 rekomenduoja.	
18.15,	 1.30	 Nuo...	 Iki.	 19.10	 Šiaurės	 Europos	
zonos	šalių	ralio	kroso	čempionatas.	3	etapas.	
2014	 m.	 20.10	 Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	
21.00	 „Mus	supantis	pasaulis“.	22.00	 „Rojaus	
sodai“.	 23.30	 Savaitės	 kriminalai	 (N-7).	 24.00	
Sveikatos	ABC	televitrina.	2.15	Yra	kaip	yra	(N-
7).	3.45	Autopilotas.	4.15	Farai	(N-14).	

PBK
6.40,	 9.00,	 11.00,	 20.00	 Naujienos.	 7.10	 Laida	
kariams.	 7.35	 Vaikų	 klubas.	 8.00	 Sveikata.	 9.20	
Padriki	užrašai.	9.35	Kol	visi	namie.	10.25	Fazenda.	
11.20	 Vasilijus	 Šukšinas.	 12.20	 Didžiųjų	 rusų	
keliautojų	pėdsakais.	13.25	Kas?	Kur?	Kada?	14.35	
Dvi	žvaigždės.	16.20	„Metas	mylėti“.	20.35	Parodi-
jų	šou.	22.50	„72	metrai“.	0.55	Informacinė	laida.	

REn
7.00	Animacinis	 f.	7.15	Švarus	darbas.	8.05	 Įsi-
vaizduokite.	9.00	Šou.	10.55	Žiūrėti	visiems!	12.50	
M.Zadornovo	koncertas.	14.40-21.45	„Pantera“.	

TV PolonIa
11.00	Grūdas.	11.30	 „Naktys	 ir	dienos“.	12.35,	
23.30	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	 Užstalės	 daina.	
Puota	po	burėmis	(1).	16.20	„Lėlė“.	17.55	Made	
in	 Poland.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.50,	 1.50	
„M,	 kaip	 meilė“.	 19.45	 „Grėsmingas	 raudonas	
gaidys“.	 20.15	 Žydros	 atostogos.	 Buriavimas.	
20.40	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	
orų	prognozė.	21.45	„Ranča“.	23.45	Prie	Tatrų.	
24.00	„Naktys	ir	dienos“.	1.05	Kas	čia	grojama?	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 17.25,	 23.40	 „Išskirtiniai“.	 5.50,	 13.20,	
18.20	 „Erikas	 ir	 Džesė“.	 7.05,	 19.10	 „Tikroji	
Holivudo	 istorija“.	 7.55	 „Ištekėjusi	 už	 Džona-
so“.	 10.00,	 10.50,	 11.40	 „Mados	 projektas“.	
12.30	„Nuotykiai	rojuje“.	13.45,	23.15	„Vakarėliai	
aplink	pasaulį“.	14.10,	18.45,	0.05	„Mados	kon-
trolė“.	14.35	„Tomas,	Dikas	ir	Harieta“.	16.05	„E!	
Naujienos“.	16.3	„Kortnė	ir	Chloja	pavergia	Ma-
jamį“.	20.00,	20.50	„Gyvenimas	kaip	šou“.	21.40	
„Tariamos	sužadėtuvės“.	0.55	„Kendros	šou“.

TV1000
9.00	 „Sugrįžimas	 į	 rojų“.	 11.00	 „Muzika	 ir	
žodžiai“.	13.00	„Nevykėlio	prisiminimai“.	15.00	
„Tėve	mūsų,	kuris	esi	medyje“.	16.55	„Aiškia-
regė“.	19.00	„Pokalbiai	su	kitomis	moterimis“.	
20.40	„Išlikimo	eksperimentas“.	22.50	„Lūžis“.	

TRaVEl
9.00,	 20.00	 Amerikos	 maistas.	 10.00	 Sunkios	
kelionės.	 11.00	 Ieškant	 brangenybių	 -	 Nepalas.	
12.00,	 21.00	 Pavojingos	 žemės.	 13.00,	 18.00	
Kovos	dėl	bagažo.	14.00,	22.00	Viešbučių	vers-
las.	 16.00,	 23.00	 Didžiausios	 paslaptys.	 19.00	
Kelionių	nuotykiai.	19.30	Buba	komanda.	Greitas	
maistas.	24.00	Paminklų	paslaptys.	

DIscoVERy
7.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Motociklas.	 8.15	
Sunkusis	 transportas.	 9.10	 Mitų	 griovėjai.	
10.05	Nebandykite	to	pakartoti.	10.55	Karai	dėl	
bagažo.	11.25	Garažų	auksas.	11.50	Sandėliai.	
12.40	Nekilnojamojo	turto	agentai.	13.35,	14.05	
Aukcionų	 karaliai.	 14.30,	 15.00	 Relikvijų	 me-
džiotojai.	 15.25,	 15.55	 Kova	 dėl	 konteinerių.	
16.20	Mašinų	maištas.	17.15	Didelės	statybos.	
18.10,	18.40	Kaip	tai	veikia?	19.05	Automobilių	
dirbtuvė.	 20.00	 Ieškant	 klasikos.	 21.00,	 5.45	
Apgavikai.	22.00,	2.50	Iliuzionistas.	23.00,	3.50	
Magijos	 mokslas.	 24.00,	 4.50	 Tiesa	 ir	 melas.	
1.00	Ledynų	auksas.	1.55	Automobilių	dirbtuvė.	
6.35	Penktoji	pavara.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	Ryto	programa.	10.00	Patrauklus	moks-
las.	 11.00	 Ypatingo	 tankerio	 statyba.	 12.00	
Trečiojo	reicho	statiniai.	14.00	Hiena,	grobuo-
nių	 karalienė.	 15.00	 Pavojingiausi	 Amazonės	
gyvūnai.	 16.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	
17.00,	 22.00	 S.Hawkinso	 ateities	 mokslas.	
18.00,	23.00	Kosmosas:	erdvė	ir	laikas.	19.00	
Mokslas	 apie	 ugnies	 kamuolius	 virš	 miesto.	
20.00,	 24.00	 Tiesioginė	 transliacija	 iš	 kos-
moso.	 21.00	 Kaip	 gyvenama	 kosmose?	 1.00	
Nakties	programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Beibleidai.	Metalo	

meistrai“	(N-7).
7.30	 „Mažieji		

išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Pilotas	Balu“.
9.00	 „Antinas		

Narsuolis“.
9.30	 Statybų	TV.
10.00	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.30	Nuotykių	f.		
„Artūras	3.	Dviejų	
pasaulių	karas“.

12.30	Romantinė	drama	
„Šokis	hiphopo	
ritmu.	Revoliucija“	
(N-7).

14.30	Komedija	„Sėkmės	
džentelmenai“	(N-7).

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

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

sportas.	TV3	orai.
19.00	Nuotykių	f.	„Karibų	

piratai.	„Juodojo	
perlo“	užkeikimas“	
(N-7).

21.50	Veiksmo	trileris	
„Apsuptyje	2.	Tamsi	
teritorija“	(N-14).

23.55	Veiksmo	f.	„Virusas“	
(N-14).

6.30	 Animacinis	f.	
„Pirmykštė	žemė“.

6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 „Antinas	Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
8.10	 Animacinis	f.	

„Sunkus	vaikas“.
8.35	 Animacinis	f.	„Tomo	

ir	Džerio	pasakos“.
9.00	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.
10.00	Komedija	„Bukas	ir	

bukesnis.	Kai	Haris	
sutiko	Loidą“	(N-7).

11.45	Nuotykių	filmas	šei-
mai	„Išlaisvinti	Vilį.	
2	dalis“.

13.45	Romantinė	komedija	
„Tai	kur	po	velnių	tie	
Morganai?“	(N-7)

15.55	TV	serialas	„Mano	
puikioji	auklė“.

16.30	 TV	serialas	„Didingasis	
amžius“	(N-7).

18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Teleloto.
20.00	TV	serialas	„Velvet“	

(N-7).
21.35	Veiksmo	f.	„Saulės	

ašaros“	(N-14).
23.55	Kriminalinis		

veiksmo	f.	„Mirtini	
spąstai“	(N-7).

1.50	 Veiksmo	komedija	
„Pinigų	traukinys“	
(N-7).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Popietė	su	
Algimantu	Čekuoliu.

6.30	 Šventadienio	mintys.
7.00	 Ryto	suktinis	su	Zita	

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

pasakos“.	8	s.	
„Nykštukėnas“.

12.15	Klausimėlis.lt.
12.30	 Dokumentinis	f.	

„Šiaurietiškas	būdas“.
13.00	Auksinė	Agatos	

Kristi	kolekcija.	
„Puaro“	(N-7).

15.00	Kryžių	kalno	atlaidai.	
16.45	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	kalbą).	Orai.
17.00	Visi	namie.
17.30	Lašas	po	lašo.
17.35	Taip.	Ne.
18.30	 „Forsaitų	saga“	(N-7).
19.30	Dokumentinis	f.	

„Myliu	Klaipėdą“.
20.30	Panorama.	
20.50	Savaitė.
21.20	Jūros	šventė	2014.	
24.00	Auksinė	Agatos	

Kristi	kolekcija.	
„Puaro“	(N-7).

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

loterija.
8.00	 „Galileo“	(N-7).
8.30	 Tauro	ragas	(N-7).
9.00	 „Mitų		

griovėjai“	(N-7).
10.00	Pašėlusios		

močiutės	(N-7).
10.50	Gamta	iš	arti.
11.00	Meilės	sala	(N-7).
12.00	Dokumentinis	f.		

„Plėšrūnai.	
Negailestingi		
žudikai“	(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

17.00	 „Brolis	už		
brolį“	(N-7).

18.00	Ekstrasensai		
detektyvai	(N-7).

19.00	Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė		
drama	„Pavogta	
vasara“	(N-7).

21.00	Veiksmo		
komedija	„Akla	višta“	
(N-14).

23.15	Romantinė	drama	
„Bagerio	Vanso	
legenda“	(N-14).

1.40	 Bamba	TV	(S).

7.05	 Programa.
7.09	 TV	parduotuvė.
7.25	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Galina	
Dauguvietytė	(N-7).

8.20	 Šiandien	kimba.
8.50	 Gyvenu	čia.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Teritorija.
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Girių	takais.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Kartą	Odesoje...“	

(N-7).
16.00, 17.00, 18.00, 21.00	

Žinios.	Orai.
16.20, 17.20	 	

Dokumentinis	f.	
„Mikropasauliai“	(N-7).

18.25	 Vestuvių	kovos	(N-7).
20.35	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
21.25	VMG	vasara.
21.30, 2.10, 6.00	24/7.
22.30, 1.30	 Nusikaltimas	ir	

bausmė	(N-14).
23.30	 „Odisėja“	(N-14).
2.50	 V.Noreikos	koncertas	

„Ačiū	už	meilę“.	
5.15	 Dokumentinis	f.	

„Kelionė	į	Rio	1.	
Urugvajus“.

6.40	 Dokumentinis	f.	
„2000	km		
istorijos“	(1).

7.05	 Dokumentinis	f.	
„Miestai	ir	žmonės“.

8.30	 „Mažasis	princas“.
9.00	 Vaikų	klubas.	
9.30	 Vaikų	klubas.	
10.00	Septynios	Kauno	

dienos.
10.30	 „Meilės	planeta“.
11.45	Žinios.	Ukraina).
12.00	Pasaulio	lietuvių	

jaunimo	susitikimas	
2014.

13.35	Grįžulo	ratai.	
Dailininkas	Stasys	
Eidrigevičius.	

14.15	Kūrybos	metas.	
Liūdesėliai...	
Dailininkas	
S.Eidrigevičius.	

14.40	Mūsų	miesteliai.	
Juodupė.	

15.30	Šventadienio	mintys.
16.00	Operetė	Kauno	pilyje.	
18.30	Žinios.
18.40	Veronikos	

Povilionienės	kon-
certas.	2006	m.

20.15	Pasaulio	lietuvių	
jaunimo	susitikimas	
2014.	

21.50	 ...formatas.	Poetas	
Hendrikas	Čigriejus.

22.10	Pasaulio	lietuvių	
jaunimo	susitikimas	
2014.	

23.00	Panorama.	
23.15	Vasaros	MEDIA	

Studija.
23.35	Džiazo	vakaras.	

 13.00 	 „Kartą	Odesoje...“
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 11.00 	 Reidas 13.00 	 Topmodeliai 21.00 	 „Niro	Vulfo	mįslės.	
Kol	dar	nenumiriau“

AnimAl
8.15	 Kaip	 išauginti	 gepardą.	 9.10	 Pingvinų	
safaris.	10.05	Laukinis	gyvenimas.	11.00	Blogas	
šuo.	11.55,	18.20,	5.45	Namai	medžiuose.	12.50	
Mutantų	 planeta.	 19.15	 Mieliausi	 augintiniai.	
20.10,	20.35	Pažintis	su	 tinginiais.	21.05,	0.45	
Rykliai.	 22.00,	 3.15	 Išgelbėti	 raganosį.	 22.55,	
4.05	 Laukinės	gamtos	gangsteriai.	23.50,	2.25	
Laukiniai	ir	pavojingi.	1.35,	4.55	Gyvūnų	polici-
ja.	6.35	Laukinės	gamtos	pagalbos	šauksmas.	

Sport1
7.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„Roda	JC	Ker-
kade“	-	„AFC	Ajax“.	9.00	Pasaulio	galiūnų	čem-
pionatas.	10.00	WTA	Baku	Cup.	Moteru	tenisas.	
Finalas.	 Tiesioginė	 transliacija.	 12.30	 ATP	 250	
CREDIT	 AGRICOLE	 SUISSE	 OPEN	 GSTAAD.	
Vyrų	 tenisas.	 Finalas.	 Tiesioginė	 transliacija.	
15.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Tom“.	
17.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „Vitesse“	 -	
„PSV	 Eindhoven“.	 19.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
San	 Antonio	 „Spurs“	 -	 Majamio	 „Heat“.	 21.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Los	 Andželo	 „Clippers“	 -	
Oklahomos	„Thunder“.	23.00	ATP	250	ATLANTA	
TENNIS	CHAMPIONSHIPS.	Vyrų	 tenisas.	Fina-
las.	Tiesioginė	transliacija.	1.30	Olandijos	„Eredi-
visie“	lyga.	„PSV	Eindhoven“	-	„FC	Groningen“.	
2.40	Portugalijos	„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.	

ViASAt Sport BAltic
10.20	Futbolas.	„Manchester	United“	-	„Roma“.	
12.10	 Boksas.	 Gennadijus	 Golovkinas	 -	 Da-
nielis	 Geale’as.	 13.20	 „Formulė-1“.	 Vengrijos	
GP	 kvalifikacija.	 14.50	 „Formulė-1“.	 Vengrijos	
GP	 lenktynės.	 17.00,	 18.00	 Dviračių	 sportas.	
UCI	BMX	pasaulio	čempionatas.	19.40	Boksas.	
Gennadijus	 Golovkinas	 -	 Danielis	 Geale’as.	
20.45	 „Formulė-1“.	 Vengrijos	 GP	 lenktynės.	
22.55	 Futbolas.	 „Milan“	 -	 „Manchester	 City“.	
Tiesioginė	transliacija.	1.05	Futbolas.	„Liverpo-
ol“	-	„Olympiacos“.	Tiesioginė	transliacija.	3.10	
„Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 5.00	 Dviračių	
sportas.	UCI	BMX	pasaulio	čempionatas.	

EuroSport
9.30,	 13.30,	 21.15,	 1.30	 Sporto	 linksmybės.	
10.00	 Motosportas.	 „GP3	 Serie“.	 11.00	 Moto-
sportas.	 „Blancpain	 Endurance	 Series“.	 12.45	
Motosportas.	 „Porsche	 Supercup“.	 13.45,	
16.15,	 23.45	 Dviračių	 sportas.	 „Tour	 de	 Fran-
ce“.	14.45	Dviračių	sportas.	 „La	Course	by	Le	
Tour	 de	 France“.	 16.00,	 21.00,	 1.15	 Dviračių	
sportas.	Laida	su	Gregu	LeMondu.	21.30	Šuo-
liai	nuo	tramplino.	Vasaros	„Grand	Prix“.	22.30	
Boksas.	 WBC	 versija.	 Ilunga	 Makabu-Glenas	
Johnsonas.	 23.30,	 2.15	 Motosportas.	 Savait-
galio	apžvalga.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 Dokumentinis	f.	

„Sodo	paslaptys“.
7.45	 Drabužių		

karalienė	(1).
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	Dokumentinis	f.	

„Gepardų		
dienoraščiai“.

11.30	Dokumentinis	f.	
„Stulbinamas	gyvū-
nijos	pasaulis“.

12.00	Natūralioji	kuli-
narija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Pasaulio	virtuvė.
13.00	Dokumentinis	f.	

„Mylėk	savo	sodą“.
14.00	Griežčiausi	tėvai.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 1.05	 „Nerami		

tarnyba“	(N-7).
16.30, 0.35	 Būrėja.
17.30	 „Viešbutis	„Grand	

Hotel“	(N-7).
19.10	Magijos		

meistrai	(N-7).
20.00	Nematomas		

žmogus.
21.00	 „Niro	Vulfo	mįslės.	

Kol	dar	nenumiriau“	
(N-14).

22.45	 „Negirdėti	blogio“	
(N-14).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	Džeimio	Oliverio	

patiekalai	per	15	
minučių.

11.00	 „Krokodilų	medžioto-
jas“	(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	Kiečiausi	vilkikų	

vairuotojai	(N-7).
16.00	Crisso	Angelo	iliuzi-

jų	pasaulis	(N-7).
18.00	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00	 „Formulės-1“	

pasaulio	čempionato	
Vengrijos	Didžiojo	
prizo	lenktynės.	
Vaizdo	įrašas.

21.30	 „Bobo	užkandinė“	(1)	
(N-14).

22.00	 „Tėvynė“	(N-14).
23.00	 „Nepasitikėk	bjaury-

be	iš	23	buto“	(N-7).
24.00	 „Las	Vegasas“		

(N-14).
0.55	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
1.45	 „Mastrichto	policija“	

(N-7).

9.00	 Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 Sveikatos		
užtaisas.

10.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

11.00	Reidas.
11.30	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
12.30	Žymiausios		

pasaulio	vietos.
13.00	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

13.30	 „Kupidonas“.
15.30	 „Arkadija“.
17.15	 „Lova	ir		

pusryčiai“.
19.00	 „Margaret		

Tečer:		
Geležinė	ledi“.

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

„Muzika,	suradusi	
mus“.

23.00	Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

23.30	Geros	savijautos	
gidas.

24.00	Rekordininkai.
0.30	 Sveikatos		

užtaisas.

„mirtini SpĄStAi“
Kriminalinis veiKsmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius Dž.Otingas.
Vaidina T.Švaigeris, R.Eldardas, P.Kilpatrikas.

Laimingas ir sėkmingas Tomo gyvenimas sugriūva per siaubingą ataką. 
Jam pasitaiko puiki proga atkeršyti žmogui, sukėlusiam visą širdgėlą. 
Tačiau jo veiksmų pasekmės yra visai kitokios, nei jis tikėjosi...

lnK
23.55

rekomenduoja

„BrAŠKiŲ lEDAi Su mEilE“
romantinė Komedija. Vokietija. 2007.
Režisierius O.Domengetas.
Vaidina A.Frir, G.Gilianas, 
H.Marečekas.

Lizė - ambicinga karjeristė. Viskas 
apsiverčia aukštyn kojomis, kai 
Lizę pasiekia žinia apie tėvo mirtį. 
Gedinti mergina vyksta į laidotu-
ves Italijoje. Čia ji sužino, kad tėvas 
paliko jai pusę ledainės akcijų. 

„ViruSAS“
veiKsmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius Dž.Brunas.
Vaidina Dž.L.Kertis, V.Boldvinas, 
D.Saterlandas.

Roberto Evertono laiviūkštis paten-
ka į taifūno sūkurius ir pameta kro-
vinį, kuris buvo vienintelis geresnio 
rytojaus garantas. Tačiau audrai ap-
rimus Roberto įgula aptinka didžiulį 
rusų tyrimų laivą „Mir“ ir vienintelę 
likusią įgulos narę Nadią. 

„SAulĖS AŠAroS“
veiKsmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius A.Fukua.
Vaidina B.Vilisas, M.Beluči,
T.Skeritas.

Leitenantas Votersas išsiunčiamas į 
karo draskomos Afrikos širdį, kad iš-
gelbėtų daktarę Leną, vykdančią JAV 
užduotį. Kai daktarė nesutinka palikti 
savo globojamų pabėgėlių, Votersas 
suvokia, kad turi rinktis...

tV8
20.00

lnK
21.35

tV3
23.55
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6.45	 Teleparduotuvė
7.00	 Animacinis	f.	

„Pilotas	Balu“.
7.30	 Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
8.00	 TV	serialas	

„Brazilijos	aveniu“.
9.05	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.10	Nuotykių	f.	„Karibų	

piratai.	„Juodojo	
perlo“	užkeikimas“.

14.00	Juokingiausi	
Amerikos	namų	vaiz-
deliai.

14.20	Animacinis	f.	
„Simpsonai“	(N-7).

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

17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Draugiškos	vyrų	

krepšinio	rungtynės.	
Lietuva	-	Gruzija.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Panevėžio.

21.00	Meilė	ar	pinigai?	
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	TV	serialas	„Privati	

praktika“	(N-7).
23.00	Romantinė	komedija	

„Tai	nutiko	Jemene“.
1.10	 TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 „Didysis	filmukų	

šou“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Agentas	Šunytis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Nuotykių	filmas	šeimai	

„Trys	sekliai	ir	Skeleto	
salos	paslaptis“.

10.30	 „Skūbis-Dū!	
Samurajaus	kardas“.

12.00	 „Pramuštgalviai“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

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

tės	kalta“	(N-7).
17.30	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Kita	svajonė“.	Šeimų	
dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

20.20	K11.	Komisarai	tiria.	
Senis	tironas	(N-7).

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

Sportas.	Orai.
22.10	TV	serialas	

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

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

5.0“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	„Nikita“.
2.00	 „Išrinktieji“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Didžiosios	visa-

tos	paslaptys	su	
Morganu	Frimanu“.

12.00	 „Šiaurietiškas	
būdas“.

12.30	 „Myliu	Klaipėdą“.
13.30	Savaitė.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Taip.	Ne.
15.00	TV	serialas	„Puaro“.
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Stilius.
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.30	 „Naisių	vasara“.
19.30	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	TV	serialas	

„Lilehameris“	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Dokumentinis	f.	

„Nepaskelbtas	karas.	
Dokumentalisto	užra-
šai“	(originalo	kalba,	
subtitruota).

23.30	Vakaro	žinios.	
24.00	 „Rojus	Lietuvoj“.
1.00	 TV	serialas	„Šnipai“.
2.00	 TV	serialas	„Senis“.

 12.30 	 „Myliu	Klaipėdą“ 11.10 	 „Karibų	piratai.	
„Juodojo	perlo“	užkeikimas“

 10.30 	 „Skūbis-Dū!	
Samurajaus	kardas“

Pirmadienis

„PRIVATI PRAKTIKA“
SerialaS. JAV. 2007.
Režisierė Š.Raimz.
Vaidina K.Volš, P.Adelsteinas, K.Striklend.

Veiksmas prasideda tuomet, kai gydytoja Adison Montgomeri palieka 
Sietlo ligoninę ir persikrausto į Los Andželą, ketindama imtis privačių 
konsultacijų. Gydytojai teks pratintis prie naujos darbo specifikos ir naujų 
kolegų, tarp kurių - Adison draugė Naomi Benet ir jos buvęs vyras Semas 
Benetas. Bet svarbiausia - ne profesiniai laimėjimai, svarbiausias klausi-
mas - ar Los Andžele gydytoja Adison pagaliau ras jos vertą vyrą?

rekomenduoja

TV3
22.00

„NEŠIU TAVE Į  
PASAULIO KRAŠTĄ“
Drama. Ispanija. 2010.
Režisierė K.Kabiš.
Vaidina E.Veper, A.K.Kramer, 
B.Širas.

Aštuoniolika metų Ana mėgau-
jasi vedybiniu gyvenimu. Bet lyg 
žaibas iš giedro dangaus sukrečia 
Aną žinia apie vyro neištikimybę. 
Ana sugalvoja nuo visko atitrūk-
ti - leistis į kelionę. Tėvas kaip tik 
ruošiasi į tolimus kraštus. Bet jis 
neapsidžiaugia, kai Ana pasisiūlo 
keliauti drauge. 

 „TAI NUTIKO JEMENE“
romantinė komeDija. 
Jungtinė Karalystė. 2011.
Režisierius L.Halstriomas.
Vaidina A.Vakedas, E.Blant, 
J.Magregoras.

Vienas šeichas mano, kad lašišų 
žvejyba praturtintų jo žmonių gy-
venimą. Nors dykumoje lašišų nėra, 
šeichas vis tiek siekia įgyvendinti 
savo svajonę ir kreipiasi į žvejybos 
specialistą. Šiam toks sumanymas 
atrodo absurdiškas ir neįgyvendi-
namas. Tačiau neįmanoma užduo-
tis tampa įmanoma.

 „PARANORMALŪS 
REIŠKINIAI 2“
Siaubo filmaS. JAV. 2010.
Režisierius T.Viljamsas.
Vaidina K.Federston, M.Sloutas,
M.Efraim.

Bijodami nusikaltėlių įsilaužimų, 
herojų šeimos nariai įsitaiso ka-
meras name, kieme ir tik tada su-
pranta, kad čia dedasi tokie nepa-
aiškinami įvykiai, kad jie baugina 
daug labiau už kaukėtų nusikaltė-
lių apsilankymą.

TV8
 21.05

TV3
23.00

TV6
23.00

TV8
7.45,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.40	„Meilės	kon-
vejeris“.	9.40	„Linksmieji	draugai“.	10.10	Senoji	
animacija.	10.50	„Braškių	ledai	su	meile“.	12.40,	
16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	mane“.	
14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	
23.45	Atvira	virtuvė.	18.00,	22.50	„Meilė	gyventi“.	
20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 21.05	 Drama	 „Nešiu	
tave	į	pasaulio	kraštą“.	

INfO TV
5.50,	13.45	Padėkime	augti.	6.15	Ne	vienas	kelyje.	
6.50	Pagalbos	skambutis.	7.35	Savaitės	krimina-
lai.	 8.05	 Apie	 žūklę.	 8.30	 Šefas	 rekomenduoja.	
9.00	Žinios.	9.30	Savaitės	kriminalai.	9.55,	11.50	
„Mus	 supantis	 pasaulis“.	 10.50,	 12.45	 „Rojaus	
sodai“.	14.15	Valanda	su	Rūta.	15.50	Savaitės	kri-
minalai.	16.20	Ne	vienas	kelyje.	17.00	Info	diena.	

PBK
8.15	Uraza	Bairamas.	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	
9.20	 „Labas	 rytas“.	 11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.55	
„Jasmin“.	 15.10	 „Pėdsakas“.	 15.55	 J.Menšovos	
laida.	 16.50	 Mados	 nuosprendis.	 17.50	 Susi-
tuokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.35,	
23.10	Lietuvos	„Laikas“.	21.05	„Asmeninis	tyrėjo	
Saveljevo	gyvenimas“.	23.20	„Skyrybos“.	

REN
7.00	Animacinis	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.05	
Nemeluok	 man!	 9.50	 Šeimos	 dramos.	 10.45	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.45	 „Tardytojai“.	 15.25	
Žiūrėti	 visiems!	 16.05	 Šeimos	 dramos.	 17.10	
Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinka-
mas	 vaistas.	 20.20	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	
Pragaro	virtuvė.	22.50	Suklydimų	teritorija.	0.40	
Keista	byla.	

TV POLONIA
8.10	Žydros	atostogos.	Buriavimas.	8.40	„Tėvas	
Mateušas“.	10.20,	18.20,	22.45	Polonija	užsie-
nyje.	10.30	Lenkų	pasakos	ir	sakmės.	„Gintaro	
karūna“.	10.40	Gamtos	užrašai.	Kodėl	kupranu-
gariai	gyvena	dykumoje.	10.50	„Namai	aukštyn	
kojom“.	 11.25	 „Laukinė	 Lenkija“.	 12.00	 Made	
in	Poland.	12.40,	17.55,	1.45	„Galerija“.	13.05,	
18.55	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.25,	 18.50,	 21.40	
Galvosūkis.	13.35	Žinios.	13.50	„Ranča“.	15.40	
Kultūringieji	 PL.	 16.40	 Lenkų	 valgiai.	 17.00	
„Zlotopolskiai“.	17.30	Sveikatos	ir	grožio	alche-
mija.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 19.25	 II	 pasaulinio	
karo	enciklopedija.	19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	
prognozė.	 21.50	 „Aš	 jums	 parodysiu!“	 23.00	
Polonia	 24.	 23.45	 „Komisaras	 Aleksas“.	 1.30	
Klajūno	užrašai.	2.15	„Namai	aukštyn	kojom“.	
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Rosamunde	Pilcher.	

Romantinė	drama	
„Pavogta	vasara“.

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	TV	serialas	„Svotai“.
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.00	 Mano	virtuvė	geriausia.
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	Veiksmo	trileris	

„Vienveidis“	(N-7).
23.10	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

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

1.00	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.00	 Bamba	TV	(S).

7.30	 Teritorija.
8.00	 Mūsų	miškai.
8.30	 Šiandien	kimba.
9.00	 Kitoks	pokalbis.
10.00	Nuoga	tiesa.	
11.00	Pasaulis	X	(N-7).
12.00	Patriotai	(N-7).
13.00	Viskas	bus	gerai!
14.00	 „Pavojingiausi	pasau-

lio	gyvūnai“	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00, 0.45	

Reporteris.	Orai.
18.45	 „Kvapų	detektyvas“.
19.50	VMG	vasara.
19.55	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
21.00	Nuoga	tiesa.	„Kodėl	

nėra	pinigų	skurs-
tantiems	piliečiams?“	

22.45	Pasaulis	X	(N-7).
23.45	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.40, 5.55	„Miestai	ir	

žmonės“.
2.00, 3.45, 6.00	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.35, 4.20	Reporteris.
3.05, 4.50 	Gongo	Gangas.
5.25	 „Mikropasauliai“	(N-7).
6.35	 Baikalo	legendos:	

tremtinių	ir	nuotykių	
ieškotojų	keliais	-	iki	
Mongolijos“	(N-7).

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 Brolių	Grimų	

pasakos.	8	s.	
„Nykštukėnas“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Kine	kaip	kine.
12.10	 „Strazdanota	vasara“.
13.15	Kūrybos	metas.	

Vilnius	rojuje	ir	
pragare.	Rašytojas	
Ričardas	Gavelis.	

13.45	Kasdienybės	aitvarai.
14.30	Šventadienio	mintys.
15.00	Septynios	Kauno	

dienos.
15.30	 Istorijos	detektyvai.	
16.15	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.40	Būtovės	slėpiniai.	Ar	

mes	jūrinė	valstybė.	
17.30	 Laiko	portretai.	Virš	-		

tarp	-	po.	Robertas	
Antinis,	skulptorius.

18.00	Žinios.	Ukraina
18.15	 „Forsaitų	saga“	(N-7).
19.10 	Pasaulio	lietuvių	

jaunimo	susitikimas	
2014.	Diskusija	
„Eksportas.	Lietuvos	
identitetas	ir	lietuviš-
ko	verslo	ypatumai“.

20.45	Kasparas	Uinskas.	
Fortepijono	rečitalis.

22.15	Kriminalinė	komedija	
„Lengvi	pinigai“.

24.00	Panorama.	
0.25	 Linija,	spalva,	forma.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios	Kristinos	

nutikimai“	(N-7).
7.15	 „Draugai	IX“	(N-7).
8.10	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Berniukas	ir		

voveriukas“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15	Linksmieji	žvėreliai.
10.45	 „Sodininkų	pasaulis“.
11.15	 „Karadajus“	(N-7).
12.10	 „Kaimo	daktarė.	

Gyvenimas	iš	naujo“.
13.05	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Senosios	Kristinos	

nutikimai“	(N-7).
15.55	 „Komisaras		

Aleksas“	(N-7).
16.45	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	Tortų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

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

„Nepėsčias	Džo“.
22.50	 „Gyvenimas	pagal	

Harietą“	(N-7).
23.45	 „Dūmas“	(N-14).
0.40	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Juokingiausi	
Amerikos		
namų	vaizdeliai.

10.00	 „Beverli		
Hilsas“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto	policija“	
(N-7).

12.00	 „Ieškotojas“	(N-7).
13.00	 „Simpsonai“	

	(N-7).
13.30	 „Kaip	gyventi	su	

tėvais	visą	likusį	
gyvenimą“	(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir	Staleris“	

(N-7).
18.00	 „Pagrindinis	įkaltis“	

(N-7).
19.00, 0.55	 „CSI	Majamis“	

(N-7).
20.00	 „Kaip	gyventi	su	

tėvais	visą	likusį	
gyvenimą“	(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

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

22.30	 „6	kadrai“	(N-7).
23.00	Siaubo	f.	

„Paranormalūs	reiš-
kiniai	2“	(S).

1.45	 „Mastrichto	policija“	
(N-7).

9.00 	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 „Trauma“	(1)		
(N-7).

10.30	Mados	legendos.
11.00	 „Kupidonas“.
12.00	 „Mirtini	triukai.		

Hario	Hudinio	
paslaptis“.

13.45	Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.15	 „Margaret	Tečer:	
Geležinė	ledi“.

15.15	 „Žvėrelių	būrys:	
Marko		
Polo	kodas“.

17.00	Rekordininkai.
17.30	Klaipėdos		

savaitė.	Savaitės	
įvykių		
apžvalga.

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

TV	žinios.
20.20	Žymiausios	pasaulio	

vietos.
20.50	 „Štai,	koks	aš	esu“	

(N-7).
22.40	Balticum		

TV	žinios.
22.55	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
23.55	 „Trauma“	(N-7).

 18.15 	 „Forsaitų	saga“ 14.00 	 „Pavojingiausi	
pasaulio	gyvūnai“

 12.00 	 „Svotai“  10.30 	 Mados	legendos. 21.30 	 „Nepaprasti	
	 rusiški	kadrai“

 15.55 	 „Komisaras
	 Aleksas“

TV PROGRAMAliepos 28 d. 

Diva Universal Tv
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	 „Ištekė-
jusi	už	Džonaso“.	7.30,	10.50,	3.30	„Kardašianų	
šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	 8.20,	 4.15	
„Žvaigždė	kadre“.	9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvauto-
ja“.	11.40,	20.00,	23.45	„Išskirtiniai“.	15.00,	19.10	
„Mados	projektas“.	15.50,	1.00	„Tikroji	Holivudo	
istorija“.	 16.40	 „Dabarties	 genijai“.	 20.50,	 1.50	
„Kortnė	ir	Chloja	pavergia	Majamį“.	22.05	„Gyve-
nimas	kaip	šou“.	0.10,	2.40	„Gražuolės	iš	vilos“.	

Tv1000
8.50	 „Oliveris	 Tvistas“.	 11.10	 „Stebint	 detek-
tyvus“.	 13.00	 „Imperatoriškas	 klubas“.	 15.00	
„Lūžis“.	17.00	„Išlikimo	eksperimentas“.	19.00	
„Išeities	 kodas“.	 20.45	 „Medžioklė“.	 22.50	
„Džeris	Magvairas“.	1.20	„Tūkstantis	akrų“.	

Travel
8.00,	 14.00,	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 9.00,	
13.00,	18.00,	22.00	Kovos	dėl	bagažo.	10.00,	24.00	
Paminklų	paslaptys.	11.00,	17.00,	23.00	Tamsiau-
sios	Amerikos	paslaptys.	12.00,	16.00	Ekstremalūs	
virėjai:	Kalnuose.	15.00	Viešbučių	 verslas.	19.00	
Amerikos	maistas.	Los	Andželas,	JAV.	21.00	Buba	
ir	jo	komanda.	21.30	Turas	autobusu.	

Discovery
7.00,	 11.50	 Kaip	 tai	 pagaminta?	 7.25	 Auk-
cionų	 karaliai.	 7.50	 Relikvijų	 medžiotojai.	
8.15,	 15.25	 Išgyventi.	 9.10	 Vaikinai	 nuo	
Jukono.	10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Dide-
lės	 statybos.	 12.40	 Apgavikai.	 13.35	 Važia-
vimas.	 14.30	 Vairuotojai.	 18.10	 Sandėliai.	
18.40	 Sandėlių	 medžiotojai.	 19.05,	 1.55	
Nekilnojamojo	 turto	 agentai.	 19.35,	 2.25	
Karai	 dėl	 bagažo.	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	
21.00	Karai	dėl	moliuskų.	22.00,	2.50	 Išgy-
venti	kartu.	23.00,	3.50	Pasprukti.	6.35	Kaip	
tai	pagaminta?	

naTional GeoGraphic
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Kas	 brangiau	
parduos	 automobilio	 detales?	 11.00	 Safyrų	
paieškos	Šri	Lankoje.	12.00,	19.00	Gelbėkis	
nelaimėje.	 13.00	 Tiesioginė	 transliacija	 iš	
kosmoso.	14.00	Gyvenimas	kosmose.	15.00	
Laukinė	 Amazonė	 gamta.	 17.00	 Trečiojo	
reicho	statiniai.	18.00	Jukono	auksas.	Tiesa.	
20.00,	 24.00	 Vampyro	 prakeiksmas.	 21.00	
Sniego	 žmonių	 planeta.	 22.00	 Žemės	 eva-
kuacija.	 Tvanas.	 23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	
1.00	Nakties	programa.	

animal
9.10,	 22.00,	 3.15	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 10.05	
Blogas	šuo.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20,	6.35	
Viskas	 apie	 šunis.	 12.50	 Gyvūnų	 jaunikliai:	
pirmieji	žingsniai.	13.45	Rezervato	prižiūrėtojai.	
14.40,	 21.05,	 2.25	 Afrikoje.	 15.30	 Nepapras-
ti	 gyvūnai.	 16.30	 Mano	 augintinis	 -	 interneto	
žvaigždė.	 17.25,	 17.50	 Kelias	 iš	 prieglaudos.	
18.20	Pandos	nuotykiai.	19.15	Akvariumų	vers-
las.	 20.10	 Namai	 medžiuose.	 22.55	 Pragariška	
katė.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	0.45	Rykliai.	
1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sporT1
9.45	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	
11.00	WTA	Baku	Cup.	Moterų	tenisas.	Ketvirt-
finalis.	 13.00	 ATP	 250	 CREDIT	 AGRICOLE	
SUISSE	 OPEN	 GSTAAD.	 Vyrų	 tenisas.	 Ke-
tvirtfinalis.	 15.00	 ATP	 250	 ATLANTA	 TENNIS	
CHAMPIONSHIPS.	Vyrų	tenisas.	Ketvirtfinalis.	
17.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Di-
namo“.	 19.00	 Pasaulio	 galiūnų	 čempionatas.	
20.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	Klaipėdos	
„Neptūnas“	 -	 „Krasnye	 Krylia“.	 21.45	 NBA	
Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 22.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 Bruklino	 „Nets“	 -	 Majamio	
„Heat“.	24.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	
apžvalga.	1.15	Portugalijos	„Primeira“	lyga.		

viasaT sporT BalTic
9.30,	18.30	Boksas.	Gennadijus	Golovkinas	-		
Danielis	 Geale’as.	 12.30	 Motosportas.	
Spidvėjaus	 pasaulio	 čempionatas.	 15.30	
Motosportas.	 Spidvėjus.	 Pasaulio	 taurė.	
21.30	Dviračių	sportas.	UCI	BMX	pasaulio	
čempionatas.	 0.10	 Motosportas.	 Nascar	
400	mylių	lenktynės.	1.10	Futbolas.	„Man-
chester	 United“	 -	 „Roma“.	 3.00	 Futbolas.	
„Real“	 -	 „Inter“.	 5.20	 Futbolas.	 „Milan“	 -		
„Manchester	 City“.	 7.10	 Futbolas.	 „Li-
verpool“	 -	 „Olympiacos“.	 9.00	 Futbolas.	
Anglijos	Premier	lygos	legendos.	Robertas	
Piresas.	

eUrosporT
9.30	 Dviračių	 sportas.	 „Tour	 de	 France“.	
10.30,	 2.15	 Dviračių	 sportas.	 Laida	 su	
Gregu	 LeMondu.	 10.45	 Lengvoji	 atletika.	
Jaunių	 pasaulio	 čempionatas.	 12.30	 Mo-
terų	 futbolas.	 Europos	 U19	 čempionatas.	
Finalas.	 13.30,	 24.00	 Sporto	 linksmybės.	
14.00	 Tenisas.	 „ATP	 World	 Tour	 250“	 se-
rija.	 18.45,	 21.00	 Futbolas.	 Europos	 U19	
čempionatas.	 0.15	 Tenisas.	 „ATP	 World	
Tour	250“	serija.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.25 	 „Mentalistas“  13.00 	 	Viskas	bus	gerai!  13.45 	 „Haudis	Gaudis“ 17.30 	 Popietė	su	
Algimantu	Čekuoliu

 21.00 	 Soriukas 9.05 	 „Meilės	sūkuryje“

TV8
7.55,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.45	„Meilės	kon-
vejeris“.	9.45	„Linksmieji	draugai“.	10.15	Senoji	
animacija.	10.55	„Nešiu	tave	į	pasaulio	kraštą“.	
12.40,	16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	
mane“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	geriau“.	
17.00,	23.40	Atvira	virtuvė.	18.00,	22.45	„Meilė	
gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.05	Veiks-
mo	komedija	„Pražuvę	Borneo	džiunglėse“.	

Info TV
9.00	Žinios.	9.40,	15.55	Dviračio	šou.	10.05,	14.15	
Yra	kaip	yra.	10.55,	16.20	24	valandos.	11.30,	15.10	
KK2.	12.15	Dviračio	šou.	12.45	Retrospektyva.	Auto-
riai	Juozas	Matonis	ir	Vytautas	Damaševičius.	Ciklas	
„Menininkų	portretai“.	13.20	Šiaurės	Europos	zonos	
šalių	ralio	kroso	čempionatas.	13.45	Pasivaikščioji-
mai	su	Kaziu	Almenu.	VDU	karta.	17.00	Info	diena.	

PBK
5.50,	 20.40,	 23.10	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00,	 9.20	
TV	 kanalas	 „Labas	 rytas“.	 9.00,	 11.00,	 14.00	
Naujienos.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.55	„Jasmin“.	
15.10	„Pėdsakas“.	15.55	J.Menšovos	laida.	16.50	
Mados	 nuosprendis.	 17.55	 Susituokime.	 18.55	
Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	21.05	„Asmeninis	tyrėjo	
Saveljevo	gyvenimas“.	23.20	„Skyrybos“.	

REn
8.10	 Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	
10.50	 Kviestinė	 vakarienė.	 11.50	 Keista	 byla.	
12.45	Suklydimų	teritorija.	14.35	Nuteisk	mane.	
15.35	 Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	
19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	 Pragaro	 virtuvė.	
22.55	Keista	byla.	23.50	„NEXT	3“.	

TV PolonIa
11.20,	 19.20,	 23.45,	 6.10	 Polonija	 užsienyje.	
11.30	 Lenkų	 pasakos	 ir	 sakmės.	 „Kurpius	 Ko-
pytka	ir	antinas	Kvakas“.	11.40	Gamtos	užrašai.	
Kodėl	 dramblys	 pradėjo	 spardytis	 kaip	 arklys?	
11.50	„Lešnevskių	šeima“.	12.25	„Laukinė	Len-
kija“.	 13.00,	 24.00,	 5.35	 Polonia	 24.	 13.40,	
18.55,	2.45	„Dvi	medalio	pusės“.	14.05,	19.55,	
6.20	„Sultinio	kubelis“.	14.25,	19.50,	22.40,	3.10	
Galvosūkis.	 14.35,	 4.00	 Žinios.	 14.50	 „Londo-
niečiai“.	 15.50	 „Nežinoma	 Baltarusija“.	 16.55	
„Zet“	 ir	 TVP2	 vasara	 2014	 -	 Torunė	 (1).	 Kon-
certas.	18.00	„Zlotopolskiai“.	18.30,	7.45	Lenkų	
atostogos.	Prie	ežerų.	19.30	TV	ekspresas.	20.25	
II	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija.	 20.55	 „Gar-
bės	 laikas“.	 21.45	 Labanaktukas.	 22.00	 Žinios,	
sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 22.50,	 4.45	 „Naujo-
kė“.	0.45	„Klastotojai.	Gaujos	sugrįžimas“.	3.15	
„Lešnevskių	šeima“.	3.40	Animacinis	f.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	 6.40,	 10.00,	 14.10,	 17.30	 „Ištekė-
jusi	 už	 Džonaso“.	 7.30,	 10.50	 „Kardašianų	 šei-
mos	aukštuomenės	gyvenimas“.	8.20	 „Žvaigždė	
kadre“.	 9.10,	 13.20,	 18.20	 „Liežuvautoja“.	 11.40	
„Žvaigždė	kadre“.	15.00	„Mados	projektas“.	15.50	
„Kortnė	 ir	 Chloja	 pavergia	 Majamį“.	 16.40	 „Iš-
skirtiniai“.	19.10	„Mados	projektas“.	20.00,	22.30	
„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.	20.25,	22.55	„Nuoty-
kiai	rojuje“.	21.15,	23.45	„Svajonių	namas“.

TV1000
9.20	„Draugai	su	vaikais“.	11.20	„Džeris	Magvai-
ras“.	 13.45	 „Namas	 monstras“.	 15.25	 „Auklės	
dienoraštis“.	17.20	„Išeities	kodas“.	19.00	„Nor-
mandijos	Viešbutis“.	21.00	„Pokalbiai	su	kitomis	
moterimis“.	22.50	„Saugumas	nėra	garantuotas“.	

TRaVEl
8.00,	 14.00,	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 9.00,	
13.00,	 18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 10.00,	 24.00	
Paminklų	paslaptys.	11.00,	17.00,	23.00	Tamsiau-
sios	Amerikos	paslaptys.	12.00,	16.00	Ekstrema-
lūs	virėjai:	paplūdimys.	15.00	Viešbučių	verslas.	
19.00,	22.00	Amerikos	maistas.	21.00	Didžiausios	
paslaptys.	Smitsono	institutas,	Vašingtonas.	

DIscoVERy
7.00,	11.50,	20.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Aukci-
onų	 karaliai.	 7.50	 Relikvijų	 medžiotojai.	 8.15	
Išgyventi.	 9.10	 Vaikinai	 nuo	 Jukono.	 10.05	
Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	statybos.	12.40	
Apgavikai.	13.35	Automobilių	dirbtuvė.	14.30	
Penktoji	 pavara.	 15.25	 Nešvarus	 darbelis.	
18.10	 Lombardas.	 18.40	 Sandėlių	 medžioto-
jai.	 19.05,	 1.55	 Nekilnojamojo	 turto	 agentai.	
19.35,	2.25	Karai	dėl	bagažo.	21.00	Degtinda-
riai.	22.00,	2.50	Mafija.	23.00,	3.50	Amerikos	
lobių	ieškotojai.	24.00,	4.50	Ginkluoti	vyrukai.	
1.00,	 5.45	 Pražūtingas	 skrydis.	 6.35	 Kaip	 tai	
pagaminta?	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Jaguar-XJ“	
automobilių	 gamykla.	 11.00	 JAV	 pilietinio	
karo	 lobiai.	 12.00,	 19.00,	 24.00	 Gelbėkis	
nelaimėje.	 13.00	 Sniego	 žmonių	 miestelis.	
14.00	Vampyro	prakeiksmas.	 15.00	 Laukinė	
Amazonės	 gamta.	 16.00	 Laukinė	 Rusijos	
gamta.	 Taiga.	 17.00	 Trečiojo	 reicho	 stati-
niai.	 18.00	 Kas	 brangiau	 parduos	 angliško	
automobilio	 detales?	 21.00	 Nenugalimųjų	
dvikova.	 22.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 23.00	
Kalėjimo	 sunkumai.	 Kameros	 vyresnysis.	
1.00	Nakties	programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 Žalioji	enciklopedija.
7.00	 Animacinis	f.	

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

„Brazilijos	aveniu“.
9.05	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

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

džentelmenai“	(N-7).
13.20	 „Antinas	Narsuolis“.
13.50	 „Pilotas	Balu“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	 TV	serialas	„Nuostabi	

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

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

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

kas.	Vasara	(N-7).
21.00	Meilė	ar	pinigai?	
21.30	TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	
orai.

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

23.00	Veiksmo	f.	„Rembo.	
Pirmasis	kraujas“.

0.55	 TV	serialas	„Daktaras	
Hausas“	(N-14).

6.35	 „Didysis	filmukų	šou“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 Animacinis	f.	„Tomo	

ir	Džerio	pasakos“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(1)	(N-7).
8.50	 TV	serialas	„Velvet“,
10.20	Nuotykių	filmas	šei-

mai	„Išlaisvinti	Vilį.	
12.20	 „Tomas	ir	Džeris“.
12.50	 „Kung	Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

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

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

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

Sportas.	Orai.
19.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Kariškas	vaizdelis“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

20.20	K11.	Komisarai	tiria.	
Lemtinga	iškyla.

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

„Specialistas“	(N-7).
0.25	 TV	serialas	„Havajai	

5.0“	(N-7).
1.20	 TV	serialas	„Nikita“.
2.15	 TV	serialas	

„Išrinktieji“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Lilehameris“	(N-7).
12.00	 „Nepaskelbtas	karas.	

Dokumentalisto	
užrašai“	(originalo	
kalba,	subtitruota).

13.30	 „Rojus	Lietuvoj“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
15.00	TV	serialas	„Puaro“.
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Pagalbos	ranka.
17.30	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
18.00	Šiandien.
18.30	TV	serialas	„Naisių	

vasara“.
19.30	Bėdų	turgus.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	TV	serialas	

„Lilehameris“	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Emigrantai.
23.00	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.30	TV	serialas	„Rojus	
Lietuvoj“.

0.30	 TV	serialas	„Šnipai“.
1.30	 TV	serialas	„Senis“.

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

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Amerikietiškos	imty-

nės	(N-7).
11.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Mano	virtuvė	geriau-
sia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

sprogimo	teorija.
20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Romantinė	komedija	

„Meilė	ir	kitos	nelai-
mės“	(N-7).

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).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	24/7.
13.00	Viskas	bus	gerai!	
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Kvapų	detektyvas“.
19.50	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
21.00	Patriotai	(N-7).
22.00, 0.45	 Reporteris.	
22.45	Nuoga	tiesa.	„Kodėl	

nėra	pinigų	skurs-
tantiems	piliečiams?“	

23.45	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.40, 5.55	

Dokumentinis	f.	
„Miestai	ir	žmonės“.

2.00, 3.45, 6.00	Ilgai	ir	lai-
mingai.

2.35, 4.20	Reporteris.
3.05, 4.50	Gongo	Gangas.
5.25	 „Mikropasauliai“	(N-7).
6.35	 „Baikalo	legendos:	

tremtinių	ir	nuotykių	
ieškotojų	keliais	-	iki	
Mongolijos“.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Mes	-	pasaulis	2014.	

Muzikinė	pasaka	
„Meilės	planeta“.

13.00	Vakaro	autografas.
13.45	 „Haudis	Gaudis“.
14.05	 „Mažasis	princas“.
14.30	Pagalbos	ranka.
15.00	Vileišiada.	Šeimos	ir	

valstybės	istorija.	
15.30	Linija,	spalva,	forma.
16.15	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.40	Būtovės	slėpiniai.	Ar	

mes	jūrinė	valstybė.	
17.30	Laiko	portretai.	

Eimunto	Nekrošiaus	
pasaulis.	I	laida.

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 „Prokurorai“.
19.05	Prisiminkime.
19.15	Septynios	Kauno	

dienos.
19.45	Savaitė.
20.15	 Istorijos	detektyvai.	
21.00	Pasaulio	dokumenti-

ka.	„Išsiskyrę!“
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
24.00	Panorama.	
0.25	 Veronika	ir	drau-

gai.	Veronikos	
Povilionienės	kon-
certas.	2006	m.
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 10.45 	 „Kupidonas“ 18.00 	 „Pagrindinis	
	 įkaltis“

 8.35 	 „Žaibo	smūgis“

AnimAl
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Nepapras-
ti	 gyvūnai.	 8.15	 Mano	 augintinis	 -	 interneto	
žvaigždė.	9.10,	9.35	Kelias	iš	prieglaudos.	10.05	
Pandos	nuotykiai.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20	
Viskas	 apie	 šunis.	 12.50,	 5.45	 Liūto	 riaumoji-
mas.	13.45	Rezervato	prižiūrėtojai.	14.40,	21.05,	
Afrikoje.	15.30	Laukinės	būtybės.	16.30	B.Beilis	
ir	 pavianai.	 17.25	 Mažylių	 planeta.	 18.20	 Kaip	
išauginti	 leopardą.	 19.15	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	
20.10	Pragariška	katė.	22.00	Gyvūnų	prieglau-
da.	 22.55	 Styvas	 Irvinas:	 gelbėjant	 laukinę	
gamtą.	23.50	Gyvūnų	policija.		

Sport1
9.45	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	11.00	
WTA	 Baku	 Cup.	 Moterų	 tenisas.	 Ketvirtfinalis.	
13.00	 ATP	 250	 CREDIT	 AGRICOLE	 SUISSE	
OPEN	GSTAAD.	Vyrų	tenisas.	Ketvirtfinalis.	15.00	
ATP	250	ATLANTA	TENNIS	CHAMPIONSHIPS.	
Vyrų	 tenisas.	 Ketvirtfinalis.	 17.00	 Rusijos	 „Pre-
mier	League“.	„Lokomotiv“	-	„Zenit“.	19.00	Olan-
dijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	20.00	VTB	
Vieningoji	krepšinio	lyga.	Klaipėdos	„Neptūnas“	
-	„Krasny	Oktyabr“.	21.45	NBA	Action.	Krepšinio	
lygos	 apžvalga.	 22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Los	
Andželo	 „Clippers“	 -	 Oklahomos	 „Thunder“.	
24.00	Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	

ViASAt Sport BAltic
9.30	 Motosportas.	 Nascar	 400	 mylių	 lenkty-
nių	 apžvalga.	 10.30	 Motosportas.	 Spidvėjus.	
Pasaulio	 taurė.	 13.30	 Motosportas.	 Spidvėjus.	
Pasaulio	 taurės	 finalas.	 16.30	 Motosportas.	
Spidvėjus.	Didžioji	Britanija.	19.30	Futbol	Mun-
dial	 žurnalas.	 20.00	 Motosportas.	 Spidvėjus.	
Pasaulio	 taurės	 lenktynės.	 Tiesioginė	 translia-
cija.	23.15	Dviračių	sportas.	UCI	BMX	pasaulio	
čempionatas.	 1.55	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	
2.25	 Futbolas.	 „Manchester	 United“	 -	 „Inter“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 4.35	 Futbolas.	 „Real“	 -		
„Roma“.	Tiesioginė	transliacija.	6.45	Motospor-
tas.	Spidvėjus.	Pasaulio	taurės	lenktynės.	

EuroSport
9.30	 Dviračių	 sportas.	 Valonijos	 turas.	 10.30	
Dviračių	sportas.	„Tour	de	France“.	12.30	Dvi-
račių	sportas.	Laida	su	Gregu	LeMondu.	12.45,	
14.00,	 1.15	 Tenisas.	 „ATP	 World	 Tour	 250“	
serija.	 20.00	 Sporto	 linksmybės.	 20.30	 Dvira-
čių	 sportas.	 Laida	 su	 Gregu	 LeMondu.	 20.45	
Boksas.	 WBA	 serija.	 Jurgen	 Brahmeris-Enzo	
Maccarinelli.	22.45	Boksas.	WBC	serija.	Ilunga	
Makabu-Glenas	 Johnsonas.	 23.30	 Motokro-
sas.	Pasaulio	čempionatas.	24.00	Motosportas.	
„Blancpain	Endurance	Series“.	1.00	Motosporto	
žurnalas.	Savaitgalio	apžvalga.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios	Kristinos	

nutikimai“	(N-7).
7.15	 „Draugai	IX“	(N-7).
8.10	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Berniukas	ir	vove-

riukas“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15	Linksmieji	žvėreliai.
10.45	 „Sodininkų	pasaulis“.
11.15	 „Karadajus“	(N-7).
12.10	 „Kaimo	daktarė.	

Gyvenimas	iš	naujo“.
13.05	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Senosios	Kristinos	

nutikimai“	(N-7).
15.55	 „Komisaras	Aleksas“.
16.45	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	Tortų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Trileris		

„Patrulis“	(N-14).
22.40	 „Gyvenimas	pagal	

Harietą“	(N-7).
23.35	 „Dūmas“	(N-14).
0.30	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

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

90210“	(N-7).
11.00	 „Mastrichto		

policija“	(N-7).
12.00	 „Pagrindinis	įkaltis“	

(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Kaip	gyventi	su	

tėvais	visą		
likusį	gyvenimą“	
(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(N-7).
18.00	 „Pagrindinis		

įkaltis“	(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Benas	ir	Keitė“		

(N-7).
21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	Biografinė		

drama		
„127	valandos“	
(N-14).

23.25	Veiksmo	f.	
„Gladiatorių		
karalystė“	(N-7).

1.10	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

2.00	 „Mastrichto	policija“	
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio	vietos.

9.45	 „Įkalčiai“		
(N-7).

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Laukinių	vakarų	

Pelenė“.
13.15	Mados		

legendos.
13.45	 „Fortjė		

faktorius“		
(N-7).

14.45	 „Trauma“	(N-7).
15.45	 „Lova	ir		

pusryčiai“.
17.30	Geros	savijautos	

gidas.
18.00	 „Margaret		

Tečer:	Geležinė		
ledi“.

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Sveikatos		

užtaisas.
20.50	 „Objektas	11“		

(N-7).
21.50	Balticum		

TV	žinios.
22.05	 „Albertas		

Nobsas“		
(N-14).

0.05	 Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

„prAŽuVĘ BornEo DŽiunGlĖSE“
Veiksmo komedija. Vokietija. 2012.
Režisierius U.Baumanas.
Vaidina H.Jenikė, M.Vaichselbraun, M.Ficas.

Borneo saloje investicinį miškininkystės projektą kuriančio Felikso at-
vyksta aplankyti žmona Julija. Ji labai nustemba pamačiusi, kokioje 
nepavydėtinoje situacijoje čia gyvena orangutanai. Vienas jų mažylis 
tiesiog užkariauja Julijos širdį. Moteris šiek tiek nusivylusi, kad prie šių 
žavių gyvūnėlių namų griovimo prisideda ir jos vyras. Aiškėja, kokie 
skirtingi yra sutuoktinių interesai.

tV8
21.05

rekomenduoja

„127 VAlAnDoS“
Biografinė drama. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2010.
Režisierius D.Boilas.
Vaidina Dž.Frankas, E.Temblin.

Patyręs keliautojas ir alpinistas Aro-
nas Ralstonas leidžiasi į tolimą žygį. 
Vyriškis mano esąs pasirengęs vis-
kam, tačiau netikėtai jį ištinka siau-
binga nelaimė. Jis įkrenta į siaurą 
plyšį ir jame įstringa jo ranka. 

„rEmBo. pirmASiS 
KrAuJAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1982.
Režisierius T.Kočevas.
Vaidina S.Stalonė, B.Denehis, 
R.Krena.

Vietnamo karo veteranas Džonas 
Rembo negali atsikratyti patirto 
košmaro. Jis nuolat ieško susiti-
kimų su buvusiais kovų draugais 
ir neranda savo vietos taikiame 
gyvenime.

„SpEciAliStAS“
Veiksmo filmas. JAV, Peru. 1994.
Režisierius L.Ljosa.
Vaidina S.Stalonė, Š.Stoun, 
Dž.Vudas.

Mei tėvai buvo žiauriai nužudyti. 
Nuo tada jos gyvenimas smarkiai 
pasikeitė. Ją valdė vienintelė idėja - 
kerštas. Mei kruopščiai kūrė keršto 
planą, surado potencialų vykdyto-
ją - sprogmenų specialistą Rėjų.

tV6
21.30

lnK
22.10

tV3
23.00
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Pilotas	Balu“.
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	Žvaigždžių	dešimtu-

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

skylė“	(N-7).
12.50	 „Transformeriai.	

Praimas“.
13.20	 „Antinas	Narsuolis“.
13.50	 „Pilotas	Balu“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	 TV	serialas	„Nuostabi	

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

meluoja	geriau“.
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	
19.00	Draugiškos	vyrų	

krepšinio	rungtynės.	
Lietuva	-	Gruzija.	

21.00	Meilė	ar	pinigai?	
21.30	TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	
orai.

22.00	Vikingų	loto.
22.05	TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).
23.05	Veiksmo	f.	„Rembo.	

Pirmasis	kraujas	2“.
1.00	 TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).

6.05	 Labas	vakaras,	Lietuva.
6.35	 „Didysis	filmukų	šou“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kung	Fu	Panda“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

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

„Kita	svajonė“.	Šeimų	
dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

10.30	Tikras	gyvenimas.	
„Kariškas	vaizdelis“.	

11.30	K11.	Komisarai	tiria.	
Senis	tironas	(N-7).

12.10	 K11.	Komisarai	tiria.	
Lemtinga	iškyla	(N-7).

12.55	 „Kung	Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kaukė“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

gyvenimas“	(N-7).
14.50	 „Be	kaltės	kalta“.
17.00	 Labas	vakaras,	Lietuva.
17.30	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	Tikras	gyvenimas.	

„Internete	visi	lygūs“.	
20.20	K11.	Komisarai	tiria.	

Pinigai	iš	dangaus.
21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	
22.10	Veiksmo	f.	„Nuotykių	

ieškotojas“	(N-7).
24.00	 „Havajai	5.0“	(N-7).
0.55	 „Nikita“	(N-7).
1.50	 „Išrinktieji“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

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

prerijose“.
11.00	TV	serialas	

„Lilehameris“	(N-7).
12.00	Emigrantai.
12.50	Lašas	po	lašo.
13.00	TV	serialas	„Rojus	

Lietuvoj“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Bėdų	turgus.
15.00	TV	serialas	„Puaro“.
16.00	TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
17.00	 Istorijos	detektyvai.
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.30	TV	serialas	„Naisių	
vasara“.

19.30	Lietuva	gali.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	TV	serialas	

„Lilehameris“	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Gyvenimas.
23.00	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.30	TV	serialas	„Rojus	
Lietuvoj“.

0.30	 TV	serialas	„Šnipai“	.
1.30	 TV	serialas	„Senis“.

 12.00 	 Emigrantai 12.50 	 „Transformeriai
	 Praimas“

 7.50 	 „Volkeris,	
Teksaso	reindžeris“

Trečiadienis

„PASLAPTINGAS ŽENTAS“
Trileris. Vokietija. 2007.
Režisierius M.Rovicas.
Vaidina B.Rudnik, F.Steteris, T.Urtelis.

Kai populiari rašytoja Kristiana gauna šiurpią nuotrauką ir kai ši pake-
liui į policiją dingsta, ji ima įtarti, kad visi įvykiai gali būti susiję su jos iš 
pažiūros tobulu žentu advokatu Deividu. O šis įkalba rašytojos dukterį 
Gretą apieškoti Kristianos namus. Porelė randa antidepresantų ir Greta 
prieina prie išvados, kad jos mamą kamuoja paranoja.

rekomenduoja

TV8
21.05

„NEVALDOMA GRĖSMĖ“
Veiksmo Trileris. JAV. 2010.
Režisierius T.Skotas.
Vaidina D.Vašingtonas, 
K.Painas, R.Douson.

Jaunas konduktorius Vilas ir paty-
ręs inžinierius Frenkas sužino apie 
traukinį, gabenantį mirtinus che-
mikalus. Reikia rasti būdą sulaikyti 
traukinį, kol mirtinai nuodingos 
medžiagos nepateko į aplinką. 
Tačiau tam nepritaria kompani-
jos vadovas Gelvinas. Jam svar-
biau išsaugoti investicijas, o ne 
gyvybes.

„NUOTYKIŲ IEŠKOTOJAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius Ž.K.Van Damas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, 
R.Muras, Dž.Remaras.

Gatvės klounas su vagiliaujan-
čia berniūkščių gauja bėga nuo 
policijos ir atsiduria piratų laive. 
Piratus užpuola kiti piratai, o jų 
vadas parduoda vaikiną į vergiją. 
Šis patenka į salą, kurioje moko-
ma kovos menų. Po kelerių metų 
buvęs klounas ir piratų vadeiva 
atsiduria čempionate, o vėliau 
vyksta į didelį turnyrą.

„REMBO. PIRMASIS 
KRAUJAS 2“
Veiksmo filmas. JAV. 1985.
Režisierius Dž.P.Kosmatas.
Vaidina S.Stalonė, R.Krena, 
Č.Neiperis.

Džono Rembo vadas Samuelis 
Trautmanas ištraukia jį iš kalėji-
mo ir skiria jam naują užduotį. 
Vietname jis turės vaduoti karo 
belaisvius. Rembo tereikia nufo-
tografuoti kalininimo vietą, bet jis 
imsis ir rimtesnių reikalų.

TV6
21.30

LNK
22.10

TV3
23.05

TV8
7.50,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.45,	10.20	Senoji	
animacija.	9.50	„Linksmieji	draugai“.	11.00	„Pra-
žuvę	Borneo	džiunglėse“.	12.40,	16.00	Gydytojai.	
13.35,	19.00	„Apkabink	mane“.	14.30,	20.35	„Mo-
terys	meluoja	geriau“.	17.00,	23.50	Atvira	virtuvė.	
18.00,	 22.55	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	
vaikučiai.	21.05	Trileris	„Paslaptingas	žentas“.	

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

PBK
5.50,	 20.40	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00,	 9.20	 TV	
kanalas	„Labas	rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Nau-
jienos.	 11.40	 Gyventi	 sveikai.	 12.55,	 14.25	
„Jasmin“.	15.10	„Pėdsakas“.	15.50	J.Menšovos	
laida.	 16.45,	 4.00	 Mados	 nuosprendis.	 17.50	
Susituokime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	
21.05,	2.20	 „Asmeninis	 tyrėjo	Saveljevo	gyve-
nimas“.	23.15	Lietuvos	„Laikas“.	23.25	„Skyry-
bos“.	 0.20	 Informacinė	 laida.	 0.50	 „Gomorra“.	
4.50	Muzikinis	kanalas.	

REN
7.00	Animacinis	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.10	
Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	 10.50	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.50	 Keista	 byla.	 12.45	
„NEXT	3“.	14.35	Nuteisk	mane.	15.35	Žiūrėti	vi-
siems!	16.10	Šeimos	dramos.	17.10	Nemeluok	
man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	
20.20	Kviestinė	vakarienė.	21.25	Pragaro	virtu-
vė.	22.50	Keista	byla.	23.50	„NEXT	3“.	

TV POLONIA
7.05,	15.55	„Zet“	ir	TVP2	vasara	2014	-	vasaros	
daina	(2).	Koncertas.	8.10	Žvaigždžių	keliu.	8.40	
„Tėvas	Mateušas“.	10.20,	18.20,	22.45,	5.10	Po-
lonija	užsienyje.	10.30	Lenkų	pasakos	ir	sakmės.	
„Apie	Zefliką	ir	slibiną“.	10.50,	2.15	„Iki	pertrau-
kos	0:1“.	11.25	„Laukinė	Lenkija“.	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,	 18.50,	 21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	
3.00	 Žinios.	 13.50	 „Aš	 jums	 parodysiu!“	 14.50	
Rytų	studija.	15.25	Okrasa	laužo	taisykles.	17.00	
„Zlotopolskiai“.	17.30,	6.45	„Vilnoteka“.	18.30	TV	
ekspresas.	19.25	II	pasaulinio	karo	enciklopedija.	
19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	
Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.50,	3.45	„Orai	
penktadieniui“.	 23.45	 „Karininkas“.	 0.40	 „Kari-
ninkai“	(1).	2.45	Animacinis	f.	
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7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Prajuokink	mane
10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

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

(N-7).
13.00	 TV	serialas	„Muchtaro	

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

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

sprogimo	teorija“	
(N-7).

20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Romantinė	komedija	

„Niekada	nebūsiu	
tavo“	(N-7).

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).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“	

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

Svečiuose	Galina	
Dauguvietytė	(N-7).

13.00	Gyvenu	čia.
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00, 0.45	

Reporteris.	Orai.
18.45	 „Apaštalas“	(N-7).
19.50	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
21.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Marijonas	
Mikutavičius	(N-7).

22.45	Patriotai	(N-7).
23.45	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.40, 5.55	„Miestai	ir	

žmonės“.
2.00, 3.45, 6.00	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.35, 4.20	Reporteris.
3.05, 4.50	Gongo	Gangas.
5.25	 „Mikropasauliai“	(N-7).
6.35	 „Baikalo	legendos:	

tremtinių	ir	nuotykių	
ieškotojų	keliais	-	iki	
Mongolijos“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
13.45	Pasaulio	lietuvių	

jaunimo	susitikimas	
2014.	

15.25	Pasaulio	lietuvių	
jaunimo	susitikimas	
2014.	Koncertuoja	
grupė	„Biplan“.

16.15	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.40	Būtovės	slėpiniai.	
17.30	Eimunto	Nekrošiaus	

pasaulis.	II	laida.
18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	Senieji	Lietuvos	vie-

nuolynai.	
18.50	Lietuvių	dokumenti-

ka.	18	metų	laukimo.	
19.35	 Anželikos	Cholinos	

šokio	teatras.	2001	m.
20.00	 „Carmen“.	Šokio	

spektaklis.	Choreogr.	
A.Cholina.

21.10	Kultūros	savanoriai.
21.40	 ...formatas.	Poetas	

Vladas	Braziūnas.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	 „Viso	gero,	draugai	

partiniai!“
23.25	KSiela	šokio	erdvėje.	

Anželika	Cholina.	
24.00	Panorama.	
0.25	 „Prokurorai“.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios	Kristinos	

nutikimai“	(N-7).
7.15	 „Draugai	IX“	(N-7).
8.10	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Berniukas	ir	vove-

riukas“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15	Linksmieji	žvėreliai.
10.45	 „Sodo	paslaptys“.
11.15	 „Karadajus“	(N-7).
12.10	 „Seserų	mainai“
13.05	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Senosios	Kristinos	

nutikimai“	(N-7).
15.55	 „Komisaras	Aleksas“.
16.45	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	Tortų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

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

„Konspiracija“		
(N-14).

22.40	 „Mafijos		
daktarė“	(N-7).

23.35	 „Dūmas“	(N-14).
0.30	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas		
(N-7).

10.00	 „Beverli	Hilsas	
90210“	(N-7).

11.00, 1.35	 „Mastrichto	
policija“	(N-7).

12.00	 „Pagrindinis		
įkaltis“	(N-7).

13.00	 „Rezidentai“	(N-7).
13.30	 „Benas	ir		

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

žudikė“	(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(N-7).
18.00	 „Pagrindinis		

įkaltis“	(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Benas	ir		

Keitė“	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	Veiksmo	trileris	

„Nevaldoma	grėsmė“	
(N-14).

23.35	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.45	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

1.35	 „Mastrichto	policija“	
(N-7).

2.30	 „Hubertas	ir	Staleris“	
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Sveikatos		
užtaisas.

9.45	 „Margaret		
Tečer:		
Geležinė	ledi“.

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Trauma“		

(N-7).
12.45	 „Rizikos		

riba“.
14.45	Geros		

savijautos		
gidas.

15.15	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

15.45	 „Neatrastieji“		
(N-7).

17.30	Mados		
legendos.

18.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Rekordininkai.
20.50	 „Detektyvas		

Džo“	(1)	(N-7).
21.50	Balticum		

TV	žinios.
22.05	 „Ruandos		

viešbutis“		
(N-7).

0.15	 Sveikatos		
užtaisas.

 15.25 	 Koncertuoja
	 grupė	„Biplan“

 22.45 	 Patriotai 18.00 	 Žinios  20.50 	 „Detektyvas	Džo“ 13.30 	 „Benas	ir	Keitė“ 12.10 	 „Seserų	mainai“

TV PROGRAMAliepos 30 d. 

Diva Universal Tv
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Orindžo	 apygardos	 namų	
šeimininkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	„Ištekėjusi	
už	 Džonaso“.	 7.30,	 10.50	 „Kardašianų	 šeimos	
aukštuomenės	gyvenimas“.	8.20	„Žvaigždė	kadre“.	
8.45,	21.15	„Išskirtiniai“.	9.10,	13.20,	18.20	„Lie-
žuvautoja“.	 11.40	 „Žvaigždė	 kadre“.	 15.00,	 19.10	
„Mados	projektas“.	15.50,	20.50,	23.45	„Vakarėliai	
aplink	 pasaulį“.	 16.15	 „Nuotykiai	 rojuje“.	 17.05,	
20.25,	22.55	„Mados	kontrolė“.	20.00,	22.30,	1.50	
„Erikas	ir	Džesė“.	0.10	„Gražuolės	iš	vilos“.	

Tv1000
11.20	 „Namas	 monstras“.	 13.15	 „Gera	 mer-
gina“.	 15.10	 „Tėve	 mūsų,	 kuris	 esi	 medyje“.	
17.10	„Stebint	detektyvus“.	19.00	„Ir	čia	priėjo	
Poli“.	 20.50	 „Kada	 atvyksime?“	 22.40	 „Ateini	
čia	arba	gausi	į	dūdą!“	0.45	„Reičel	išteka“.	

Travel
7.00,	 21.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00,	
20.00	Naujo	būsto	paieška.	9.00,	13.00,	18.00	
Kovos	 dėl	 bagažo.	 10.00,	 24.00	 Paminklų	
paslaptys.	 11.00,	 17.00,	 23.00	 Tamsiausios	
Amerikos	paslaptys.	12.00,	16.00	Ekstremalūs	
virėjai:	 ledo	namelis.	15.00	Viešbučių	verslas.	
19.00	Amerikos	maistas.	22.00	Sunki	kelionė.	

Discovery
7.00,	20.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Aukcionų	kara-
liai.	7.50	Relikvijų	medžiotojai.	8.15	 Išgyventi.	
9.10	 Vaikinai	 nuo	 Jukono.	 10.05	 Aukso	 karš-
tligė.	10.55	Didelės	statybos.	11.50,	6.35	Kaip	
tai	pagaminta?	12.40	Apgavikai.	13.35	Greiti	ir	
triukšmingi.	 14.30	 Automobilių	 medžiotojai.	
15.25	Kova	dėl	konteinerių.	18.10	Lombardas.	
18.40	Sandėlių	medžiotojai.	19.05,	1.55	Nekil-
nojamojo	 turto	 agentai.	 19.35,	 2.25	 Karai	 dėl	
bagažo.	 21.00	 Nepaprasti	 dangoraižiai.	 22.00,	
2.50	 Ledynų	 auksas.	 23.00,	 3.50	 Vairuotojai.	
24.00,	4.50	Pelkių	medkirčiai.	1.00,	5.45	Alias-
ka:	paskutinė	riba.	

naTional GeoGraphic
8.00	Ryto	programa.	10.00	„Corvette	ZR1“	au-
tomobilių	 gamykla.	 11.00	 „Viskio“	 sukilimas.	
12.00	Gelbėkis	 nelaimėje.	 14.00	Nenugalimų-
jų	 dvikova.	 15.00	 Laukiniai	 Šiaurės	 gyvūnai.	
16.00	 Laukinė	 Rusijos	 gamta.	 17.00	 Trečiojo	
reicho	 statiniai.	 18.00	 Kas	 brangiau	 parduos	
japoniškų	 automobilių	 detales?	 19.00	 Mokslo	
šėliojimai.	20.00	Išlydyti	pinigai.	21.00	Statyba	
be	taisyklių.	22.00	Kas	brangiau	parduos	pra-
bangių	 sportinių	 automobilių	 detales?	 23.00	
Kalėjimo	 sunkumai.	 24.00	 Auksas	 po	 grindi-
mis.	1.00	Nakties	programa.	

animal
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25	 Laukinės	
būtybės.	 8.15,	 16.30	 B.Beilis	 ir	 pavianai.	 9.10	
Mažylių	planeta.	10.05	Kaip	 išauginti	 leopardą.	
11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20,	6.35	Viskas	apie	
šunis.	12.50,	5.45	Rezervato	prižiūrėtojai.	13.45	
Rezervato	prižiūrėtojai.	14.40,	21.05,	2.25	Afriko-
je.	15.30	Laukinės	būtybės.	17.25	Pandos.	18.20	
Pingvinų	safaris.	19.15,	19.40	Gyvūnų	prieglau-
da.	20.10,	20.40	Styvas	Irvinas:	gelbėjant	laukinę	
gamtą.	22.00,	3.15	Nežinomi	miestai.	22.55,	4.05	
Gyvoji	gamta.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	0.45	
Aš	-	gyvas.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sporT1
11.00	WTA	Baku	Cup.	Moterų	tenisas.	Pusfina-
lis.	13.00	ATP	250	CREDIT	AGRICOLE	SUISSE	
OPEN	GSTAAD.	Vyrų	tenisas.	Pusfinalis.	15.00	
ATP	 250	 ATLANTA	 TENNIS	 CHAMPIONS-
HIPS.	 Vyrų	 tenisas.	 Pusfinalis.	 17.00	 Por-
tugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „FC	 Porto“	 -	 „SL	
Benfica“.	 19.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
Turo	apžvalga.	20.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	
lyga.	 Klaipėdos	 „Neptūnas“	 -	 „Astana“.	 21.45	
NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 22.00	
NBA	krepšinio	 lyga.	Los	Andželo	„Clippers“	-		
Oklahomos	„Thunder“.	24.00	Portugalijos	„Pri-
meira“	lygos	turo	apžvalga.	

viasaT sporT BalTic
9.45	 Futbolas.	 „Manchester	 United“	 -	 „Inter“.	
11.35	 Futbolas.	 „Real“	 -	 „Roma“.	 13.25	 Moto-
sportas.	 Spidvėjus.	 Pasaulio	 taurės	 lenktynės.	
16.25	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	legendos.	
Ianas	 Wrightas.	 16.55	 Futbolas.	 Premier	 lygos	
legendos.	Solas	Campbellas.	17.25	Futbolas.	An-
glijos	Premier	lygos	legendos.	Robertas	Piresas.	
17.55	 Futbolas.	 „Manchester	 United“	 -	 „Inter“.	
19.45	 „Formulė-1“.	Vengrijos	GP	 lenktynių	apž-
valga.	 20.45	 Futbolas.	 Anglijos	 premier	 lygos	
žurnalas.	21.15	Motosportas.	Spidvėjus.	Pasaulio	
taurės	lenktynės.	0.15	Futbolas.	„Real“	-	„Roma“.	
2.05	 Futbolas.	 „Manchester	 City“	 -	 „Liverpool“.	
Tiesioginė	transliacija.	

eUrosporT
9.30	Dviračių	sportas.	10.30	Futbolas.	Europos	
U19	 čempionatas.	 11.30	 Šuoliai	 nuo	 trampli-
no.	Vasaros	 „Grand	Prix“.	 12.30,	 14.00,	 23.40	
Tenisas.	 „ATP	 World	 Tour	 250“	 serija.	 20.00	
Imtynės.	 „Golden	 Grand	 Prix“.	 21.05	 Trečia-
dienio	 sporto	 įvykių	 apžvalga.	 21.10	 Jojimo	
žurnalas.	 22.10	 Raitelių	 klubo	 žurnalas.	 22.15	
Sporto	įvykių	apžvalga.	22.20	Golfas.	„US	PGA	
Tour“.	23.20	Golfo	klubas.	23.25	Jachtų	klubas.	
23.35	Trečiadienio	sporto	įvykių	apžvalga.	0.30	
Lengvoji	atletika.	Jaunių	pasaulio	čempionatas.	
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 20.30 	 Juoko	kovos	  22.45 	Nusikaltimas	ir
	 bausmė

 15.25  		Koncertuoja	
grupė	„Keymono“

 18.30 	 „Naisių	vasara“ 20.35 	 „Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“	

 13.20 	 „Antinas
	 Narsuolis“

TV8
7.40,	15.00	„Žavūs	 ir	drąsūs“.	8.35	„Detektyvė	
Fišer“.	 9.40	 „Linksmieji	 traukinukai“.	 10.05	
Senoji	 animacija.	 10.45	 „Frosto	 prisilietimas“.	
12.40,	16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	
mane“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	geriau“.	
17.00,	23.45	Atvira	virtuvė.	18.00,	22.50	„Meilė	
gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 21.05	Ro-
mantinė	komedija	„Vidurnaktis	Paryžiuje“.	

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,	 20.35	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00,	 9.20	 TV	
kanalas	„Labas	rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Nau-
jienos.	 11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.55,	 14.25	
„Jasmin“.	15.05	„Pėdsakas“.	15.50	J.Menšovos	
laida.	 16.45,	 4.20	 Mados	 nuosprendis.	 17.50	
Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	
21.05,	2.40	 „Asmeninis	 tyrėjo	Saveljevo	gyve-
nimas“.	23.10	Lietuvos	„Laikas“.	23.20	„Skyry-
bos“.	0.20	Informacinė	laida.	0.50	Žvaigždėlai-
vis.	1.05	„Gomorra“.	5.15	Muzikinis	kanalas.	

REn
7.00	Animacinis	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.10	
Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	 10.50	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.50	 Keista	 byla.	 12.50	
„NEXT	3“.	14.35	Nuteisk	mane.	15.30	Žiūrėti	vi-
siems!	16.15	Šeimos	dramos.	17.15	Nemeluok	
man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	
20.20	Kviestinė	vakarienė.	21.25	Pragaro	virtu-
vė.	22.55	Keista	byla.	23.55	„NEXT	3“.	

TV PolonIa
10.20,	 18.20,	 22.45,	 5.10	 Polonija	 užsienyje.	
10.30	 Lenkų	 pasakos	 ir	 sakmės.	 „Juodas	 var-
gas“.	 10.50	 „Sudie,	 Rokfeleri“.	 11.25	 „Laukinė	
Lenkija“.	12.00,	23.00		Polonia	24.	12.40,	17.55,	
1.45	„Dvi	medalio	pusės“.	13.05,	18.55		„Sultinio	
kubelis“.	 13.25,	 18.50,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.45	
„Orai	 penktadieniui“.	 15.45	 15-oji	 Vudstoko	
stotelė.	 „Woodstock	 2009“	 -	 jubiliejinis	 kon-
certas	 „Woodstock	1969	 -	2009“.	16.40	 Lenkų	
valgiai.	17.00	 „Zlotopolskiai“.	 17.30	Klimatas	 ir	
skoniai.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 19.25	 II	 pasauli-
nio	 karo	 enciklopedija.	 19.55	 „Garbės	 laikas“.	
20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	
prognozė.	 21.55	 	 „Komisaras	 Aleksas“.	 23.45	
„Policininkas“.	0.35		„Nusileisti	ant	žemės“.	1.25		
Lenkų	atostogos.	2.15	„Sudie,	Rokfeleri“.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeimi-
ninkės“.	 6.40,	 10.00,	 14.10,	 17.30	 „Ištekėjusi	
už	 Džonaso“.	 7.30,	 12.05,	 16.15,	 20.00,	 23.20	
„Išskirtiniai“.	9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	
10.50	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	11.40	„Žvaigž-
dė	 kadre“.	 15.00,	 19.10	 „Mados	 projektas“.	
15.50,	20.50	„Erikas	ir	Džesė“.	21.40	„Nuotykiai	
rojuje“.	22.30	„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.	

TV1000
7.30	„Reičel	išteka“.	9.40	„Nuogas	vyras“.	11.35	
„Surasti	 tą	vienintelę“.	13.30	 „Pokalbiai	su	kito-
mis	moterimis“.	15.10	„Ir	čia	priėjo	Poli“.	16.55	
„Elžbieta:	 aukso	 amžius“.	 19.00	 „Reičel	 išteka“.	
21.00	„Normandijos	Viešbutis“.	23.00	„Namas	gi-
rios	glūdumoj“.	0.40	„Bremo	Stokerio	„Drakula“.	

TRaVEl
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00,	 20.00	
Naujo	būsto	paieška.	9.00,	13.00,	18.00	Kovos	
dėl	 bagažo.	 10.00,	 24.00	 Paminklų	 paslap-
tys.	11.00,	17.00,	23.00	Tamsiausios	Amerikos	
paslaptys.	 12.00,	 16.00	 Ekstremalūs	 virėjai:	
Meksika.	15.00	Viešbučių	verslas.	19.00	Ame-
rikos	maistas.	Baltimorė.	21.00	Tikrasis	Sietlas.	
22.00	Didžiausios	paslaptys.	Luvras.	

DIscoVERy
7.00,	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Aukcionų	 ka-
raliai.	7.50	Relikvijų	medžiotojai.	8.15	 Išgyventi.	
9.10	Vaikinai	nuo	Jukono.	10.05	Aukso	karštligė.	
10.55	Didelės	statybos.	11.50,	6.35	Kaip	tai	paga-
minta?	12.40	Apgavikai.	13.35	Perkūnas	iš	giedro	
dangaus.	14.30	Automobilių	kolekcininkai.	15.25	
Ekstremali	žvejyba.	18.10	Lombardas.	18.40	San-
dėlių	medžiotojai.	19.05,	1.55	Nekilnojamojo	turto	
agentai.	19.35,	6.10	Karai	dėl	bagažo.	21.00,	5.45	
Dingusių	daiktų	pardavėjai.	21.30,	2.25	Karai	dėl	
bagažo.	22.00,	2.50	Kova	dėl	konteinerių.	22.30,	
3.20	 Likviduotojas.	 23.00,	 3.50	 Garažų	 auksas.	
23.30,	 4.20	 Sandėlių	 medžiotojai.	 24.00,	 4.50	
Mafijos	kodeksas.	1.00	Mirtininko	kelias.	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Gumpert	 Apollo“	
automobilių	gamykla.	11.00	JAV	pilietinio	karo	
trofėjai.	 12.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 13.00	 Išly-
dyti	 pinigai.	 14.00	 Statyba	 be	 taisyklių.	 15.00	
Laukiniai	Šiaurės	gyvūnai.	16.00	Bebrų	užtvan-
ka.	 17.00	 Trečiojo	 reicho	 statiniai.	 18.00	 Kas	
brangiau	parduos	„Mini“	automobilio	detales?	
19.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 20.00,	 24.00	 Tunų	
žvejyba.	 21.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	
22.00	Šamų	žvejyba.	23.00	Kalėjimo	sunkumai.	
1.00	Nakties	programa.	

7.00	 „Pilotas	Balu“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“	.
9.05	 „Meilės	sūkuryje“.
10.10	 „Visada	sakyk	visada“.
11.15	 „Antinas	Narsuolis“.
11.45	 Juokingiausi	Amerikos	

namų	vaizdeliai.
12.20	TV	serialas	„Juodoji	

skylė“	(1)	(N-7).
12.50	 „Transformeriai.	

Praimas“.
13.20	 „Antinas	Narsuolis“.
13.50	 „Pilotas	Balu“.
14.20	Animacinis	f.	

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

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

meluoja	geriau“.
17.50	Kvieskite	daktarą!	

(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.25	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	 „Visos	Australijos	

dulkės“	(1)	(N-7).
21.00	Meilė	ar	pinigai?	
21.30	 TV3	vakaro	žinios.	

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

„Gelbėtojų	būrys“.
23.00	Veiksmo	f.	„Rembo.	

Pirmasis	kraujas	3“.
1.05	 TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kung	Fu	Panda“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

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

„Internete	visi	lygūs“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

11.10	K11.	Komisarai	tiria.	
Pinigai	iš	dangaus.

11.50	Pagalbos	skambutis.
12.55	 „Kung	Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

gyvenimas“	(N-7).
14.50	 „Be	kaltės	kalta“	(N-7).
17.00	 Labas	vakaras,	Lietuva.
17.30	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	Tikras	gyvenimas.	

„Mama	ir	pamotė“.	
20.35	 TV	serialas	

„Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“	(1).

21.30	Žinios.	Verslas.	
Sportas.	Orai.

22.10	Kriminalinis	trileris	
„Smagus	pasivažinė-
jimas“	(N-14).

0.10	 „Havajai	5.0“	(N-7).
1.05	 „Deksteris“	(N-14).
2.00	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Lilehameris“	(N-7).
12.00	Gyvenimas.
12.45	 Žingsnis	po	žingsnio.	

Būstas.
13.00	TV	serialas	„Rojus	

Lietuvoj“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Emigrantai.
15.00	TV	serialas	„Puaro“.
16.00	TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
17.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.30	TV	serialas	„Naisių	
vasara“.

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

Orai.
21.00	TV	serialas	

„Lilehameris“	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Specialus	tyrimas.
23.00	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.30	 „Rojus	Lietuvoj“.
0.30	 TV	serialas	„Šnipai“.
1.30	 TV	serialas	„Senis“.

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

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Prajuokink	mane.
10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	 Mano	virtuvė		
geriausia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

sprogimo	teorija“	
(N-7).

20.30	Juoko	kovos	(N-7).
21.30	Komedija	„Žandaras	

veda“	(N-7).
23.20	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

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

1.10	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.10	 Bamba	TV	(S).

7.20	 Reporteris.
8.00	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Kaip	užauginti	

planetą.	Gyvybė	iš	
šviesos“	(1).

14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00, 0.45	

Reporteris.	Orai.
18.45	 „Apaštalas“	(N-7).
19.50	 „Pragaras	ant	ratų“	(1).
21.00	Pasaulis	X	(N-7).
22.45	Nusikaltimas	ir	baus-

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

23.45	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.40, 5.55	„Miestai	ir	

žmonės“.
2.00, 3.45, 6.00	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.35, 4.20	Reporteris.
3.05, 4.50	Gongo	Gangas.
5.25	 „Mikropasauliai“	(N-7).
6.35	 „Baikalo	legendos:	

tremtinių	ir	nuotykių	
ieškotojų	keliais	-	iki	
Mongolijos“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Romantiškas	virtuo-

zas	Andrius	Žlabys.
13.45	Pasaulio	lietuvių	

jaunimo	susitikimas	
2014.	Diskusija	
„Eksportas.	Lietuvos	
identitetas	ir	lietuviš-
ko	verslo	ypatumai“.

15.25 		Pasaulio	lietuvių	
jaunimo	susitikimas	
2014.	Koncertuoja	
grupė	„Keymono“.	

16.15	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.40	Būtovės	slėpiniai.	
17.30	Eimunto	Nekrošiaus	

pasaulis.	III	laida.
18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 „Prokurorai“.
19.00	Vileišiada.	Šeimos	ir	

valstybės	istorija.	
19.25	 „Medininkai.	

Nebaigta	byla“.	
20.10	 Likimai.	Tomas	Šernas.
20.40	Choreografinės	

miniatiūros	„Naktis	
su	Karmen“.	2000	m.

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

šventė.	
24.00	Panorama.	
0.25	 „Viso	gero,	draugai	

partiniai!“
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liepos 31 d. 

 11.45 	 „Kitame	laido
	 gale“

 9.30 	 Vienam	gale
	 kablys

 14.00 	 „Superauklė“

AnimAl
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Laukinės	
būtybės.	 8.15,	 16.30	 B.Beilis	 ir	 pavianai.	 9.10	
Pandos.	10.05	Pingvinų	safaris.	11.00	Gyvūnų	
teritorija.	12.20,	6.35	Viskas	apie	šunis.	12.50,	
5.45	 Veterinaro	 pagalba.	 13.45	 Draustinio	 pri-
žiūrėtojai.	 14.40,	 21.05,	 2.25	 Afrikoje.	 15.30	
Laukinės	būtybės.	17.25	Bušo	sodai.	18.20	Lau-
kinis	gyvenimas.	19.15,	19.45	Nežinomi	mies-
tai.	20.10	Gyvoji	 gamta.	22.00,	3.15	Aligatorių	
tramdytojai.	 22.55,	 4.05	 Patys	 pavojingiausi:	
išsami	 apžvalga.	 23.50,	 4.55	 Gyvūnų	 policija.	
0.45	Banginių	karai.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

Sport1
10.00	Čempionai	LT.	Tarptautinis	laisvųjų	imtynių	
turnyras.	 11.00	 WTA	 Baku	 Cup.	 Moterų	 tenisas.	
13.00	ATP	250	CREDIT	AGRICOLE	SUISSE	OPEN	
GSTAAD.	Vyrų	tenisas.	Pusfinalis.	15.00	ATP	250	
ATLANTA	TENNIS	CHAMPIONSHIPS.	Vyrų	teni-
sas.	Pusfinalis.	17.00	Portugalijos	„Primeira“	lyga.	
„V.Guimaraes“	-	„Arouca“.	19.00	Portugalijos	„Pri-
meira“	lygos	turo	apžvalga.	20.00	VTB	Vieningoji	
krepšinio	lyga.	Klaipėdos	„Neptūnas“	-	Rygos	VEF.	
21.45	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	22.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“	 -	 Indianos	
„Pacers“.	 24.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Vašingtono	
„Wizards“	-	Portlando	„Trail	Blazers“.	

ViASAt Sport BAltic
9.10	 Golfas.	 Inside	 the	 PGA	 Tour	 žurnalas.	
9.40	Golfas.	Europos	turo	savaitės	apžvalga.	
10.10	 „Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 11.10	
Futbolas.	 Anglijos	 premier	 lygos	 žurna-
las.	 11.40	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	
žvaigždės	 -	 Peteris	 Schmeichelis.	 12.10	
Futbolas.	 „Manchester	 City“	 -	 „Liverpool“.	
14.00	 Motosportas.	 Spidvėjus.	 Didžioji	 Bri-
tanija.	 17.00	 Motosportas.	 Spidvėjus.	 Pa-
saulio	 taurės	 lenktynės.	20.00	Motosportas.	
Spidvėjus.	 Pasaulio	 taurės	 lenktynės.	 Tie-
sioginė	 transliacija.	 23.00	 Futbolas.	 „Man-
chester	City“	 -	 „Liverpool“.	0.50,	2.50	Ledo	
ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	Ketvirtfinalis.	
5.30	 Motosportas.	 Spidvėjus.	 Pasaulio	 tau-
rės	lenktynės.	

EuroSport
9.30	Dviračių	sportas.	Valonijos	 turas.	10.30	
Šuoliai	nuo	tramplino.	Vasaros	„Grand	Prix“.	
11.30	 Futbolas.	 Europos	 U19	 čempionatas.	
12.45,	 14.00,	 24.00	 Tenisas.	 „ATP	 World	
Tour	 250“	 serija.	 19.45	 Futbolas.	 Europos	
U19	 čempionatas.	 22.15	 Kovinis	 sportas.	
„K1	 Fight	 Series“.	 1.30	 Imtynės.	 „Golden	
Grand	Prix“.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Mano	tėtis	kalba	„š...“
7.15	 „Draugai	IX“	(N-7).
8.10	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15	Linksmieji	žvėreliai.
10.45	 „Sodo	paslaptys“.
11.15	 „Karadajus“	(N-7).
12.10	 „Seserų	mainai“	(N-7).
13.05	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Mano	tėtis		

kalba	„š...“
15.55	 „Komisaras	Aleksas“	

(N-7).
16.45	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	Tortų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

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

žudystės	VI.	Sakmė	
apie	du	kaimelius“	
(N-14).

23.00	Drama	„Sekso	
magistrai“	(N-14).

24.00	 „Užribis“	(N-7).
0.55	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
11.00, 2.35	 „Mastrichto	

policija“	(N-7).
12.00	 „Pagrindinis		

įkaltis“	(N-7).
13.00 	„Rezidentai“		

(N-7).
13.30 	„Benas	ir		

Keitė“	(N-7).
15.00	 Išlikimas		

(N-7).
16.00	 „Vampyrų	žudikė“	

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“		
(N-7).

18.00	 „Pagrindinis	įkaltis“	
(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

20.00	 „Benas	ir		
Keitė“	(N-7).

21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	Kriminalinė		

drama		
„Kolumbiana“		
(N-14).

23.50	Trileris	„Paskutinė	
valia“	(N-7).

1.50	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

2.35	 „Mastrichto	policija“	
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Objektas	11“		

(N-7).
10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Kitame		

laido		
gale“.

14.10	 „Įkalčiai“		
(N-7).

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

17.30	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

18.00	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Geros		

savijautos		
gidas.

20.50	 „Trauma“		
(N-7).

21.50	Balticum		
TV	žinios.

22.05	 „Margaret		
Tečer:		
Geležinė		
ledi“.

23.05	 „Objektas	11“		
(N-7).

0.05	 „Įkalčiai“		
(N-7).

„ViDurnAKtiS pArYŽiuJE“
Romantinė komedija. JAV, Ispanija. 2011.
Režisierius V.Alenas.
Vaidina O.Vilsonas, R.Makadams, M.Kenedi.

Džilas su Ineza atvyksta atostogauti į Paryžių. Džilas - Holivudo filmų 
scenarijaus autorius. Tačiau jam nesiseka parašyti pirmąjį romaną. Pary-
žius jam labai patinka. Jis nori po vestuvių jame gyventi. Tačiau Ineza 
mąsto visai kitaip. Kartą, jai išėjus šokti su draugėmis, Džilas vaikštinėja 
po naktinį miestą ir šis jį įkvepia. Tokie pasivaikščiojimai tampa kasdie-
nybe ir kyla pavojus, kad jie įsimylėjėlius atstums vieną nuo kito.

tV8
21.05

rekomenduoja

„KolumBiAnA“
kRiminalinė dRama. 
JAV, Prancūzija. 2011.
Režisierius O.Megatonas.
Vaidina Z.Saldana, M.Vartanas.

Katalėja Restrepo laimingai leidžia 
savo vaikystę saulėtoje Bogotoje. 
Deja, žiauriai nužudomi abu jos 
tėvai. Ketė, tuo metu sulaukusi 
vos dešimties, tampa pagrindine 
klaikaus įvykio liudininke. 

„pASKutinĖ VAliA“
tRileRis. JAV. 2010.
Režisierius B.Hafas.
Vaidina T.Onil, T.Berendžeris, 
P.Maldunas.

Jauna gražuolė Heiden neteisingai 
apkaltinama nužudžiusi savo vyrą. 
Surinkęs visus tariamus įkalčius, de-
tektyvas pasiunčia Heiden už grotų. 
Matydama aplinkui vien tik apgau-
lę, korupciją ir melą, jauna moteris 
nusiteikia ilgai ir nuožmiai kovai.

„SmAGuS pASiVAŽinĖJimAS“
kRiminalinis tRileRis. JAV. 2001.
Režisierius Dž.Dalis.
Vaidina L.Sobieski, S.Zanas, 
P.Volkeris.

Liuisas dar mokykloje pamilo Veną, 
tad nenuostabu, kad vos tik ji pra-
sitaria trokštanti vasaros atostogų 
grįžti namo, jis nusiperka automobilį 
ir skuba jos parsivežti. Pakeliui Liuisas 
iš kalėjimo ištraukia brolį Fulerį. 

tV6
21.30

lnK
22.10

tV6
23.50
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ETERIO ŽMONĖS

Koks tas pirmas kartas TV eteryje?
Kadangi didžioji televizijos vedėjų dalis  
nesikeičia metų metais, TV eterio naujokus 
pastebėti nesunku. Šiemet vedėjo amplua 
debiutavo MoniKa MazaliausKaiTė (24), 
(lnK orų pranešimai), dainininkė siMona 
nainė (25), (atrankos į „Euroviziją“)  
ir radijo laidų vedėja RaMinTa  
VyŠniausKaiTė (27), (TV3 projektas  
„Mano geriausia draugė“). Merginos  
atviravo, kad vieni susikurti mitai apie  
darbą priešais TV kameras sugriuvo, kiti  
pasitvirtino. Belieka tik spėlioti, ar laimė 
joms nusišypsos ir naujajame TV sezone.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Šiuo metu atostogaujanti Monika 
Mazaliauskaitė norėtų ateityje savo 
karjerą sieti su televizija arba radiju

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Monika Mazaliauskaitė: 
Atsidūriau tinkamu laiku 
tinkamoje vietoje

Visus metus LNK eteryje orų prognozes prane-

šinėjusi M.Mazaliauskaitė dabar mėgaujasi pelnytu 

poilsiu. Po motinystės atostogų grįžus Karolinai Liu-

kaitytei, Monika džiaugiasi turėjusi progą susipažin-

ti su TV virtuve ir neatmeta galimybės savo ateitį 

sieti su šia sritimi. „Darbas LNK davė daug gerų 

dalykų. Maža to, kad išmokau taisyklingos dikcijos, 

bet ir praplečiau savo suvokimą apie televiziją, apie 

tai, kaip funkcionuoja žurnalistikos virtuvė“, - apie 

patirtį pasakojo Monika.
Sunkiausia merginai buvo susidoroti su dikcija, 

bet ilgos pamokos ir užsispyrimas padėjo perlaužti 

ledus. „Prieš patekdama į TV eterį, neturėjau jokios 

panašios patirties. Maniau, kad norint patekti į tele-

viziją reikia joje turėti arba pažinčių, arba kokį nors 

tvirtą užnugarį. Bet šis mitas nepasitvirtino. Man 

išėjo taip, kad atsidūriau tinkamu laiku tinkamoje 

vietoje“, - atviravo buvusi orų pranešėja.

Nors, atrodytų, kas gali nutikti pranešinėjant orų 

prognozę, stresinių situacijų netrūko. „Pamenu, kar-

tą filmavome medžiagą ir man pasakojant apie orus 

susprogo kameros lempa. Dėl to visoje žinių tarny-

boje dingo elektra. Reikėjo laukti kokį pusvalandį, 

kol viskas atsikurs. Kai elektra atsirado, įvykis pa-

sikartojo. Laimei, reportažą įrašyti pavyko“, - pasa-

kojo Monika.
Paklausta, ar ateityje norėtų tęsti darbą televizi-

joje, mergina neabejotinai sakė, kad taip. „Norėčiau 

dirbti televizijoje arba radijuje. Nors šiuo metu atos-

togauju, nuo rudens ieškosiuosi darbo“, - pasakojo 

politikos ir medijų specialybę įgijusi M.Mazaliaus-

kaitė.
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Veidai

TELEVIZIJAeTeRiO ŽMONĖs

Simona Nainė:  
Pirmo blyno prisvilo tik krašteliai

Nors scena dainininkei S.Nainei - ne naujiena, raiškiai kalbėti 
priešais TV kameras merginai buvo tikras iššūkis. „Dainuoti ir vesti 
laidą yra du skirtingi dalykai. Reikėjo išmokti taisyklingos dikcijos, 
kalbėti neskubant, prisitaikyti prie kitų žmonių“, - pasakojo atlikėja.

Prieš sutikdama vesti „Eurovizijos“ atrankas S.Nainė nieko ypatin-
go nesitikėjo. „Buvo įdomu viską pamatyti iš kitos pusės. Dabar supran-
tu, kiek toks projektas kainuoja nervų, koks jis svarbus yra tiek atlikė-
jams, tiek organizatoriams“, - įspūdžiais dalijosi dainininkė. Pasinervin-
ti teko ir pačiai Simonai - ji prisipažino, kad kiekvieną jos išėjimą į 
sceną kaskart lydi jaudulys. „Aš jį apibūdinu kaip jausmą prieš mokyklos 
kontrolinį darbą, kai neparuošei pamokų. Nors pamokos šį kartą ir buvo 
paruoštos, virpuliukas nedavė ramybės. Kita vertus, aš manau, kad jei 
lipdamas į sceną nejauti jaudulio, tai jau blogai“, - svarstė atlikėja.

Paklausta, ar buvo nutikę kokių nors kuriozų, Simona prisiminė 
tik vieną, kai visai netyčia supainiojo Viliją Matačiūnaitę ir Miją. „Prieš 
tai kalbėjome, kad Vilija ir Mija abi iš tikrųjų yra Vilijos, todėl ir su-
sipainiojau. Bet išsisukti iš tokių situacijų man padeda sugebėjimas 
pasijuokti iš savęs, tą kartą jis manęs taip pat nenuvylė“, - šypsojosi 
dainininkė.

Apibendrindama Simona savo debiutą televizijos eteryje įvertino 
visai neblogai. „Pirmas blynas išėjo tik su prisvilusiais krašteliais. 
Džiaugiuosi, kad nuo nieko negavau jokios pylos ar labai didelių kri-
tinių pastabų. Jei kas nors ką ir pasakydavo, stengdavausi daugiau 
tokių klaidų nedaryti“, - sakė atlikėja.

Ar nuo rudens merginą bus galima ir vėl išvysti TV eteryje, kol kas 
Simona pasakyti negalėjo. „Viskas bus aišku tik rugsėjį. Kol kas nega-
vau jokių pasiūlymų vesti kokią nors laidą, bet kas žino - gal dalyvau-
sime kokiame nors projekte“, - intrigavo grupės „Pinup“ narė.

Raminta Vyšniauskaitė: 
Paragavus televizijos, norisi dar

TV3 eteryje su projektu „Mano geriausia draugė“ debiu-
tavusi R.Vyšniauskaitė pasakojo, kad darbas televizijoje išmo-
kė daugybės dalykų. „Išmokau būti kantresnė, greičiau susi-
kaupti. Nors laida buvo netiesioginė, nesinorėjo kankinti visos 
kūrybinės komandos ir daryti daugybę dublių, norėjau viską 
padaryti gerai iš pirmo karto. Be to, toks darbas išmokė gal-
voti apie savo kūno kalbą, nes radijuje dėl to visai nekvaršinau 
sau galvos“, - pasakojo Raminta. Dar vienas įgūdis, kurį ji tu-
rėjo galimybę patobulinti dirbdama TV eteryje, - kaip prižiū-
rėti ir puoselėti savo grožį. „Tai nereikšmingi dalykai, bet jie 
praverčia gyvenime“, - šypsojosi „Power Hit Radio“ laidų ve-
dėja.

Vienintelis mitas, kuris apie darbą televizijoje jai pasitvir-
tino: kad patekęs į ją nebeturi kelio atgal. „Kartą paragavęs 
negali sustoti. Čia tikrai yra tiesos. Iš pradžių prieš filmavimus 
labai jaudindavausi, bet kai įsivažiavau, tapo smagu“, - pasa-
kojo Raminta. Ar rudenį jai bus patikėtas kokios nors laidos 
vairas - mergina atskleisti nenorėjo. Tokio fakto ji nei patvir-
tino, nei paneigė.

Tiesa, nors atsiliepimų Raminta sulaukė vien teigiamų, 
pati savo debiutą vertina gana kritiškai. „Norėčiau laisviau 
jaustis prieš kameras, mažiau žiūrėti į parašytą tekstą, daugiau 
sakyti savų minčių. Bet visa tai ateina bėgant laikui“, - svars-
tė TV ir radijo laidų vedėja.

Dainininkė Simona Nainė 
įsitikinusi - jei lipdamas į sceną 

nejauti jaudulio, lauk bėdos
Stasio Žumbio nuotr.

„Power Hit Radio“ laidų vedėją 
Ramintą Vyšniauskaitę darbas 
televizijoje išmokė kantrybės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Holivudo aktorė Sandra Bulok (Sandra Bullock) nesivelia į skandalus, nepatenka į kompromi-
tuojančias situacijas ir neduoda pagrindo melagingiems gandams spaudoje. Filmavimo aikšte-
lėje ji pasitempusi ir susikaupusi, o kasdienybėje - paprasta, patogiais drabužiais apsirengusi, tik 
blakstienas pasiryškinusi ketverių metų sūnaus mama. liepos 26 d. 50-metį švęsianti moteris at-
rodo nuostabiai. Tačiau išorinis grožis dar ne viskas. Jos aštrus protas ir humoro jausmas toks, kad 
galima cituoti kiekvieną jos interviu. Pateikiame keletą Holivudo žvaigždės citatų, atskleidžiančių 
ne tik aktorės sąmojingumą, bet ir jos lūkesčius bei baimes.

 S.Bulok -  
ant 50-mečio slenksčio

Holivudo garsenybė nevengia 
bendrauti su savo gerbėjais

l Sandra Bulok gimė 1964 m. liepos 26 d. 

Virdžinijoje, JAV.
l Ji turi Amerikos ir Vokietijos pilietybę.

l Savo karjerą kine pradėjo 1987 m.

l 2005 m. ištekėjo už televizijos laidų vedėjo Džesio 

Džeimso (Jesse James), bet po penkerių metų išsiskyrė.

l 2010 m. įsivaikino berniuką Luisą (Louis).

l Už filmą „Nematoma pusė“ buvo apdovanota 

„Oskaru“ ir „Auksiniu gaubliu“.

DOsJĖ

„Vienintelis Vyras, paVogęs mano širdį, 
yra mano sūnus“

„moterys - kaip orkaitės. mums reikia  
5-15 minučių, kad įkaistume“

„Žinomumas yra tai, kai sulūŽus taVo 
kompiuterio modemui meistras į taVo namus 
atVyksta greičiau nei pas kitus klientus“

„Viskas didelėmis dozėmis taVe praŽudys. 
net ir laimė“

„Jei rytoJ numirčiau, ar būčiau pasiekusi 
Viską, ko norėJau? ne. bet būčiau pasiekusi 
Viską, kas mane padarė laimingą“

„turiu brangų pomėgį: perku namus, 
Juos perdarau, tada nugriaunu, 
pastatau iš nauJo tokius, kokius 
įsiVaizduoJu. noriu būti architektė“

„po kurio laiko nebeŽinai, kiek tau metų, 
nes per daug kartų apie tai melaVai“

„ar aš norėčiau skristi į kosmosą? ne. 
galbūt tą padaryčiau tuomet, kai Viską 
padaryčiau šioJe planetoJe“

„tikiuosi, kad kas nors išras tokią 
mašiną, į kurią galėsi įVesti saVo norimą 
amŽių, o Ji be Jokių chirurginių įsikišimų 
taVe paJaunins“

„aš buVau optimistė, bet dabar supratau, 
kad niekas neVyksta taip, kaip aš tikiuosi“

„geros mamos - daŽniausiai yra grieŽtos 
mamos“

CitatOs

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Aktorės Sandros Bulok 
(Sandra Bullock) ir televizijos 
laidų vedėjo Džesio Džeimso 
(Jesse James) santuoka truko 
penkerius metus

EPA-Eltos nuotr.

2010 m. aktorė už vaidmenį 
filme „Nematoma pusė“ buvo 

apdovanota „Oskaru“
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Ištroškusiems adrenalino

Filmo „kraujo kerštas“ pliusai minusai

Mums labai patiko Lotynų Amerikos ritmų pripildyti garso takeliai.
Vienas filmo išskirtinumų ir stipriųjų pusių - netipinė pagrindinė herojė. 

Filme nebuvo nei labai juokingų, nei labai įtemptų scenų ar momentų. 
Filmas nėra labai išsiskiriantis iš kitų šio žanro filmų.

Eimantė Juršėnaitė

- Koks tas „Kraujo kerštas“?
- Pasirinkę šį filmą, tikrai neblogai pra-

leidome laiką. Kaip Tadas juokavo, tai fil-
mas apie moteriškosios lyties Stiveną Si-
galą. Galbūt todėl man jis patiko netgi la-
biau nei vyrui. Iš esmės tai tikrai neblogas 
filmas.

- O kam rekomenduotumėte jį pa-
sižiūrėti?

- Galbūt tai ne tas filmas, kurį lengva 
ranka rekomenduočiau visiems. „Kraujo 
kerštas“ ne itin tinkamas žiūrėti šeimai ar 
romantiškam vakarui, tačiau, manau, jis pa-
tiktų jaunimui, kuris mėgsta veiksmo tri-
lerius. Po darbų ar sunkios dienos šis filmas 
bus tikrai puiki proga atsipalaiduoti. 

- O ar labai sudomino siužeto vin-
giai?

- Tai lengvo pobūdžio filmas, tačiau, 
kaip veiksmo trilerio, jo siužetas išties įdo-
mus. Šiokia tokia intriga išlaikyta, tad buvo 
tikrai įdomu pamatyti, kuo viskas baigsis.

- Kurio aktoriaus vaidyba patiko 
labiausiai?

- Labiausiai įsiminė pagrindinę heroję 
suvaidinusi aktorė Džina Karano (Gina 
Carano). Ji stipri moteris. Ji nėra standar-
tinė gražuolė, atliekanti pagrindinius vaid-
menis, tačiau labai žavi ir išsiskirianti mo-
teris. Ji puikiai tiko kovingos, ryžtingos 
moters vaidmeniui.

- O kokius filmus su vyru dažniau-
siai renkatės laisvalaikiu?

- Kadangi labai mėgstame pasijuokti, 
dažniausiai renkamės komedijas ar ro-
mantiškus filmus. Taip pat mums patinka 
istoriniai filmai, sudėtingi siužeto vingiai. 
Nors šį sykį pasirinkome veiksmo trile-
rį, tai nėra mėgstamiausias mūsų su vy-
ru žanras. 

„kraujo kerštas“

n Žanras: kriminalinis veiksmo trileris, Didžioji 

Britanija
n Režisierius: John Stockwell

n Vaidina: Gina Carano, Dann Trejo, Luis 

Guzman, Amaury Nolasco ir kiti.

Filmas

Kino kritikais šįkart tapo šokėjas Tadas Rimgaila (30) ir keksiukų karaliene tituluoja-
ma jo žmona liucina (25). Pasirinkę trilerį „Kraujo kerštas“, vasaros vakarą jie pagardino 
Karibų karščiu ir adrenalino prieskoniu. Kadangi liucina juokėsi, kad šis filmas jai patiko 
netgi labiau nei jos vyrui, ji ir pasidalijo jųdviejų įspūdžiais kine.

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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KINAS

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
25-31 d. 15, 17.10, 18.10, 20.30, 21.50 val.
„Barbekiu“� (komedija, Prancūzija, N-13) - 25-31 d. 
16.40, 19.10, 21.30 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 25-31 d. 10.40, 16, 18.50, 20.15, 21.40 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, N-7) - 25-31 d. 10.25, 13, 
15.30, 17.50 val.
„Išvalymas: anarchija“� (siaubo f., JAV, N-16) -  
25-31 d. 13.20, 15.55, 18.25, 20.50 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 11.15, 13.50, 
19 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 25-31 d. 10.15, 11.30, 14.25 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, 3D, V) - 25-31 d. 13.40, 15.45 val.
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 25-31 d. 11.45, 19.20, 21.20 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 14.15, 17.40, 21 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 25-31 d. 10.50 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 25-31 d. 12.15 val.
„Atostogos“� (romantinė muzikinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 25-31 d. 13.30 val.
„Atpildas“� (biografinė drama, JAV, Vokietija, N-16) -  
25-31 d. 16.15 val.
„Kalakutai: atgal į ateitį“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 11 val. (Vasaros seansas 
vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
25-31 d. 12.15, 14.25, 16.35, 18.50, 21.15 val.

„Barbekiu“� (komedija, Prancūzija, N-13) - 25-31 d. 
11.50, 14.15, 16.45, 19.10, 21.30 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 25-31 d. 12, 15, 18.15, 21.10 val.
„Išvalymas: anarchija“� (siaubo f., JAV, N-16) -  
25-31 d. 13.20, 15.45, 18.20, 20.45 val.
„Atpildas“� (biografinė drama, JAV, Vokietija, N-16) -  
25-31 d. 13.50, 16.25, 19.05, 21.50 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 11, 13.30, 
16.15, 18.45, 21.20 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 12.15,  
14.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f.,  
originalo k., JAV, V) - 25-31 d. 11.30 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 14, 17.30, 20.50 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 25-31 d. 11.40, 16 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, 
3D, V) - 25-31 d. 13.50, 18.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 11.15 val.
„Atostogos“� (romantinė muzikinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 25-31 d. 17.15 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 25-31 d. 19.40 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
25-31 d. 20.30 val.
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 25-31 d. 21.50 val.
„Vėžliuko Semio nuotykiai 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Belgija, V) - 25-31 d. 11.30 val. 
(Vasaros seansas vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 25 d. 16.30 val.  
26 d. 18.20 val. 27 d. 16.10 val. 28 d. 21.30 val. 29 d. 
21.10 val. 31 d. 21.15 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 25 d. 18.20 val. 26 d. 16 val. 27 d. 
20.40 val. 28 d. 19.10 val. 30 d. 16.30 val.

„Rojus: Meilė“� (drama, Austrija, Prancūzija, Vokietija) - 
25 d. 20.40 val. 29 d. 16.20 val.
„Volstryto Vilkas“� (biografinė komiška drama, JAV) - 
26 d. 20.10 val.
„Taksistas“� (drama, JAV) - 27 d. 18 val.
„Rojus: Tikėjimas“� (drama, Austrija, Prancūzija, 
Vokietija) - 28 d. 17 val. 31 d. 19.10 val.
„Violeta“� (drama, Prancūzija) - 29 d. 18.40 val.
„Rojus: Viltis“� (drama, Austrija, Prancūzija) - 30 d. 
18.50 val.
„Didis grožis“� (komiška drama, Italija, Prancūzija) -  
30 d. 20.40 val.
„Lorė“� (drama, Australija, Vokietija, Jungtinė Karalystė) - 
31 d. 17 val.

MULTIKINO OZAS
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
25-31 d. 12.15, 15, 16.45, 19.45, 22 val.
„Barbekiu“� (komedija, Prancūzija, N-13) - 25-31 d. 
19.30, 21.45 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės  
fantastikos f., JAV, N-13) - 25-31 d. 11, 13.45, 16.30, 
18.45, 21.30 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, 3D, V) - 25-29, 31 d. 10.15, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30 val. 30 d. 11.30, 13.30, 15.30 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 25, 27-31 d. 10.45, 12.45, 14.45, 17.30 val. 
26 d. 13, 14.45, 17.30 val.
„Išvalymas: anarchija“� (siaubo f., JAV, N-18) -  
25-29, 31 d. 12.45, 17.15, 19.30, 22 val. 30 d. 17.15, 
19.30, 22 val.
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 25-31 d. 18.45, 21.15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-29, 31 d. 10.15, 
12.30, 15, 17.30 val. 30 d. 10.15, 12.45, 15, 17.30 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 11.15, 13.45, 
16.15, 19.15 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 14.30, 17.45, 21 val.

Anė ir Džėjus vedę jau dešimt metų, 
susilaukę dviejų vaikų ir iki kaklo panirę į 
įprastą šeimos rutiną. Pačioje santykių 
pradžioje jų aistros galėjo pavydėti dauge-
lis, tačiau dabar įžiebti ugnelei reikia nau-
jų, išradingesnių priemonių.

Ištaikiusi progą, kai vaikų nėra namuo-
se, porelė nusprendžia paeksperimentuo-
ti ir paįvairinti savo intymųjį gyvenimą. Po 
neilgų diskusijų apsistojama ties idėja sek-
sualinius eksperimentus nufilmuoti. Žiū-
rėdama į šį reikalą itin rimtai, porelė iš-
spaudžia net trijų valandų vaizdo įrašą su 
pačiomis įvairiausiomis pozomis. Laimin-
gi, tačiau visiškai nusivarę nuo koto, Anė 
ir Džėjus užmiega.

Užmiega visiškai nepagalvoję apie 
išmaniųjų technologijų galimybes. Pra-

Premjera

„Seks video“
„Sex Tape“

Filmo „Seks video“ žvaigždės - 
Kameron Dias (Cameron Diaz) ir 
Džeisonas Segelas (Jason Segel)
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„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 25-31 d. 21.30 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 25-31 d. 
10.30 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 26 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Barbekiu“� (komedija, Prancūzija, N-13) - 30 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Keršto aitvaras“� (veiksmo f., JAV) - 25 d. 16.30 val.
„Plastikas“� (veiksmo f., D.Britanija, N-16) - 25 d.  
18.10 val. 31 d. 16.30 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV) - 26 d. 16 val. 30 d. 16.30 val.
„Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus“�  
(nuotykių f., Lietuva) - 26 d. 17.30 val.
„Aurora“� (drama, Lietuva) - 26 d. 18.10 val.
„Samsara“� (dokumentinis muzikinis f., JAV) - 29 d. 
16.30 val.
„Vardas tamsoje“� (drama, Lietuva) - 29 d. 18.10 val.
„Julija“� (dokumentinis f., Vokietija, Lietuva) - 30 d.  
18.10 val.
„Kartą Niujorke“� (drama, JAV) - 31 d. 18.10 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 25-
31 d. 11.45, 14, 16.10, 18.30, 21, 23.20 val. (23.20 val. 
seansas vyks 25-26 d.).
„Barbekiu“� (komedija, Prancūzija, N-13) - 25-31 d. 
14.15, 19.40, 21.50 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 25-31 d. 13.10, 16, 18.50, 21.30 val.
„Išvalymas: anarchija“� (siaubo f., JAV, N-16) -  
25-31 d. 13.45, 16.20, 18.40, 21.15, 23.40 val. (23.40 val. 
seansas vyks 25-26 d.).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 10.30, 13, 
15.45, 17.40 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 12.20, 14.45, 
18.20 val.

„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, 3D, V) - 25-31 d. 11.20, 13.20, 15.30 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 25-31 d. 10.15, 17.10 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“�  
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 10.40, 16.30, 
20.10 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 25-26 d. 23.10 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 25-31 d. 20.45, 21.40, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 25-26 d.).
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) -  
25, 27, 29, 31 d. 10.50 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 26, 28, 30 d. 10.50 val.
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 25-31 d. 19.10 val.
„Plastikas“� (veiksmo komedija, D.Britanija, N-16) -  
25-26 d. 23.50 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 25-31 d. 11.30 val. 
(Vasaros seansas vaikams).

CINAMON
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
25-31 d. 15.45, 20.30, 22.30 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 26, 28, 30 d.  
13.30 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, 3D, V) - 25-31 d. 11.30, 13.45 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 25-31 d. 12.30, 16.30, 18.30 val. (26 d. 
12.30 val. seansas nevyks).
„Išvalymas: anarchija“� (siaubo f., JAV, N-16) -  
25-31 d. 22.15 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 25-31 d. 18.45, 21.30 val.
„Atpildas“� (veiksmo f., JAV, Vokietija, N-16) -  
25, 27, 29, 31 d. 13.30 val.
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 25-31 d. 11, 16.15, 18 val.

„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 12,  
14.15, 16.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10.45, 13, 15.15, 
17.30, 19.45 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 19 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 25-31 d.  
20.45 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 26 d.  
12.15 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 25-31 d. 
22 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 14.30 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
25-31 d. 11.15, 13.30, 15.45, 18.45, 21.20, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 25-26 d.).
„Barbekiu“� (komedija, Prancūzija, N-13) -  
25-31 d. 16.10, 21.10, 23.55 val. (23.55 val. seansas  
vyks 25-26 d.).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 10.30,  
13.15, 16, 18.20 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 12.20,  
16.50 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 25-31 d. 13.20, 18, 21, 23.20 val. (23.20 val. 
seansas vyks 25-26 d.).
„Išvalymas: anarchija“� (siaubo f., JAV, N-16) -  
25-31 d. 16.30, 19.15, 21.50, 23.45 val. (23.45 val. 
seansas vyks 25-26 d.).
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, 
3D, V) - 25-31 d. 11.30, 13.45, 16.15 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 25-31 d. 10.15, 14.45 val.

budus po kelių valandų, Džėjų užgriūva 
žiauri tiesa. Vyras su siaubu suvokia, 
kad tik jų akims skirtas namų vaizdelis 
buvo automatiškai iškeltas į internetinį 
debesį. Negana to, potencialiai tapo ma-
tomas visuose išmaniuosiuose įrengi-
niuose, susietuose su jų planšetiniu 
kompiuteriu.

Pakraupę nuo minties, kad jų sekso 
žaidimai tuoj taps matomi visam pasau-
liui, porelė išskuba gaudyti savo orgijos 
įrašo. Naiviai tikėdamiesi, kad pakaks 
sunaikinti draugams padovanotus 
„iPad“, sutuoktiniai netrukus suvoks, 
kad jų užduotis yra kur kas didesnė. Ir 
labai gali būti, kad apskritai neįgyven-
dinama.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo liepos 25 d.

n Komedija, JAV, 2014

n Režisierius: Jake Kasdan

n Vaidina: Cameron Diaz, Jason Segel,  

Rob Corddry, Rob Lowe, Jack Black,  

Ellie Kemper ir kiti.

Kameron Dias (Cameron Diaz) filmo 
„Seks video“ pristatyme Niujorke

EPA-Eltos nuotr. 
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Kinas/ teatras

Teatras
VILNIUS

„DOMINO“ TEATRAS
31 d. 19 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“  
Rež. O.Šapošnikovas.

KAUNAS

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“ 
30 d. 18 val. - S.Sinclair ir A.McCarten „Striptizo ere-
liai“. Rež. A.Jakubik („Domino“ teatras).

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
31 d. 19.30 val. - „Reveransas operetei“. Šventinis fes-
tivalio „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“ atidarymo koncertas, 
skirtas maestro St.Domarko 75 m. jubiliejui. Dir. S.Domarkas. 
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestras.

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS „RAMYBĖ“ 
26 d. 20 val. - „Urvinis žmogus“ („Domino“ teatras).
27 d. 19 val. - Marius Jampolskis. Monospektaklis 
„Žuvis, alus ir ji“.

SENOJI GIMNAZIJA
25 d. 20 val. - Premjera! J.Isler „Bus sunku“.  
Rež. A.Večerkis („Domino“ teatras).
26 d. 20 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas. 
Choreogr. I.Seveljeva.

KLUBAS „VANDENIS“ 
31 d. 21 val. - W.Weinberger „Sex guru“. 
 Rež. S.Uždavinys („Domino“ teatras).

„Kartu ne savo noru“ (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 25-31 d. 19, 21.40 val.
„Operacija „Riešutai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25, 27, 29, 31 d. 10.45 val.
„Rio 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
26, 28, 30 d. 10.45 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 25-31 d. 13 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 20.45 val.
„Atpildas“ (veiksmo f., JAV, Vokietija, N-16) -  
25-31 d. 18.30 val.
„Krudžiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 25-31 d. 11 val. (Vasaros seansas vaikams).

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Seks video“ (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
25-31 d. 14, 15.50, 18.30, 20.45 val.
„Barbekiu“ (komedija, Prancūzija) - 25-31 d. 19 val.
„Beždžionių planetos aušra“ (mokslinės  
fantastikos f., JAV, N-13) - 25-31 d. 13.10, 15.25, 18.15, 
21.10 val.
„Išvalymas: anarchija“ (siaubo f., JAV, N-16) -  
25-31 d. 16.05, 18.45, 21.20 val.
„Kumba“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, 
3D, V) - 25-31 d. 10.15, 15.40 val.
„Kumba“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 25-31 d. 11.15, 13.20 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10.30, 16.20 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 val. 13,  
17.50 val.

„Transformeriai: išnykimo amžius“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 12.20, 20.30 val.
„Kartu ne savo noru“ (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 25-31 d. 21.30 val.
„Rio 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
24-25, 27, 29, 31 d. 10.45 val.
„Operacija „Riešutai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 26, 28, 30 d. 10.45 val.
„Mano mama dinozaurė“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 11.30 val. (Vasaros seansas 
vaikams).

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Seks video“ (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
25-31 d. 15.30, 18.20, 20.50 val.
„Beždžionių planetos aušra“ (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 25-31 d. 12.30, 21.10 val.
„Kumba“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, 3D, V) - 25-31 d. 10.45, 12.50, 15.50 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 13.10,  
15.15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10.30 val.
„Kartu ne savo noru“ (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 25-31 d. 17.40 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 17.50 val.
„Išvalymas: anarchija“ (siaubo f., JAV, N-16) -  
25-31 d. 20.30 val.
„Tarzanas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 25-31 d. 10.15 val. (Vasaros seansas vaikams).

Tai šmaikšti prancūzų komedija apie ne-
tikėtumų žavesį ir gyvenimo malonumus, 
jei tik jų neatsisakome patys.

Vyras, kuris visą gyveną itin stropiai 

rūpinosi savo sveikata (sveikai maitinosi, 
tris kartus per savaitę sportuodavo, nerūkė, 
negėrė ir t.t.), neturėjo jokių rūpesčių dar-
be (nes dirbo savo šeimos kompanijoje) vie-
ną dieną krito ant žemės pakirstas stipraus 
(bet nemirtino) širdies smūgio likus vos 
savaitei iki savo 50-ojo gimtadienio. Pakilęs 
iš ligos patalo jis nusprendžia, kad širdies 
smūgio priežastis buvo pernelyg sveikas ir 

teisingas jo gyvenimas būdas, todėl nuo šiol 
jis gyvens visiškai kitaip ir pradės mėgau-
tis visomis įmanomomis gyvenimo nuodė-
mėmis. Daugiau jokių dietų ir maisto apri-
bojimų, sveikuoliškas sultis pakeis alkoho-
lis, cigaro dūmai... Jis nusprendžia mesti 
savo darbą ir net mandagumą. Nuo šiol jis 
visiems sakys tik tai, ką iš tiesų galvoja.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo liepos 25 d.

n Komedija, Prancūzija, 2014

n Režisierius: Eric Lavaine

n Vaidina: Lambert Wilson, Franck 

Dubosc, Guillaume de Tonquedec, Lionel 

Abelanski, Julie Engelbrecht ir kiti.

„Barbekiu“
„Barbecue“

Kadras iš filmo „Barbekiu“
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

„Atostogos!“
„Walking on Sunchine“

Anksčiau populiariuose filmuose buvu-
si „už kadro“ ir kino mylėtojams labiau ži-
noma kaip puikių garso takelių atlikėja, 
Jungtinės Karalystės dainininkė ir dainų 
autorė LeonA Liuis (Leona Lewis) šie-
met ir pati debiutavo kaip aktorė. Miuziklas 
„Atostogos!“, kuriam kritikai pranašauja 
„Mamma Mia!“ sėkmę, Lietuvos kino teat
ruose jau rodomas.

L.Liuis žinoma kaip hitų „Bleeding Lo-
ve“, „Better in Time“ ir „A Moment Like 
This“ atlikėja, visame pasaulyje išpopulia-
rėjusi po to, kai dalyvavo ir nugalėjo Jung-
tinės Karalystės muzikos talentų „The X 

Factor“ trečiajame sezone. Jos stiprų voka-
lą gerai žino ir filmo „Įsikūnijimas“ („Ava-
tar“) gerbėjai: L.Liuis atliko pagrindinę šios 
pelningumu patį „Titaniką“ aplenkusios ki-
no juostos dainą „i see You“.

Šiemet ryškioji popmuzikos žvaigždė ir 
pati stojo prieš kino kameras: ji debiutavo 
naujausiame „Gatvės šokių 3D“ ir „Gatvės 
šokių 2“ režisierių kūrinyje   miuzikle 
„Atostogos!“ Šiame muzikiniame filme 
skamba geriausi ir garsiausi, iki šiol visame 
pasaulyje populiarūs devintojo dešimtmečio 
superhitai  neužmirštamos Madonos (Ma-
donna), Vini Hjuston (Whitney Houston), 
Džordžo Maiklo (George Michael), „Roxet-
te“ ir Šer (Cher) dainos, o kino kritikai miu-
ziklui žada tokią pačią sėkmę, kaip ir prieš 
kelerius metus rodytam „Mamma Mia!“

„Laisvalaikio“ inf.

Koncertai
VILNIUS

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
26 d. 21 val. - F.Chopino paslaptis. Fortepijono muzi-
kos koncertas. Solistas Paulius Rudokas (fortepijonas). 
D.Bagurskas (kontrabosas). Styginių kvartetas „Mettis“: 
K.Tumosa (smuikas), B.Petrauskas (smuikas), K.Rudokas 
(altas), R.Vaitkevičius (violončelė).
29 d. 19 val. - Kroke: klezmerių muzikos fenomenas. 
Grupė „Kroke“ (Lenkija). J.Bawol (akordeonas), T.Kukurba 
(altas), T.Lato (kontrabosas).
31 d. 19 val. - Malituanie. Malio ir Lietuvos tradicinė 
muzika. Atlikėjai: B.Sissoko (vokalas, perkusija, gitara, 
Malis), S.Petreikis (vokalas, pučiamieji, perkusija), 
L.Peleniūtė (vokalas, okarina, perkusija), V.Diawara (voka-
las, gitara), I.Jurgelevičiūtė (vokalas, kanklės).

ŠV.KAZIMIERO BAŽNYČIA
29 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. Andrzej 
Chorosinski (vargonai, Lenkija). Įėjimas - nemokamas.

VU BOTANIKOS SODAS
27 d. 19 val. - „Romansų grožio pakerėtos“. Ona 
Kolobovaitė (sopranas), Liuba Nazarenko (vokalas, gitara). 
A.Juozauskaitė (fortepijonas).

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
26 d. 22 val. Koncertų salės parko estradoje - Vasaros 
koncertų ciklas. „Jūreiviška sakmė“. Klaipėdos kamerinis 
orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Solistai: E.Sašenko, 
R.Karpis, M.Rojus. Ritmo grupė: S.Šiaučiulis (klavišiniai), 
E.Federavičius (perkusija).

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS  
„RAMYBĖ“� 

25 d. 20 val. - Kęstučio Vaiginio kvartetas NEW (JAV-
Lietuva).
28 d. 20 val. - Herman Romero (gitara, vokalas, JAV), 
Kęstutis Vaiginis (saksofonas) ir styginių kvartetas.
30 d. 20 val. - Džiazo projektas. CinAmono5: 
L.Budreckytė (vokalas), K.Uljas (akordeonas, Estija), 
E.Jonavičius (gitara), V.Nivinskas (kontrabosas), 
V.Vainilaitis (mušamieji).
31 d. 20 val. - Grupė „El Fuego“. T.Pavilionis, 
J.Sakalauskas, E.Chrebtovas, P.Bagdonavičius.

GINTARO MUZIEJUS
26 d. 20 val. Terasoje - „Saksofono serenados“. 
P.Vyšniauskas. Kamerinis jaunimo orkestras.

NIDA

XVI tarptautinis kamerinės muzikos vasaros festivalis 
Kuršių nerija 2014

27 d. Nidos Švč.Mergelės Marijos Krikščionių 
Pagalbos bažnyčios amfiteatre - Festivalio 
pradžios koncertas. Festivalio orkestras „Musica 
Humana“, Klaipėdos mišrus choras „Aukuras“. solistai: 
S.Liamo (sopranas), R.Beinaris (obojus), B.Vaitkus 
(vargonai).
29 d. Juodkrantės Šv.Pranciškaus Asyžiečio 
(evangelikų liuteronų) bažnyčioje; 30 d. Nidos 
evangelikų liuteronų bažnyčioje - „Muzikos šviesa ir 
šešėliai“. Festivalio orkestras „Musica Humana“, solistai: 
S.Liamo (sopranas), U.Čaplikaitė (fleita), A.Vizgirda (fleita), 
R.Beinaris (obojus), I.Girdžiūnaitė (smuikas), R.Vytas 
(altas), R.Jasiukaitis (violončelė).

KITI MIESTAI

25 d. 20 val. Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno 
ansamblio kieme - XI tarptautinis Tytuvėnų vasaros fes-
tivalis. LKO ciklo „Nakties serenados“ koncertas.
26 d. 19 val. Birštono kultūros centre - LKO ciklo 
„Nakties serenados“ koncertas.
26 d. 15 val. Vilkyškių evangelikų liuteronų 
bažnyčioje - Tarptautinis vargonų muzikos festivalis 
„Vargon“.
26 d. 19 val. Kražių Švč.Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje - IX Kražių festiva-
lis. V.Noreika (tenoras) ir J.Kazakevičiūtė (vargonai).
26 d. 18-24 val. Ant Medvėgalio piliakalnio - 
VIII Medvėgalio menų festivalis. Čiurlionio kvartetas, 
V.Povilionienė (vokalas), P.Vyšniauskas (saksofonas), 
K.Zmailaitė (sopranas) ir E.Seilius (tenoras), E.Kaniava 
(baritonas), J.Kazakevičiūtė (klavišiniai), D.Michelevičiūtė 
(aktorė), ansamblis „Blezdinga“, R.Semeniukas (elektrinė 
gitara). Koncertų vedėjas - muzikologas V.Gerulaitis.
27 d. 17 val. Trakų pilies menėje - Muzikos festi-
valis „Užutrakio vakarai“. LKO ciklo „Nakties serenados“ 
koncertas. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai: K.Kuljus 
(obojus; Vokietija, Estija), E.Paškevičius (obojus).  
Dir. R.Šervenikas.
27 d. 17 val. Taujėnų dvare (Ukmergės r.) - 
„Saksofono alchemikas“. P.Vyšniauskas. Vilniaus jaunimo 
kamerinis orkestras (dir. R.Šumila). „Tango liepsna“. 
E.Sašenko (vokalas), N.Bakula (akordeonas), P.Zdanavičius 
(fortepijonas).
28 d. 18 val. Druskininkuose, M.K.Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje - Festivalis „Druskininkų 
vasara su M.K.Čiurlioniu“ - Daniele Buccio.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Garsiąją atlikėją Leoną Liuis 
(Leon Lewis) pamatysime 
debiutuojančią filme „Atostogos“

EPA-Eltos nuotr.

Kino teatruose nuo liepos 11 d.
n Miuziklas, Didžioji Britanija, 2014
n Režisierius: Max Giwa, Dania Pasquini
n Vaidina: Leona Lewis, Hannah Arterton, 
Annabel Scholey, Greg Wise, Katy Brand, Giulio 
Berruti ir kiti.

Debiutas
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
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

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt

naujienos

„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!

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
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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 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
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.  
10% 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
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
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www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311,  
www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams  
„Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams  
į spektaklius suaugusiems.  
Tel. (8 41) 524 968 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111, www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 10% nuolaida visoms  
odontologo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo projEkto vadovėS
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44. El. p. club@respublika.net
ineta tamašauskaitė.  
Tel. (8 698) 54 541. El. p. ineta.tamasauskaite@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„MV gėrimų parduotuvė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida  
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius)  
www.mv.lt  

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Su „SEB Laisvalaikio“ kortele  
bronzinė programa - 19 Lt,  
sidabrinė - 22 Lt, auksinė - 24 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių nuoma „Hertz“
20% nuolaida automobilių nuomos  
paslaugoms Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 6940, www.hertz.lt 

transporto paslaugos

   
  

Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. – spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555,  
www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Penktadienis - nebloga diena menams, dvasinėms praktikoms, brandiems santykiams, šeimyniškam poilsiui gamtoje, 
prie vandens. Neskubėkite, atsargiau vairuokite.
Šeštadienis - prasčiausia diena, netinkama jokiems svarbiems darbams, net planuoti. Valykitės, švarinkite save ir aplin-
ką, atsisakykite alkoholio, nesivelkite į nebūtiną bendravimą.
Sekmadienis - jaunaties diena: leiskite sau svajoti, mylėti, kurkite realybę pozityviomis mintimis. Gera diena poilsiui, 
šventėms, praleiskite ją su mylimu žmogumi, skirkite dėmesio vaikams.
Pirmadienis - tai labiau poilsio, o ne darbo diena, tinkama sportui, kultūros renginiams, iškyloms į gamtą. Tausokite 
meilės santykius, nekurkite dramų.
Antradienis - gana darbinga diena, tinka įprastiems reikalams, tačiau dera atsirinkti, atskirti pelus nuo grūdų.
Trečiadienis - geriausia diena, palanki naujiems darbams, svarbiems susitikimams, pirkiniams, sutartims pasirašyti, 
dokumentams tvarkyti, gydymo procedūroms.
Ketvirtadienis - taip pat gera diena, palanki reikalams tvarkyti, kelionėms, vakaras - meilės pasimatymui, tik per daug 
neskubėkite, išlaikykite taiką, subtilumą, harmoniją.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Kviečiu save geriau pažinti Astrologijos kursuose  

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt

Liepos 25-31 diena

Geriausios dienos: 30, 31.

SVEIKINA

Atlikėja Evelina Sašenko
1987 07 26

Aktorius  
Šarūnas Puidokas
1965 07 25

Dainininkė Aistė Pilvelytė
1979 07 27

Choreografė Anželika Cholina
1970 07 30 

Visai neblogas laikotar-
pis, palankus atostogoms, kūry-
bai. Penktadienį pasisaugokite 
neapgalvotų žodžių, sekmadienį 
kurkite kūrybinius planus, pasi-
džiaukite buvimu su mylimais 
žmonėmis.

aVinui

Palankus metas poilsiui 
su šeima bei namų reikalams, 
mažiau norėsis plačiai bendrauti. 
Meilei, kūrybai sėkmingos die-
nos - antradienis, trečiadienis bei 
ketvirtadienis.

JAUČIUI

Daug judėjimo, bendra-
vimo, svarbu susirinkti reikiamą 
informaciją. Jei vengsite skubotų 
žodžių, sprendimų, tada penk-
tadienis gali atnešti vertingų 
susitarimų darbe.

dVYniaMs

Penktadienis palankus 
meilei, kūrybai. Sekmadienį 
pamąstykite apie savo būties 
pagrindą, uždarbio šaltinius. 
Pirmadienį ramiau reaguokite dėl 
įtampos. Trečiadienis bei ketvirta-
dienis puikūs kelionėms.

VĖŽIUI

Jums svarbus metas, ypač 
sekmadienis: formuosite visų metų 
vėžes, tad mąstykite pozityviai, 
peržvelkite, kas jums iš tiesų svar-
biausia, ką galite sukurti vertingo. 
Trečiadienis ir ketvirtadienis palan-
kūs naujiems darbams, pirkiniams.

LIŪTUI

Norisi daugiau vienat-
vės, ramybės. Puikus metas 
dvasinėms praktikoms, jogai, 
savianalizei, ypač sekmadienis. 
Trečiadienis bei ketvirtadienis 
jums ypač sėkmingos dienos 
atlikti darbus.

MerGeLei

Atsiveria įdomi kolekty-
vinė veikla. Sekmadienį leiskite 
sau svajoti, kurti ateities planus, 
skirkite dėmesio draugams. 
Pirmadienį gali būti sunku 
suderinti darbo ir šeimos rei-
kalus.

SVARSTYKLĖMS

Penktadienis neblogas 
kultūros renginiams, kelionėms. 
Sekmadienį peržvelkite esminius 
tikslus. Trečiadienis bei ketvirta-
dienis palankūs jiems realizuoti 
bei susitikimams.

SKORPIONUI

Prasideda metas, palan-
kus kelionėms, pristatymams, 
viešai veiklai. Sekmadienį galite 
suvokti, kaip geriausia veikti 
siekiant pripažinimo, tačiau 
pačiai veiklai palaukite savaitės 
vidurio.

ŠauLiui

Penktadienį galvokite, 
ką kalbate, atsargiau vairuo-
kite, neskubėkite. Sekmadienį 
skirkite santykiams formuoti, 
partnerystei - ji dabar svar-
biausia. Savaitės vidurį - verslo 
reikalams.

Vandeniui

Nemažai darbų, tačiau 
reikia pagalvoti ir apie sveikatą. 
Sekmadienį skirkite sveikatin-
gumui, poilsiui. Trečiadienį bei 
ketvirtadienį - partnerystei, sutar-
tims pasirašyti.

ŽUVIMS

Daugiau pasieksite 
veikdami slaptai, o kaip, 
geriausia apmąstyti sekmadienį. 
Pirmadienį būkite atsargūs su 
partneriais, nekelkite dramų. 
Užtat kitos dienos puikios veik-
lai, kelionėms.

OŽIARAGIUI

Astrologinė prognozė

BLoGiausia diena: 26.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Madmuazelė. Modelis. 
Tarakonas. Ežys. Sin. Piala. Be. 
Nojus. Sekasi. Rio. Panas. Šaulys. 
Dar. Iksas. Trosas. Komitetas. 
Saugosi. Kalininas. Marsas. Motoras. 
Kampas. VK. Negyvas. Rantai. IS. 
Ribas. Mastis. Sen. Gajos. Šlaitas. 
Broli. AS. Tran sas. Kaulas.
Horizontaliai: Altana. Kamera. 
Ontologija. Marija. Mitybos. 
Ustinovas. Alkas. Tiras. Šienas. Šr. 
Aktas. La. Liapsusas. MAN. Sielas. 
Rais. Akys. Kasta. Melas. Mantas. 
Dožas. Samtis. Dy. Intarpas. Esė. 
Rusai. Ba. Dogas. RU. Vis. Rasos. 
Sol. Sibiras. Viela. „N.E.O.“ Sieksnis.
Pažymėtuose langeliuose: 
JaustuKas.

sENTENCiJa

„Draugas yra 
Dovana, kurią  
pats sau įteiki“

R.L.StivenSonaS 

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų studijos 
„Equador“ abonementą

Atsakymą į 
kryžiažodį iki liepos 
29 d. siųskite SMS 
žinute numeriu 
1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina - 1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja IndrĖ IMBrasaItĖ 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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žvaigždžių PaSaULiS

l

 Amsterdamietis užsuka į bažnyčią at-
likti išpažinties.

- Kunige, aš labai nusidėjau. Antrojo 
pasaulinio karo metu palėpėje nuo valdžios 
slėpiau pabėgėlį.

- Sūnau mano, čia ne nuodėmė, čia žyg-
darbis!

- Bet kas savaitę iš jo imdavau po 20 
guldenų.

- Nelabai gražu, sūnau mano, bet Dievas 
tau atleis.

- Ačiū, kunige, man tikrai labai paleng-
vėjo. Turiu dar vieną klausimą: ar man pa-
sakyti tam žmogeliui, kad karas jau seniai 
pasibaigė?

l

Ką viena DNR molekulė pasakė kitai 
DNR molekulei?

- Ar šie genai manęs nestorina?
l

Kiek programuotojų reikia pakeisti per-
degusią elektros lemputę? Nė vieno: perde-
gusi elektros lemputė yra techninis, ne pro-
graminis gedimas.

l

Universiteto dekanas susirinkusiems 
pirmakursiams aiškina mokslo įstaigos tai-
sykles:

- Į merginų bendrabutį draudžiama įei-
ti vaikinams. Į vaikinų bendrabutį drau-
džiama įeiti merginoms. Bet kas, pažeidęs 

šią taisyklę, pirmą kartą bus baudžiamas 
80 litų bauda. Pažeidęs antrą kartą bau-
džiamas 160 litų bauda. Trečią kartą pa-
žeidus taisykles gresia 320 litų bausmė.

Čia vienas pirmakursis neiškenčia:
- O kiek kainuoja viso pusmečio abone-

mentas?
l

Du miesto apželdinimo tresto darbininkai 
įnirtingai dirba. Pirmasis skubiai kasa duo-
bes, antrasis jas greitai užverčia. Praeiviai 
stebisi, kol vienas smalsuolis prisiartina prie 
darbininkų ir paklausia kodėl jie taip daro.

- Tas liurbis, kuris sodina medžius ir 
vėl nepasirodė darbe, - piktai atšauna dar-
bininkai.

aNEkDOTai

Liepos 22 dieną pirmąjį gimtadienį šventęs britų princas  
DžorDžas (George) yra bene populiariausias vaikas pasaulyje. 

Kiekvienu jo gyvenimo faktu itin domimasi nuo pat gimimo. 
Gimtadienio proga karališkieji rūmai savaitgalį išplatino keletą 
mažylio nuotraukų. Vienoje jų jis išskėstomis rankytėmis tvir-
tai bėga link savo tikslo, kitose įamžintas su savo tėvu princu 
Viljamu (William, 32) ir mama Ketrina (Catherine, 32). 
Kembridžo hercogas Viljamas ir hercogienė Ketrina trumpame 
pranešime padėkojo už gražius linkėjus, kurių po sūnaus gimimo 
sulaukė Didžiojoje Britanijoje ir keliaudami po užsienį.

Pirmąjį sosto įpėdinio Džordžo gimtadienį šeima antradienį 
šventė Kensingtono rūmuose - buvo organizuota privati šventė su 
šeimos nariais ir artimiausiais draugais. Prieš metus pasaulį išvydęs 
3,8 kilogramo svėręs mažylis yra trečias eilėje į Didžiosios Brita-
nijos sostą - po savo tėvo ir senelio princo Čarlzo (Charles).

Prieš gimtadienį mažojo princo tėvelių paviešintos nuotrau-
kos darytos liepos pradžioje, kai šeima lankėsi drugelių parodo-
je Gamtos istorijos muziejuje londone. Džordžas buvo „labai 
judrus ir labai pasitikintis savimi“, - sakė karalaitį fotografavęs 
fotografas Džonas Stilvelas (john Stillwell). jo teigimu, vaikas 
dabar labiausiai panašus į savo tėvą.

Parengta pagal užsienio spaudą

Mažasis princas su tėvais 
princu Viljamu (William) ir 
mama Ketrina (Catherine)

Karališkasis mažylis Džordžas (George) 
vienerių metų sukaktį pasitiko tvirtai 

žengdamas pirmuosius žingsnius
EPA-Eltos nuotr.

Populiariausio pasaulio vaiko gimtadienis






