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Šalia ežero šiurena penkios šiaudiniais stogais ir tarpusavyje tilteliais sujungtos pavėsinės, 
kuriose - skambus šurmulys, gardūs aromatai, rami muzika. Restoranas „Bora Bora“ - unikalus, 
įsimintinas ir jaukus vasaros prieglobstis kiekvienam.  27 p.
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Kodėl „Eurovizijos“ nugalėtojas Alek-
sandras Rybakas skrido į Vilnių prista-
tyti filmo premjeros? Ir kodėl uždainavo 
tiesiog prekybos centre? 10 p.
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Išgyvenimo dramą teko patirti net 
„Auksiniu scenos kryžiumi“ apdovanotam 
aktoriui Mariui Repšiui.  5� p.
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kaip apibūdintum šiandienį savo kū-
rybinį kelią?

- Tikiuosi, kad šiuo metu jis kyla. Yra daug 
naujų idėjų, dainų, po truputį jas įrašinėjame, 
ruošiamės naujam albumui. Tad dabar toks 
kūrybiškas metas.

- Kas turėjo įtakos tokiai ilgai kūry-
binei pertraukai?

- Turbūt ji išėjo natūraliai. Juk nebūtina 
nuolat kurti. Galbūt kiti neleidžia apie save 
pamiršti, bet aš į tai žiūriu ramiai. Man svar-
bu, kad būtų tinkama nuotaika, kad turėčiau 
ką pasakyti. Nestresuoju, jei neparašau vie-
nos ar kitos dainos. Kita vertus, naujų dainų 
yra daug, kai kurios jau net spėjo pasenti.

- Kaip pasikeitė tavo kūryba?
- Aš užaugau. Pirmame albume vyravo 

tokios ankstyvos jaunystės temos, pats dai-
navimas buvo kitoks. Dabar tie aštrūs kampai 
truputį apsišlifavo. Gal nebesu tokia atvira, 
laukinė. Tekstai nebėra tokie atviri. Tai ne-
būtinai yra gerai, bet tai natūralu. Daugiau 
yra pačios muzikos, mažiau poezijos.

- Liepos 19 d. koncertuosi su Šv.Kris-
toforo kameriniu orkestru. Sunkiau ar 
lengviau pasirodyti scenoje su orkestru?

- Su orkestru kartą koncertavau Prancū-
zijoje. Orkestras pakeičia dainą. Jausmas yra 
stipresnis. Muzika neša daugiau jėgos. Be to, 
reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Negalima 
daryti jokių klaidų, improvizacijų.

- O ar gyvenimas pagal nustatytas 
taisykles tau yra priimtinas?

- Kodėl ne. Jei norėčiau, galėčiau dirbti nuo 
8 iki 17. Taisykles susikuriame patys. Netgi 

Alina Orlova:  vienatvė  manęs negąsdina

Jei reikėtų vienu žodžiu apibūdinti daini-
ninkę Aliną OrlOvą (26), tai būtų „krišto-
las“ - trapi, jautri ir spindinti vidiniu žave-
siu. nors Alina prisipažįsta, kad atviriausia 
ji būna savo dainose, o ne žurnalų pusla-
piuose, šį kartą ji sutiko papasakoti apie 
savo didžiausias baimes, karjeros pradžioje 
tykojusius pavojus ir ateitį, kurioje galbūt 
muzika, galbūt šeima, o gal ir viena, ir kita.

„LaisvaLaikio“ interviu

n Alina gimė 1988 m. birželio 28 d. Visagine

n Didžiojoje scenoje kaip dainininkė ir dainų 

autorė pasirodė 2006 m.

n 2008 m. išleido savo pirmąjį albumą „Laukinis 

šuo Dingo“
n 2010 m. pasirodė ir antrasis jos albumas 

„Mutabor“

DOsJĖ
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„LaisvaLaikio“ interviu

Alina Orlova:  vienatvė  manęs negąsdina
gyvenimas be taisyklių jau yra tam tikra taisyk
lė. Juk kaip ir daugelis lankiau mokyklą, nors 
man nelabai patiko ta sistema, bet kėliausi kiek
vieną rytą ir eidavau į pamokas. Kita vertus, 
taisyklių ir rutinos yra ir muzikantų gyvenime. 
Gal tik kitiems atrodo, kad mes tik keliaujame 
kur norime, dainuojame kada norime, bet iš 
tikrųjų viskas yra labai griežtai sustyguota.

- Pačios požiūris, matyt, irgi pasikei-
tė į pasirodymus?

 Taip. Pradžioje viskas buvo gana chao
tiška, nauja. Tai turėjo žavesio. Viskas atrodė 
daug įdomiau, jaudino labiau. Bet natūralu, 
kad viskas keičiasi, aš užaugau, iš savęs rei
kalauju daug daugiau.

- Niekada nesinorėjo visko mesti ir 
užsiimti kokia nors kita veikla?

 Šitas noras reguliariai mane aplanko, 
dabar gal rečiau. Kai buvau jaunesnė, kate
goriškumas reiškėsi labiau. Nors muziką labai 
myliu, kartais norisi dingti, muzikuoti sau. 
Viešumas ir tai, kad tam tikru momentu turi 
būti tam tikroje vietoje, kad turi vienaip ar 
kitaip atrodyti, kartais pradeda erzinti.

- Gal turi sričių, kurias norėtum iš-
bandyti?

 Kol kas nematau, ką kito galėčiau daryti. 
Patinka rašyti, bet nieko rimtai nedarau. Paišau. 
Mėgstu skaityti. Turiu idėjų, bet tai kol kas tik 
idėjos. Dabar veiklos užtenka. Nes jei vienu 
metu labai daug ką darysi, nebus gerai.

- Koncertavai Rusijoje, Prancūzijoje. 
Kaip ten publika tave sutiko?

 Kai groji kur nors kitoje šalyje, o ypač 
kai dainuoji lietuviškai, supranti, kad mu
zika yra universalus reiškinys. Visai nerei
kia suprasti vienos ar kitos kalbos, muzika 
tiesiogiai veikia kiekvieno širdį. Jei lygin
sime Rusijos ir Lietuvos publiką, skiriasi 
priėmimas, bet taip yra dėl kitokio menta
liteto. Jie yra šiek tiek atviresni, iškart de
monstruoja savo emocijas. Lietuvoje viskas 
santūriau. Tačiau pastebėjau, kad ir kur 
koncertuočiau, į mano pasirodymus atėję 
žmonės visur yra gana panašūs  iš pana
šaus socialinio sluoksnio, panašaus am
žiaus, jie net vizualiai panašūs.

- Kaip atrodo tavo klausytojai?
 Negaliu tiksliai apibūdinti išvaizdos, bet 

visi jie yra jautrūs ir jausmingi, kitaip nega
lėtų tokios muzikos klausyti.

- O ko reikia, kad galėtum tokią mu-
ziką kurti? Ar sutinki, kad geriausia kū-
ryba kyla iš kančios?

GyvenimAs be 
tAisyklių jAu yrA 
tAm tikrA tAisyklė

Naujam albumui besiruošianti Alina 
savo šiandienę kūrybą vadina ne tokią 

atvirą, bet vis dar jautrią ir nuoširdžią
Stasio Žumbio ir redakcijos archyvo nuotr.
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- Jei pažiūrėsime į visą meno istoriją, pa-
matysime, kad kančios ten yra nemažai, bet 
kančios apskritai žmogaus gyvenime yra daug. 
Tai neišvengiama. Galbūt kančia atlieka apva-
lantį veiksmą, galbūt žmonės ir klauso mano 
muzikos dėl to, kad susitapatina ir išgyvena 
visus tuos jausmus, kuriuos įdedu. Nors įdedu 
viską, kas yra gražiausio, nežinau, kodėl tai bū-
na šiek tiek liūdna. Patikėkite, yra ir šviesos.

- Vyrauja stereotipas, kad dainininkų 
gyvenimas bohemiškas. Tavo atveju tai 
pasiteisina ar ne?

- Dabar bohemiškai gyvena labai daug žmo-
nių. Tai tapo normaliu gyvenimo būdu. Kita ver-
tus, muzikantai dažniau pasineria į bohemą dėl 
darbo specifikos. Kuriant reikia sukaupti visas 
jėgas, o paskui didžiule srove jas paleisti. Po to 
jautiesi labai tuščias. Kitiems gal sunku su tokia 
savijauta susitvarkyti, todėl puola į linksmybių 
sūkurį. Juk žinome, kad nemažai kūrėjų svaigi-
nasi. Be to, nuolat tvyro tokia nežinia - niekada 
negali žinoti, ar vis dar gali ką nors sukurti, ar 
tau pavyks. Dar viena priežastis, lemianti tokį 
gyvenimo būdą, - gilus kapstymasis po savo są-
monę ir pasąmonę. Tai ne visada būna malonu.

- Kas tau padeda prisipildyti, kai pa-
junti vidinę tuštumą?

- Pati sau padedu. Dabar jaučiu, kad tuš-
tuma netgi yra reikalinga. Negali visada būti 
pilnas. Turi ištuštinti taurę, kad ji prisipildy-
tų, tik nereikia bijoti ir nuo to bėgti.

- Kokie dar pavojai tyko scenos atli-
kėjų?

- Didžiausi pavojai kyla dėl kraštutinu-
mų. Reikia mokėti sutarti su savimi, nes yra 
daug pavyzdžių, kai žvaigždės atrodo pačia-
me jėgų žydėjime, o netikėtai ima ir pasi-
traukia iš gyvenimo. Kodėl jie tai daro, juk 
atrodo, kad viską turi, toliau nebėra kur. Bet 
galbūt tai ir yra pražūtinga. Gal išorinis pri-
pažinimas, šlovė, sėkmė nieko nereiškia? 
Dažniausiai jie būna vieniši. Tad save reikia 
labiau saugoti.

- Ar pati buvai susidūrusi su tokia 
savijauta? Vienatvės ar stovėjimo ant 
bedugnės krašto?

- Kai susiduri su tokiais jausmais, jie 
atrodo labai baisūs, bet praeina kiek laiko 
ir viskas pasimiršta. Manęs vienatvė ne-
gąsdina, ją normaliai priimu ir neturiu jokių 
vilčių ar iliuzijų, kad jos būtų įmanoma iš-
vengti. Visi gimstame po vieną, tad viena-
tvė turėtų būti natūrali mūsų būsena. Aš 
mėgstu būti viena ir tai yra mano bazinis 
būvis. Gal dėl to nejaučiu liūdesio ir bai-
mės. Be abejo, mane kaip ir visus užklum-
pa egzistencinės baimės, bet susitvarkau 
su jomis. Bėda gal tik ta, kad neturiu kur 
nuo savęs pasprukti. Kartais pasinėrimo į 
save būna per daug. Bet tada užsiimu kuo 
nors paprastesniu, žemišku.

- Kuo? Ruoši maistą, plauni grindis?
- Be abejo, kad ir maistą ruošiu, ir grindis 

plaunu. Kažkodėl yra susidaręs toks stereo-
tipas, kad dainininkai, kūrėjai neva nedaro 
buitinių darbų. Taip nėra, mes lygiai taip pat 
valgome, plauname indus, tvarkome namus. 
Man buitis netgi patinka. Ji leidžia pajusti 

Nors muziką labai 
myliu, kartais 
Norisi diNgti, 
muzikuoti tik sau
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tvirtesnį pagrindą po kojomis, galima plauti 
grindis be jokių gilesnių filosofinių apmąsty-
mų. Kartais tai yra labai sveika.

- Tapai žinoma gana jauna. Nebuvo 
pavojaus, kad šlovė tave sugadins?

- Gal ir buvo. Tikiuosi, kad nesugadino. 
Atvažiavau iš mažo, į likusią Lietuvą nepana-
šaus miestelio Visagino, viskas man čia buvo 
nauja ir nežinoma. Staiga gavau pliūpsnį tokio 
didelio susižavėjimo, gal net ir perdėto, liaup-
sių. Bet aš gana anksti subrendau, gerai save 
pažinojau. Daug kas tuo metu mane džiugino, 
daug kas liūdino. Į viską daug jautriau reaguo-
davau. Buvo visokių pasiūlymų. Džiaugiuosi, 
kad kai kurių atsisakiau. Nemėgstu daryti to, 
kas, jaučiu, yra ne visai teisinga ar man nepri-
imtina. Kalbu apie televiziją. Žinojau, kad ji ne 
man, geriau to vengti, minimaliai apie save 
kalbėti. Buvo sudėtinga, nes viduje turėjau 
išlaikyti tiesos balansą. Turiu omeny, kad laikui 
bėgant supranti, ko iš tavęs tikisi kiti, ir nega-
li visiškai nuo to atsiriboti. Tačiau kartu turi 
daryti tai, ką nori pats. Tad išlaikyti tokią pu-
siausvyrą - kurti lyg netyčia, savaime, bet kar-
tu ir sąmoningai - nėra lengva.

- Ar Alina ant scenos ir Alina trolei-
buse skiriasi?

- Scena apskritai labai įdomus išradimas - 
pakyla, ant kurios užlipęs esi aukščiau kitų ir 
dar apšviestas prožektorių. Juokinga. Žmonės 
ateina pažiūrėti į tą vieną, kuris iš esmės re-
prezentuoja visus kitus. Dainuodama jaučiuo-
si kitaip nei kalbėdama. Tampu kitokia - gal ne 
visai savimi, o gal atvirkščiai - labai savimi.

- Scenos baimės neturi?
- Ne. Bet turiu kitą baimę. Scenoje jau-

čiuosi laisvai, kai groju ir dainuoju, tačiau kai 
būna tarpai tarp dainų ir jaučiu, kad reikia ką 
nors pasakyti, man tai labai sunkiai sekasi. 
Galva būna tuščia. Gal nereikia nieko sakyti, 
bet vis tiek bandau.

- Atviresnė esi dainuodama negu tuose 
intarpuose, kai reikia ką nors pasakyti?

- Be abejo. Galbūt dėl to ir sunku ką nors 
pasakyti. Nes dainos yra labai emocingos, jo-
se atsiveriu. Kai baigiasi, gal tampa šiek tiek 
nepatogu dėl tokio atvirumo.

- Įsivaizduoji save muzikuojančią visą 
gyvenimą?

- Norėčiau, bet sunku apie ateitį ką nors 
pasakyti. Kol grojasi, kol viskas yra tikra, tol 
muzikuosiu. Tikiuosi, neprarasiu sugebėjimo 
suvokti, kas yra tikra, o kas ne, kas dažnai su 
amžiumi nutinka muzikantams - žmogus vis 
lipa ant scenos, nors galėtų to nebedaryti. 
Neturiu ambicijų groti visą gyvenimą, kaip 
bus, taip. Tam reikėtų labai daug fizinių ir 

dvasinių jėgų. Be to, nežinau, ar turėsiu šei-
mą, ar ne.

- Matai save kaip namų šeimininkę 
su pulku vaikų?

- Nežinau. Namų šeimininkės sąvoka yra 
apipinta įvairiais stereotipais. Bet jei sukursiu 
šeimą, nereiškia, kad tapsiu ta, kuri nuolat 
sėdės namie ir suksis aplink puodus. Taip, 
gimus vaikui, moterys pirmus metus visą dė-
mesį skiria naujagimiui, tai natūralu, jos yra 
pririštos prie namų, bet aš ir taip daug laiko 
praleidžiu namuose. Todėl nemanau, kad man 
tai būtų labai sunku. Galėčiau būti namų šei-
mininke be žalos sau.

- Neseniai atšventei gimtadienį. Ar lai-
kaisi kokių nors gimtadienio tradicijų?

- Ne. Suaugusi vos keletą kartų švenčiau 
gimtadienį. Per gimtadienį geriausia man yra 
koncertuoti - tada visi būna patenkinti.

- Kokia tau būtų geriausia gimtadie-
nio dovana?

- Viskas priklauso nuo to, kas dovanoja. 
Gal tai, ko nesitiki.

„LaisvaLaikio“ interviu

DainuoDama 
tampu kitokia - 
gal ne visai 
savimi, o gal 
atvirkščiai - labai 
savimi

Dainininkė Alina Orlova ne tik 
rašo dainas, tapo, bet ir prieš 
keletą metų bendradarbiavo 

kuriant lėles

Pabėgti nuo gilių filosofinių 
apmąstymų Alinai  

padeda buities darbai
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Aktorei Agnei grudytei (28) fut-
bolas - viena mėgstamiausių sporto šakų. 
„Pirmą kartą futbolo čempionatą žiūrėjau 
16 metų. Tuo metu visi mano kiemo ber-
niukai žaidė futbolą, ėmiau juo domėtis ir 
aš. Dabar daugelis mano aplinkos žmonių 
tuo domisi, tad natūraliai aš irgi stebiu“, - 
pasakojo aktorė. Tiesa, futbolą ji ne tik žiū-
ri, bet laisvalaikiu ir pažaidžia.

Pasaulio futbolo čempionatas, anot 
Agnės, didžiulis ir visada laukiamas įvykis. 
„Bus liūdna, kai jis pasibaigs. Nors mano 
susidomėjimas futbolu ir jo stebėjimas nėra 
profesionalus, greičiau moteriškas, bet man 
patinka šis žaidimas. Žiūriu ne tik pasaulio 
čempionatus, bet ir Europos, Anglijos 
lygą“, - sakė aktorė.

Jos mėgstamiausios komandos - 
Nyderlandai, Argentina ir Vokietija, vienas 
iš mėgstamiausių futbolininkų - Lionelis 
Mesis (Lionel Messi). „Kai žiūriu futbolą, 
pastebiu viską: ir dailią futbolininkų odą, ir 
šukuoseną, ir aprangą, ir batelius, ir kaip 
žaidžia, šiurkščiai ar ne. Tiesa, mano akis 
nėra tokia įgudusi kaip vyrų, tad kartais 
reikia atidžiau pažiūrėti, kad galėčiau 
įvertinti žaidimą“, - pasakojo A.Grudytė.

Kadangi čempionato varžybos rodomos 
vėlai vakare, dažniausiai aktorė jas žiūri 
namie. „Žiūriu futbolą įvairiai, priklauso 
nuo dienos, dienotvarkės, dabar dažniausiai 
žiūriu namie, būna kartais, kad ir užmiegu 
po pratęsimo, pavyzdžiui, olandų baudinių 
taip ir nesulaukiau“, - šypsojosi aktorė.

Veidai

D.Šemberas tikisi, kad 
jo favoritai bus finale

Vienas žymiausių Lietuvos futbolininkų, 
buvęs rinktinės narys ir kapitonas DEiViDAs 
ŠEMBErAs (35) šiuo metu gyvena pasaulio 
čempionato ritmu. Jis juokauja, kad jam, kaip 
futbolininkui, pridera žiūrėti ir pasaulio fut-
bolo čempionatą, tad stengiasi nepraleisti nė 
vienų rungtynių ir tikisi, kad jo mėgstamiau-
sia komanda kovos finale.

 Buvęs rinktinės kapitonas rungtynes 
dažniausiai stebi namie, prie televizoriaus 
ekrano. „renkuosi ramesnę nei barų bei ka-
vinių aplinką ir mieliau įvykius aikštėje stebiu 
iš namų. Manau, kad taip lengviau sekti ir 
analizuoti žaidimą, - paaiškino jis. - Kiek dau-
giau tikėjausi iš ispanų ir italų rinktinių, tikrai 
nesinorėjo, kad šios komandos jau po grupės 
rungtynių paliktų Braziliją ir vyktų namo. 
sunku pasakyti, kodėl taip nutiko, gal futbo-
lininkai buvo suplanavę atostogas“. 

spėti, kas šiemet džiaugsis čempionų ti-
tulais, D.Šemberas nesiryžta, tačiau tikisi fi-
nale išvysti savo mėgstamiausią komandą. 
„Palaikiau belgus ir sergu už vokiečius. Kai 
šios komandos iškopė į stipriausių aštuntuką, 
tikėjausi abi jas pamatyti finale, bet belgai jau 
pasitraukė. Vokiečiai dar turi šansų kovoti dėl 
medalių, - įsitikinęs vyras. - reikia pripažin-
ti, kad Krištianas ronaldas (Cristiano ronal-
do) ar Lionelis Mesis (Lionel Messi) yra vie-

ni ryškiausių futbolininkų šiame čempionate, 
tačiau tikrai neatsilieka ir puikiu žaidimu 
džiugina Vokietijos rinktinės žaidėjai Tomas 

Miuleris (Thomas Muller) bei Tonis Krosas 
(Toni Kroos). Manau, kad tai geriausi šių me-
tų čempionato žaidėjai.“

Futbolas, futbolas ir dar kartą  futbolas
Pasaulio futbolo čempionatas Brazilijoje, prikaustęs viso pasaulio sirgalių dėmesį, aistras kaitina ir Lietuvoje. „Laisvalaikis“  
pasidomėjo, už ką serga ir kam pergalę prognozuoja žinomi Lietuvos žmonės.

Deividas Šemberas  
rungtynes stebi  

namuose, sutelkdamas  
visą dėmesį į žaidimą

Stasio Žumbio nuotr.

Aktorė Agnė Grudytė stebi 
ne tik žaidimą, bet ir vertina 
futbolininkų išvaizdą

A.Grudytė futbolą ne tik žiūri, bet ir žaidžia
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A.Zadneprovskis 
palaiko 
šeimininkus

Bene žymiausias Lietuvos penkia-
kovininkas, Europos ir pasaulio čem-
pionas bei olimpinis vicečempionas 
AndrEjus ZAdnEprovskis (39), 
puikiai žinantis svarbiausių varžybų jau-
dulio skonį, neabejingas ir kitoms spor-
to šakoms. Šiltus vasaros vakarus jis 
leidžia prie televizoriaus ekrano stebė-
damas įvykius iš Brazilijos stadionų.

nors daugelis stebėjosi ankstyvu 
kai kurių komandų pasitraukimu iš šių 
metų čempionato, A.Zadneprovskis 
viską vertina ganėtinai ramiai ir pa-
prastai. „sporte taip jau būna - laimi 
stipriausi. Galima būtų spėlioti ir ana-
lizuoti, kodėl pasitraukė favoritai, kodėl 
vienaip ar kitaip čempionatas susiklos-
tė kitoms komandoms, tačiau manęs 
niekas nenustebino. Manau, kad tie, 
kurie buvo geriausiai pasiruošę, tie ir 
išliko“, - sakė jis. 

stipriausi penkiakovininkui atrodo 
olandai, vokiečiai ir čempionato šeimi-
ninkai. „Manau, kad daugiausia šansų 
laimėti turi būtent vokiečiai ir brazilai. 
Žinoma, mano širdis linksta prie čempio-
nato šeimininkų, neseniai netekusių savo 
lyderio“, - savo favoritus atskleidė spor-
tininkas, rungtynes dažniausiai stebintis 
ramioje namų aplinkoje su šeima.

Futbolas, futbolas ir dar kartą  futbolas

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ, Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

dainininkė ir grožio salono savininkė 
kristinA ivAnovA (26) neabejinga futbo-
lui. varžybas ji žiūri ne tik dėl pramogos, bet 
ir dėl savo profesijos - stebi ne raumeningus 
vyrų kūnus, o jų šukuosenas.

„Futbolas daro didelę įtaką vyrų šukuose-
noms. po tokių čempionatų tendencijos kar-
dinaliai pasikeičia. kai žiūriu futbolą, visada 
pastebiu, kaip žaidėjai apsikirpę, dažnai matau 
labai įdomių sprendimų“, - pasakojo k.ivano-
va. ją džiugina, kad sekdami garsius futboli-
ninkus lietuvaičiai drąsiau apsisprendžia ir dėl 
šukuosenų. o kai kurie ateina su labai konkre-
čiais nurodymais - apkirpti taip, kaip apsikirpęs 
vienas ar kitas futbolininkas.

vis dėlto šukuosenos - ne vienintelis da-
lykas, į kurį kistina kreipia dėmesį. Žaidimas 
ją taip pat domina. „Labiausiai palaikau bra-

zilus. jie yra aikštės šeimininkai, man patiko 
jų žaidimas. jiems prognozuoju ir pergalę“, - 
sakė dainininkė. vieno mėgstamiausio futbo-
lininko šiame čempionate ji išskirti negalėjo, 
merginai patinka anksčiau žaidę deividas 
Bekhemas (david Beckham), ronaldinjas 
(ronaldinho).

dažniausiai futbolo varžybas kristina žiū-
ri su savo grožio salono kolektyvu. „kadangi 
dirbu miesto centre, aplinkui yra daug barų, 
kavinių, tad darbo pabaigoje jau girdime, ar 
kas nors įmušė kokį įvartį, ar ne“, - pasakojo 
atlikėja. Anot jos, futbolą smagu žiūrėti ne tik 
dėl to, kad palaikai vieną ar kitą komandą, bet 
ir dėl tvyrančios atmosferos. „ten tokia eu-
forija. pažiūrėkite, su kokia dvasia ir energe-
tika žmonės dainuoja čempionato himną. vis-
kas tuo pasakyta“, - šypsojosi mergina.

Andrejus Zadneprovskis sako, 
kad čempionate išliko tie, kurie 
buvo geriausiai pasiruošę
   Eimanto Chachlovo nuotr.

Kristina Ivanova:  
Futbolas diktuoja šukuosenų madas

Veidai

Kristina Ivanova tiesiai iš  
Brazilijos dovanų gavo  

futbolo čempionato kamuolį
Kristinos Ivanovos asmeninio albumo nuotr.
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Veidai

Lietuvoje svečiavosi merginų  
numylėtinis ir 2009 metų „Eurovizijos“ 
nugalėtojas ALEksAndrAs rybAkAs 
(28). norvegų smuikininkas, dainininkas 
ir kompozitorius atvyko į animacinio filmo 
„kaip prisijaukinti slibiną 2“ pristatymą ir 
premjerą Vilniuje. būtent jo sukurta daina 
„Into a Fantasy“ tapo filmo garso takeliu.

Atlikėjas sakė, kad visada su malonumu 
lankosi Lietuvoje. „Po „Eurovizijos“ Lietuva 
tapo viena man svarbiausių šalių Europoje. 
Man visuomet malonu čia grįžti, nes turiu 
nemažai manęs laukiančių ir labai šiltai su-
tinkančių gerbėjų. Be to, su manimi koncer-
tuoja mano mylimiausia šokėjų grupė „Time 
to Show“ iš Kauno. Su jais drauge apkeliavo-
me ne vieną užsienio šalį“, - šypsojosi A.Ry-

bakas pradėdamas savo pasirodymą viename 
Vilniaus prekybos centrų.

Pasirodymas Vilniuje surengtas dėl vie-
nos labai ypatingos A.Rybakui priežasties - 
naujoji jo daina „Into a Fantasy“ įtraukta į 
animacinio filmo „Kaip prisijaukinti slibiną 
2“ garso takelį. „Nusiunčiau „DreamWorks 
Animation“ studijai savo dainą ir jie man 
pasakė „Taip“. Labai žaviuosi šios studijos 
darbais, tad man tai nemenkas įvertini-
mas“, - šypsojosi atlikėjas, norvegiškoje fil-
mo versijoje įgarsinęs pagrindinį filmo vei-
kėją Žagsulį. Trumpame koncerte skambėjo 
ir naujoji A.Rybako daina, ir iki skausmo pa-
žįstamas romantiškas hitas „Fairytale“, prieš 
kelerius metus išplėšęs atlikėjui pergalę 
„Eurovizijoje“.  Tai vienintelis jo koncertas 
sostinėje, po jo jis surengė keletą koncertų 
pajūryje. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

A.Rybakas  
vėl žavėjo lietuvaites

Aleksandras Rybakas sakė,  
kad  Lietuva jam - viena  
svarbiausių Europos šalių 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

M.Linkytė 
laimę bandys 
„Naujojoje 
bangoje“
Jaunoji dainininkė Monika  
Linkytė (22) jau šį šeštadienį  
išvyksta į Jūrmalą, kur mėnesio  
pabaigoje savo jėgas išbandys  
kasmečiame festivalyje  
„naujoji banga“.

„Vos baigėsi sesija universitete, 
puoliau ruoštis konkursui. Kasdien 
nuoširdžiai po kelias valandas repe-
tuoju, savaitgaliais koncertuoju, todėl 
net nėra laiko pasimėgauti vasaros 
atostogomis“, - šypsojosi Monika.

Atsipūsti prie Baltijos jūros Jūr-
maloje dainininkei taip pat sunkiai pa-
vyks, nes ten jos laukia parengiamie-
ji darbai. „Yra keli režisieriai, atsakin-
gi už renginį, dėliosime visas detales, 
susijusias su pasirodymais. Toliau to-
bulinsiu vokalinę dalį“, - apie laukian-
čius darbus pasakojo atlikėja.

Festivalyje ji atliks tris kūrinius - 
Šer (Cher) „Believe“, kartu su Dona-
tu Montvydu dainuos kūrinį „Love Is 
Blind“ ir savo kūrybos dainą „Days 
Go By“. „Man su šia daina visai gerai 
sekėsi studentų „Eurovizijoje“, laimė-
jau ten pirmą vietą, gal čia irgi nusi-
šypsos laimė“, - svarstė Monika.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dainininkė Monika Linkytė 
pirmą kartą pasirodys 
festivalyje „Naujoji banga“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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veidai

Antrą kartą po laukinę Afrikos gamtą  
keliavusi LNK žurnalistė RūtA  
MiKeLKevičiūtė prisipažįsta, kad  
adrenalino, kuris užgniaužia kvapą,  
kai po tavo langais ramiai vakarieniauja 
begemotai arba pro automobilio langą 
kyšo dramblio iltis, nepalyginsi su niekuo. 
tačiau, anot tv laidų vedėjos,  
čia ir yra Afrikos žavesys.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Pavojus už kelių metrų

Prieš metus beveik mėnesį po Zambiją ir 
Tanzaniją klajojusi R.Mikelkevičiūtė šį kartą 
pasirinko kelionę į Keniją - Masai Mara gam-
tos rezervatą. Šiuo metu ten žiema, todėl 
žurnalistė džiaugėsi itin puikiu oru - vakarais 
temperatūra nukrisdavo iki 8-12 laipsnių, die-
nomis pakildavo iki 22-27. „Keliavome vien 
po laukinę gamtą, kur žmonės suvažiuoja pa-
matyti tikro ir nesugadinto pasaulio kampelio. 
Ten draudžiama medžioti. Gidas Tanzanijoje 
net papasakojo, kad brakonieriai sodinami iki 
gyvos galvos“, - sakė laidų vedėja.

R.Mikelkevičiūtei tai buvo pirmas kartas 
taip arti plėšrių gyvūnų. „Raganosį mačiau 
už 10 metrų, kitur šalia bėgiojo liūtės, galima 
buvo stebėti, kaip jos kovoja dėl teritorijos, 
kaip gina savo vaikus, kaip paspendžia spąs-
tus ir staiga atsitraukia, nes pasirodo, kad 
antilopės per mažos, tai yra energijos atiduo-
si daugiau negu gausi iš grobio. Tokių dalykų 
niekada nebuvau mačiusi. Naktį girdėjome 

visus gamtos medžioklės garsus“, - įspūdžiais 
apie kelionę dalijosi žurnalistė.

Tačiau laukinė gamta nebūtų laukinė, jei 
joje žmogaus netykotų pavojai. „Būnant ten 
reikia nepamiršti, kad esi svečiuose, o lauki-
nis gyvūnas - namie. Todėl erzinti ir provo-

kuoti yra beprotystė. Pamenu, Tanzanijoje 
gyvenome vidury laukinės gamtos, pro langus 
matydavau, kaip ganosi zebrai, antilopės, kaip 
prie upės keliauja dramblių kaimenė. Išsiaiš-
kinome, kad toje pačioje stovykloje viena 
prancūzų šeima neteko 8 metų dukters. Tokie 
faktai rodo, kad negali vaikščioti, kur ir kada 
nori. Net atlikti gamtinių reikalų negali išei-
ti bet kur ir bet kada“, - pasakojo R.Mikelke-
vičiūtė.

Gavo barti

Kad laukiniai gyvūnai yra nenuspėjami ir 
pavojingi, Rūtai teko patirti ir savu kailiu. 
„Kartą bevažinėdami prisiartinome prie 
dramblienės. Kaip žinoma, dramblys blogai 
mato, bet labai gerai girdi, todėl visada pra-
šoma išjungti automobilio variklį ir jo nepro-
vokuoti. Bet viena ponia dėl geresnio kadro 
privažiavo taip arti, kad patelė pasiuto. Pra-
dėjo pilti smėlį ir nedaug trūko, kad būtų ap-

R.Mikelkevičiūtės ato stogos: 
svečiuose pas liūtus, dramblius ir  begemotus

Rūta turėjo progą iš arčiau  
susipažinti su gražuoliais raganosiais
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vertusi džipą. Dramblienės iltis atsidūrė prie 
pat mano lango, gidas liepė pasilenkti ir atsi-
gulti kiek įmanoma žemiau“, - adrenalino ku-
pinus nutikimus pasakojo žurnalistė.

Į vietinių nemalonę kartą buvo pakliuvusi 
ir pati Rūta. „Žinoma, kad pavojingiausias gy-
vūnas Afrikoje yra begemotas, nors jis vege-
taras, bet jo nasrai tokie dideli, kad gali per-
kąsti žmogų. Vieną vakarą išėjau iš viešbučio 
paskambinti mamai. Jokių tvorų ten nėra, tik 
stulpeliai su lentelėmis, žymintys teritoriją. 

Priėjau prie to ženklo, staiga pasirodė sava-
noje patruliuojantys reindžeriai ir ėmė mane 
barti: „Ponia, jūs gal išprotėjote, marš į vieš-
butį, prie mūsų artėja liūtų ir begemotų bū-
rys“. Pamaniau, kad mane nori paerzinti, bet 
kai naktį atsibudau nuo keisto garso ir atitrau-
kusi užuolaidas šalia pamačiau ramiai sau 
ėdantį 3 tonų begemotą, adrenalinas užsmau-
gė“, - pasakojo LNK laidų vedėja.

Begemotai nebuvo vieninteliai svečiai, 
užsukantys į viešbučio teritoriją. Beždžionės 
ir driežai - ten įprasti „kambariokai“. „Drie-
žai nepavojingi, tik labai nemalonu, kai jie 
ropoja po tavo paklode, o paskui užlipa ant 
veido. Nusipurtai, ir tiek. Bet juk žinai, kur 
esi, tad nereikia norėti visiškos tvarkos“, - 
pasakojo vis dar kelionės įspūdžiais gyvenan-
ti Rūta.

R.Mikelkevičiūtės ato stogos: 
svečiuose pas liūtus, dramblius ir  begemotus

Būnant ten Reikia 
nepaMiRšti, kad 
esi svečiuose, 
o laukinis 
gyvūnas - naMie. 
todėl eRzinti iR 
pRovokuoti yRa 
BepRotystė

Veidai

Gepardų poilsio akimirka

Rūtai Mikelkevičiūtei  
laukinė Afrikos gamta padarė 

neišdildomą įspūdį
Rūtos Mikelkevičiūtės asmeninio albumo nuotr.

Įrengtose palapinėse gyvenusi Rūta 
su savimi turėjo švilpuką, kad nutikus 
bėdai skubiai atskubėtų pagalba

Nors begemotai ir vegetarai, 
Afrikoje jie pavojingiausi gyvūnai
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 ŽvaigŽdės iš arčiau

Prancūzė iš Ukrainos

Šiandien Olga Kurilenko save vadina 
„ukrainiečių kilmės prancūze“, nors į Pran-
cūziją pateko gana brandaus amžiaus, 16 me-
tų. Didžioji jos vaikystės dalis praėjo Ukrai-
noje, Berdianske, kur ir gimė būsimoji žvaigž-
dė. Olios šeima buvo didelė ir visi gyveno 
viename bute - taip pat teta, dėdė, močiutė, 
senelis ir pusbrolis. Kaip paprastai sakoma 
tokiais atvejais, „niekas nepranašavo tokios 
puikios karjeros“. O.Kurilenko tėvai darė vis-
ką, kad ji gyvenime galėtų daug pasiekti. Nuo 
7 metų Olga mokėsi anglų kalbos, lankė mu-
zikos mokyklą ir baleto studiją. Vėliau užsienio 
kalbos mokėjimas jai labai pravertė. Kitaip nei 
daugelis žvaigždžių, kurios vaikystėje gyveno 
mažuose miesteliuose, Olga nemėgsta pasa-
koti apie tai, kaip kasdavo bulves arba melžė 
karves. Jos prisiminimai yra labai lakoniški. 
„Mano gimtasis miestas - vieta, kurią reikia 
palikti, jei norite padaryti sėkmingą karjerą, 
kaip ir daugelis miestelių įvairiose pasaulio 
šalyse. Na, aišku, kiekviename miestuke 
kažkokių galimybių yra, bet žmonės vis tiek 
važiuoja į didelius, - kartą papasakojo Ol-
ga. - Berdianske nėra nieko, išskyrus pa-
plūdimį. Kaip Majamyje. Tai poilsio vieta. 

O.Kurilenko - 

dar viena Pelenės istorija

dar viena  Pelenės istorija

Olga Kurilenko, tapusi kultinio herojaus Bondo 
mergina, akimirksniu išgarsėjo ir kaip aktorė

EPA- Eltos nuotr.

Aktorės ir modelio OlgOs KurilenKO (34) 
istorija - dar viena tikrove tapusi pasaka 
apie Pelenę. Paprasta mergina iš ukrainos 
tapo Prancūzijos piliete, „Bondo mergina“ 
ir Tomo Kruzo (Tom Cruise) partnere kine.

Su Danieliu Kreigu 
(Daniel  Craig)
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verslo žmonės

O.Kurilenko - 
Ten šilta vasarą, pas mus atvažiuoja daug tu-
ristų, o štai žiemą šis miestas numiršta.“

Kai Oliai buvo 13 metų, jos šeima per-
sikėlė į Maskvą, o mergaitė nutarė pamė-
ginti laimę vienoje sostinės modelių agen-
tūrų. Tėvai neprieštaravo šiam pomėgiui, 
taigi O.Kurilenko pradėjo mokytis vaikščio-
ti pakyla ir pozuoti prieš kamerą. Praėjo vos 
treji metai, ir būtent šis hobis, kuriam ji 
skirdavo visą laisvą nuo mokslų laiką, pa-
dėjo Olgai patekti į Paryžių! Tada tai atrodė 
neįgyvendinama svajonė, bet jai pavyko pa-
sirašyti sutartį su modelių agentūra „Madi-
son“, ji išvyko į Prancūziją ir į tėvynę ne-
begrįžo. Taip Olga tapo „ukrainiečių kilmės 
prancūze“.

Bondas, Džeimsas Bondas

Olgos modelio karjera buvo labai sėk
minga: ji kelis kartus pasirodė ant blizgių 
žurnalų viršelių ir net „Vogue“, reklamos 
sutarčių taip pat netrūko. Bet O.Kurilenko 
norėjo daugiau  ji manė galinti būti ne šiaip 
modelis, bet ir aktorė. 2008 m. ji gavo svar-
biausią pasiūlymą savo gyvenime. Ne, ne 
rankos ir širdies  ji buvo pasirinkta „Bondo 
merginos“ vaidmeniui dar vienoje „bondia-
dos“ serijoje, pavadintoje „Paguodos kvan-
tas“. Būtent tada apie Olgą sužinojo visas 
pasaulis. „Mano gyvenimas labai pasikeitė,  
pasakojo O.Kurilenko viename interviu.  
Akimirksniu išgarsėjau, manimi susidomėjo 
spauda. Aš, aišku, įsivaizdavau, kad taip bus, 
juk filmas  išties kultinis, bet nė nenujau-
čiau, iki kokio laipsnio. Kartu man gadino 
nuotaiką tai, kad spaudoje pasirodė daug me-
lo apie mane. Aš iki šiol nesuprantu, kam 
žmonėms reikia tą daryti. Galbūt jie sklei-
džia netikrus faktus, nes neranda apie mane 
jokios informacijos, juk manęs niekas nepa-
žįsta.“ O.Kurilenko prisipažįsta, kad netapo 
savo vaidmens įkaite. Šiaip ar taip, ji nejau-
čianti „Bondo merginos“ antspaudo. Šis fil-
mas jai atnešė ne tik populiarumą, bet ir 
daugybę naudingų pažinčių, kurios pravers 
užkariaujant Holivudą. Tiesa, su Danieliu 
Kreigu (Daniel Craig) ji taip ir nesusidrau-
gavo, kažkodėl nepavyko... „Mūsų santykiai 
buvo išskirtinai darbiniai“,  prisipažįsta Ol-
ga. Ir nors daugelis ją prisimins kaip vieną 
iš „bondiados“ herojų arba Tomo Kruzo part
nerę filme „Užmirštieji“, pati O.Kurilenko 
mano, kad jos pagrindinės pergalės  ateity-

je. Aktorė svajoja padirbėti su režisieriumi 
Larsu fon Tryru (Lars von Trier) ir net pati 
siūlė jam atkreipti dėmesį į jos kandidatūrą. 
„Aš parašiau jam laišką,  kartą prisipažino 
O.Kurilenko.  Negaliu pasakyti, apie ką ra-
šiau, bet jis man atsakė! Jis turi dirbti su 
manimi. Jis tiesiog kol kas nežino, ką pra-
randa!“

Triskart ištekėjusi

Apie savo asmeninį gyvenimą Olga Kuri-
lenko nemėgsta pasakoti. „Nelaikykite manęs 
slapuke,  aiškina ji,  bet asmeniška yra asme-
niška. Juolab kai asmeniniame gyvenime ne taip 
lengvai viskas klostosi. Bijau nubaidyti savo 
laimę arba skubinti įvykius.“ Viskas klostėsi 
išties nelengvai. Olga buvo tris kartus ištekėju-
si, o pirmą kartą vedybiniais ryšiais susisaistė 
vos 20ies. Jos išrinktuoju tapo prancūzų foto-
grafas Sedrikas van Molis (Cedric van Mole). 

Būtent dėl šios sąjungos būsimoji žvaigždė 
gavo Prancūzijos pilietybę. Meilė, kaip dažnai 
būna, truko trejus metus, ir pora nutarė išsi-
skirti. Antrąjį kartą Olga ištekėjo už versli-
ninko Deimiano Gabrielio (Damiano Gabriel-
le) iš JAV, tačiau ir ši santuoka nebuvo tvirta. 
Ir galop trečiąjį kartą O.Kurilenko stojo prie 
altoriaus su meksikiečiu verslininku, kurio 
vardas taip ir liko nežinomas. Su paslaptingu 
mylimuoju ji nesirodydavo viešai, o netru-
kus, taip pat slapčia ir be jokio triukšmo, jie 
išsiskyrė.

Dabar O.Kurilenko užsiėmusi savo kar-
jera ir tekėti arba gimdyti vaikų neplanuoja. 
Aktorė mano, kad su vyrais jai „labai nelen-
gva“. Maža to, ji prisipažįsta, kad niekada 
nenorėjo tekėti, tiesiog taip susiklostė 
aplinkybės: „Suprantu, kad gana keista gir-
dėti tai iš žmogaus, kuris triskart tuokėsi, 
bet aš tikrai niekada nenorėjau tekėti. Tarp 
kitko, antrą kartą padariau tai tik dėl jo, nes 
labai labai labai prašė. Po pirmosios santuo-
kos pasakiau: „Daugiau to nedarysiu.“ Bet 
jis pareiškė, kad jam tai yra labai svarbu. Ko 
nepadarysi dėl mylimo žmogaus!“

Parengė Milda KUNSKAITĖ

dar viena  Pelenės istorija

Ji manė galinti 
būti ne šiaip 
mOdelis, bet ir 
aKtOrė
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verslo žmonės

Daugeliui atrodo, kad sėkmingi verslininkai gali atostogauti, kur tik nori ir kada tik nori. Tačiau žinomiausi šalies verslo  
atstovai skuba paneigti šį mitą ir sako, kad suplanuoti net ir trumpiausias atostogas nėra lengva, o radus laiko poilsiui,  
ne visuomet pavyksta atitrūkti nuo verslo.

Ar sėkmingas verslas netrukdo  atostogoms?

Jolantai Mikalajūnienei 
geriausias poilsis - savaitgaliai  

su šeima ir draugais
Redakcijos archyno nuotr.

Dirba ir 
laisvalaikiu
Visuomet stilinga, elegantiška  
ir pasitempusi mados namų 
„Cantas“ vadovė JolanTa  
MikalaJūnienė (46) ne  
vienerius metus turėjo įrodinėti, 
kad verslo pasaulis priklauso ne 
tik vyrams. Dabar, rodos,  
vadovauti daugybei darbuotojų 
ir plėtoti verslą yra ne tokia  
sudėtinga užduotis, kaip rasti  
kelias dienas poilsiui.

„Jau daugelį metų mano atos-
togos yra popierinės. Atostogauju 
labai retai ir trumpai. Daugiau lais-
vo laiko turiu per šventes, tad 
stengiuosi pasidžiaugti laisvais sa-
vaitgaliais. Pačios geriausios man 
atostogos su knyga rankoje, šei-
mos apsuptyje, savaitgaliai su 
draugais prie židinio ir skania va-
kariene“, - sakė verslininkė, dėl 
intensyvaus savo ir vyro, taip pat 
verslininko Dangiro, darbo grafiko 
jau kelerius metus su šeima ne-
vykstanti ir į poilsines keliones 
šiltuose kraštuose. „Kadangi ma-
no atostogos dažniausiai trunka 
vos kelias dienas, galima sakyti, 
kad šiemet atostogavau per joninių 
savaitgalį. Su šeima buvome prie 
jūros, kur turime savo poilsio zo-
ną“, - prisiminė J.Mikalajūnienė.

Anot verslininkės, kai esi vers-
lo savininkas ir direktorius, atos-
togos netenka prasmės, nes ir jų 
metu nepavyksta visiškai pamirš-
ti verslo. „Net ir atostogaudama 
visą parą esu darbe. Įmonės struk-
tūra tokia, kad savo pareigų nie-
kam kitam negaliu patikėti. Todėl 
ir per atostogas esu pasiekiama 
telefonu ar elektroniniu paštu, 
nuolat bendrauju ir tvarkau reika-
lus“, - paaiškino ji.
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Statybų bendrovės „Hanner“ vadovas,  
valdybos pirmininkas ir pagrindinis  
akcininkas ArvydAS AvuliS (59) nuolat 
patenka į sėkmingiausių ir turtingiausių 
lietuvos verslininkų sąrašus. Atrodo, kad 
atradęs sėkmingo verslo formulę jis  
stengiasi skirti laiko ir savo pomėgiams - 
golfui bei jėgos aitvarams.

„Kaip ir daugeliui verslininkų, susiplanuo-
ti atostogas sudėtinga. Tikriausiai nėra tokių 
genijų, kurie žino, kaip sėkmingai kurti verslą 
ir laisvai atostogauti“, - sakė žinomas versli-
ninkas. Nors vasara daugeliui - atostogų metas, 
A.Avulis mieliau atostogauja šaltuoju metų lai-
ku. „Mano atostogos dažniausiai prasideda vė-
lų rudenį ar žiemą. Tada stengiuosi išvykti į 
šiltus kraštus, kur daugiau saulės, pakeičiu 
aplinką. Vasarą ir Lietuvoje gera gyventi - va-
karai ilgi, tad po darbų lieka  laiko aktyviai 
veiklai, sportui ar tiesiog pasivaikščioti. Žiemą 
tamsu, tad susiplanuoju savaitės ar dviejų atos-
togas ir išvykstu“, - pasakojo jis.  

A.Avuliui labai patinka golfas, todėl per 
atostogas stengiasi atsipalaiduoti su golfo laz-
da. „Būdamas Lietuvoje bene kiekvieną sa-
vaitgalį vykstu į golfo aikštynus, todėl ir  va-
žiuodamas atostogauti pasirenku vietą, ku-
rioje galėčiau pažaisti. Laukai neretai būna 
labai gražiose vietose, gamtos apsuptyje ar 
ant vandenyno kranto. Atradau dar vieną ma-
ne labai sudominusią veiklą - jėgos aitvarus. 
Kol kas esu tik pradedantysis, tačiau man 

labai patinka, manau, šiemet būtinai važiuo-
siu su jais pasportuoti“, - sakė vyras. 

Net ir atradęs laiko atostogoms bei pomė-
giams, A.Avulis nuo darbų neatitrūksta. „Kai 
vykstu atostogauti, man rašantys į elektroni-
nį paštą sulaukia automatinio atsakymo, pra-
nešančio, kad ilsiuosi, todėl stengiasi netruk-
dyti. Tačiau aš nuolat atrašau laiškus, o esant 
svarbiam reikalui mane galima pasiekti ir te-
lefonu“, - pasakojo žinomas verslininkas. 

verslo žmonės

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Ar sėkmingas verslas netrukdo  atostogoms? Arvydas Avulis, užkietėjęs golfo 
žaidėjas, atrado ir jėgos aitvarus

Stasio Žumbio nuotr.

Atostogų planus  
diktuoja verslo susitikimai 

„Dažniausiai trumpas atostogas de-
rinu su verslo susitikimais. Šiemet bu-
vau Kamčiatkoje, susitikau su partne-
riais iš Rusijos, kartu pamedžiojome 
meškas. Dar vienos neilgos atostogos 
numatytos netrukus. Liepos viduryje 
vyksiu į Aliaską, ten aplankysiu fabri-
kus, iš kurių perkame žaliavą - surimį. 
Kartu kelioms dienoms plauksiu į žve-
jybą. Tokios ir atostogos, - sakė V.Mati-
jošaitis, pastaruoju metu į šiltuosius 
kraštus atostogų nevykstantis. - Savait-
galius geriausia praleisti Lietuvoje, va-

sarą čia puikios sąlygos poilsiui. Be to, 
man darbas - geriausias poilsis. Manau, 
kiekvienam mėgstančiam darbą, taip at-
rodo.“

V.Matijošaitis sako, kad verslinin-
kas turi daugybę atsakomybių, todėl 
visuomet pasiekiamas: „Mano telefo-
nas ir naktį prie lovos. Net ir tokiu pa-
ros metu galiu sulaukti skambučio. Tai 
normalu, įmonėje dirba daug žmonių, 
gali skambinti tolimųjų reisų vairuoto-
jai ir panašiai. Tokia verslininko kas-
dienybė.“

„vičiūnų“ įmonių grupės steigėjas, savininkas ir valdybos pirmininkas  
viSvAldAS MAtijošAitiS (57) sako, kad jam geriausias poilsis yra darbas,  
tačiau sumanęs porą dienų pailsėti ir išbandyti ką nors įdomaus jis randa būdų 
suderinti verslą ir poilsį. 

Žiemą renkasi 
šiltuosius kraštus

Visvaldas Matijošaitis šiemet 
atostogaudamas Kamčiatkoje 
medžiojo meškas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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vasaros stilius

Lietuviškos   
vasaros akcentas -
odinukė

Rūtos sakalauskaitės kuriami 
drabužiai skirti veikliems ir jaunat
viškiems žmonėms. Ji sako, kad  
kiekvieną dieną reikia stengtis 
nugyventi su nuotykiais, elgtis 
drąsiai, o kartais net būti lengvai 
pakvaišusiam. 

Ir karštai dienai, ir vėsiam vakarui 

Rūta Sakalauskaitė

Rūtos siekis - kad su jos prekės ženk-
lo „Beleberda“ kūriniais žmonės galėtų 
eiti ne tik pasivaikščioti po miestą, bet ir 
į netikėtą žygį ar net į darbą. Šią vasarą 
„Beleberda“ siūlo unikalius marškinius - 
kitų tokių pačių tikrai nerasite, visi jie 
skirtingi. Išskirtinai merginoms sukurti 
šifoniniai sijonai su didelėmis patogiomis 
kišenėmis bei palaidinės, puoštos pieši-
niais arba megztomis detalėmis. Šaltesnį 
vakarą niekas taip nesušildys kaip pus-
vilnės megztukas su dekoratyviniais ša-
likais. O norintiems pasijusti ekstrava-
gantiškai padės dvipusis švarkas - kai 
nori užsivelki margąją pusę, kai nenori - 
taip neišsiskiriančią vienspalvę. Mėgs-
tantiems nešiotis knygą, megztinį ar dar 
kokį naudingą daiktą - kuprinės, kurios 
persegus rankenas taps krepšeliu per pe-
tį, galima rinktis iš vienspalvių ir margų. 
Jei vasarą kas nors pakvies į gražią šven-
tę - galima puoštis ilgomis suknelėmis, 
sluoksniuotomis arba su megztomis de-
talėmis. Spalvingos vasaros!
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Dvipusiai švarkai; 
galima rinktis margą 
arba vienspalvę pusę

Visi Rūtos Sakalauskaitės 
kuriami marškiniai unikalūs - 
lygiai tokių pačių nerasite
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Vėsiais vasaros vakarais ir lietingomis 
dienomis Kristinai Tarasevičiūtei 

napamainomu tampa odinis švarkelis
Stasio Žumbio nuotr.

„Juokinga, bet lietuviška vasara saule ne-
lepina, daug dažniau sulaukiame niūrių orų ir 
lietaus. Kad ir kaip paradoksalu, tačiau mano 
mėgstamiausias vasaros stiliaus akcentas - 
juodas odinis švarkelis, siuvinėtas aplikacijo-

mis. Net jei dieną labai šilta, vakarais atvėsta 
ir vėl tenka jį užsimesti“, - apie bene mėgs-
tamiausią vasaros drabužį pasakojo Kristina. 
Jis grakščiai šokėjai, kurią dažniausiai esame 
įpratę matyti pasipuošusią itin moteriškomis 
suknelėmis, puikiai tinka, o jos stiliui suteikia 
maištingumo. 

Įvairūs aksesuarai ir papuošalai nėra dide-
lė šokėjos silpnybė. „Daug puoštis nemėgstu, 

o ir bižuterija man ne prie širdies. Labiau ver-
tinu auksą ir deimantus, tačiau tai ganėtinai 
brangus malonumas ir daug kokybiškų bei ver-
tingų dirbinių neprisipirksi. Todėl mieliau ren-
kuosi smulkius, per daug į akis nekrintančius 
papuošalus“, - šypsojosi Kristina, tvirtinanti, 
kad didesnių stiliaus silpnybių neturi. 

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Lietuviškos   
vasaros akcentas -
odinukė

Baleto šokėja Kristina tarasevi-

čiūtė (26) scenoje visuomet pasi-

tempusi, elegantiška ir labai mote-

riška. nulipusi nuo scenos, žavi švie-

siaplaukė tampa jaunatviška ir kiek 

maištinga, bet ne mažiau stilinga. 

vasaros stilius
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Vasaros stilius
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Pačiame šios vasaros  
įkarštyje jau žvelgiama  

į kitų metų vasarą -  
Barselonoje (Ispanija)  

dizaineriai pristato  
naujausias maudymosi  
kostiumėlių kolekcijas  

2015 metų vasarai. Panašu, 
jog krypstame į retro stilių.

Naujausios tendencijos - su  žvilgsniu atgal
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Vasaros stilius

Naujausios tendencijos - su  žvilgsniu atgal
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Grožio paletė

Sausai odai -   

intensyviai drėkinančią 
procedūrą „Rasos lašas“ 
sudaro:

l kruopštus šveitimas ultragarsu 

l jauninantis masažas su arganų aliejumi 

l intensyviai drėkinantis hialurono serumas 

l intensyviai drėkinanti alginatinė kaukė

Procedūros kaina 150 Lt

Vienas iš dažniausių šiltojo sezono rūpes-
čių - išsausėjusi oda. Todėl sostinės centre 
įsikūrę jaukūs ir ramybe dvelkiantys geros 
savijautos namai „Kūno akademija“, atsi-
žvelgdami į klientų poreikius, siūlo vasarą 
labai reikalingą drėkinamąją procedūrą 
„Rasos lašas“.

„Ši procedūra sukurta ypač sausai, pa-
vargusiai odai. Dažnai mėgaujantis saulės 
voniomis, keliaujant, skraidant lėktuvu ar 
dirbant patalpose, kur nuolatos veikia kon-
dicionieriai, oda gali labai išsausėti, tapti jaut
ri, šiurkšti ir prarasti elastingumą. O, kaip 
žinoma, svarbiausias gražios odos receptas  
drėkinimas. 

Deja, namuose turimų priemonių odos 
drėgmei palaikyti ne visuomet pakanka, tad 
vasarą rekomenduojama atrasti laiko sau ir 
pasirūpinti veido oda“,  apie grožio proce-
dūros naudą pasakojo „Kūno akademijos“ 
savininkė Valė Raudonienė, skatindama ne-
delsti, nes drėgmės stokojanti oda sensta 
greičiau.

„Rasos lašas“

Su „Laisvalaikio“ kortele - intensyviai 
drėkinančiai veido procedūrai „Rasos lašas“ 
taikoma 40 proc. nuolaida.
Užsakyti paslaugą galima tel. (8-607) 92-196 arba 
el.paštu info@kunoakademija.lt
Geros savijautos namai „Kūno akademija“
Upės g.5, Vilnius
www.kunoakademija.lt

speciali akcija

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

EPA-Eltos nuotr.
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Grožio paletė

Grožio procedūros? Kiekviena mergina ir moteris žino, kad tai ne tik laisvalaikis, skir-
tas sau, bet ir būtinybė. Tik, deja, dažnokai užima pernelyg daug laiko, o ir procedūrų 
efektas pasireiškia ne iš karto. Norint stabiliai pagerinti savo odos būklę, veido, kaklo, 
figūros linijas kartais prireikia ištiso įvairių procedūrų kurso. O jei oda jautri, alergiška, 
tenka ilgai ieškoti tinkamiausios grožio terapijos priemonės.

O kai laikas nelaukia, kai reikia suspindėti jaunystės žavesiu ir tobulu odos grožiu TUOJ 
PAT? Netikėtas vakarėlis, pasimatymas, viešnagė, išleistuvės, diplomo teikimas, svarbus 
renginys... Nuotraukos, kuriose norite atrodyti puikiai. Ką daryti? Nesigraužkite, kad nespė-
jote ar tingėjote laiku pasirūpinti gera odos išvaizda! Išeitis yra - būtent tokiems ekstra 
atvejams prancūzų kosmetologai ištobulino natūralų, greitą odos būklės pagerinimo meto-
dą - krioplastiką. Veido, kaklo, dekoltė oda akimirksniu žavingai atjauninama ir sustangrina-
ma, naudojant specialų gelį ir aparatą „Criolift III“.

Kaip sustabdyti laiką? 
Pasinaudok krioplastika ir išgražėk akimirksniu!

„vertinu tai, kas greita,  
natūralu ir užtikrinta“

„Išvaizdos puoselėjimui man dažnai pri-
trūkdavo laiko, - pasakoja atlikėja INgrIdA 
KAzlAUsKAITė. - dirbau, mokiausi, rūpi-
nausi artimaisiais. laiko, kaip ir visoms, trū-
ko nuolatos. Juolab kad vengiu cheminių ir 
sintetinių medžiagų poveikio odai, kad ir ko-
kius greitus rezultatus jos teiktų, nemėgstu 
ilgų, varginančių kosmetinių procedūrų. Ver-
tinu tai, kas greita, natūralu, užtikrinta. Ta-
čiau kai „užgriūdavo“ renginiai, kuriuose ten-

ka pasirodyti viešai, fotografuotis, filmuotis, 
ne visada būdavau patenkinta savo išvaizda. 
Prieš pasirodymus ar vakarėlius turėdavau 
sugaišti kelias valandas, kad likčiau patenkin-
ta savo išvaizda, arba... išvis neidavau.

Tačiau atėjo svarbios iškilmės, kurių 
nuotraukose norėjau būti ypač švytinti ir 
žavi. laiko gražintis nebebuvo, ir draugė 
pasiūlė pasinaudoti natūraliausiu ir moder-
niausiu „pirmos grožio pagalbos“ metodu - 
krioplastikos procedūra medicinos klini-
koje „Mirameda“.

„Šalčio šokas“ tetruko valandžiukę, bu-
vo malonus, atpalaiduojantis ir - tai man 
svarbu! - atliktas naudojant natūralius kom-
ponentus: ekologišką kosmetinį gelį ir šalčio 
efektą. specialiu aparatu buvo švelniai ma-
sažuojamas veidas, ir aš pasijutau puikiai!

Po procedūros žvilgtelėjus į veidrodį ap-
stulbau: lygutėlė, gaivaus atspalvio, jaunatviš-
kai glotni veido oda. spindintis akių žvilgsnis, 
net veido išraiška tapo švelni, jaunatviška, 
patraukli. Jokių tinimų, paraudimų - gali sau 
keliauti į karališką puotą ir fotografuotis.

Nuo tada skubančioms, dirbančioms, 
pavargusioms merginoms ir moterims, ku-
rioms prireikia tuoj pat pagerinti savo iš-
vaizdą, siūlau pasinaudoti krioplastika. Tai 
puikus metodas, padedantis akimirksniu 
pasijusti žavia, fotogeniška moterimi, o ne 
vargana Pelene. Krioplastika - ekologiška, 
ne cheminė procedūra, todėl aš drąsiai re-
komenduoju ją visiems.“

kokie yra krioplastikos 
pranašumai?

l stangrina odą, atkuria drėgmės 
balansą;

l taupo laiką: procedūrą galima at-
likti PRIEŠ PAT svarbų renginį;

l momentinis odos patempimo efek-
tas, jaunatviški veido kontūrai;

l tinka tiek vyrams, tiek moterims, 
visiems, kurie nemėgsta adatinės (inva-
zinės) mezoterapijos;

l saugus - jokio diskomforto, parau-
dimų, tinimų, gali būti atliekama aktyviuo-
ju Saulės periodu, nesukelia pigmentacijos, 
tinka net besilaukiančioms moterims!

Krioplastika - natūralus, „šalčio šoko“ 

efektu paremtas greito ir kartu ilgalaikio 

poveikio odos pagražinimo metodas, 

tinkantis bet kurio amžiaus, lyties 
žmonėms, netgi nėščiosioms, žindyvėms 

ar linkusiems į alergijas.
Prancūzų „šalčio šokas“ tapo grožio 
procedūra Nr.1 pasaulyje. Neseniai 
krioplastika pradėta sėkmingai taikyti 

medicinos klinikoje „Mirameda“. 

Laukiame jūsų medicinos klinikoje „Mirameda“
Vilniuje, Savanorių pr.11A, tel. (8-5) 212-55-66,
Klaipėdoje, Paryžiaus Komunos g.2A, tel. (8-46) 31-51-11. 
www.mirameda.lt

Parengė Agnė TARVYDAITĖ

žvaigždės rekomenduoja

„Miramedos“ nuotr.

speciali akcija

l Jei norite, kad jau šį vakarą jū-

sų oda švytėtų ir žavėtų - krioplastika 

sukurta būtent jums!
l Atliekant stangrinamąją ar drė-

kinamąją krioplastikos procedūrą iki 

rugpjūčio 31 d. DOVANA - šviesos te-

rapijos ir lūpų putlinimo procedūros!

l Procedūros kaina - 220 Lt + 

dovana - 110 Lt.
Draugaukime feisbuke
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Makiažas - karibų jūra

Didžiausias dėmesys skiriamas akims - 
juk kas gali atsispirti išraiškingų spalvų vi-
lionėms? Šią vasarą ypač populiarus mė-
lynų spalvų akių makiažas, tad pagrin-
dinė spalva - sodri, ryški mėlyna. Žais-
mingumo, įvairovės šiai spalvai suteikite 
papildydami ją egzotiškais turkio ir prie jo 
puikiai derančio smaragdo, net mėtų spalvų 
akcentais. 

Dėmesio! Turkio ir smaragdo spalvos 
tobulai tinka prie įdegusios odos, todėl 
skruostus paryškinkite medaus atspalvio 
bronzine pudra. Prie mėlynos drąsiai derin-
kite ir aukso, koralo spalvų akcentus.

Vis dar aktualus padūmavusių akių 
makiažas (angl. smokey eye), tačiau šiemet 
ši tendencija - jau kiek kuklesnė, lengvesnė, 
tai byloja ir angliškas jos apibūdinimas - 
„light smokey“ (liet. lengvai padūmavusių 
akių makiažas). Padūmavusių akių makiažas 
gražiausiai atrodo tuomet, kai veido oda - 
tobulai lygi, todėl rinkitės stipriau, patiki-
miau maskuojantį makiažo pagrindą. „Ka-
dangi akcentuojamos akys, lūpas paryškin-
kite subtiliais kūno arba koralų spalvos lūpų 
dažais ar blizgiu“, - pataria G.Eidukaitė.

Grožio paletė
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s Ryškios, sodrios Karibų jūros ir tropinių jos pakrančių spalvos - viena pagrindinių šių metų makiažo tendencijų. Karaliau-

ja Karibų mėlyna, bet tie, kurie kada nors yra buvę Karibuose, puikiai žino, kokia nenusakoma, kokia neįmenama mįslė 
akims ir mūsų žodynui yra pietų jūros spalva. Karibų pakrantėse gyvena karibų tautos, kurios iki mūsų dienų kūnus puo-
šia tatuiruotėmis. Kūno piešiniai įkvėpė antrą ryškią šių metų tendenciją - grafiškus makiažus bei akių kontūrus. 

Natūrali tropikų salos gražuolė

Šio makiažo tikslas - paryškinti žmogų, o ne už-
sižaisti piešinio niuansais. Naudojami šilti, švelnūs, 
pasteliniai atspalviai. Kuriant natūralų įvaizdį svar-
biausia - tobula, švari oda, todėl tikrai prireiks 
bent lengvo makiažo pagrindo.

Skruostams šiek tiek paryškinti tiks bronzinės 
spalvos, kurios suteikia švytėjimo ir lengvo tropinio 
įdegio efektą.

Blakstienas padažykite storinančiu juodu tušu, 
lūpas pablizginkite natūraliu lengvo žvilgesio sutei-
kiančiu lūpų blizgiu. Pagal geriausią Karibų jūros sce-
narijų lūpos turėtų kvepėti kokosais - taip ir bus, jei 
priemonėje yra natūralaus kokosų sviesto.

Kaip susikurti tris madingus šios vasaros makiažo variantus ir bent taip nusikelti į tobulų atostogų pakrantes -  

Karibus, pasakoja „The Body Shop“ grožio konsultantė Giedrė eiduKaiTė.

n Prie natūralaus įvaizdžio makiažo tiks palaidi plaukai - leiskite 

jiems kristi lengvai ir nerūpestingai. Prie šio „laukinukės“ įvaizdžio 

tiks ir paplūdimio šukuosena: dar drėgnus plaukus sutepkite 

putomis, suformuokite bangas ir baikite džiovinti džiovintuvu arba 

leiskite jiems išdžiūti natūraliai.

n Prie šio makiažo tiks romantiškas įvaizdis, 

kurį sukurs švelnios bangos plaukuose.
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kūno piešinių įkvėptas 
makiažas

Tropikų salose tiesiog neįmanoma at-
plėšti akių nuo vietinių, kurie puikuojasi 
įdegusiais tatuiruotais kūnais. Nesiryžtan-
čioms tatuiruotėms, tačiau norinčioms iš-
siskirti siūloma alternatyva, - drąsūs grafi-
niai akių makiažai, kuriems prireiks vos 
vienos priemonės - juodo it anglis pieštuko 
arba skysto juodo tušo, skirto linijoms apie 
akis piešti: joms pabrėžti, pratęsti... Brėž-
kite linijas taip, kaip jums labiausiai tinka! 

Šios vasaros makiažo topuose ka-
raliauja ryškūs, klasikiniai ir netradi-
ciniai akių apvadai. Jų linija gali eiti vidi-
ne ir išorine blakstienų puse, ją galima net 
kiek daugiau nei įprasta atitraukti nuo 
blakstienų linijos ir taip vizualiai padidinti 
akis. Viršutinį voką galima ryškinti viena 
spalva, o apatinį - jau kita. Linijos gali būti 
kruopščiai sujungtos arba paliktos atskirai 
ar net tyčia prasilenkiančios... Ypač įdomus 
variantas - aštriai apibrėžti vidiniai akių 
kampučiai ir linija ties viršutinėmis blaks-
tienomis, o ties apatinėmis ji... tiesiog nu-
trūksta ties trečdaliu ar net ketvirtadaliu 
blakstienų. 

Grožio paletė

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

n Prie šio makiažo tiks į 

uodegą suimti arba tiesiog 

ištiesinti plaukai.
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ypatingos vietos

Lietuviškoji „Bora Bora“ - tai laisvalaikio ir 
pramogų sala, primenanti rojų, esantį Ra-
miajame vandenyne, Prancūzijos Poline-
zijoje. Ir tas rojus - vos keliolika kilometrų 
nuo mūsų sostinės, įsikūręs „Le Meridien 
Vilnius“ viešbučio teritorijoje. Nepakar-
tojamo grožio gamtos glėbys, mirguliuo-
jantis ežeras it jūra, ramybe alsuojantis 
gaivus vėjelis šiurena penkių pavėsinių 
šiaudinius stogus, iš jų sklinda gardus ir 
vasariškas grilio bei tandyro aromatas.

sveikata ir stiprybė tandyre

Tandyro principas yra labai paprastas, bet 
genialus. Jo viduje yra užkuriama ugnis. Kai 
malkos sudega iki anglių, tandyro keraminės 
sienos įšyla ir taip padeda išlaikyti vienodą 
karštį. Prie tolygaus temperatūros paskirsty-
mo prisideda ir jo ovali forma. Tada virėjui 
belieka užverti specialiai paruoštą mėsą, dar-
žoves ar žuvį ant iešmų ir vertikaliai pakabin-
ti krosnyje. Prisiminkite apsilankymą sauno-

je - nors, atrodytų, temperatūra aukšta, iš jos 
išeinate besijausdami jaunesni. Lygiai taip pat 
ir ruošiant maistą tandyre. Dėl sferinės kons-
trukcijos ir molinių sienų, kurios tolygiai pa-
skirsto temperatūrą ir ilgai ją išlaiko, maistas 
nedžiūsta ir nepridega. Patiekalai, iškepti tan-
dyre, yra ne tik skanūs, bet ir sveiki. Ypatingas 
karštis leidžia išsaugoti daugiau maistingų me-
džiagų, vitaminų ir neleidžia atsirasti kance-
rogeninėms medžiagoms, kurios susidaro 
įprastai kepant maistą ant ugnies.

Tokių sveikų ir aromatingų patiekalų ga-
lima rasti vasaros restorane „Bora Bora“, jo 
virtuvės šefas jūsų lėkštėje atskleis visas tan-
dyro tradicijas.

Pasaka apie vasaros grožio paslaptis 
„Bora Bora“

...Iš lėto tolstame nuo kranto. Svaiginan-
čiai ramiai valtelę sūpuoja mažos skaidraus 
ežero bangelės. Akys bando aprėpti horizon-
tą ir sugerti visą aplinkui esantį grožį. Ir kas 
galėjo pagalvoti, kad už didingų „Le Meridien 
Vilnius“ viešbučio sienų tokia ramybė, toks 
grožis... Antai krepšinio aikštelėje skraido 
kamuolys, o ten - nerimastingai kilnojasi bad-
mintono raketės. Jaukiais, neplačiais takeliais 
rieda dviračiai, virš smėlėto ruožo aidi mu-
šamo tinklinio kamuolio skambesys. O ten, 
tolumoje, girdisi rimtas kvėpavimas iš žalių 
golfo laukų. Tai tikrai jauki ir viliojanti pra-
mogų sala! Čia kiekvienas gali surasti širdžiai 
mielą užsiėmimą, o norintis tiesiog pabėgti 
nuo miesto šurmulio susilies su gamta.

Valtelė iriasi toliau. Šalimais ant ežero 
sūpuojasi penkios šiaudiniais stogais ir tar-
pusavyje tilteliais sujungtos pavėsinės, ku-
riose - skambus šurmulys, gardūs aromatai, 
rami muzika. 

Lietuviškoji „Bora Bora“ - 
grožis, skonis, stiprybė

Kas tas tandyras? Tai 
erdvi, klasikinė krosnis, 
atsiradusi prieš daugelį 
šimtmečių Rytų Azijoje. 
„Kardas silpnose rankose - 
nenaudingas daiktas“, - 
sakė Čingischanas. Ir jis 
buvo teisus - ne visada 
kardu galima pasiekti 
pergalę. Reikalingas 
tandyras, kad ranka, laikan-
ti ginklą, būtų stipri. Tai 
ištrauka iš legendos apie 
tandyrą, kuri byloja apie šioje molinėje krosnyje iškepto 

maisto skonį, išlaikytą aromatą bei stiprybę.

su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida restorane 

„Bora Bora“ 

„Le Meridien Vilnius“ sukurtoje „Bora Bora“ gamta 

atsiskleidžia visu savo gražumu, didingumu. Berželių 

šniokštimas, ežero tyvuliavimas, saulės laida, šiaudinių 

stogelių šnarėjimas tarsi kviečia pasisvečiuoti po jais ir 

rasti sveiko, šviežio, gardaus maisto tiek kūnui, tiek sielai. 

n Adresas: greitkelis A2, 19-as km, Vilnius
n Daugiau informacijos: tel. (8 5) 273 97 00, 
e.p. reservations@lemeridienvilnius.com,  
http://www.lemeridienvilnius.com

lietuviškoji „Bora Bora“

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Dienos pietų - po medžiais

Kai vidury dienos galva lūžta nuo darbo 
krūvio, pamėginkite mielą akimirką kartais 
pagauti išbėgę papietauti į miestą.

Jei dirbate miesto centre, kodėl neiškišus 
nosies į Vokiečių gatvę, kur įsikūręs restoranas 
„Forest“ kviečia užsukti pasimėgauti nuo vai-
kystės pažįstamais, tačiau res-
torano paskanintais šaltibarš-
čiais su apkeptomis bulvėmis? 
Mėgstantiems sočiau pavalgy-
ti vyrams puikiai tiktų kiaulie-
nos šonkauliukai, kuriuos kepa 
čia pat ir patiekia dar dūmais 
kvepiančius su bulvių skiltelė-
mis, ant grotelių keptais baklažanais, cukinijo-
mis ir vyšniniais pomidorais. O merginos tikrai 
išsirinks sau patinkančių salotų - kad ir buro-
kėlių salotų su ožkos sūriu, traškiais salotų 
lapais, žiupsneliu moliūgų sėklų, prieskoninė-
mis žolelėmis ir tyru alyvuogių aliejumi.

Gatvė, alsuojanti istorija...

Vakarėjant Vilniaus Vokiečių gatvė - dar 
kitokia. Besileidžiančios saulės apšviesti anks-
tesnius šimtmečius menantys namų fasadai, 
po dienos darbų linksmai besišnekučiuojančios 
kompanijos ir viliojantis maisto kvapas iš lauke 
įsikūrusių kavinių lauko terasų.

Taip ir norisi įsilieti į šią jaukią atmosferą, 
prisėsti prie jaukaus restorano staliuko tiesiog 

gatvėje. Ir įsivaizduoti, kokia Vokiečių gatvė 
buvo kadaise. Tai juk viena seniausių gatvių 
Vilniuje. Vokiečių gatvės pavadinimo kilmė 
siekia 14-ąjį amžių. Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino laikais čia kurį laiką gyve-
no vokiečių pirkliai bei retesnių profesijų ama-
tininkai, kuriuos, anot istorikų, Gediminas pats 
buvo pakvietęs iš įvairių Hanzos miestų.

Ši gatvė dar buvo vadina-
ma Goštautų gatve - todėl, 
kad čia stovėjo didikų Goš-
tautų rūmai, taip pat buvo 
vadinama Monetų gatve - 
nes joje buvo iždinė. Ši gatvė 
miestui buvo labai svarbi dėl 

joje stūksojusių turtingiausių 
pirklių ir didikų namų.

Vokiečių gatvė visais laikais atspindėjo tik-
rąją Vilniaus dvasią, čia virte verda gyvenimas, 
kurį malonu stebėti iš Vokiečių gatvėje įkurtos 
restorano „Forest“ lauko terasos.

Ypač vakare. Ant staliukų dega žvakės, kai 
gatvę užpildo trokštantys romantikos, o gal kaip 
tik norintys save parodyti ir į kitus pažiūrėti 
vilniečiai bei miesto svečiai. Kodėl neprisėdus, 
į mielą šurmulį nepažvelgus iš šalies ir nepa-
vakarieniavus? „Forest“ siūlo paragauti salotų 
su jautiena, kiaulienos šonkauliukų, jautienos 
didkepsnio, burnoje tirpstančio prancūziško 
obuolių pyrago ir kitų ne mažiau gardžių patie-
kalų. O jei norite tiesiog užkandžių prie vyno, 
neprašausite užsisakę sodraus skonio sūrio, 
švelnių alyvuogių bei pikantiškų riešutų.

 RestoRanai

ar mėginote prisėsti kavinės lauko terasoje?

Restoranų „Forest“ lauko terasos laukia sveiko ir 

skanaus maisto mėgėjų ne tik Vokiečių g.8, bet ir 

Savanorių pr.1 bei Žirmūnų g.2 Vilniuje

Kad vasara nepraeitų pro šalį nepastebėta, mėgaukimės kiekviena jos akimirka! Pa-
bandykite per langą pagauti saulės spindulį ir išeiti į gatvę pasidžiaugti vasarišku šur-
muliu. Nieko nėra maloniau už trumpus pietus su seniai matytu kolega ar jaukią vaka-
rienę su draugu lauko terasoje. O prie geros kompanijos atgaivą ir liežuviui tikrai rasite 
restoranuose „Forest“.

Vokiečių gatvės 
pavadinimo kilmė 
siekia 14-ąjį amžių

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

su „Laisvalaikio” 
kortele

10%
nuolaida užsakytiems 
patiekalams ir „Forest“ 

lauko terasose!

Malonus atradimas:

„Forest“ nuotr.

Užkandžių rinkinys

Jautienos didkepsnis

Restoranas
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1 Žalgirio mūšio prieŽastis - 
uŽtrukę kryŽiaus Žygiai

Kol Lietuva buvo pagoniška, natūralu, kad 
ji buvo Vokiečių ordino taikinys. Po krikšto 
ordinas neteko preteksto puldinėti Lietuvą, 
nors kurį laiką dar aiškino, kad krikštas ap-
simestinis, ir bandė tęsti puolimus. Galiausiai 
tokia politika turėjo liautis. Vokiečių ordinas 
išprovokavo 1409-1411 m. karą užpuldamas 
vieną Lenkijos sritį, be to, tuo metu vyko 
aršus konfliktas dėl Žemaitijos. Ši teritorija 
buvo paskutinis ginčytinas objektas, į kurį 
pretendavo ir Lietuva, ir ordinas: jam tai bu-
vo pagrindinė teritorija, galinti sujungti Prū-
sijos bei Livonijos žemes į vientisą darinį. 
Galima sakyti, kad Žemaitija ir buvo viena iš 
pagrindinių mūšio priežasčių.

2 Žalgirio mūšio vieta 
tiksliai nustatyta

Nors oficialiuose šaltiniuose skelbiama, 
kad mūšio vieta yra tiksliai nustatyta, Lenki-
joje ten net pastatytas didžiulis monumentas, 
pastaruoju metu atsirado kita versija. Pagal 
ją, mūšis vyko tame pačiame regione, tačiau 
kitame lauke. Anot istorikų, mūšio vieta yra 

labai svarbus dalykas, nes su ja susijęs tak-
tinis manevras, vadinamas saulės faktoriumi. 
Kadangi buvo vidurvasaris, Vokiečių ordinas 
užėmė tokią poziciją, dėl kurios saulė švietė 
priešininkams į akis ir pranašavo jiems ne-
sėkmingą mūšio pradžią.

3 Jogaila delsė pulti,  
nes meldėsi arba biJoJo

Tas pats saulės faktorius paaiškina, kodėl 
Lietuvos-Lenkijos kariuomenė delsė pulti. 
Nors abi pusės prieš mūšį iš tiesų meldėsi, 
dabar istorikai spėja, kad Jogaila delsė norė-
damas išlaukti, kol Vokiečių ordinas neteks 
pradinės persvaros mūšio lauke dėl akinamos 
saulės.

4 lietuviai pabėgo iš mūšio 
lauko

Ilgą laiką buvo ginčijamasi dėl lietuvių 
kariuomenės indėlio į šią pergalę. Nuo XV a. 
egzistavo teorija, kad lietuviai pabėgo iš mū-
šio lauko. Nieko nebuvo žinoma, kol nebuvo 
rastas vienas ordino laiškas. Jame labai aiškiai 
aprašoma lietuvių kariuomenės taktika. Anot 
šaltinių, lietuviai iš pradžių tariamai atsitrau-

kė, bet persirikiavę grįžo į mūšio lauką, išar-
dė priešo rikiuotę ir nugalėjo.

5 Jogaila mūšyJe 
nedalyvavo

Lietuvos-Lenkijos kariuomenė turėjo du 
vadus. Lenkijos kariuomenei vadovavo Jogai-
la, Lietuvos - Vytautas. Anksčiau buvo įsivaiz-
duojama, kad Jogailos mūšio lauke nebuvo, jis 
visą laiką praleido palapinėje ant kalno. Nauji 
šaltiniai rodo, kad Jogaila dalyvavo mūšio lau-
ke, prieš jį net buvo įvykdytas išpuolis. Vienas 
ordino riteris beveik priartėjo prie Jogailos, 
tačiau aplinka sugebėjo neutralizuoti šį išpuo-
lį. Viduramžių kautynėse vado netektis galėjo 
labai smarkiai pakeisti situaciją.

Lietuviai iš 
pradžių tariamai 
atsitraukė, bet 
persirikiavę grįžo į 
mūšio Lauką, išardė 
priešo rikiuotę ir 
nugaLėjo

Žalgirio mūšis yra ne tik vienas žinomiausių, bet ir svarbiausių Lietuvos istorijoje. Jis sim-
bolizuoja kryžių karų epochos pabaigą ir naują Europos pradžią. Tačiau dėl daugelio faktų 
istorikai vis dar ginčijasi. „Laisvalaikis“ pateikia keletą mitų, kuriuos istorikai paneigia.

Tiesa ir mitai 
apie žalgirio mūšį

n Žalgirio mūšis įvyko 1410 m. liepos 15 d. Jis 

prasidėjo kokią 11 valandą ir truko iki vakaro.

n Jis vyko tarp Lietuvos-Lenkijos ir Vokiečių 

ordino.
n Manoma, kad Lietuvos-Lenkijos pusėje kariavo 

apie 39 tūkst. karių, vokiečių - 27 tūkst.

n Po mūšio Lietuva-Lenkija paėmė daug belaisvių. 

Kilmingieji buvo paleisti už išpirką, nekilmingieji 

apgyvendinti savoje teritorijoje.

Faktai

Minint 600-ąsias Žalgirio 
mūšio metines Lietuvoje buvo 
eksponuojamas 10X5 metrų 
paveikslas „Žalgirio mūšis“, 
nutapytas 1910 m.

LEGENDOS
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6 lietuviai-lenkai 
nesugebėjo deramai 

pasinaudoti pergale

Žalgirio mūšio pergalė buvo sėkminga, žu-
vo didžioji dalis ordino vadovybės, tačiau lie-
tuvių-lenkų kariuomenė, tęsdama žygį, nesu-
gebėjo užimti ordino sostinės Marienburgo ir 
po kurio laiko turėjo atsitraukti. Bet reikia 
nepamiršti, kad tuo metu mūšiuose dalyvau-
davo šauktinė bajorų kariuomenė, jai reikėjo 
grįžti namo. Anksčiau ar vėliau Lietuvos-Len-
kijos kariuomenė turėjo pasitraukti. 1411 m. 

sudaryta Torunės taika, anot istorikų, buvo 
tinkamas kompromisas to meto situacijai - 
Jogaila ir Vytautas gavo Žemaitiją. Be to, or-
dinas turėjo išmokėti milžinišką kontribuciją, 
kuri pakirto ir taip sunkią ekonominę jo pa-
dėtį. Per šimtą metų ordinas žlugo. Tad šitas 
karas prisidėjo prie ordino žlugimo.

7 Žalgirio mūšis svarbus 
savo mastu

Jis iš tiesų buvo didžiausias mūšis to meto 
Europoje. Tačiau tapo svarbus ne tik dėl to. 

Žalgirio mūšis labai geras pokyčių Europoje 
atskaitos taškas. Nors kryžiaus žygius iš esmės 
sustabdė Lietuvos krikštas ir unija su Lenkija, 
mūšis simbolizavo kryžių karų epochos pabai-
gą. Be to, po jo labai išaugo tarptautinis Jogailos 
autoritetas. Jis pradedamas minėti visose to 
meto kronikose. Kilmingieji sužino apie Lietu-
vos-Lenkijos valstybę ir ima ja domėtis.

8 trūksta  
šaltinių

Nors apie daugelį viduramžio įvykių šal-
tinių trūksta, apie Žalgirio mūšį informacijos 
pakankamai. Pats ankstyviausias - „Mūšio 
kronika“. Tai - lenkų karaliaus aplinkoje su-
kurtas pirmas pasakojimas apie mūšį. Be to, 
yra keli Jogailos laiškai iš mūšio lauko.

Istoriką Rimvydą Petrauską kalbino 
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Jogaila delsė 
norėdamas 
išlaukti, kol 
Vokiečių ordinas 
neteks pradinės 
persVaros mūšio 
lauke dėl akinamos 
saulės

LEGENDOS

Minint Žalgirio mūšio dieną organizuojamos 
teatrališkos riterių išlydėtuvės

Redakcijos archyvo ir Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

2010 m. pristatytas 
didžiausias ir istoriškai 
tiksliausiai atkurtas  
Žalgirio mūšio maketas
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savaitės akcentas

Daugiau nei savaitę sostinė gyveno jubiliejinės, 90 metų gyvuojančios, Dainų šventės ritmu.  
Šūkiu „Čia - mano namai“ šalį suvienijusio renginio dalyviai, vilniečiai ir sostinės svečiai 
nestokojo puikios nuotaikos ir džiaugėsi galimybe prisiminti šalies istoriją, tradicijas bei 
pasinerti į unikalaus visame pasaulyje renginio šurmulį . Daugiau nei savaitę trukusi 
šventė baigėsi Lietuvai labai svarbią - Mindaugo karūnavimo - Valstybės dieną. Jos kul-
minacija tapo šventės dalyvių eisena nuo Katedros aikštės iki Vingio parko, kur daugiau 
nei 12 tūkstančių choristų, drauge su viso pasaulio lietuviais atliko „Tautišką giesmę“.  
Irmanto SIdarevIčIauS fotoreportažas

Lietuva skambėjo kiekvieno širdyje

Dainininkė  
Veronika Povilionienė

Dainų dienos vedėjai Ignas Krupavičius 
ir Lavija Šurnaitė-Kairienė

Eisenos dalyviai nešė daugiau nei 20 tautinių 
juostų, nuaustų kiekvienai Dainų šventei

Pristatant tautinį kostiumą, 
pademonstruota, kaip būdavo 
nuometuojama nuotaka

laisvalaikis 2 0 1 4  l i e p o s  1 1 33

savaitės akcentas

Lietuva skambėjo kiekvieno širdyje

Pristatant tautinį kostiumą, 
pademonstruota, kaip būdavo 
nuometuojama nuotaka

Tradiciniais raštais margintuose ąsočiuose 
šventės dalyviai nešėsi vandenį

Etnomuzikologė 
Loreta Sungailienė
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savaitės akcentas

Ansamblių vakare grojo 
ir maži, ir dideli

į šventę atvyko 
Urugvajaus lietuviai

Tradicinis klumpakojis

Vilniečių ir miesto svečių akį traukė 
tautiniais kostiumais pasipuošę dalyviai
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savaitės akcentas

Pirmą kartą Dainų šventėje pasirodė baleto šokėja 
Kristina Tarasevičiūtė (kairėje), šokusi su valstybiniu 
dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“

Ukrainoje gyvenantys lietuviai 
nepamiršta tradicijų

Eisenoje žygiavo ir 
Kalgario (Kanada) lietuviai
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Rekordo herojai

„Šios avantiūros idėja kilo dar praėjusiais 
metais, tačiau šuolio detalių derinimas ir daly-
vių paieškos užtruko, - pasakojo šuolį organi-
zavusios įmonės „LaisvalaikioDovanos.lt“ rin-
kodaros vadovė Vaida Sindaravičiūtė. - Kadan-
gi Lietuvoje šuolių su guma entuziastų nėra, 
ekstremalaus šuolio dalyvių teko ieškoti kai-
myninėje Latvijoje. Siguldoje jau 22 metus šuo-
lius su guma organizuoja „Bungee.lv“ koman-
da, ji sutiko įgyvendinti mūsų ekstremalų pro-
jektą.“ „Bungee.lv“ komanda šuoliui su guma 

iš oro baliono delegavo Ingų Augstkalnį, kuris 
nuo 2005 m. yra profesionalus parašiutininkas, 
atlikęs daugiau nei 700 šuolių, o nuo 2011 m. 
atlieka šuolius su parašiutu nuo kalnų ir pas-
tatų. Tokių šuolių savo sąskaitoje turi daugiau 
kaip šimtą. Su guma latvis šokinėja jau 10 me-
tų, tad šuolis iš oro baliono jo neišgąsdino. 

Rekordinį skrydį oro balionu atliko ekstrema-
lių iššūkių nebijančių oreivių „Orobalionai.lt“ ko-
manda, turinti 14 metų skraidymo patirtį. Prisi-
dėti prie šio neeilinio įvykio Lietuvoje nutarė 
ir viena didžiausių mūsų šalies kompanijų AB 
„Kauno grūdai“. Šį kartą bendrovės oro balio-
ną rekordiniam skrydžiui į dangų kėlė Artūras 
Kukštys, oreivyste užsiimantis nuo 2011 m. 

kylam, šokam, leidžiamės!

Avantiūros dalyviai gražų birželio  
25-osios vakarą rinkosi Molėtų aeroklube. 
Lengvas 15 km/val. vėjelis ant žemės ir gied-
ras dangus iš anksto pranašavo puikų skrydį 
bei sėkmingą šuolį. 19 val. prasideda pasiruo-
šimo darbai: prie oro baliono krepšio pritvir-
tinama šuolio su guma įranga, pradedamas 

pūsti oro balionas. Lygiai 20 val. oro balionas 
atsiplėšia nuo žemės ir pradeda ekstremalią 
kelionę rekordo link. Po 15 min. balionui pa-
kilus į 2,5 km aukštį, šuolininkas su guma 
pasiruošia šuoliui. Oro balionas pradeda že-
mėti 2 m/sek. greičiu. Toks greitis reikalingas 
tam, kad iš krepšio iššokus latviui, palengvė-
jęs oro balionas nešautų į viršų ir nebūtų de-
formuotas baliono kupolas.

2,3 km aukštyje oro baliono pilotas liepia 
visiems keleiviams laikytis už krepšio ir leidžia 
šuolininkui su guma palikti balioną. Iš baliono 
krepšio iššoka Latvijos šuolininkas, kelis kar-
tus paspyruokliavusi guma sustoja vietoje. Ingus 
atsikabina nuo gumos ir neria žemyn, 20 sek. 
mėgaudamasis laisvo kritimo pojūčiu. Likus 
kilometrui nuo žemės, jis išskleidžia parašiu-
tą ir ramiai sklendžia toliau. Po 3,5 min. Ingus 
nusileidžia su parašiutu visai šalia pakilimo 
vietos. Po 15 min. Markeliškių pievose, už 
7 km nuo Molėtų aeroklubo, nusileidžia ir oro 
balionas. Taip šuolio dalyviai sėkmingai įsira-
šė į Lietuvos skrydžių istoriją, atlikdami šuo-
lį su guma iš 2,3 km aukščio.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ 

ekstremalai
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Birželio pabaigoje Lietuvos padangę pa-
kuteno pirmą kartą istorijoje atliekamas 
šuolis. Iš 2,3 km aukštyje skrendančio 
oro baliono buvo atliktas šuolis su guma, 
paskui šuolininkas atsikabino nuo gumos 
ir nusileido su parašiutu. Taip Lietuvoje 
buvo atliktas šuolis su guma iš rekordinio 
aukščio.

Rekordinį šuolį atliko 
profesionalus parašiutininkas 

latvis Ingus Augstkalnis
Organizatorių archyvo nuotr.

Iš 2,3 km aukštyje skrendančio oro 

baliono buvo atliktas rekordinis šuolis su 

guma, paskui šuolininkas atsikabino nuo 

gumos ir nusileido su parašiutu

l Jiems priklauso absoliutūs skrydžio atstumo  
(334 km be nusileidimo), trukmės (9,21 val.) ir 
aukščio (10 064 metrai) Lietuvos rekordai
l Jie pilotavo oro balioną, iš kurio iššoko 10 
parašiutininkių, o šiuo skrydžiu pretenduoja į dar 
vieną Lietuvos rekordą

„ORObaliOnai.lt“ skRydžiai
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Pažinimo kodas
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Raselo kRiokliai Tasmanijoje

Turistai ypač mėgsta didžiausią Australijos salą ir kartu mažiau-
sią valstiją - Tasmaniją, esančią prie pietrytinės Australijos pakrantės 
ir nuo kontinento skiriamą Baso sąsiaurio (Bass Strait - 240 km).

Tasmanija - gamtos karalystė. Vienas kitą keičiantys kalnų 
peizažai, kalvos, lygumos, raižyta kranto linija primena tai se-
nąją Angliją, tai Afrikos savaną, tai - Naująją Zelandiją. Centri-
niame Tasmanijos salos dalyje telkšo gilūs ežerai. Patys archaiš-
kiausi ir didingiausi lietaus miškai sutinkami būtent Tasmani-
joje. Didelė dalis vakarų Tasmanijos nepasiekiama vien dėl 
nepraeinamos augmenijos. Tai yra vieni iš paskutiniųjų žmogaus 
rankos nepaliestų žaliųjų plotų planetoje.

Fyldo (Mt.Field) nacionalinis parkas - vienas mėgstamiau-
sių Tasmanijoje. Vaikštant po jį prieisite 40 m aukščio Raselo 
krioklius (Russell Falls).

Tasmanija taip pat garsi savo auksiniais paplūdimiais, 
19 nacionalinių parkų ir daugiau negu 2000 km pėsčiųjų takų, 
kuriais žingsniuodami keliautojai kvėpuoja pačiu švariausiu 
pasaulyje oru.

Sena tiesa - pasaulis margas ir gražus. O keliaujant 

galima atrasti netikėčiausių ir savo įspūdingumu visus 

lūkesčius pranokstančių žemės kampelių.  

Tad pasidairykime po išskirtines žemės vietas.

Dykumos peRlas

Libijos pietvakariuose įsikūręs Gadameso 
miestas yra vadinamas Dykumos perlu. Tai se-
niausias miestas, išlikęs Sacharoje iki mūsų dienų. 
Iš viso čia gyvena apie 10 000 žmonių. Vietos gy-
ventojai gyvena tradiciniuose manuose iš molio, 
plytų ir palmių kamienų. Visi pastatai glaudžiai 
šliejasi vieni prie kitų, o namai yra dalijami į tris 
dalis. Apatinis aukštas atlieka daržinės ir sandėlio 
funkciją, antrajame gyvena šeima, o trečiasis aukš-
tas - tai atvira terasa moterims, kurioje jų nepa-
siekia vyrų žvilgsniai.

RauDonasis paplūDimys

Viena keisčiausių, nuostabiausių ir gra-
žiausių vietų pasaulyje - Raudonasis paplūdi-
mys, esantis Liaohės upės deltoje, netoli di-
delio Pandzino miesto (Kinija). Unikalūs au-
galai, jūrinės piktžolės, paplūdimyje pradeda 
augti balandį-gegužę ir vasarą būna žali. Ru-
denį žolės nusidažo ryškiai raudona spalva ir 
pakrantė atrodo tarsi padengta nesibaigiančiu 
sodriu raudonu kilimu.

Raselo kriokliai Tasmanijoje
EPA-Eltos nuotr.
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Pažinimo kodas

sieros rūgšties ežeras

Ryškiai mėlynos spalvos lavą 
galima pamatyti Kavach Idženo 
vulkano krateryje. Kavach Idže-
nas - Idženo vulkanų grandinės 
dalis Rytų Javoje (Indonezija). Ka-
vach Idženo kraterio gylis - 200 
metrų, jo dugne yra didžiausias 
pasaulyje turkio spalvos sieros 
rūgšties ežeras, prie kurio slūgso 
siera ir lava. Čia rankomis kasama 
siera: prikrautas sieros pintines 
darbininkai ant pečių tempia į ar-
timiausius supirkimo punktus. Pa-
tekėjus saulei iš kraterio gelmių 
kyla nuodingi sieros garai. Nuo 
karščio siera plyksteli mėlyna 
liepsna, sieros fontanai pakyla į 
penkių metrų aukštį. Nors prie 
ežero nėra tiek karšta, kad siera 
užsiliepsnotų savaime, ji užsidega 
numetus ten fakelą.
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Upių sankirta

Netoli Lenkijos Vongroveco miesto 
dvi upės - Velna ir Nelba - susikerta 
stačiu kampu. Nesuprantama kaip, bet 
abi upės savo vandenis plukdo nepri-
klausomai viena nuo kitos ir jie nesu-
simaišo. Jos įteka viena į kitą, susidaro 
sūkurys, o paskui vandenys teka toliau 
savo vaga. Mokslininkai nustatė, kad 
susimaišo tik 10 proc. abiejų upių van-
denų. Tai buvo nustatyta analizuojant 
vandenyje gyvenančius organizmus, 
kurie abiejose upėse šiek tiek skiriasi. 
Toliau, už 2,4 km žemiau santakos, Nel-
ba vėl įteka į Velną.

pieno Upės

Pieno upės egzistuoja ne tik pasako-
se! Tokią upę galima pamatyti Venčžou 
mieste Kinijos pietryčiuose. Mat upės 
vaga teka lateksas. Kaip tvirtina vietos 
ekologų organizacija „Office Protection“, 
Čiusi upės dviejų kilometrų ilgio atkarpa 
buvo užteršta baltos spalvos aliejų pri-
menančia medžiaga dėl prekybos įmonės, 
prie upės pakraunančios ir iškraunančios 
lateksą, kaltės. Vietos žiniasklaida šį reiš-
kinį aprašė savaip: neva balta medžiaga 
yra natūrali pieno spalvos emulsija, ku-
rioje nėra biocheminių toksinų.

veidrodinis labirintas

Sankt Peterburgo centre, Nevos 
prospekte, atsirado nauja įžymybė - veid-
rodinis labirintas. Jo ilgis - beveik 600 
metrų, jis įrengtas vieno pastato Nevos 
prospekte požemiuose. Atrakcionas - tai 
painūs koridoriai su dekoracijomis, lobių 
skryniomis, kurias keliaujant „veidro-
džių karalystėje“ galima aptikti pagal tam 
tikras nuorodas.
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Ar jau pamat ėme nematomą Mėnulio pusę?
Įdomūs    faktai apie Mėnulį

Žmogus vis dairosi į Mėnulį. Tiria jo 

įtaką mums, gamtai. Bando pama-

tyti nematomą jo pusę. Mokslininkai 

kelia įvairiausių hipotezių.  
Taigi - ką mes žinome apie Mėnulį?

Hipotezės

l Jau praėjusio amžiaus 7-ajame dešimt-

metyje buvo iškelta viena fantastiškiausių 

hipotezių apie Mėnulio kilmę: kad jis yra 

ne kas kita kaip dirbtinis planetoidas, spe-

cialiai paleistas į Žemės orbitą. Vienas iš 

mokslininkų pateikiamų argumentų: Mė-

nulio kraterių skersmuo yra nevienodas, 

bet gylis visada ne didesnis kaip 3 km. Tai 

įmanoma tik tuomet, jei po Mėnulio pavir-

šiumi būtų labai kieta struktūra. Tai iš dalies 

patvirtina ir minėtoji Mėnulio vibracija.

l Po Mėnulio jūromis esama sunkesnių 

uolienų sankaupų, vadinamų maskonais (iš 

„masės koncentracija“), sukuriančių gravi-

tacines ir magnetines Mėnulio anomalijas. 

Jų kilmė aiškinama įvairiai: jie galėjo susi-

daryti stingstant lavai, išsiliejusiai į Mėnu-

lį atsitrenkus stambiems dangaus kūnams, 

arba ten, kur Mėnulio pluta yra plonesnė, 

o galbūt jie susiję su nukritusių kosminių 

kūnų liekanomis.

Praėjusį ketvirtadienį Rusijoje iš Ple-
secko kosmodromo paleista raketa ne-
šėja „Rokot“ su trimis ryšių palydovais.

„Raketa nešėja „Rokot“ su trimis 
ryšių palydovais „Gonets-M“ sėkmin-
gai paleista 16.43 val. Maskvos laiku“, - 
teigė Rusijos oro ir kosmoso gynybos 
pajėgų atstovas pulkininkas Aleksejus 
Zolotuchinas. Palydovai „Gonets-M“ 
bus žemai orbitoje išdėstytų palydovų 

grandinės dalis. Valstybinio M.Chruni-
čevo kosmoso mokslo centro gamybos 
raketa „Rokot“ yra dviejų pakopų ba-
listinė raketa, skirta mažiau nei dvi to-
nas sveriančių erdvėlaivių iškėlimui į 
orbitą.

Pirmoji „Rokot“ iš Plesecko kosmo-
dromo buvo paleista 2000 metų gegužės 
16 dieną. Nuo tada į kosmosą iš viso pa-
leista 21 šio tipo raketa nešėja.

Elta

Rusijos raketa „Rokot“  
į orbitą iškėlė tris palydovus
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Ar jau pamat ėme nematomą Mėnulio pusę?
arbaĮdomūs    faktai apie Mėnulį

Parengė Milda KUNSKAITĖ

kas vyksta mėnulyje

l Mėnulyje vyksta drebėjimai, tačiau, palyginti su Žemės 
drebėjimais, jie yra labai silpni. Kasmet įvyksta daugiau kaip 
3000 drebėjimų, bet jų bendros energijos vos užtektų nedide-
liam fejerverkui.

l Mėnulyje yra aidas. 1969 m. lapkričio 20 d. laivo „Apollo 
12“ įgula ant Mėnulio paviršiaus nuleido modulį ir, atsitrenkęs į 
paviršių, jis išprovokavo dirbtinį Mėnulio drebėjimą. Po to Mė-
nulis it varpas gaudė dar valandą. Seisminiai prietaisai užregis-
travo Mėnulio vibracijos trukmę - 3 val. ir 20 min., o sklidimo 
spindulys - 40 km. Todėl mokslininkai padarė išvadą, kad Mėnu-
lio branduolys yra neįprastai lengvas arba jo galbūt išvis nėra.

l Seismometrai, kuriuos „Apollo“ astronautai paliko piet-
rytinėje matomosios Mėnulio pusės dalyje, sistemingai per-
duoda į Žemę signalus, kurie, kitaip nei sporadiniai Mėnulio 
drebėjimai, pasižymi kažkokia monotoniška ritmika, tarsi va-
žiuotų metro traukiniai...

mėnulis ir Žemė

l Mėnulis aplink Žemę apsisuka per 27,3 paros. Jis visada 
atsisukęs į Žemę ta pačia puse. Kita Mėnulio pusė buvo žmogui 
nematoma iki 1959 m., kai sovietų kosminis aparatas „Luna 3“ 
ją nufotografavo.

l Mėnulio orbita, kuria jis skrieja aplink Žemę, yra ovalo, 
o ne apskritimo formos, todėl atstumas nuo Žemės centro iki 
Mėnulio centro nuolatos kinta.

l Kiekvieną sekundę Mėnulis nuo mūsų tolsta, per metus 
savo orbitą išplėsdamas 4 cm. Mokslininkai teigia: kai Mėnulis tik 
susiformavo (prieš 4,6 mlrd. metų), jis nuo Žemės buvo nutolęs 
22 530 km. Dabar šis atstumas yra daugiau kaip 450 000 km.

l Suktis aplink Žemę Mėnulį verčia Žemės traukos jėga. Ta-
čiau ir Mėnulio trauka veikia Žemę, pirmiausia jūras ir vandeny-
nus, sukeldama potvynius ir atoslūgius. Kai Mėnulis yra arčiausiai 
Žemės, jos trauka padidėja ir potvyniai būna didžiausi.

jo paviršius

l Per galingą teleskopą galima 
pamatyti daugiau kaip 500 000 Mė-
nulio kraterių. Didžiausio iš jų skers-
muo yra maždaug 300 km, o plotas 
didesnis už Škotijos plotą.

l Tamsios dėmės, plika akimi 
matomos Mėnulio paviršiuje, vadi-
namos jūromis. Jose nėra vandens, 
bet prieš milijonus metų jos buvo 
pilnos vulkaninės lavos. Kai kurios 
jų yra labai didelės, pavyzdžiui, Aud-
rų vandenynas yra didesnis už Vi-
duržemio jūrą.

l Mėnulyje nėra nei oro, nei 
vandens. Jo gruntas yra toks sausas, 
kad jame niekas neauga. Tačiau 
mokslininkai nustatė, kad į Žemę at-
gabentuose Mėnulio grunto pavyz-
džiuose augalai gali augti.

l Kitaip nei Žemės paviršius, 
kuris nuolatos keičiasi veikiant van-
deniui ir vėjui, Mėnulio paviršius vi-
sada yra toks pats. Pėdos, paliktos 
Mėnulyje „Apollo“ astronautų, bus 
matomos ne mažiau kaip 10 mln. 
metų.

l Vidutinis Mėnulio tankis yra 
3,34 g/kub.cm, pagal gautuosius as-
tronominius duomenis galima spręs-
ti, kad Mėnulio vidinė dalis - greičiau 
tuščiavidurė, o ne vienalytė.Hipotezės

l Jau praėjusio amžiaus 7-ajame dešimt-

metyje buvo iškelta viena fantastiškiausių 

hipotezių apie Mėnulio kilmę: kad jis yra 

ne kas kita kaip dirbtinis planetoidas, spe-

cialiai paleistas į Žemės orbitą. Vienas iš 

mokslininkų pateikiamų argumentų: Mė-

nulio kraterių skersmuo yra nevienodas, 

bet gylis visada ne didesnis kaip 3 km. Tai 

įmanoma tik tuomet, jei po Mėnulio pavir-

šiumi būtų labai kieta struktūra. Tai iš dalies 

patvirtina ir minėtoji Mėnulio vibracija.

l Po Mėnulio jūromis esama sunkesnių 

uolienų sankaupų, vadinamų maskonais (iš 

„masės koncentracija“), sukuriančių gravi-

tacines ir magnetines Mėnulio anomalijas. 

Jų kilmė aiškinama įvairiai: jie galėjo susi-

daryti stingstant lavai, išsiliejusiai į Mėnu-

lį atsitrenkus stambiems dangaus kūnams, 

arba ten, kur Mėnulio pluta yra plonesnė, 

o galbūt jie susiję su nukritusių kosminių 

kūnų liekanomis.

EPA-Eltos nuotr.
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KaleidosKopas

Rastas 200 metų senumo 
butelis su mineRaliniu 
vandeniu

 Lenkijos jūrų archeologai per nar-
dymus Gdansko įlankoje rado 200 metų 
senumo butelį su mineraliniu vandeniu. 
Molinis butelis yra neįprastai gerai išsi-
laikęs, Gdanske pranešė Jūrų muziejus. 
Spėjama, kad jis yra 1806-1830 metų.

„Atrodo, kad jo kamštis originalus“, - 
sakė muziejaus atstovė. Vokiečių gamybos 
selteris esą vis dar puikiai atpažįstamas. 
Laivo nuolaužose taip pat rasta indų ir 
stalo įrankių. Butelis dabar bus ekspo-
nuojamas Jūrų muziejuje.

Įdomu
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EPA-Eltos nuotr.
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Po 20 metų naujas  
„Pink Floyd“ albumas

Šių metų spalį naują albumą „The 
Endless River“ išleis legendinė roko gru-
pė „Pink Floyd“. Plokštelėje bus ir grupės 
1994-ųjų įrašų sesijos kūriniai. Juos tuo 
metu ketinta išleisti pavadinimu „The 
Big Spliff“. 2008-aisiais mirus vienam 
iš grupės įkūrėjų, klavišininkui Ričar-
dui Raitui (Richard Wright), likę kolek-
tyvo nariai nusprendė pabaigti įrašytą 
medžiagą ir išleisti ją atskiru albumu.

Paskutinis grupės studijinis albu-
mas „The Division Bell“ pasirodė 1994-
aisiais. Tiesa, dėl nesutarimų kolekty-
vo veikloje nuo 1985-ųjų nedalyvauja 
buvęs grupės lyderis Rodžeris Vatersas 
(Roger Waters). 2005-aisiais visi gru-
pės nariai atliko keturias dainas lab-
daringame koncerte „Live8“. Iki šiol 
tai yra paskutinis „Pink Floyd“ kon-
certas. Pranešama, jog grupė neplanuo-
ja koncertuoti pristatant ir naująjį al-
bumą.

Vieni iš progresyvaus ir psichodelinio 
roko pradininkų, grupė „Pink Floyd“ 
susibūrė 1965-aisiais, o labiausiai iš-
garsėjo albumais „The Dark Side of the 
Moon“ (1972 m.), „Wish You Were Here“ 
(1975 m.) ir „The Wall“ (1979 m.).

ĮdomuTarptautiniame dizaino festivalyje Berlyne 
(Vokietija) savo darbus pristatė 150 kūrėjų ir 
dizaino įmonių iš viso pasaulio. Parodoje ga-
lima buvo pamatyti išties neįtikėtinų spren-
dimų, nes kūrėjų fantazijai - nėra ribų. Dau-
gelis dizainerių atsigręžė į medį. Pavyzdžiui, 
portugalas Norbertas Novaisas da Fonsekas 
(Norberto Novais da Fonseca) pristatė medi-
nį motociklą. Užkietėję motociklų gerbėjai į 
jį žiūrėjo kaip į meno kūrinį, nes su medine 
dvirate priemone sunkoka būtų palakstyti. 
Labiau pritaikomi kasdieniam gyvenimui bu-
vo mediniai baldai - naujoviškai primityvūs.

KaleidosKopas

EPA-Eltos nuotr.

Eltos inf.
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Pramogos

Viena populiariausių roko grupių pa-
saulyje šiuo metu - „OneRepublic“ 
rudenį pirmą kartą lankysis Lietuvo-
je. Rokerių pasirodymas Vilniaus „Sie-
mens“ arenoje numatomas lapkričio 
3-iąją dieną.

JAV grupės koncertas Lietuvos sosti-
nėje yra įtrauktas į naujausio koncertinio 
turo „The Native Tour“ tvarkaraštį. Kon-
certiniame ture kolektyvas pristato tre-
čiąjį savo albumą „Native“.

Šio koncertinio turo gastroles grupė 
pradėjo praėjusių metų balandį. Per pir-
mus dešimt turo mėnesių grupė koncer-
tavo daugiau kaip 130 kartų, o 2014-ai-
siais taip pat jau paskelbta beveik 60 
„OneRepublic“ koncertų ir tvarkaraštis 
nuolat pildomas.

Kolektyvas susibūrė 2003-iaisiais, o 
pasaulyje išgarsėjo po ketverių metų, iš-
leidęs debiutinį singlą „Apologize“ bei 
pirmąjį įrašą „Dreaming Out Loud“.

„OneRepublic“ yra viena iš išgarsėjusių 
grupių po britų „Coldplay“ sėkmės, kuriai 
būdingas jausmingas vyriškas vokalas.

„Laisvalaikio“ inf.

Sostinėje koncertuos  
JAV roko grupė „OneRepublic“

Grupė „OneRepublic“ į savo koncertų 
turą po Europą įtraukė ir LietuvąEPA-Eltos nuotr.
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Pramogos

Jau antrus metus iš eilės projektas su pa-
grindiniu šokių muzikos radiju, radijo stotimi 
„Power Hit Radio“, pastebimas poilsiautojų, 
o vienintelis naktinis klubas Palangoje, dir-
bantis kiekvieną dieną, sutraukia daugiausiai 
lankytojų.

Didžiausias vasaros klubinis projektas 
„Power@Šachmatinė“ po savo stogu priima 
daugiau kaip 700 vasarotojų, juos aptarnauja 
ir vasariškus kokteilius siūlo net trys barai 
bei juose dirbantys geriausi barmenai iš sos-
tinės. „Power@Šachmatinės“ šokių aikštelė 
aprūpinta moderniausiomis apšvietimo ir 
vaizdo sistemomis bei galingiausia Palangoje 
garso aparatūra, ją įvertinti kviečiame ir jus. 
„Power@Šachmatinė“ visą vasarą savo lan-
kytojus džiugins geriausiais vakarėliais Pa-
langoje. Trečiadieniais ir sekmadieniais 
„Šachmatinę“ drebina gyvomis legendomis 
tapę „Staff Party“ vakarėliai su svečiu iš Klai-
pėdos J’Sun, savaitgaliais ypatingus renginius 
organizuoja „Pažintys XXX“ komanda, o lie-
pos 16-19 dienomis „Šachmatinėje“ vyks ofi-
cialus didžiausio Lietuvoje automobilių spor-
to renginio 1000 kilometrų lenktynių oficialus 
pratęsimas su lenktynių dalyviais. Palangos 
„Šachmatinė“ gali pasididžiuoti, kad jau an-
trus metus iš eilės 1000 kilometrų lenktynių 
organizatorių buvo pasirinkta kaip oficialus 
renginio naktinis klubas bei viešbutis.

Tad nepamirškite, neturintiems kur apsi-
stoti vietos visada atsiras „Šachmatinės“ 
viešbutyje, įsikūrusiame neabejotinai geriau-
sioje Palangos vietoje, iš kurios jūra, kopos 
bei Palangos tiltas pasiekiami ranka. Viešbu-
čio personalas pasirūpins, kad savo viešnagės 
čia dar ilgai nepamirštumėte.

„Laisvalaikio“ inf.

„Power@Šachmatinė“ - 
didžiausias vasaros klubinis projektas pajūryje

l Palangos „Šachmatinė“ - Basanavičiaus g.45, 

Palanga, www.sachmatine.lt, tel. +370 (682) 311-11

palangos „Šachmatinė“

Į Lietuvą galų gale atėjo tikra vasara ir tūkstantinės minios žmonių iš visos Lietuvos 
patraukė į vasaros sostinę Palangą, kur įsikūręs didžiausias šios vasaros klubinis  
projektas - naktinis klubas „Power@Šachmatinė“.

Prie naktinio klubo „Power@Šachmatinė“ 
susidaro milžiniškos norinčiųjų patekti eilės

Klube „Power@Šachmatinė“ 
vyksta ir teminiai vakarai

„Power@Šachmatinė“ nuotr.
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Gidas

Nemokamų  renginių karštinė sostinėje
Kas? OPEN FOR MORE: LIVE -  
vakarai be stogo! 
Kada? 2014-07-16. Pradžia 21val.
Kur? „Studio 9“, Gedimino pr.9. 
Kam? Nemokami tikro garso koncertai 
visiems norintiems pajusti muzikinį 
miesto siautulį su ryškiausiomis koky-
biškos lietuviškos muzikos grupėmis, 
įdomiausiais scenos veikėjais, elektro-
ninės muzikos diskžokėjais. 
Kas dalyvaus? „Suicide DJ’s“,  
St.Stereo.

„Lofto“ archyvo nuotr.

Jeigu dienas leidžiate miesto šurmulyje, o atostogos dar laukia 

negreitai arba jau praėjo, sostinė kviečia apsilankyti įvairiuose 

renginiuose. Svarbiausia - nemokamai! Taigi „Laisvalaikis“ 

nutarė pasidomėti, kas Vilniuje vyks šią savaitę.

Grupės „Suicide DJ’s“ 
narys Vidas Bareikis

Kas? LRT „Opus“ vasaros terasa - „Neteisėtai padaryti“.
Kada? 2014-07-13. Pradžia 18 val. 
Kur? „Loftas“, Švitrigailos g.29. 
Kam? Mylintiems mimus, kurie paprastai tyli, ir norintiems pamilti tuos, kurie prakal-
bo ir ne tik. Mimai Rokas ir Šarūnas aiškina, kad viskas labai paprasta - paprastai mimai 
nekalba ar tuo labiau nedainuoja. Tačiau šie mimai ne tik prakalbo, bet ir uždainavo. 
Kas dalyvaus? Aukštas plonas ir mažas storas - profesionalūs aktoriai Rokas 
Petrauskas ir Šarūnas Gedvilas - grupės branduolį sudarantys mimai. Neseniai į pa-
galbą pasikvietę bosistą Henriką Piktuižį ir būgnininkę Rasą Vaštakaitę.
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Gidas

Nemokamų  renginių karštinė sostinėje
Kas? Pub „Artistai“ - saksofono ir gitaros 
vakaras.
Kada? 2014-07-16. Pradžia 20 val. 
Kur? Pub „Artistai“, Šv.Kazimiero g.3. 
Kam? Visiems ir kiekvienam mėgstančiam mu-
zikos grietinėle dažnai vadinamą bliuzą ir džiazą.
Kas dalyvaus? Justas Svirelis ir Laurynas 
Gaušas - studentų, kurių venomis teka bliuzas 
ir džiazas, duetas. Pagrindinis vaikinų tikslas - 
teigiamos energijos ir džiaugsmo užtaisas, todėl 
improvizacijos, kurias jie atlieka, dažnai kinta 
atsižvelgiant į žmonių veidus ir nuotaikas. 

Kas? LRT „Opus“ vasaros  
terasa - „Merlot“.
Kada? 2014-07-17. Pradžia 18 val.
Kur? „Loftas“, Švitrigailos g.29.
Kam? Pavasarį Lietuvoje viešėjęs 
„Merlot“ džiazą ir svingą supina su 
hiphopu, bliuzu, soulu ir folkloru. 
Frankofonai ir vėl neliks abejingi, 
kaip ir visi mėgstantys lengvą gy-
venimo malonumus aukštinantį 
prancūzišką skambesį.
Kas dalyvaus? Džiazuojantys, 
svinguojantys „Merlot“ vyrukai grįž-
ta, kad vėl „nukeltų mums stogą“.

Kas? Aistė Broken Leg.
Kada? 2014-07-17. Pradžia 20 val.
Kur? „Aula Blues club“, Pilies g.11.
Kam? Tiems, kurie nori ramius vasaros vakarus leisti kitaip, įdomiau, nebijo sai-
kingai pakvailioti ir myli muziką. Muzikiniai kvailiojimai improvizacijoje tapo inspi-
racija kreivos kojos kabareto gimimui, kur žaidžiama emocijomis ir garsu, popmu-
zika ir džiazine improvizacija. Charizmatiškas duetas žada (ne)rimtą muziką atlikti 
(ne)rimtai.
Kas dalyvaus? Aistė Motiejūnaitė - vokalas; Vadimas Vystavkinas - pianinas.

„aula Blues club“ archyvo nuotr.

Parengė Ringailė StulPinaitė

„Lofto“ archyvo nuotr.

Justas Svirelis ir Laurynas Gaušas
FIFTY FIFTY nuotr.
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internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar gali dulkių siurblys pats reklamuoti sa-
ve? Kaip sužinoti, kur skrenda šiuo metu 
danguje matomas lėktuvas? Kaip veikia 
telefono energijos donoras? Šįkart vėlei 
apie netradicines reklamas.

El. reklama: sėkmę lemia kūrybiškumas

Dulkių siurblys reklamuoja  
pats save 

Kas?
„Samsung“.

Ką padarė?
Kai toks didžiulis prekių pasirinki-

mas, gamintojams parduoti darosi vis 
sunkiau ir sunkiau. Jei produktas yra 
dulkių siurblys, situacija dar keblesnė. 
Tai suprasdami, „Samsung“ kūrybinin-
kai leidosi į naujų reklamos formų paieš-
kas ir, atrodo, jiems pavyko. Prie įprasto, 
kelis plakatus vienas po kito rotuojančio 
stendo jie įtvirtino dulkių siurblį, savo 
jėga neleidžiantį plakatams pasikeisti.

Kodėl veikė?
Einate pro stendą ir staiga suburzgia 

siurblys. Matote, kaip stendas bando at-
versti naują reklamą, bet popieriaus ri-
tinys vėlei grąžina senąją. Tokia reklama 
puikiai pademonstravo naujo produkto 
pranašumus ir sutraukė nemažą dėmesį 
praeivių - nieko nelaukdami, jie ėmė fik-
suoti veiksmą išmaniaisiais telefonais.

rezultatai
Slaptomis kameromis įamžintas 

vaizdo klipas per mėnesį surinko beveik 
60 tūkst. peržiūrų (argi šiaip žiūrėtumė-
te dulkių siurblio reklamą?).

http://youtu.be/Zxnlsqu5bCo

n Kūrybiškumas, kūrybiškumas ir dar kartą 

kūrybiškumas. Tuomet jūsų reklama tikrai bus 

sėkminga.

Vietoj išVadų
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Internetas

Telefono baterijos donorai 

Kas?
„Nar Mobile“.

Ką padarė?
Azerbaidžane užfiksuojama daugiau-

siai kraujo ligos talasemijos atvejų. Šia liga 
sergantiems vaikams nuolatos reikia krau-
jo donorų, o jų kaip visada trūksta. Čia į 
pagalbą atėjo telekomunikacijų kompanija 
„Nar Mobile“ su projektu „Donor Cable“. 
Pirkdamas telefoną, gaudavai specialų lai-
dą - kai baterija ima gesti, juo gali prisi-
jungti prie kito telefono ir nusiurbti reikia-
mą energijos kiekį. Išleista net mobilioji 
programėlė, kuri padėdavo susirasti arčiau-
siai esančių telefono baterijos donorų.

Kodėl veikė?
Nuolatos primenama pagrindinė idė-

ja: „Duok energijos, kad išsaugotum te-
lefoną, o kraujo, kad išsaugotum gyvy-
bę.“ Šią žinutę žmonės įsiminė, nes ji 
buvo kartojama visuose įmanomuose ša-
lies kanaluose. Net vietos žvaigždės ir 
politikai ėmėsi aktyviai palaikyti akciją 
socialiniuose tinkluose.

rezultatai
Tikinama, kad kraujo davimo atve-

jų padaugėjo 335 proc.

El. reklama: sėkmę lemia kūrybiškumas vaikas, nuspėjantis,  
kur skrenda lėktuvai 

Kas?
„British Airways“.

Ką padarė?

Miesto centre įrengė didžiulį interaktyvų 
ekraną. Kai virš jo praskrisdavo lėktuvas, vai-
kas eidavo iš paskos ir pirštu rodydavo tikslią 
skraiduolio vietą danguje. Vis dėlto čia magijos 
nerasite nė su žiburiu. Už kelių kvartalų buvo 
pastatytas galingas įrenginys, 200 km spinduliu 
sekantis dangų skrodžiančius kūnus. Ši infor-
macija apskriedavo sudėtingą technologinį tink-
lą ir tik tada pasiekdavo ekraną nurodydama, 
ką reikia daryti jame esančiam vaikui.

Kodėl veikė?
Praeiviai smalsiai stabtelėdavo ir skaity-

davo papildomą informaciją: „Žiūrėkite, čia 
lėktuvas BA475 iš Barselonos.“ Na, o tuomet 
surinkdavo ir šmėžuojantį interneto adresą, į 
kurį „British Airways“ sudėjo geriausius ke-
lionių bilietų pasiūlymus.

rezultatai
Vos per savaitę į minėtą puslapį užsuko 75 

tūkst. daugiau žmonių, o kampanijos „Youtu-
be“ peržiūros siekė 1 mln. Atrodo, pastangos 
pasiteisino su kaupu.

http://youtu.be/k3JucPPqd40

http://youtu.be/8eskHeTihs0
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trečią kartą užbaigs

futbolo karštinę
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AŠTRUS ŽVILGSNIS

Muzikinės laidos 

Jų per televiziją apskritai nematau ir tai 
yra pats didžiausias minusas. Visi tie talentų 
šou nėra muzikinės laidos, ten žmonės atei-
na su savais tikslais. Mano manymu, reikia 
informacinės laidos apie muzikos naujienas, 
vaizdo klipus ir taip toliau.

PraMoginės laidos 

Visos jos yra komercinės, popstiliaus. Norisi 
įdomesnių laidų, tokių, kokios būna užsienyje. 
Nors pramoginių laidų pasiūla yra gana didelė, ne 
visos jos tokios profesionalios, kaip norėtųsi.

Televizijos laidų vedėjai 

Mūsų vedėjai stengiasi būti labai univer-
salūs - vieną dieną jie veda pramoginę laidą, 
kitą - jau žiūrėk kokią rimtą publicistinę lai-
dą - stovi ir pasakoja apie žmonių nelaimes. 
Kartais tai atrodo juokingai, bet ką jau pada-
rysi, visi vienoje baloje esame.

reklaMa 

Erzina, kai įkyriai rodo šios dienos dešros 
kainą. Suprantu, galbūt kam nors tai yra ak-
tualu, bet aš einu užsiimti kitais reikalais.

Televizijos pliusai ir minusai pagal

reiTingai

Nr. Laida   TV Reitingas

1 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS 
 ARGENTINA-ŠVEICARIJA LRT 6,9
2 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS 
 PRANCŪZIJA-VOKIETIJA LRT 6,5
3 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS 
 NIGERIJA-PRANCŪZIJA LRT 5,9
4 18:30 LNK 5,9
5 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 5,7
6 FARAI TV3 5,6
7 BLYKSNIS LNK 5,4
8 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS 
 BRAZILIJA-KOLUMBIJA LRT 5,3
9 TV3 ŽINIOS TV3 5,2

10 ROBINZONAS KRUZAS TV3 5,1

Duomenys: TNS LT, 2014 birželio 30 d. - liepos 6 d.TV
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NTV Mir  4,8 %
TV1  4,6 %
PBK  4,4 %
TV8  4,4 %
Lietuvos rytas TV  4,1 %

Info TV  2,5 %
REN Lietuva  1,7 %
LRT Kultūra  1,3 %
Video ir DVD  1,3 %
Liuks!  1 %

TV3 15,3 %

BTV 5,2 %

LNK 14,6 %
PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 12,7 %

TV6 5,8 %

LRT Televizija 
16,3 %

PBK  4,4 %
NTV Mir  4,3 %
Lietuvos rytas TV  4,2 %
TV1  3,9 %
Info TV  3,1 %

TV8  2,8 %
REN Lietuva  2,4 %
LRT Kultūra  1,7 %
Video ir DVD  1,5 %
Liuks!  1,1 %

TV6 4,5 %

BTV 6.5%

LRT Televizija 
13,4 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

Kiti  
kanalai 16,6%

TV3 14,4 %

LNK 15,3 %

Luką Pačkauską
Nors dainininkas LUKAS PAČKAUSKAS (36) 
retas svečias prie televizoriaus, jo programų 
favoritai - išskirtiniai serialai ir informaci-
nės laidos. Atlikėjas apgailestauja, kad jau 
daugelį metų eteryje nemato profesionaliai 
sukurtos muzikos naujienų laidos.

TruMPai

LRT radijas bus oficialus 2014-ųjų PASAULIO 
KREPŠINIO ČEMPIONATO transliuotojas. 
Rugpjūčio 30-rugsėjo 14 d. Ispanijoje vyksiančiame 
pasaulio krepšinio čempionate kovos ir Lietuvos 
rinktinė. Rungtynes iš Ispanijos komentuos daugelio 
geriausiu krepšinio komentatoriumi tituluojamas 
Linas Kunigėlis. Pirmoji transliacija - rugpjūčio  
30 d. Lietuviai turnyrą pradės D grupėje Las 
Palmaso mieste su Meksika.

49-ajame tarptautiniame Karlovy Varų kino festiva-
lyje Čekijoje Lietuvių kino akademija pirmą kartą 
dalyvauja kaip visateisė Europos kino akademijos 
narė. Festivalyje vieši Lietuvių kino akademijos 
steigėja ir tarybos pirmininkė, Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos docentė, Europos šalių kino 
forumo „Scanorama“ direktorė Gražina Arlickaitė. 
Anot jos, įstojimas į Europos kino akademiją yra 
didelis postūmis Lietuvos kinui.

Žurnalistas ir sporto komentatorius ROBERTAS 
PETRAUSKAS (38) su savo mylimaja VAIdA 
NAVIcKAITE (31) susilaukė dukrelės. Mergaitė 
gimė liepos 3 d. Tai antroji poros atžala - pirmajai 
Kotrynai - penkeri metai. Iš pirmosios santuokos 
R.Petrauskas taip pat turi dukrą. Jai šiuo metu 15 m.

Proginių renginių 
Transliacijos 

Gerai, kad tokios transliacijos yra. Kaip 
tik neseniai žiūrėjau Dainų šventės atidarymo 
renginį. Jų reikia. Tai daug geriau už šimtus 
kartų rodytą „Vieną namuose“ ar „Šuriko nuo-
tykius“.

Žinios 

Jos yra gana profesionalios, pateikiamos 
greitai ir aiškiai. Gerai, kad turime ir žinių 
kanalą, kur nuo ryto iki vakaro galime suži-
noti naujienas. Pastebėjau, kad skirtingi ka-
nalai savaip pateikia dienos aktualijas, bet tai 
nėra blogai, junginėdamas televizoriaus pul-
telį gali daug sužinoti.

serialai 

Kai kuriuos žiūriu. Dabar ypač laukiu vie-
no serialo pavadinimu „Lilehameris“.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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EtErio žmonės

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Neigiamo antspaudo nebijo

Televizijos žiūrovams aktorius M.Rep-
šys - naujas veidas, mat nei TV serialuose, 
nei TV laidose jo nematyti, visą dėmesį jis 
skiria teatrui ir kinui. „Nesu nusistatęs prieš 
serialus, bet kol kas netraukia. Televizijoje 
apskritai yra daug „chaltūros“. Dėl to atsar-
giai į ją žiūriu. Šis projektas man pasirodė 
rimtas, profesionalus, todėl ir sutikau išban-
dyti savo jėgas kaip vedėjas. Man įdomu pa-
žiūrėti, kaip ten viskas vyksta“, - sakė ak-
torius. Paklaustas, ar nebijo, kad televizija 
uždės neigiamą antspaudą, M.Repšys sakė, 
kad šitaip nutikti neturėtų. „Lietuvos talen-
tuose“ nevaidinsiu jokio ryškaus charakte-
rio, nesimaivysiu, tiesiog būsiu savimi ir 
gerai leisiu laiką“, - apie naujas pareigas sa-
kė aktorius.

Tad kokie atsitiktinumai atvedė jį į tele-
viziją? „Kartą susitikome su Ramūnu Cicėnu 
kažką parepetuoti. Bedirbant jam paskambi-
no ir pasiūlė vesti vieną renginį. Paklausė, su 
kuo jis norėtų tai daryti. Jis pasiūlė mane. 
Vedėme vienos ponios penkiasdešimties me-
tų jubiliejų. Jame dalyvavo ir „Lietuvos talen-
tų“ režisierius. Jam patiko, kaip mes dirbome, 
todėl pakvietė vesti TV šou“, - istoriją pasa-
kojo M.Repšys.

Pirmuosiuose filmavimuose jam jau teko 
išbandyti jėgas nauju amplua. „Buvo labai sun-
ku. Kai į sceną lipa kokių 50 žmonių, nelengva, 
dienai baigiantis, išlaikyti gerą nuotaiką. Tačiau 
galiu pasakyti, kad talentų ten tikrai bus. Ne 
vienas nustebino mane patį“, - sakė Marius.

iš sporto salės - į teatrą

Prieš kelerius metus „Auksiniu scenos 
kryžiumi“ įvertintas aktorius apie scenos me-
ną kitados net negalvojo, jis kantriai krimto 
sporto mokslus Pedagoginiame universitete, 
kol vieną dieną treneris jį nusivedė į spektaklį 
„Skrajojantis olandas“ pabūti akrobatu. „Tai 
buvo tikra avantiūra. Tuo metu vien žodis „ak-
torius“ man labai gražiai skambėjo. Kai pakliu-
vau ant scenos, užsikabinau ir nutariau tęsti“, - 
apie karjeros pradžią pasakojo M.Repšys.

Tiesa, pradėjus rimtai mokytis aktorystės 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, len-
gva nebuvo, o rožinius akinius teko greitai 
nusiimti. „Visi sakė, kad bus sunku, bet ne-
kreipiau dėmesio. Kai kokiame ketvirtame 
kurse pamačiau, koks yra realus aktoriaus 
darbas, kai nežinai, ar baigęs mokslus turėsi 
darbo, ar ne, kai tenka vaidinti už 60 litų ir 
galvoti, už ką reikės valgyti, buvo baisoka. 
Bet man pasisekė“, - pasakojo aktorius.

Jo pasirinkimą palaikė ir artimieji. „Tėvai 
iš pradžių žiūrėjo keistai, bet kai pamatė, kad 

man pradėjo sektis, nusiramino“, - šypsojosi 
būsimas „Lietuvos talentų“ vedėjas.

Anot jo, nors šiandien Lietuvoje kuriama 
daug filmų, spektaklių, konkurencija tarp ak-
torių labai didelė. O kur dar dainininkai ir 
modeliai, kuriems dažnai tenka pagrindiniai 
vaidmenys filmuose. „Apmaudo dėl to nejau-
čiu. Jei jie gerai vaidina, režisieriui tinka, ko-
dėl ne“, - svarstė aktorius.

Nors didžią dalį savo laiko Marius pralei-
džia repeticijose, laisvalaikio nepamiršta. 
„Mėgstu sportuoti, žaidžiu šachmatais ir bū-
nu su savo šeima“, - pasakojo aktorius, savo 
ilgametės draugės sutuoktinis ir mažosios 
Gretos tėtis.

į „Lietuvos talentus“ atvedė atsitiktinumų virtinė

Smalsumas ir atsitiktinumas - tai, kas jau-
nosios kartos aktorių Marių repšį (29) 
atvedė į televiziją. rudenį jis pasirodys TV3 
projekte „Lietuvos talentai“ ir kartu su ak-
toriumi ramūnu Cicėnu stos prie šou vairo.

M.Repšį Prieš kelerius metus 
Marius buvo apdovanotas 
„Auksiniu scenos kryžiumi“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kai pamačiau, 
KoKs yra reaLus 
aKtoriaus darbas, 
Kai nežinai, ar 
baigęs moKsLus 
turėsi darbo, 
ar ne, Kai tenKa 
vaidinti už 60 Litų 
ir gaLvoti, už Ką 
reiKės vaLgyti, 
buvo baisoKa

Aktorius Marius Repšys „Lietuvos talentuose“ 
pasirodys kartu su Ramūnu Cicėnu

TV3 nuotr.
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TV PROGRAMA penktadienis

 13.00 	 „Muchtaro	
	 sugrįžimas“

 12.00 	 Nuoga	tiesa  13.30 	 Kultūra.	Aktorius
	 Laimonas	Noreika

 18.15 	 Žingsnis	po
	 žingsnio.	Būstas

 14.50 	 TV	serialas	
	 „Be	kaltės	kalta“

 9.05 	 „Dievobaimingos	
	 kalės“

TV8
7.50,	15.00	„Žavūs	 ir	drąsūs“.	8.45	„Detektyvė	
Fišer“.	9.50	„Linksmieji	draugai“.	10.20	Senoji	
animacija.	 11.00	 „Pabučiuok	 nuotaką“.	 12.40,	
16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	mane“.	
14.30,	20.35	 „Moterys	meluoja	geriau“.	17.00,	
23.50	Valgyk	ir	lieknėk.	18.00,	22.55	„Meilė	gy-
venti“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	anima-
cija.	21.05	Drama	„Svajonių	viešbutis.	Indija“.	

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

PBK
9.00,	11.00,	14.25	Naujienos.	9.25	Kontrolinis	
pirkimas.	 9.55	 Gyventi	 sveikai.	 11.35	 Mūsų	
laikais.	12.25	Metas	pietauti.	13.05	Kelionės	už-
rašai.	13.30	Jie	ir	mes.	14.40	„Gražuolė“.	15.50	
J.Menšovos	 laida.	 16.50	 Mados	 nuosprendis.	
17.50	 „Baltosios	 Sankt	 Peterburgo	 naktys“.	
20.00	Laikas.	20.30	Stebuklų	laukas.	21.35	Kaip	
du	vandens	lašai.	0.45	Informacinė	laida.	

REn
7.00	Animacinis	f.	7.20	Tinkamas	vaistas.	8.10	
Nemeluok	 man!	 10.05	 Šeimos	 dramos.	 11.00	
Kviestinė	vakarienė.	11.55	Povandeninė	Visata.	
12.55	„NEXT	2“.	14.35	Mano	nuostabūs...	16.20	
Šeimos	 dramos.	 17.20	 Nemeluok	 man!	 19.25	
Tinkamas	 vaistas.	 20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	
21.25	Pasaulio	paslaptys	su	A.Čapman.	23.20	
Mes	ir	nesapnavome.	

TV PolonIa
7.10	K.Kovalskis	kviečia.	8.10	„Vilnoteka“.	8.25	
Klajūno	užrašai.	8.40	„Tėvas	Mateušas“.	10.20,	
18.20,	 7.10	 Polonija	 užsienyje.	 10.30	 Lenkų	
pasakos	 ir	 sakmės.	 „Vavelio	 slibinas“.	 10.45	
Animaciniai	 f.	 11.25	 „Laukinė	 Lenkija“.	 12.00,	
23.00,	4.40	Polonia	24.	12.40,	17.55,	1.45	„Dvi	
medalio	 pusės“.	 13.05,	 18.55,	 5.20	 „Sultinio	
kubelis“.	13.25,	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	 kvie-
čia.	16.40	Lenkų	valgiai.	17.00	„Zlotopolskiai“.	
17.30	Žydros	atostogos.	Buriavimas.	18.30	TV	
ekspresas.	19.25	II	pasaulinio	karo	enciklopedi-
ja.	19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	Labanaktukas.	
21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.55,	
3.45	„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	23.45,	5.50	„Bajlan-
das“.	2.15	Animaciniai	f.	

DIVa UnIVERsal 
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Orindžo	 apygardos	 namų	
šeimininkės“.	6.40,	16.15	„Tikra	Holivudo	istorija:	
Kardašianai“.	 7.30,	 10.50	 „Kardašianų	 šeimos	
aukštuomenės	 gyvenimas“.	 8.20,	 10.25,	 14.10,	
20.00,	22.05	„Išskirtiniai“.	9.10,	13.20,	17.30	„Džu-
liana	 ir	 Bilas“.	 10.00,	 20.50,	 22.55	 „Vakarėliai	
tęsiasi“.	15.00,	19.10	„Nėščia	su	aukštakulniais“.	
17.05	„Mados	kontrolė“.	18.20	„Tikra	Holivudo	is-
torija:	10	pačių	netikėčiausių	istorijų“.	21.15	„Tikra	
Holivudo	istorija:	Džoana	ir	Melisa	Rivers“.	

TV1000
9.50	 „Septynios	 sielos“.	 12.10	 „Geri	 vyrukai“.	
14.45	 „Suvesti	 sąskaitas“.	 16.45	 „Septynios	
sielos“.	 19.00	 „Kosmopolis“.	 21.00	 „Naktinis	
traukinys	į	Lisaboną“.	23.10	„Įsibrovimas“.

TRaVEl
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00	 Naujo	
būsto	 paieška.	 Panama;	 Švedija.	 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	 Ekspedicija.	
15.00	Viešbučių	verslas.	19.00	Amerikos	mais-
tas.	 20.00	 Kelionių	 iššūkiai.	 22.00	 Pavojingos	
žemės.	Meksika.	1.00	Naktinė	programa.	

DIscoVERy
7.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25,	 18.40	 Sandėlių	
medžiotojai.	 7.50	 Relikvijų	 medžiotojai.	 8.15	
Išgyventi.	 9.10	 Vyras,	 moteris,	 gamta.	 10.05	
Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	statybos.	11.50,	
20.00	 Kaip	 tai	 pagaminta?	 12.40	 Apgavikai.	
13.35	 Geriausi	 automobiliai.	 14.30	 Puošyba.	
15.25	Kaip	mes	išradome	pasaulį.	18.10	Sandė-
liai:	kova	Kanadoje.	19.05,	1.55	Nekilnojamojo	
turto	 agentai.	 19.35,	 2.25	 Karai	 dėl	 bagažo.	
21.00,	2.50	Kodėl?	23.00,	3.50	Ateivių	paslap-
tys.	 24.00,	 4.50	 Nepaaiškinama:	 specialiosios	
bylos.	 1.00,	 5.45	 Mūsų	 kūnas	-	 unikalus	 me-
chanizmas.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	Ryto	programa.	10.00	„Nissan	GT-R“	au-
tomobilių	gamykla.	11.00	Statyba	be	 taisyklių.	
12.00	Gelbėkis	nelaimėje.	13.00	Tunų	žvejyba.	
14.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	 15.00	 Kai	
kengūros	atsiduria	mieste.	16.00	Pavojingi	su-
sitikimai.	17.00	Antrasis	pasaulinis	karas.	18.00	
Statyba	 be	 taisyklių.	 19.00	 Mokslo	 šėliojimai.	
20.00	 Žemės	 evakuacija.	 21.00	 Paranormalūs	
reiškiniai.	 22.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 23.00	 Ka-
lėjimo	sunkumai.	24.00	Žemės	evakuacija.	1.00	
Nakties	programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Madagaskaro		

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

„Dievobaimingos	
kalės“	(N-7).

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

11.15	Mano	geriausia	
draugė	(N-7).

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

12.50	Animacinis	f.	
„Transformeriai.	
Praimas“	(N-7).

13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Madagaskaro		

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

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

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

„Simpsonų	filmas“.
20.50	Fantastinis	trileris	

„Nepriklausomybės	
diena“	(N-7).

23.50	Komedija	„Žąsine,	
kur	mano	automobi-
lis?“	(N-7)

1.25	 Komedija	„Meilės	
guru“	(N-7).

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

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

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

„Svetima	duktė“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

11.10	K11.	Komisarai	tiria.	
Mirtis	grožio	salone.

11.45	 Mano	vyras	gali	(N-7).
12.55	Animacinis	f.	

„Agentas	Šunytis“.
13.20	Animacinis	f.	„Ogis	

ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	TV	serialas	

„Pavogtas	gyveni-
mas“	(N-7).

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

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

Brazilija	2014.	Orai.
19.30	Komedija	„Policijos	

akademija	6.	Miesto	
apgultis“.

21.15	Veiksmo	komedija	
„Mirtinas	ginklas	3“.

23.35	Kriminalinis	trileris	
„Tranzitas“	(N-14).

1.20	 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	Skonio		

improvizacija.
12.00	Auksinės	rankos.
13.00	TV	serialas	„Rojus	

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

apie	Šerloką	
Holmsą“	(N-7).

16.00	TV	serialas	
„Komisaras	Reksas“.

17.00	Specialus	tyrimas.
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.15	Žingsnis	po	žings-
nio.	Būstas.

18.30	TV	serialas	„Naisių	
vasara“.

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

Orai.
21.00	Duokim	garo!
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Duokim	garo!
23.00	Dvi	žvaigždės.
1.30	 TV	serialas		

„Senis“	(N-7).

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

14.00	Pragaro	virtuvė		
(N-7).

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Liežuvautoja“		
(N-7).

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

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

imtynės	(N-7).
21.30	Veiksmo	f.	

„Snaiperis	2“	(N-14).
23.15	Kriminalinė		

komedija	
„Pripažinkite	mane	
kaltu“	(N-14).

1.50	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.50	 Bamba	TV	(S).

7.00	 Programa.
7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 Dokumentinis	f.	

„Kartą	Odesoje...“
10.10	Dokumentinis	f.	

„Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00 Nuoga	tiesa.	„Ar	

pašalpininkai	turi	ati-
dirbti	visuomenei?“

13.00	Patriotai	(N-7).
14.00	 Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	Dokumentinis	f.	

„Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
17.20	Dokumentinis	f.	

„Pavojingiausi	
pasaulio	gyvūnai“.

18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Froido	metodas“.
19.50	 „Moterų	daktaras“.
21.50, 2.25	 Trileris	„207	

kambarys“	(N-14).
23.55, 4.00	 Veiksmo	f.	

„Kraujo	ryšys“.
1.55, 7.00	Reporteris.
3.55	 Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.
5.35, 6.35	Dokumentinis	f.	

„2000	km	istorijos“	
(N-7).

6.00	 Ilgai	ir	laimingai.

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

šventė.	Estrados	kla-
sikos	vakaras.	Ved.	
Deivis.	2008	m.

13.30	Kultūra.	Aktorius	
Laimonas	Noreika.	

14.00	Krikščioniškoji	
Lietuva.

14.50	Kristupo	vasaros		
festivalis	2013.	
Jorge	Pardo.

16.20	Būtovės	slėpiniai.	
Lvovas.

17.05	 Laiko	portretai.	
Giedrius	Kuprevičius.

17.30	2014	m.	Lietuvos	
Dainų	šventė	„Čia -	
mano	namai“.	Dainų	
diena	„Čia -	mūsų	
namai“.

21.00	Dokumentinis	f.	
„Apie	teisę“.

21.10	Linija,	spalva,	forma.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Lietuvių	kinas	trum-

pai.	Vasaros	MEDIA	
Studija.

22.50	Smegenų	paslaptys.	
Apie	kompozitorių	
Igorį	Stravinskį.

23.00	Džiazo	vakaras.	
24.00	Panorama.	
0.25	 „Prokurorai“.
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„Mirtinas ginklas 3“
Veiksmo komedija. JAV. 1992.
Režisierius R.Doneris.
Vaidina D.Gloveris, M.Gibsonas.

Detektyvas Marto jau buvo bepa-
siekiąs savo svajonę. Jis jau savaitę 
džiaugiasi ramiu pensininko gyve-
nimu, bet Rigsas niekaip nenori 
suprasti savo brangaus draugo 
gyvenimo ir vėl grąžina į policijos 
kasdienį gyvenimą.

„Žąsine, kur Mano 
autoMobilis?“
komedija. JAV. 2000.
Režisierius D.Leineris.
Vaidina E.Kueris, M.Sokolof, 
K.Svanson.

Česteris ir Džesis, pabudę ryte, 
visai neatsimena, ką veikė vakar. 
Galbūt buvo vakarėlyje, o gal pas 
drauges? Netrukus vaikinai išsiren-
gia jų aplankyti ir... lauke neranda 
savo automobilio. 

liepos 11 d.

 20.20 	 Mados	legendos 11.00 	 „Mastrichto	
	 policija“

 17.00 	 Keksiukų	karai

aniMal
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25,	15.30	Dikas	
ir	 Domas	 skuba	 į	 pagalbą.	 8.15	 Šunys,	 katės	
ir	 kiti	 gyvūnėliai:	 pradinis	 kursas.	 9.10	 Patys	
netikėčiausi	„Animal	Planet“.	10.05	Mutantų	pla-
neta.	11.00	Gyvūnų	 teritorija.	12.20	Viskas	apie	
šunis.	12.50	Veterinarijos	klinika.	13.45	Gyveni-
mas	būryje.	14.40,	15.05	Šeimos	safaris.	16.30	
Šunys,	 katės	 ir	 kiti	 gyvūnėliai:	 pradinis	 kursas.	
17.25	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 18.20	 Blogas	 šuo.	
19.15	Aligatorių	 tramdytojai.	20.10,	20.40	Patys	
pavojingiausi:	išsami	apžvalga.	21.05	Veterinarų	
mokykla.	22.00	Akvariumų	verslas.	22.55,	Namai	
medžiuose.	23.50	Gyvūnų	policija.	

sport1
9.45	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	„Triumph“	-	
Vilniaus	„Lietuvos	rytas“.	11.30	Rusijos	„Premier	
League“.	 Turo	 apžvalga.	 12.00	 WTA	 Bad	 Gas-
tein.	 Moterų	 tenisas.	 Ketvirtfinaliai.	 Tiesioginė	
transliacija.	 16.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„Vitesse“	-	 „AFC	 Ajax“.	 18.00	 Čempionai	 LT.	
Tarptautinis	laisvųjų	imtynių	turnyras.	19.00	NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	20.00	Europos	
taurė	(Eurocup).	Klaipėdos	„Neptūnas“	-	Loimos	
„Bisons“.	 21.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	 22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	
„Rockets“	-	Oklahomos	„Thunder“.	

Viasat sport baltic
11.00	 Krepšinis.	 Europos	 krepšinio	 čempio-
natas.	 Lietuva	-	 Prancūzija.	 12.50	 Krepšinis.	
Eurolygos	 finalinio	 ketverto	 varžybos.	 CSKA	-	
„Maccabi“.	14.50	Krepšinis.	Eurolygos	finalinio	
ketverto	 varžybos.	 „Barcelona“	-	 „Real“.	 16.50	
Krepšinis.	 Eurolygos	 finalinio	 ketverto	 varžy-
bos.	21.20	Krepšinis.	Prancūzija	-	Latvija.	23.10	
Krepšinis.	 Lietuva	-	 Belgija.	 1.00	 Ledo	 ritulys.	
Pasaulio	 čempionatas.	 Kazachstanas	-	 Latvija.	
3.00	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	legendos.	
Gary	Neville’as.	3.30	Futbolas.	Anglijos	Premier	
lygos	legendos.	Robbie	Fowleris.	4.00	Futbolas.	
Premier	lygos	legendos.	Solas	Campbellas.	

eurosport
	9.30,	12.30	Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žur-
nalas.	9.45,	13.45,	15.15,	1.15	Dviračių	sportas.	
„Tour	 de	 France“.	 10.45,	 15.00,	 18.30,	 1.00	
Dviračių	 sportas.	 Laida	 su	 Gregu	 LeMondu.	
11.00	 Motociklų	 sportas.	 Švedijos	 komandų	
lyga.	 12.45,	 20.10	 Sporto	 linksmybės.	 18.45	
Motociklų	sportas.	Europos	čempionatas.	20.00	
Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 apžvalga.	 20.55	
Medkirčių	sportas.	21.30	Jojimas	su	kliūtimis.	
Nacijų	 taurė.	 22.30	 „Copacabana“.	 Pasaulio	
futbolo	čempionato	studija.	23.05	Bosas.	Tarp-
tautinės	profesionalų	kovos.	

„nepriklausoMybės diena“
Fantastinis trileris. JAV. 1996.
Režisierius R.Emeričas.
Vaidina V.Smitas, B.Pulmanas, M.Makdonel.

Liepos 2-ąją viso pasaulio ryšių sistemose kyla sumaištis dėl keistų truk-
džių Žemės atmosferoje. JAV kariuomenė išsiaiškina, kad mūsų plane-
tos link artėja milžiniškas neatpažįstamas skraidantis objektas. Jau po 
dienos ateiviai nušluoja nuo Žemės paviršiaus Niujorką, Los Andželą ir 
Vašingtoną. Likę gyvieji rengia pasipriešinimo ateiviams planą.

„tranzitas“
kriminalinis trileris. JAV. 2012. 
Režisierius A.Negretas.
Vaidina Dž.Kaviezelis, 
Dž.Freinas, E.Riom.

Kad pervežtų per kontrolės pralei-
dimo punktą 4 milijonus dolerių, 
kruvino apiplėšimo banke dalyviai 
pasinaudoja įkaitais - paprasta šeima, 
pastaroji tampa jų kurjeriais. Dabar 
nusikaltėliai nori atsiimti pinigus... 

lnk
21.15

lnk
23.35

tV3
23.50

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Berniukas	ir		

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

ateivius.	Lemiama	
kova“.

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

Gyvenimas	iš	naujo“	
(N-7).

13.00	 „Apgavystės“		
(N-7).

14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Draugai	VIII“		

(N-7).
16.30	Linksmieji		

žvėreliai.
17.00 Keksiukų	karai.
17.50	 „Didingasis	amžius“	

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

Kolambo.	
Žmogžudystė	
Malibu“	(N-7).

22.50	Drama		
„Kovos	klubas“	
(N-14).

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	 „Univeras“		

(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	 „Univeras“		
(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-7).

0.55	 Aukščiausia		
pavara		
Indijoje.

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Geros		
savijautos		
gidas.

9.45	 „Fortjė		
faktorius“		
(N-7).

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Tėtis		

grįžta!“	(N-7).
13.35	Rekordininkai.
14.05	 „Gražuoliukas“.
15.05	 „Kitame		

laido	gale“.
17.00	Sveikatos		

užtaisas.
17.30	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

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

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Mados		

legendos.
20.50	Pagaliau		

penktadienis!		
„Lova	ir		
pusryčiai“.

22.35	Balticum		
TV	žinios.

22.50	 „Keršto		
valanda“	(N-14).

tV3
20.50

rekomenduoja
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Beibleidai.	Metalo	

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

(N-7).
9.00	 „Meškiukai	Gamiai“.
9.30	 Statybų	TV.
10.00	Juokingiausi	

Amerikos	namų	vaiz-
deliai.

10.30	 „Barbė	ir	jos	sesės	
ponių	istorijoje“.

12.00	 Komedija		
„Asteriksas	ir	
Obeliksas	prieš	
Cezarį“	(N-7).

14.10	Siaubo	trileris	
„Naujoji	dukra“	(S).

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

vai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Nuotykių	komedija	

„Naktis	muziejuje“	
(N-7).

19.30	Filmo	pertraukoje	-	
Eurojackpot.

21.15	Komedija	„Didžiosios	
vestuvės“	(N-14).

23.05	Mistinė	siaubo	
drama	„Nekviesti	
svečiai“	(S).

0.50	 Trileris	„Savigyna“	
(N-7).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Pirmykštė	žemė“.
6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
8.10	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 „Varlė	keliauninkė“.
10.00	 „Delio	safaris“.
11.55	Filmas	šeimai	

„Ponas		
Amsius“	(N-7).

13.55	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.30	 „Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

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

(N-7).
18.30	Žinios.	Brazilija	

2014.	Orai.
19.00	Nuotykių	komedija	

„Katinas	su		
skrybėle“.

20.35	Nuotykių	f.	„Laiko	
įkaitai“	(N-7).

22.50	Komedija		
„Kitoks	parodijų	
filmas“	(N-14).

0.40	 Siaubo	trileris	
„Raudonieji		
smėlynai“	(S).

7.30	 Bėdų	turgus.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Haudis	Gaudis“.
9.25	 „Mažasis	princas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	 LR	Seimo	posėdis,	

skirtas	Prezidentės	
Dalios	Grybauskaitės	
priesaikos	ceremonijai.	

12.30	Šv.Mišios,	skirtos	
Lietuvos	Respublikos	
Prezidentės	Dalios	
Grybauskaitės	inau-
guracijai.	

13.30	Lietuvos	regionų,	
miestų	ir	miestelių	
vėliavos	sveikina	
Lietuvos	Respublikos	
Prezidentę	Dalią	
Grybauskaitę.	

15.00	 Šventinis		
Prezidentės	inaugura-
cijos	koncertas.

16.00	Žinios.	Orai.
16.10	 Sveikinimų	koncertas.
18.30	 „Prezidentės	portretas“.
19.30	Gala	koncertas	„Rio	

taurė“.	
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Gala	koncertas	„Rio	

taurė“.	
22.00	 Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.	
22.45	 Pasaulio	futbolo	čem-

pionatas.	Rungtynės	
dėl	3	vietos.

	19.30		 Gala	koncertas
	 „Rio	taurė“

	12.00		 „Asteriksas	ir	
Obeliksas	prieš	Cezarį“

ŠeŠtadienis

„Laiko įkaitai“
Nuotykių filmas. JAV. 2003.
Režisierius R.Doneris.
Vaidina P.Volkeris, B.Konlis, A.Fril.

Profesoriaus vadovaujama archeologų grupė tyrinėja XIV a. Prancūzijos 
pilies griuvėsius. Svarbių atradimų kupina ekspedicija - tai išsipildžiusi 
sena profesoriaus svajonė. Tačiau jam pačiam netikėtai tenka išvykti. 
Kaip tik tada jo padėjėjai griuvėsių požemiuose aptinka patalpą, kuri 
buvo užrakinta net 600 metų. Tyrinėtojai galėjo tikėtis visko, tik ne to, 
ką iš tiesų rado.

rekomenduoja

„Naktis muziejuje“
Nuotykių komedija. 
JAV, Jungtinė Karalystė. 2006.
Režisierius Š.Levis.
Vaidina B.Stileris, R.Viljamsas.

Nelaimėlis Laris įsidarbina nakti-
niu muziejaus sargu. Darbas atro-
do lengvas, tačiau vos muziejaus 
duris uždaro paskutinis lankytojas, 
palaiminga jo atmosfera akimirks-
niu dingsta! Iš didingo paveikslo 
nužengia ir realybėje kovą tęsia 
romėnų gladiatoriai ir kaubojai. 
Kaip seksis herojui susidoroti su 
istorinėmis asmenybėmis?

„kaip atsikratyti 
vaikiNo per 10 dieNų“
komedija. JAV, Vokietija. 2003.
Režisierius D.Petris.
Vaidina K.Hadson, 
M.Makonagis, K.Han.

Žurnalistė Endi nutaria parašyti 
straipsnį, paremtą asmenine patir-
timi, apie tai, kaip reikia diploma-
tiškai atsikratyti vaikino. Eksperi-
mento laikas - 10 dienų. Per šį laiką 
reikia susirasti vaikiną, susukti jam 
galvą ir padaryti visas reikiamas 
moteriškas „klaidas“, kad jis dėtų 
į kojas neatsigręždamas.

„katiNas su skrybėLe“
Nuotykių komedija. JAV. 2003.
Režisierius B.Velas.
Vaidina M.Majersas, D.Faning, 
A.Boldvinas.

Mama palieka savo atžalas - Konra-
dą ir Salę - apsnūdusiai, tačiau vis 
tiek labai akylai auklei, o pati išsku-
ba į kompanijos pobūvį. Vaikučiai 
pasirengę numirti iš nuobodulio, 
tačiau netikėtai juos aplanko ne-
lauktas, keistas svečias - didžiulis ka-
tinas, pasidabinęs ryškia skrybėle.

tv3
19.00

LNk
19.00

tv8
11.00	Tobula	moteris.	11.30	Sportuok	su	mumis.	
12.00	„Linksmieji	draugai“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	
15.00	„Nanomeilė“.	16.00,	23.40	„Frosto	prisilie-
timas“.	17.35	„Detektyvė	Fišer“.	18.45	Labanakt,	
vaikučiai.	20.00	Komedija	„Princesė	ir	liokajus“.	
21.55	Drama	„Svajonių	viešbutis.	Indija“.	

iNfo tv
13.00	 Teleparduotuvė.	 13.30,	 4.30	 Nuo...	 Iki.	
14.15,	 15.50,	 17.00	 KK2.	 14.55,	 16.30	 Dviračio	
šou.	 15.25,	 20.30	 Padėkime	 augti.	 18.15,	 3.30	
Jėgos	 vietos.	 18.45,	 1.30	 KK2	 penktadienis.	
20.00,	 4.00	 Pasivaikščiojimai	 su	 Romu	 Saka-
dolskiu.	 VDU	 karta.	 21.00	 „Mus	 supantis	 pa-
saulis“.	 22.00	 „Rojaus	 sodai“.	 23.00	 Pagalbos	
skambutis.	23.55	Valanda	su	Rūta.		

pbk
9.00,	 11.00,	 17.00	 Naujienos.	 9.15	 Ganytojo	
žodis.	 9.35	 Skanėstas.	 10.15	 Metas	 pietauti.	
11.25	Idealus	remontas.	12.30	Mano	genealogija.	
13.20	„Noras“.	15.30,	17.20	„Šuolis“.	18.00	Tarp-
tautinis	muzikos	festivalis	„Baltosios	Sankt	Peter-
burgo	naktys“.	20.00	Laikas.	20.35	Linksmųjų	ir	
išradingųjų	klubas.	22.40	Šįvakar	su	Andrejumi	
Malachovu.	0.20	Informacinė	laida.		

reN
7.10	 Animacinis	 f.	 7.25-11.25	 Kviestinė	 vaka-
rienė.	 12.25-16.05	 Tikra	 virtuvė.	 17.10	 Sukly-
dimų	 teritorija.	 19.00	 Žiūrėti	 visiems!	 20.00	
M.Zadornovo	koncertas.	22.00	„Vilkolakio	me-
džioklė“.	

tv poLoNia
7.35	 „Zlotopolskiai“.	 9.55	 Polonia	 24.	 10.30	
Polonija	 užsienyje.	 10.45	 Žydros	 atostogos.	
Buriavimas.	 11.10	 „Žirafos	 ir	 raganosio	
viešbutis“.	 12.00	 „Užkeiktas	 dvaras“.	 13.05,	
18.25,	 1.45	 Galvosūkis.	 13.15,	 22.35,	 4.25	
Sveikinimų	koncertas.	13.35	„Ne	šios	žemės	
bankas“.	 14.30	 Maklovičius	 keliauja.	 Por-
tugalija.	 15.00	 „Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 16.00	
„Smėlis	 yra	 plėšrus.	 Slovinų	 nacionalinis	
parkas“.	 17.00	 Kultūringieji	 PL.	 18.00,	 1.15	
Lenkų@lenkų	 žodynas.	 18.30	 TV	 ekspre-
sas.	 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“.	2.40	Animacinis	 f.	
3.00	Žinios.	

tv6
19.00

LNk
20.35

	9.00		 „Ponas	Bynas“
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7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
8.00	 „Galileo“	(N-7).
8.30	 Driftas	su	D1	Sport.
9.00	 VRS	kamera	(N-7).
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Atsargiai	-		

moterys!	(N-7).
10.30	Kviečiu		

vakarienės.	2011	m.
11.00	Lietuvos	galiūnų	

čempionato	I	etapas.	
2014	m.

12.00	 „Žmogus	prieš	
gamtą.	Mojavos	
dykuma.	Las	Vegas“	
(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

14.00	 „Milijonieriai“	
	(N-7).

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

mas“	(N-7).
17.00	 „Brolis	už		

brolį“	(N-7).
18.00	Ekstrasensai	detekty-

vai	(N-7).
19.00	Savaitės	kriminalai	

(N-7).
19.30	Skonis.
21.30	Veiksmo	f.	„Tikras	

teisingumas.	Miesto	
kovos“	(N-14).

23.15	Siaubo	f.		
„Balsai	iš	anapus.	
Sugrįžimas“	(S).

1.05	 Bamba	TV	(S).

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

„Pasaulio	istorija“	
(N-7).

10.50	Antra	kadencija.	
Speciali	laida	
D.Grybauskaitės	
inauguracijai.

12.30	Dokumentinis	f.	
„Laukinis	pasaulis“.

13.00	 „Likvidacija“	(N-7).
16.00, 17.00, 18.00	 Žinios.	

Orai.
16.20, 17.20	 Dokumentinis	

f.	„Laukinis	
pasaulis“.

18.25	 „Vera“	(N-7).
20.25	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
21.00	Žinios.	Orai.
21.25	Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir		
žmonės“.

21.30	 „Merdoko	paslaptys“	
(N-7).

23.40, 2.55	 Komedija	
„Vestuvių	komanda“	
(N-14).

1.25	 „Vera“	(N-7).
4.15	 Tarptautinis	bušido	

turnyras	„KOK	
World	GP	2014“	iš	
Moldovos	(N-7).

6.00	 Grilio	skanėstai.
6.20	 Gongo	Gangas.

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.	
11.05	Prakalbintas	medis.	

Suvalkija.	2001	m.
11.30	Naktinis	ekspresas.
12.00	LRT	studija	Vilniaus	

knygų	mugėje	2014.	
12.50	 „Skambantys	varpai“.	
14.00	Kine	kaip	kine.
14.25	 „Atpildo	diena“	(N-7).
15.40	 Lietuvių	dokumentika.	
16.35	 „Lietuvos	Respublikos	

Prezidentai.	
A.Smetona,	K.Grinius,	
A.Stulginskis“.	

17.35	Nacionaliniai	
Kristijono	Donelaičio	
„Metų“	skaitymai.	

18.30	Žinios.
18.45	 „Opera	atsiveria	

Valdovų	rūmuose“.	
20.15	 „Algirdas	Brazauskas.	

Liudijimai“.	2010	m.	
21.15	Prezidento	vienatvė.
22.00	Prezidentės	inaugu-

racijos	koncertas.
23.00	Panorama.
23.25	 „Dangaus	sodai“.	
0.15	 „J.Miltinis.	Atominės	

akimirkos“.	1996	m.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Sodo		

paslaptys“.
7.45	 Išgelbėti		

dizainerį.
8.40	 Daktaras		

Ozas.	Šeimos		
gydytojo	patarimai	
(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Korio		

gyvūnijos		
pasaulis“.

11.30	 „Stulbinamas		
gyvūnijos	pasaulis“.

12.00	Natūralioji		
kulinarija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Savaitgalis	su	Aleks.
13.00	 „Sodininkų		

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

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

ežero“	(N-7).
19.00	Fantastinis		

nuotykių	f.	
„Legenda“	(N-7).

21.00	Drama	„Čigonas“	
(N-7).

22.40	Dešimčia	metų	jau-
nesni	(N-7).

23.45	 „Nerami	tarnyba“		
(N-7).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale	kablys.
10.00	Krovinių	karai	(N-7).
11.00	Dokumentinis	f.		

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

12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

13.00	Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per	15	
minučių.

14.00, 17.00	 Jokių	kliūčių!	
(N-7).

15.00	Aukščiausia		
pavara.

16.00	Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

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

atsikratyti	vaikino	per	
10	dienų“	(N-7).

21.30	 „Klyvlendo		
šou“	(N-7).

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

be	iš	23	buto“	(N-7).
23.45	Serialo	pertraukoje	

23.45-23.55	-	Kitoks	
futbolo	čempionatas	
(N-14).

24.00	 „Las	Vegasas“	(N-7).
1.05	 Komedija	„Mis	

Kovas“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „Karalienė	
	Elžbieta	II:	
Aukščiausioji		
valdžia“.

10.15	 „Įkalčiai“		
(N-7).

11.15	Geros		
savijautos		
gidas.

11.45	Mados		
legendos.

12.15	 „Kupidonas“.
15.15	 „Nuostabi		

malonė“.
17.20	 „Bučinys		

kiaurai	sieną“		
(N-7).

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

20.00	Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės		
įvykių	apžvalga.

20.30	Sveikatos		
užtaisas.

21.00	 „Konanas		
Barbaras“		
(N-14).

22.55	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

23.25	 „Pamokslininkas		
su	kulkosvaidžiu“	
(N-14).

 16.35 	 „Lietuvos	
Respublikos	Prezidentai“

 21.30 	 „Merdoko	
	 paslaptys“	

 14.00 	 „Milijonieriai“  21.00 	 „Konanas
	 Barbaras“

 15.00 	 Aukščiausia	
	 pavara

 6.50 	 „Sodo	paslaptys“

TV PROGRAMAliepos 12 d.

Diva Universal 
10.00	„Nėščia	su	aukštakulniais“.	11.40,	15.50,	
19.10,	0.10	 „Vakarėliai	 tęsiasi“.	12.30	 „Ruduo	
Niujorke“.	14.10	„Gyvenimas	kaip	šou“.	16.40,	
18.45,	 22.15	 „Išskirtiniai“.	 17.05	 „Erikas	 ir	
Džesė“.	17.55	 „Kortnė	 ir	Chloja	pavergia	Ma-
jamį“.	 20.00	 „Pakeliui	 namo“.	 21.30	 „Tikra	
Holivudo	 istorija:	 Džoana	 ir	 Melisa	 Rivers“.	
22.35	„Džordžijos	išgyvenimo	mokykla“.	

Tv1000
7.00	„Tiesa	apie	Čarlį“.	9.05	„Surasti	tą	vieninte-
lę“.	11.00	„Linksmosios	pėdutės“.	13.00	„Tam-
sos	baikeris.	Keršto	demonas“.	14.55	„Naktinis	
traukinys	 į	 Lisaboną“.	 17.05	 „Pašėlę	 pinigai“.	
19.00	„Auksinis	kompasas“.	21.00	„Mes	tikime	
meile“.	23.05	„Nevykėlio	prisiminimai“.	

Travel
8.00,	14.00	Naujo	būsto	paieška.	10.00	Ameri-
kos	maistas.	Naujasis	Džersis;	Niujorkas.	12.00	
Kovos	 dėl	 bagažo.	 16.00	 Čia	 Brazilija.	 17.00	
Pavojingos	 žemės.	 Tanzanija.	 18.00,	 22.00	
Kovos	dėl	bagažo.	19.00,	23.00	Sunkios	kelio-
nės.	 Indija.	 20.00	 Miestų	 paslaptys.	 Glazgas.	
21.00	 Tamsiausios	 Amerikos	 paslaptys.	 1.00	
Naktinė	programa.	

Discovery
	7.00,	15.25	Kaip	 tai	veikia?	7.25,	21.00,	1.55	
Greiti	ir	triukšmingi.	8.15,	20.00,	6.30	Penktoji	
pavara.	 9.10	 Žmogaus	 rankų	 stebuklai.	 10.05	
Tikri	 aferistai.	 11.50	 Neįtikėtinas	 dangoraižis.	
16.20	 Gamyba	 per	 rekordinį	 laikotarpį.	 17.15,	
4.45	 Genijaus	 kūryba.	 18.10	 Sunkusis	 trans-
portas.	 19.05	 Didieji	 apgavikai.	 22.00,	 2.50	
Sandėlių	 medžiotojai.	 22.30,	 3.20	 Aukcionų	
karaliai.	23.00,	3.50	Likvidatorius.	23.30,	4.20	
Sandėliai:	kova	Kanadoje.	24.00	Dingusių	daik-
tų	pardavėjai.	0.30	Kova	dėl	 konteinerių.	1.00	
Porter	 Ridžo	 plėšikai.	 1.30	 Nafta	 kieme.	 5.40	
Kaip	tai	pagaminta?	

naTional GeoGraphic
9.00	Ryto	programa.	10.00	Patrauklus	moks-
las.	 11.00	 Geriausi	 karo	 lakūnai.	 12.00	 An-
trasis	 pasaulinis	 karas.	 14.00	 Ryklių	 rojus.	
15.00	 Č.Darvino	 kelionės	 pėdsakais.	 16.00	
Pavojinga	kelionė	į	Aliaską.	17.00	L.	da	Vinčio	
dingusio	 darbo	 paieškos.	 18.00	 Atlantidos	
beieškant.	19.00	Arčiausiai	pralėkusi	kometa.	
20.00	 Mokslas	 apie	 ateivių	 ugnies	 kamuo-
lius.	 21.00,	 24.00	 Tiesioginė	 transliacija	 iš	
kosmoso.	 22.00	 Gyvybė	 kosmose.	 23.00	 Kai	
Žemė	 susidūrė	 su	 asteroidu.	 1.00	 Nakties	
programa.	

animal
8.15	 Mažylių	 planeta.	 9.10	 Pragaras.	 10.05	
Mutantų	 planeta.	 11.00	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	
11.55,	 5.45	 Namai	 medžiuose.	 12.50	 Blogas	
šuo.	18.20	Akvariumų	verslas.	19.15	Drambliai	
kambaryje.	 20.10	 Laukinės	 gamtos	 gangste-
riai.	21.05,	0.45	Rykliai.	22.00,	3.15	Mieliausi	
Amerikos	 augintiniai.	 22.55,	 4.05	 Pažintis	 su	
tinginiais.	 23.50,	 2.25	 Laukiniai	 ir	 pavojingi.	
1.35,	4.55	Gyvūnų	policija.	

sporT1
8.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
8.45	NBA	krepšinio	lyga.	Hjustono	„Rockets“ -	
Majamio	 „Heat“.	 11.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	 „Feyenoord“ -	 „AFC	 Ajax“.	 13.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	Bruklino	„Nets“ -	Dalaso	„Ma-
vericks“.	 15.00	 WTA	 Bad	 Gastein.	 Moterų	
tenisas.	 Pusfinaliai.	 Tiesioginė	 transliacija.	
19.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“ -	
Indianos	 „Pacers“.	 21.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
San	Antonio	„Spurs“ -	Oklahomos	„Thunder“.	
23.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	 apž-
valga.	 24.00	Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	
apžvalga.	1.15	Europos	taurė	(Eurocup).	„Spar-
tak“ -	 Klaipėdos	 „Neptūnas“.	 3.00,	 6.30	 NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	4.30	Rusijos	
„Premier	League“.	„Zenit“ -	„Dinamo“.	

viasaT sporT BalTic
11.40	Krepšinis.	Europos	krepšinio	čempiona-
tas.	 Lietuva -	 Prancūzija.	 13.30	 Motosportas.	
Vokietijos	MotoGP	Moto3	kvalifikacija.	Tiesio-
ginė	transliacija.	14.20	Motosportas.	Vokietijos	
MotoGP	 treniruotė	 4.	 Tiesioginė	 transliacija.	
15.10	 „Formulė-1“.	 Vokietijos	 GP	 kvalifikaci-
ja.	 Tiesioginė	 transliacija.	 16.05	 Motosportas.	
Vokietijos	 MotoGP	 Moto2	 kvalifikacija.	 17.10	
Krepšinis.	Latvija -	Belgija.	19.00	Motosportas.	
Spidvėjus.	Kardifo	GP	lenktynės.	22.00	Boksas.	
Tony	Bellew -	Nathanas	Cleverly.	1.30	Motos-
portas.	Vokietijos	MotoGP	Moto3	kvalifikacija.	

eUrosporT
9.30,	12.30	Pasaulio	futbolo	čempionato	žurnalas.	
9.45,	14.30,	15.15,	0.30	Dviračių	 sportas.	 „Tour	
de	France“.	11.15,	15.00,	18.30	Dviračių	sportas.	
Laida	 su	 Gregu	 LeMondu.	 11.30	 Sporto	 links-
mybės.	 12.45	Motociklų	 sportas.	 Europos	 čem-
pionatas.	 13.30	 Motosportas.	 „Formula	 Renault	
3.5	 Series“.	 18.45	 Europos	 baidarių	 ir	 kanojų	
čempionatas.	20.00	Pasaulio	futbolo	čempionato	
apžvalga.	20.10	Irklavimas.	21.30	„Copacabana“.	
Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 studija.	 22.00	 Ko-
vinis	 sportas.	 „SuperKombat	 World	 Grand	 Prix	
Series“	23.00	Jojimas	su	kliūtimis.	1.00	„Copaca-
bana“.	Pasaulio	futbolo	čempionato	studija.	
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 17.00 	 „Brolis	už	brolį“  12.35 	 „Eduardas	
	 Kaniava	ir	Deivis“

 16.45 	 Mokslo	ekspresas 9.00 	 Sveikatos	ABC	
	 televitrina

 16.15 	 „Kobra	11“

TV8
10.10	 „Inspektorius	 Mažylis“	 (N-7).	 11.00	
„Obelis	nuo	obels“	(N-7).	11.30	Mankštinkitės.	
12.00	„Linksmieji	draugai“.	13.00	„Ana	ir	meilė“	
(N-7).	 15.00	 „Nanomeilė“	 (N-7).	 16.00,	 23.45	
„Frosto	 prisilietimas“	 (N-7).	 17.35	 „Detektyvė	
Fišer“	 (N-7).	 18.45	 Labanakt,	 vaikučiai.	 20.00	
Komedija	 „Vestuvinė	 suknelė	 dviems“	 (N-7).	
21.55	Komedija	„Princesė	ir	liokajus“	(N-7).	

Info TV
	5.15,	12.30	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Ma-
čiuliu.	 5.45,	 13.30,	 19.40	 KTV -	 kino	 ir	 tele	
virtuvė.	 6.15,	 10.45,	 19.05	 Pasivaikščiojimai	
su	Romu	Sakadolskiu.	VDU	karta.	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.	 15.35	 KK2	 penktadienis	 (N-7).	
16.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	 Juozas	 Matonis	
ir	 Vytautas	 Damaševičius.	 Ciklas	 „Menininkų	
portretai“.	 2001	 m.	 17.20,	 23.00	 Padėkime	
augti.	 17.45	 Šefas	 rekomenduoja.	 18.15,	 1.30	
Nuo...	 Iki.	 20.10	 Pagalbos	 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	Naujienos.	7.10	Laida	kariams.	
7.35	Vaikų	klubas.	8.00	Sveikata.	9.20	Kelionės	
užrašai.	9.35	Kol	visi	namie.	10.25	Fazenda.	11.20	
Didžiųjų	Rusijos	keliautojų	pėdsakais.	12.25	Kas?	
Kur?	Kada?	13.30	Dvi	žvaigždės.	15.10	Soso	Pav-
liašvili.	„Laukia	tavęs	gruzinas...“	16.20	„Gegužio	
lietus“.	18.05	Šlovės	minutė.	20.00	Laikas.	21.30	
Tarptautinis	 muzikos	 festivalis	 „Baltosios	 Sankt	
Peterburgo	naktys“.	23.25	„Veros	vairuotojas“.	

REn
7.15	 Švarus	 darbas.	 8.05	 Įsivaizduokite.	 8.55	
Žiūrėti	 visiems!	 9.55	 M.Zadornovo	 koncertas.	
11.50-22.20	„Taigos	šeimininkė“.	

TV PolonIa
11.00	 Grūdas.	 11.30	 „Naktys	 ir	 dienos“.	 12.35,	
23.40,	 5.25	 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	dainos.	16.20	
„Lėlė“.	17.55		Made	in	Poland.	18.25		Galvosūkis.	
18.30	 TV	 ekspresas.	 18.50	 	 „M,	 kaip	 meilė“.	
19.45	 „Gamtos	 apsauga	 valstybiniuose	 miškuo-
se“.	20.15	Žydros	atostogos.	20.40	Labanaktukas.	
21.00	Žinios.	21.45	„Pas	poną	Dievą	sodelyje“.	

DIVa UnIVERsal 
5.00,	 8.20,	 16.05,	 19.35	 „Išskirtiniai“.	 5.50	
„Ieškau	top	modelio“.	10.00	„Nėščia	su	aukšta-
kulniais“.	12.30,	18.20	„Erikas	ir	Džesė“.	13.45,	
23.30,	3.05	„Vakarėliai	tęsiasi“.	14.35	„Pakeliui	
namo“.	16.25,	4.15	 „Kortnė	 ir	Chloja	pavergia	
Majamį“.	 17.35,	 19.10,	 23.10,	 3.30	 „Išskirti-
niai“.	20.00	„Gyvenimas	kaip	šou“.	21.40	„Prie	
ežero“.	0.15	„Tikra	Holivudo	istorija:	Džoana	ir	
Melisa	Rivers“.	1.00	„Kendros	šou“.	

TV1000
9.05	 „Linksmosios	 pėdutės“.	 11.10	 „Mirusi	
nuotaka“.	 12.45	 „Auksinis	 kompasas“.	 14.55	
„Mes	 tikime	 meile“.	 17.10	 „Purvini	 žaidimai“.	
19.00	 „Terraferma“.	 20.40	 „Jaunatis“.	 22.55	
„Namas	girios	glūdumoj“.	0.40	„Per	pasaulį“.	

TRaVEl
8.00	 Amerikos	maistas.	 10.00	 Sunkios	 kelionės.	
Indija.	 11.00	 Ieškant	 brangenybių:	 tanzanitas -	
Tanzanija.	 12.00	 Pavojingos	 žemės.	 Tanzanija.	
13.00	Kovos	dėl	bagažo.	14.00,	22.00	Viešbučių	
verslas.	16.00	Didžiausios	paslaptys.	18.00	Kovos	
dėl	bagažo	20.00	Amerikos	maistas.	21.00	Pavo-
jingos	žemės.	Romoje.	23.00	Didžiausios	paslap-
tys.	Vatikanas.	24.00	Paminklų	paslaptys.	

DIscoVERy
7.00,	 18.10	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Motociklas.	
8.15	 Sunkusis	 transportas.	 9.10	 Mitų	 grio-
vėjai.	 10.05	 Nebandykite	 to	 pakartoti.	 10.55,	
11.25	Karai	dėl	bagažo.	11.50,	12.15	Žaidimai	
lombarde.	12.40,	13.10	Sandėlių	medžiotojai.	
13.35,	 14.05	 Aukcionų	 karaliai.	 14.30,	 15.00	
Relikvijų	 medžiotojai.	 15.25,	 15.55	 Kova	 dėl	
konteinerių.	 16.20	 Didelės	 statybos.	 19.05,	
1.55	 Automobilių	 varžytinės.	 20.00	 Ekstre-
mali	 kelionė.	 21.00,	 5.45	 Apgavikai.	 22.00,	
2.50	 Iliuzionistas.	 1.00	 Aukso	 karštligė.	 6.35	
Penktoji	pavara.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	Ryto	programa.	10.00	Patrauklus	moks-
las.	11.00	Geriausi	karo	lakūnai.	12.00	Antrojo	
fronto	 atidarymo	 diena.	 14.00	 Ryklys	 vardu	
Nikolė.	 15.00	 Pavojingiausi	 Afrikos	 gyvū-
nai.	 16.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	 17.00	
S.Hawkinso	 ateities	 mokslas.	 18.00	 Kosmo-
sas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 19.00	 Stafordšyro	 lobio	
paslaptys.	 20.00,	 24.00	 H.Himmlerio	 įkurtas	
štabas.	21.00	Medžioklės	parkai	prieš	gamtos	
valią.	 22.00	 Istorijos	 paslaptys.	 1.00	 Nakties	
programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Beibleidai.	Metalo	

meistrai“	(N-7).
7.25	 „Mažieji		

išdykėliai“.
7.45	 „Mažieji		

išdykėliai“.
8.00	 „Begalinė	istorija“	

(N-7).
9.00	 „Meškiukai		

Gamiai“.
9.30	 Statybų	TV.
10.00	Juokingiausi	

Amerikos		
namų	vaizdeliai.

10.30	 „Barbė	Mariposa	ir	
Fėjų	princesė“.

12.05	Nuotykių		
komedija	„Asteriksas	
ir	Obeliksas.		
Jos	didenybės		
tarnyboje“	(N-7).

14.20	Komedija	„Seniai	
plėšikai“	(N-7).

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

vai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Veiksmo	f.	

„Fantastiškas	ketver-
tas“	(N-7).

21.05	Romantinė	drama	
„Šaltasis	kalnas“.

0.15	 Trileris	„Gamtos	
šėlsmas.	Ugnikalnis“	
(N-14).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Pirmykštė		

žemė“.
6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
8.10	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.
10.00	Muzikinė		

komedija	„Kylančios	
žvaigždės“.

11.55	Komedija		
„Šeimos		
nepasirinksi“	(N-7).

14.00	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.30	 „Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

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

(N-7).
18.30	Žinios.	Brazilija	

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

„Panikos	kambarys“	
(N-14).

23.50	Drama		
„Mes	-	viena	koman-
da“	(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	Skonio	improvizacija.
11.00	 Pasaulio	futbolo	čem-

pionatas.	Rungtynės	
dėl	3	vietos.	

13.00	 „Didžiosios	migraci-
jos“.	2	d.	

14.00	 „Puaro“	(N-7).
16.00	Žinios.	Orai.
16.10	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu	
(subtitruota).

16.45	Mokslo	ekspresas.
17.00	 Atviras	Lietuvos	

konkūrų	čempionatas.	
VMG	taurė.	

19.00	 „Forsaitų	saga“	(1).
20.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	uždary-
mo	ceremonija.	

20.40	Panorama.	
21.10	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.	
21.50	 Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	Finalas.	
0.30	 „Senis“	(N-7).

7.00	 Yra	kaip	yra		
(N-7).

8.00	 „Galileo“	(N-7).
8.30	 „Mitų		

griovėjai“	(N-7).
9.30	 „Lietuvėlė“	(N-7).
10.00	Pašėlusios		

močiutės	(N-7).
10.50	Gamta	iš	arti.		

2014	m.
11.00	Meilės	sala	(N-7).
12.00	 „Plėšrūnai.		

Rykliai	mieste“	
(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	
„Pavojingos	bangos“	
(N-7).

21.00	Kriminalinė		
drama	„Bumeris“	
(N-14).

23.20	Veiksmo	f.	
„Snaiperis	2“		
(N-14).

1.05	 Bamba	TV	(S).

6.55	 Programa.
6.59	 TV	parduotuvė.
7.15	 Kitoks	pokalbis	(N-7).
8.15	 Šiandien	kimba.
8.50	 Gyvenu	čia.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Teritorija.
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Mūsų	miškai.
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, 20.25	

Dokumentinis	f.	
„Laukinis	pasaulis“.

18.25	 „Klounas“	(N-7).
21.25	Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.
21.30, 1.30	 Nusikaltimas	ir	

bausmė	(N-7).
22.30	 „Odisėja“	(N-7).
2.10	 Amerikos	muzikos	

apdovanojimai.	
4.15	 Tarptautinis	turnyras	

„Bushido	FC	HERO’S	
2013“.	2013	m.	(N-7).

5.40	 „Gamtos	pasaulis“.
6.00	 Dokumentinis	f.	

„Kelionė	į	Rio	5.	San	
Paulas“.

6.45	 „Baikalo	legendos:	
tremtinių	ir	nuotykių	
ieškotojų	keliais“.

7.05	 Dokumentinis	f.	
„Miestai	ir	žmonės“.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 „Haudis	Gaudis“.
8.30	 „Mažasis	princas“.
9.00	 Fotografijos	menas.
9.30	 Europos	Sąjunga;	

vaikų	teisės.
10.00	Septynios	Kauno	

dienos.
10.30	Muzikinė	pasaka	

„Žemės	planeta“.
11.40	LRT	studija	Vilniaus	

knygų	mugėje	2014.	
12.35	Koncertas	„Eduardas	

Kaniava	ir	Deivis“.	
14.00	 Laiko	portretai.	
14.25	 „J.Miltinis.	Atominės	

akimirkos“.	1996	m.	
15.30	Šventadienio	mintys.
16.00	Režisieriaus	Juozo	

Miltinio	20-osioms	
mirties	metinėms.	

18.15	 ...formatas.	Poetas	
Marius	Burokas.

18.30	Žinios.
18.45	Gala	koncertas		

„Rio	taurė“.	
20.15	 Vilniaus	Jaunimo		

teatro	spektaklis		
„Pirosmani,	
Pirosmani“.	

22.40	Lietuvių	kinas	trum-
pai.	Vasaros	MEDIA	
Studija.

23.00	Panorama.	
23.25	 „Didžiosios		

migracijos“.	2	d.	
0.15	 Džiazo	vakaras.	

 11.00 	 Šiandien	kimba
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liepos 13 d.

 12.30 	 Žymiausios	
	 pasaulio	vietos

 16.00 	 Crisso	Angelo	
	 iliuzijų	pasaulis

 17.00 	 „Viešbutis	„Grand	
	 Hotel“

AnimAl
9.10	 Pingvinų	 safaris.	 10.05	 Gyvūnų	 teritorija.	
11.00	 Blogas	 šuo.	 11.55	 Namai	 medžiuose.	
12.50	 Dominykas	 Monaganas	 ir	 laukiniai	 su-
tvėrimai.	 18.20	 Namai	 medžiuose.	 19.15	 Mie-
liausi	 Amerikos	 augintiniai.	 20.10	 Pažintis	 su	
tinginiais.	21.05,	0.45	Rykliai.	22.00	Gepardas:	
kova	 už	 pripažinimą.	 22.55	 Laukinės	 gamtos	
gangsteriai.	23.50	Laukiniai	ir	pavojingi.	

Sport1
7.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„Vitesse“ -	„AFC	
Ajax“.	 9.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „Setu-
bal“ -	 „Olhanense“.	 11.00	 Čempionai	 LT.	 Tarp-
tautinis	 laisvųjų	 imtynių	 turnyras.	 12.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 Indianos	 „Pacers“ -	 Klievlendo	
„Cavaliers“.	 14.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	14.30	WTA	Bad	Gastein.	Moterų	 teni-
sas.	Finalas.	Tiesioginė	transliacija.	16.30	Rusijos	
„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	17.00	Rusijos	
„Premier	League“.	„Zenit“ -	„Dinamo“.	19.00	NBA	
krepšinio	 lyga.	 Hjustono	 „Rockets“ -	 Majamio	
„Heat“.	 21.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	
„Spurs“ -	Majamio	„Heat“.	23.00	Rusijos	„Premier	
League“.	„Zenit“ -	„Ural“.	0.50	Olandijos	„Eredivi-
sie“	 lyga.	 „PSV	Eindhoven“ -	 „FC	Twente“.	2.40	
Portugalijos	„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.	3.30	
Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	

ViASAt Sport BAltic
9.50	 „Formulė-1“.	 Vokietijos	 GP	 kvalifikacija.	
10.45	 Motosportas.	 Vokietijos	 MotoGP	 Moto2	
kvalifikacija.	 11.45	 Motosportas.	 Vokietijos	 Mo-
toGP	 Moto3	 lenktynės.	 Tiesioginė	 transliacija.	
13.05	 Motosportas.	 Vokietijos	 MotoGP	 Moto2	
lenktynės.	 14.30	 Futbolas.	 Premier	 lygos	 legen-
dos.	Solas	Campbellas.	15.00	Motosportas.	Žie-
dinės	 lenktynės.	 Belgija.	 Tiesioginė	 transliacija.	
17.00	Motosportas.	Vokietijos	MotoGP	lenktynės.	
19.00	 Motosportas.	 Nascar	 300	 mylių	 lenkty-
nės.	 Tiesioginė	 transliacija.	 23.30	 Motosportas.	
Žiedinės	 lenktynės.	 Belgija.	 1.30	 Motosportas.	
Vokietijos	MotoGP	Moto3	lenktynės.	

EuroSport
	9.30,	12.30	Pasaulio	futbolo	čempionato	žurna-
las.	9.45,	14.30,	15.15,	23.15	Dviračių	sportas.	
„Tour	 de	 France“.	 11.00,	 15.00,	 18.30,	 23.45	
Dviračių	 sportas.	 Laida	 su	 Gregu	 LeMondu.	
11.15,	 18.45,	 1.45	 Europos	 baidarių	 ir	 kanojų	
čempionatas.	12.45,	20.10	Irklavimas.	Pasaulio	
taurė.	 13.30	 Motosportas.	 „Formula	 Renault	
3.5	Series“.	20.00	Pasaulio	futbolo	čempionato	
apžvalga.	21.00,	24.00	„Copacabana“.	Pasaulio	
futbolo	 čempionato	 studija.	 21.30,	 0.35	 Mo-
tosportas.	 Pasaulio	 čempionatas.	 23.00,	 1.30	
Motosportas.	Savaitgalio	apžvalga.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Sodo	paslaptys“.
7.45	 „Slapta	pirkėja		

Merė	Portas“	(1)	
(N-7).

8.40	 Daktaras	Ozas.	
Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.30	 „Stulbinamas	gyvū-

nijos	pasaulis“.
12.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Savaitgalis	su	Aleks.
13.00	 „Mylėk	savo		

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

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

Hotel“	(N-7).
19.00	 „Magijos	meistrai“	

(N-7).
20.00	 „Nematomas	žmo-

gus“.
21.00	 „Niro	Vulfo	mįslės.	

Nuodai	pagal	valgia-
raštį“	(N-14).

22.50	Erotinis	trileris	
„Laukinės	aistros	3.	
Aistros	dėl		
deimantų“	(N-14).

0.30	 „Nerami		
tarnyba“	(N-7).

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	Krovinių	karai	(N-7).
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	(N-7).
18.00	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00	Veiksmo	f.		

„Kapų	plėšikė	Lara	
Kroft.	Gyvybės		
lopšys“	(N-7).

21.30	 „Klyvlendo		
šou“	(N-7).

22.00	 „Tėvynė“	(N-7).
22.45	Serialo	pertraukoje	

22.45-22.55	-	Kitoks	
futbolo	čempionatas	
(N-14).

23.10	 „Nepasitikėk	bjaury-
be	iš	23	buto“	(N-7).

0.25	 „Las	Vegasas“	(N-7).
1.15	 „CSI	Majamis“	(N-7).
2.05	 „Mastrichto	policija“	

(N-7).

9.00 	 Klaipėdos		
savaitė.	Savaitės	
įvykių	apžvalga.

9.30	 Sveikatos		
užtaisas.

10.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

11.00	Reidas.	Eismo	įvykių	
kronika.

11.30	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

12.30	Žymiausios	pasaulio	
vietos.

13.00 	Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.	

14.30	 „Kupidonas“.
15.30	 „Minties		

greitis“	(N-7).
17.15	 „Manoletė“		

(N-7).
19.00	 „Princesė		

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

„Mirtini	triukai.		
Hario	Hudinio	
paslaptis“.

22.45	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės		
įvykių	apžvalga.

23.15	Geros	savijautos	
gidas.

23.45	Rekordininkai.
0.15	 Sveikatos		

užtaisas.

„ŠAltASiS kAlnAS“
Romantinė dRama. JAV. 2003.
Režisierius A.Mingela.
Vaidina N.Kidman, R.Zelvėger, N.Portman.

Mažame Pietų Karolinos miestelyje gyvenantis jaunasis Inmanas karštai 
pamilsta nuostabiąją Adą Monro - neseniai į miestelį atsikrausčiusio pas-
toriaus dukterį. Įsimylėjėlius negailestingai išskiria prasidėjęs karas: Inma-
nas išeina kovoti pietiečių armijos gretose… Tačiau herojus nepamiršta 
savo mylimosios. Sunkiai sužeistas, gavęs nevilties kupiną, maldaujantį 
Ados laišką, Inmanas ryžtasi dezertyruoti ir keliauti namo.

tV3
21.05

rekomenduoja

„pAnikoS kAmBAryS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2002.
Režisierius D.Finčeris.
Vaidina Dž.Foster, K.Stiuart, 
F.Viteikeris.

Meg Altman ir jos dukrelė Sara 
po skyrybų įsikelia į didžiulį namą. 
Būste yra slapta erdvė. Tai kamba-
rys su storomis betoninėmis sie-
nomis, su storo plieno durimis, su 
įmontuotais monitoriais. 

„GAmtoS ŠėlSmAS. 
uGnikAlniS“
tRileRis. Bulgarija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė. 2005.
Režisierius M.Rouperis.
Vaidina K.V.Martinas, A.Elaja.

Piktos gamtos jėgos iš Raselo atėmė 
žmoną, kuri prie ugnikalnio prisiar-
tino per daug arti. Po netekties at-
sigauti sunku, todėl vyras nuspren-
džia keliauti į Italijos miestelį, iš kurio 
buvo kilusi jo sutuoktinė. 

„princESė ir liokA juS“
komedija. Vokietija. 2007.
Režisierė S.Tafel.
Vaidina V.Sitleris, E.Švains, 
J.Henas.

Kai liokajaus Fabiano ponas miršta, 
ištikimas tarnas lieka be darbo. Vy-
ras nežino, kur eiti, bet netrukus jo 
kelyje pasirodo Patricija, kurios na-
mai nėra tokie žavingi, kaip ji pati, 
bet jai vis tiek reikia liokajaus. 

lnk
21.35

tV8
21.55

tV3
0.15



60 laisvalaikis 2 0 1 4  l i e p o s  1 1

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Madagaskaro		

pingvinai“.
7.30	 Animacinis	f.	

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

sakyk	visada“	(N-7).
11.10	Animacinis	f.	

„Simpsonų	filmas“	.
12.50	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.20	Animacinis	f.	

„Meškiukai	Gamiai“.
13.50	Animacinis	f.	

„Pilotas	Balu“	(1).
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	TV	serialas	

„Nuostabi	meilė“.
16.45	TV	serialas	„Moterys	

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

sportas.	TV3	orai.
19.25	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	Aklos	vestuvės.
21.00	Meilė	ar	pinigai?	
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	TV	serialas	„Privati	

praktika“	(N-7).
23.00	Romantinė	komedija	

„Viliojimo	menas“.
0.55	 TV	serialas	„Tikrasis	

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

valandos“	(N-14).

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

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

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Filmas	šeimai	

„Ponas	Amsius“.
10.40	 Nuotykių	komedija	

„Katinas	su	skrybėle“.
12.10	 „Varlė	keliauninkė“.
12.30	 „Tomo	ir	Džerio	

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

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

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

supras	tas	moteris“.	
Šeimų	dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

20.25	K11.	Komisarai	tiria.	
Kruvina	medžioklė

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

(N-7).
0.10	 „Havajai	5.0“	(N-7).
1.05	 „Nikita“	(N-7).
2.00	 „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	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Finalas.	

13.30	Visi	namie.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Taip.	Ne.
15.00	TV	serialas	„Užrašai	

apie	Šerloką	
Holmsą“	(N-7).

16.00	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Stilius.
18.00	Šiandien.	
18.30	TV	serialas	„Naisių	

vasara“.
19.30	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Speciali	laida.	

Kokių	pokyčių	tikė-
tis	antroje	Dalios	
Grybauskaitės	
kadencijoje.

22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	 „Slaptasis	

Pakistanas“	(1)	(N-7).
23.00	Vakaro	žinios.	
23.30	TV	serialas	„Rojus	

Lietuvoj“.
0.30	 „Šnipai“	(N-7).
1.30	 TV	serialas	„Senis“.

 18.00 	 Šiandien 21.00 	 Meilė	ar	pinigai?  13.20 	 „Ogis	ir	
	 tarakonai“

Pirmadienis

 „VILIOJIMO MENAS“
Romantinė komedija. Airija, Jungtinė Karalystė, Vokietija. 2004.
Režisierius P.Hovitas.
Vaidina P.Brosnanas, Dž.Mur, M.Šynas.

Danielis ir Odrė - advokatai. Jis nepripažįsta jokių taisyklių ir teisme 
labai dažnai griebiasi keisčiausių dalykų, kad tik įtikintų teisėją. Ji - 
labai pavyzdinga teisininkė, visuomet paisanti įstatymų. Danielio ir 
Odrės keliai susikerta teismo salėje ir netrukus visas miestas aptari-
nėja jų audringus kivirčus teismo salėje. Vieną gražią dieną jiedu ir 
vėl susitinka teisme.

rekomenduoja

TV3
23.00

„IEŠKOTOJAS“
SeRialaS. JAV. 2011.
Režisierius D.Sakhėjus.
Vaidina Dž.Staltsas, 
M.C.Dankanas, M.Hasonas.

Serialo herojus Valteris Šerma-
nas - buvęs karys, apdovanotas 
ypatingu gebėjimu atrasti... vis-
ką, nuo paklydusio vaiko pre-
kybos centre iki lobio Karibų 
jūros saloje. Šis vyrukas nuolat 
skuba į pagalbą FTB agentams. 
Valterio kolegą - patarėją, teisi-
ninką - įkūnija kultinis aktorius 
M.C.Dankanas.

„ŽYDRAS MEKSIKOS 
DANGUS“
Romantinė komedija. Vokietija. 2011.
Režisierius U.Jansonas.
Vaidina A.Frir, E.Ulig, M.Lotas.

Barbara ilgai svajoja pakeliauti ir 
pailsėti, kol galiausiai suplanuoja 
išvyką į Meksiką. Ji tikisi praleisti 
romantiškai laiką vyro draugijo-
je, tačiau šis paskutinę akimirką 
atsisako vykti su Barbara. Laimė, 
gera jos draugė Sandra pasisiūlo 
keliauti į Meksiką kartu. Moterys 
išvyksta ir net neįtaria, kas kelio-
nėje jų laukia.

„PAGIEŽA 2“
Siaubo tRileRiS. JAV. 2006.
Režisierius T.Šimidzu.
Vaidina S.M.Gelar, E.Temblin

Sudegus vaiduoklių namui, Toki-
juje ima siautėti motinos ir vaiko 
dvasios, nepasigailinčios nieko, 
kas pasitaiko jų kelyje. Dvi drau-
gės - Mijukė ir Vanesa - į „labiausiai 
prakeiktą namą Japonijoje“ įvilioja 
mokyklos naujokę Elison. Jai jos 
pasakoja siaubingą šio namo isto-
riją. Prakeikimas vėl ima veikti...

TV6
18.00

TV8
21.05

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	 Komedija	 „Vestuvinė	 suknelė	
dviems“.	12.40	Gydytojai.	13.35	„Apkabink	mane“.	
14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 16.00	
Gydytojai.	 17.00,	 23.55	 Atvira	 virtuvė	 (1).	 18.00,	
23.00	 „Meilė	 gyventi“.	 19.00	 „Apkabink	 mane“.	
20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	animacija.	21.05	
Romantinė	komedija	„Žydras	Meksikos	dangus“	.	

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

PBK
6.00	TV	kanalas	„Labas	 rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	
Naujienos.	11.40	Gyventi	sveikai.	12.35	Soso	Pav-
liašvilis.	 13.35,	 14.20	 Šįvakar	 su	 A.Malachovu.	
15.50	J.Menšovos	 laida.	16.40	Mados	nuospren-
dis.	17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	
Laikas.	20.35,	23.10	Lietuvos	„Laikas“.	21.00	„Sta-
nica“.	23.15	„Pėdsakas“.	24.00	Informacinė	laida.	

REN
8.10	 Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	
10.50	 Kviestinė	 vakarienė.	 11.50	 Mes	 ir	 nesa-
pnavome.	14.25	Žiūrėti	visiems!	16.00	Šeimos	
dramos.	 17.05	 Nemeluok	 man!	 19.15	 Naujie-
nos.	 19.20	 Tinkamas	 vaistas.	 20.25	 Kviestinė	
vakarienė.	 21.30	 Pragaro	 virtuvė.	 23.00	 Su-
klydimų	 teritorija.	 0.45	 Pasaulio	 paslaptys	 su	
A.Čapman.	

TV POLONIA
10.20	 Grilio	 meistras	 2014.	 10.30	 Lenkų	 pa-
sakos	ir	sakmės.	„Užburti	bateliai“.	10.50	„De-
tektyvai	 atostogauja“.	 11.25	 „Laukinė	Lenkija“.	
12.00	Made	in	Poland.	12.40,	17.55	„Galerija“.	
13.05,	 18.55,	 5.20	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.25,	
18.45,	 21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Ži-
nios.	 13.50	 „Pas	 poną	 Dievą	 sodelyje“.	 15.40	
Kultūringieji	 PL.	 16.40	 Lenkų	 valgiai.	 17.00	
„Zlotopolskiai“.	17.30	Sveikatos	ir	grožio	alche-
mija.	18.20,	22.45	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	19.25	II	pasaulinio	karo	enciklopedi-
ja.	19.55	 „Garbės	 laikas“.	20.45	Labanaktukas.	
21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	
3.45	 „Aš	 jums	 parodysiu!“	 23.00	 Polonia	 24.	
23.45	„Komisaras	Aleksas“.	1.30	Klajūno	užra-
šai.	1.45	„Galerija“.	2.15	„Detektyvai	atostogau-
ja“.	2.45	Animacinis	f.	
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Rosamunde	Pilcher.	

Romantinė	drama	
„Pavojingos	bangos“.

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

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

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

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

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

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

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

„Chaosas“	(N-14).
23.40	Mistinė	melodrama	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

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

1.30	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.30	 Bamba	TV	(S).

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

pasaulio	gyvūnai“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	 „Mikropasauliai“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Froido	metodas“.
19.50	VMG	vasara.
19.55	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
21.00	Nuoga	tiesa.	„Ar	

Lietuva	turi	apmokėti	
lyties	keitimo	opera-
cijas?“	(N-7).

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

jai“	(N-7).
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.25	 „Mikropasauliai“.
2.00, 3.40, 5.20	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.35, 4.15	Reporteris.
3.05, 4.45, 6.00	Gongo	

Gangas.
5.55	 „Miestai	ir	žmonės“.
6.35	 „2000	km	istorijos“.

8.05	 LRT	studija	Vilniaus	
knygų	mugėje	2014.	

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Kine	kaip	kine.
12.10	 „Atpildo	diena“	(N-7).
13.25	 IV	tarptautinis	

folkloro	festivalis	
„Skambantys	var-
pai“.	Svečių	koncer-
tas.	2009	m.

14.30	Šventadienio	mintys.
15.00	Septynios	Kauno	

dienos.
15.30	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
16.20	Būtovės	slėpiniai.	

Lietuvos	valstybės	
sostinė.	

17.15	Laiko	portretai.	Ilga	
Jūratės	Paulėkaitės	
diena.

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 „Forsaitų	saga“	(1).
19.15	Koncertuoja	kame-

rinis	orkestras	
„Kremerata	Baltica“.

20.45	Gala	koncertas	„Rio	
taurė“.	Koncertuoja	
P.Domingo,	A.Maria	
Martinez,	L.Lang,	
groja	Brazilijos	sim-
foninis	orkestras.	

22.15	 „Žemės	stulpai“	(N-7).
24.00	Panorama.	Sportas.	

Orai.
0.25	 Linija,	spalva,	forma.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios	Kristinos	

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

nuotykiai“.
8.35	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
9.00	 „Berniukas	ir	vove-

riukas“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas	prieš	

ateivius.	Lemiama	
kova“.

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	 „Draugai	VIII“	(N-7).
16.45	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“.
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	 Nuotykių	komedija	

„Džo	Purvinis“	(N-14).
22.40	 „Gyvenimas	pagal	

Harietą“	(N-7).
23.35	 „Dūmas“	(N-14).
0.30	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Juokingiausi	
Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.00	 „Beverli	Hilsas	
90210“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00 	„Ieškotojas“		
(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.30	 „Univeras“		
(N-7).

15.00	 Išlikimas	(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(N-7).
 18.00	„Ieškotojas“		

(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Univeras“		

(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	Nepaprasti		

rusiški	kadrai		
(N-7).

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

„Pagieža	2“		
(N-14).

1.10	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

2.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

9.00 	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės		
įvykių	apžvalga.

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

10.30	Mados		
legendos,

11.00	 „Kupidonas“.
12.00	 „Iš	Meksikos	su	

meile“	(N-7).
13.45	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.15	 „Princesė	Diana“.
15.15	 „Bibliotekinin-	

kas	3:	Judo		
taurės	prakeiksmas“.

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	 „Marija	Kalas“		

(N-7).
22.45	Balticum	TV	žinios.
23.00	 „Fortjė		

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

princesė“.

 11.45 	 Kine	kaip	kine 9.00 	 Kitoks	pokalbis 16.00 	 TV	serialas	
	 „Liežuvautoja“	

 20.50 	 „Marija	Kalas“	 22.30 	 „6	kadrai“ 15.30 	 „Senosios	
Kristinos	nutikimai“

TV PROGRAMAliepos 14 d.

Diva Universal Tv
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	 6.40,	 10.50	 „Kardašianų	 šeimos	
aukštuomenės	 gyvenimas“.	 8.20,	 11.40,	 15.50,	
20.00,	 „Išskirtiniai“.	 13.20	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	
15.00,	19.10	„Nėščia	su	aukštakulniais“.	17.30,	
20.25	„E!	Naujienos“.	17.55	„Ištekėjusi	už	Džo-
naso“.	18.20	„Liežuvautoja“.	20.50,	1.50	„Kortnė	
ir	Chloja	 pavergia	Majamį“.	 22.05	 „Gyvenimas	
kaip	šou“.	23.45„Kendros	šou“.

Tv1000
7.30	„Andželos	pelenai“.	10.10	„Pašėlę	pinigai“.	
12.10	 „Per	 pasaulį“.	 14.40	 „Jaunatis“.	 17.00	
„Muzika	 ir	 žodžiai“.	 19.00	 „Purvini	 žaidimai“.	
20.50	„Ledi“.	23.10	„Minės	pirmasis	kartas“.	

Travel
8.00,	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Meilė	 Lijo-
ne,	Prancūzija;	 rojus	 saloje.	9.00,	13.00,	18.00,	
22.00	Kovos	dėl	bagažo.	10.00,	24.00	Paminklų	
paslaptys.	11.00,	17.00,	23.00	Tamsiausios	Ame-
rikos	paslaptys.	12.00,	16.00	Ekspedicija.	15.00	
Viešbučių	verslas.	19.00	Amerikos	maistas.	Sie-
tlas.	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Miunchenas,	
Vokietija.	21.00	Buba	ir	jo	komanda.	21.30	Hipis	
ir	teisėjas.	1.00	Naktinė	programa.	

Discovery
7.00,	11.50	Kaip	 tai	pagaminta?	7.25	Aukci-
onų	karaliai.	7.50	Relikvijų	medžiotojai.	8.15,	
15.25	 Išgyventi.	 9.10	 Vaikinai	 nuo	 Jukono.	
10.05	 Aukso	 karštligė.	 10.55	 Didelės	 sta-
tybos.	 12.40	 Apgavikai.	 13.35	 Važiavimas.	
14.30	 Vairuotojai.	 18.10	 Sandėliai.	 18.40	
Sandėlių	 medžiotojai.	 19.05,	 1.55	 Nekilno-
jamojo	 turto	 agentai.	 19.35,	 2.25	 Karai	 dėl	
bagažo.	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 21.00	 Karai	
dėl	 moliuskų.	 22.00,	 2.50	 Išgyventi	 kartu.	
23.00,	 3.50	 Ties	 išlikimo	 riba.	 6.35	 Kaip	 tai	
pagaminta?	

naTional GeoGraphic
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Ferrari“	 automo-
bilių	 gamyklos.	 11.00	 Jukono	 auksas.	 12.00	
Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	 H.Himmlerio	 įkurtas	
SS	 štabas.	 14.00	 A.Hitlerio	 pabaisos.	 15.00	
Admiraliteto	 salos	 lokiai.	 16.00	 Pavojingi	 su-
sitikimai.	 17.00	 Kaip	 iškilo	 A.Hitleris.	 18.00	
Statyba	be	taisyklių.	19.00	Gelbėkis	nelaimėje.	
20.00,	24.00	Aiškiaregių	miestelis	Džordžijoje.	
21.00	 Skaičių	 žaidimai.	 22.00	 Žemės	 evaku-
acija.	 23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	 1.00	 Nakties	
programa.	

animal
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25,	15.30	Dikas	
ir	 Domas	 skuba	 į	 pagalbą.	 8.15,	 16.30	 Šunys,	
katės	 ir	 kiti	 numylėtiniai.	 9.10,	 22.00	 Kačiukai	
ir	 šunyčiai.	 10.05	 Blogas	 šuo.	 11.00	 Gyvūnų	
teritorija.	12.20	Viskas	apie	šunis.	12.50	Gyvūnų	
jaunikliai:	 pirmieji	 žingsniai.	 13.45	 Gyvenimas	
būryje.	 14.40	 Veterinarų	 mokykla.	 17.25	 Kelias	
iš	 prieglaudos.	 18.20	 Pandos	 nuotykiai.	 19.15	
Akvariumų	 verslas.	 20.10	 Namai	 medžiuose.	
21.05,	2.25	Veterinarų	mokykla.	22.55	Pragariš-
ka	katė.	23.5	Gyvūnų	policija.	0.45	Rykliai.	

sporT1
7.00,	19.00	Pasaulio	galiūnų	čempionatas.	8.00	
VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 Rygos	 VEF -	
Klaipėdos	 „Neptūnas“.	 9.45	 Olandijos	 „Eredi-
visie“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 11.00	 NBA	 Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	11.30	Olandijos	„Ere-
divisie“	 lyga.	„PSV	Eindhoven“ -	 „FC	Twente“.	
13.20	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „Sporting	
CP“ -	 „Olhanense“.	 15.10	 WTA	 Bad	 Gastein.	
Moterų	 tenisas.	 17.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	 „FC	Twente“ -	 „Vitesse“.	 20.00	 VTB	 Vie-
ningoji	 krepšinio	 lyga.	Rygos	VEF -	Klaipėdos	
„Neptūnas“.	21.45	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	
apžvalga.	 22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Indianos	
„Pacers“ -	Oklahomos	„Thunder“.	

viasaT sporT BalTic
9.40	Motosportas.	Nascar	300	mylių	 lenktynės.	
14.10	 Motosportas.	 Vokietijos	 MotoGP	 Moto3	
lenktynės.	 15.30	 Motosportas.	 Vokietijos	 Mo-
toGP	Moto2	lenktynės.	16.55	Motosportas.	Vo-
kietijos	 MotoGP	 lenktynės.	 18.35	 Motosportas.	
Spidvėjus.	Kardifo	GP	 lenktynės.	 21.35	Motos-
portas.	 Žiedinės	 lenktynės.	 Belgija.	 23.35	 Mo-
tosportas.	Nascar	300	mylių	lenktynių	apžvalga.	
0.35	 Krepšinis.	 Ukraina -	 Lietuva.	 2.25	 Boksas.	
Floydas	 Mayweatheris -	 Canelo	 Alvarezas.	 3.40	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Everton“ -	
„Chelsea“.	6.00	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	
„Swansea“ -	„Liverpool“.	7.50	Futbolas.	Anglijos	
Premier	lyga.	„Manchester	City“ -	„West	Ham“.	

eUrosporT
	9.30	Motosportas.	Savaitgalio	apžvalga.	9.45,	
14.00,	23.45	Dviračių	sportas.	 „Tour	de	Fran-
ce“.	10.45,	13.45,	18.45,	0.45	Dviračių	sportas.	
Laida	su	Gregu	LeMondu.	11.00	Motosportas.	
Pasaulio	 čempionatas.	 11.30,	 19.00	 Tenisas.	
„ATP	World	Tour	500“.	21.00	Europos	baidarių	
ir	kanojų	irklavimo	čempionatas.	21.45	Sporto	
linksmybės.	22.00,	22.30	Imtynės.	WWE	archy-
vai.	23.30	Jojimo	žurnalas.	1.00	Europos	bai-
darių	 ir	 kanojų	 čempionatas.	 1.45	 Irklavimas.	
Pasaulio	taurė.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

23.35 	 „Vampyro	
	 dienoraščiai“	

 13.00 	 Viskas	bus	gerai!		  19.00 	 Brydė.	Alfonsas	
	 Nyka-Niliūnas	

 14.15 	 Nacionalinė	
	 paieškų	tarnyba

 0.15 	 TV	serialas	
	 „Havajai	5.0“	

 22.00 	 „Agentūra	
	 S.K.Y.D.A.S.“

TV8
7.45,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.40	 „Meilės	
konvejeris“.	9.40	„Linksmieji	draugai“.	10.10	Se-
noji	animacija.	10.50	„Žydras	Meksikos	dangus“.	
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.	Senoji	anima-
cija.	21.05	Drama	„Vestuvės	Hardingsholme“.	

Info TV
9.00	Žinios.	9.40,	12.15,	15.55	Dviračio	šou.	10.05,	
14.15	Yra	kaip	yra.	10.55,	16.20	24	valandos.	11.30,	
15.10	 KK2.	 12.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	 Juozas	
Matonis	ir	Vytautas	Damaševičius.	13.15	KTV -	kino	
ir	 tele	 virtuvė.	 13.45	 Pasivaikščiojimai	 su	 Romu	
Sakadolskiu.	VDU	karta.	17.00	Info	diena.	

PBK
5.50	Lietuvos	„Laikas“.	6.00	TV	kanalas	„Labas	
rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	11.40	Gy-
venti	sveikai.	12.45	„Jasmin“.	14.55	„Gražuolė“.	
15.55	J.Menšovos	laida.	16.50	Mados	nuospren-
dis.	17.55	Susituokime.	19.00	Tegul	kalba.	20.00	
Laikas.	 20.35,	 23.05	 Lietuvos	 „Laikas“.	 21.05	
„Stanica“.	23.15	 „Pėdsakas“.	24.00	 Informacinė	
laida.	0.35	„Ketvirtasis“.	1.40	Profilaktika.	

REn
6.55	Animacinis	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.10	
Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	 10.55	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.55	 Mes	 ir	 nesapnavo-
me.	14.30	Nuteisk	mane.	15.35	Žiūrėti	visiems!	
16.05	 Šeimos	 dramos.	 17.05	 Nemeluok	 man!	
19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.25	
Kviestinė	 vakarienė.	 21.30	 Pragaro	 virtuvė.	
23.00	Piknikas	šalikelėje.	23.50	„NEXT	2“.	

TV PolonIa
7.05,	 15.50	 „Zet“	 ir	 TVP2	vasara	2014 -	Slubicai	
(1).	8.05	Lenkų@lenkų	žodynas.	8.40	„Tėvas	Ma-
teušas“.	10.20	Grilio	meistras	2014.	10.30	Lenkų	
pasakos	ir	sakmės.	„Varlė	karalienė“.	10.45	Gam-
tos	užrašai.	Kodėl	barsukai	nemėgsta	lapių?	10.50	
„Lešnevskių	 šeima“.	 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“.	
13.30,	18.45,	21.45	Galvosūkis.	13.35	Žinios.	13.50	
„Londoniečiai“.	14.45	„Kryžiuočiai.	Pakilimas,	ga-
lybė	ir	žlugimas“.	16.45	Lenkų	valgiai.	17.00	„Zlo-
topolskiai“.	17.30	Istorijos	aktualijos.	18.20,	22.45	
Polonija	 užsienyje.	 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	 „Naujokė“.	23.45	 „Saitai“.	
0.45	„Klastotojai.	Gaujos	sugrįžimas“.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	 6.40,	 14.10	 „E!	 Naujienos“.	 7.05,	
10.25,	 14.35,	 17.30	 „Ištekėjusi	 už	 Džonaso“.	
7.30,	 10.50	 „Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	
gyvenimas“.	 8.20,	 11.40,	 16.40,	 20.25,	 2.15	
„Išskirtiniai“.	 9.10,	 13.20,	 18.20	 „Liežuvautoja“.	
10.00,	 20.00,	 22.55	 „Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	
15.00	 „Nėščia	 su	 aukštakulniais“.	 15.50,	 22.05	
„Tikroji	Holivudo	istorija“.	19.10	„Mados	projek-
tas“.	23.20	„Kortnė	ir	Chloja	pavergia	Majamį“.	

TV1000
8.45	„Niekados	šalies	beieškant“.	10.35	„Muzika	ir	
žodžiai“.	12.30	„Džeris	Magvairas“.	15.00	„Impera-
toriškas	klubas“.	17.00	„Ledi“.	19.20	„Gyvenimas	
yra	gražus“.	21.05	„Žmogus-voras	3“.	23.30	„Pur-
vini	žaidimai“.	1.20	„Įsimylėti	per	dvi	savaites“.	

TRaVEl
7.00	Pasaulio	keliautojas.	8.00,	14.00	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	Ekspedicija.	15.00	
Viešbučių	 verslas.	 19.00,	 22.00	 Amerikos	 maistas.	
20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 21.00	 Didžiausios	 pa-
slaptys.	Šventoji	žemė.	1.00	Naktinė	programa.	

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	 Kaip	 tai	
veikia?	 12.40	 Apgavikai.	 13.35	 Automobilių	
dirbtuvė.	 14.30	 Penktoji	 pavara.	 15.25	 Nešva-
rus	 darbelis.	 18.10	 Sandėliai.	 18.40	 Sandėlių	
medžiotojai.	 19.05,	 1.55	 Nekilnojamojo	 turto	
agentai.	 19.35,	 2.25	 Karai	 dėl	 bagažo.	 21.00	
Degtindariai.	 22.00,	 2.50	 Mafija.	 23.00,	 3.50	
Amerikos	lobių	ieškotojai.	24.00,	4.50	Ginkluoti	
vyrukai.	 1.00,	 5.45	 Kovotojai.	 6.35	 Kaip	 tai	
pagaminta?	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	Ryto	programa.	10.00	Kas	brangiau	par-
duos	automobilio	detales?	11.00	Jukono	auk-
sas.	 12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	 Skaičių	
žaidimai.	 14.00	 Aiškiaregių	 miestelis	 Džor-
džijoje.	15.00	Nilo	krokodilo	antpuoliai.	16.00	
Nuodingi	Australijos	padarai.	17.00	Kaip	iškilo	
A.Hitleris.	18.00	Jukono	auksas.	19.00	Mokslo	
šėliojimai.	 20.00,	 24.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	
21.00	 Nenugalimųjų	 dvikova.	 22.00	 Mokslo	
šėliojimai.	 23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	 1.00	
Nakties	programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 Žalioji	enciklopedija.
7.00	 Animacinis	f.	

„Pilotas	Balu“	(1).
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	Aklos	vestuvės	(N-7).
12.20	TV	serialas	„Juodoji	

skylė“	(N-7).
12.50	Animacinis	f.	

„Transformeriai.	
Praimas“	(N-7).

13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Pilotas	Balu“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	 TV	serialas	„Nuostabi	

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

meluoja	geriau“	(N-7).
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	
19.25	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	Žvaigždžių	dešimtu-

kas.	Vasara	(N-7).
21.00	Meilė	ar	pinigai?	
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	 TV	serialas	„Agentūra	

S.K.Y.D.A.S.“	(N-7).
23.00	Trileris	„Nakties	kla-

jūnai	2“	(N-14).
0.55	 TV	serialas	„Tikrasis	

teisingumas“	(N-14).
1.45	 „24	valandos“	(N-14).

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

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

reindžeris“	(N-7).
8.50	 TV	serialas	„Velvet“.
10.25	Komedija	„Šeimos	

nepasirinksi“	(N-7).
12.30	Animacinis	f.	„Tomo	

ir	Džerio	pasakos“.
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.
17.50	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

Sportas.	Orai.
19.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Sūnaus	pasirinkimas“.	
Šeimų	dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

20.25	K11.	Komisarai	tiria.	
21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	
22.10	Veiksmo	trileris	

„Karo	menas.	
Išdavystė“	(N-14).

0.15	 TV	serialas		
„Havajai	5.0“	(N-7).

1.10	 „Nikita“.
2.05	 „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	Kokių	pokyčių	tikė-

tis	antroje	Dalios	
Grybauskaitės	
kadencijoje.

12.00	 „Slaptasis	
Pakistanas“	(1)	(N-7).

13.00	TV	serialas	„Rojus	
Lietuvoj“.

14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
15.00	 „Užrašai	apie	Šerloką	

Holmsą“	(N-7).
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.	
21.00	 TV	serialas	

„Lilehameris“	(1)	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Emigrantai.
23.00	Vakaro	žinios.	
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	 Amerikietiškos	imty-

nės	(N-7).
11.00	TV	serialas	

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

(1)	(N-7).
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Pragaro	virtuvė.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

sprogimo	teorija“	
(N-7).

20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Romantinė	komedija	

„Sėkmės,	Čakai“.
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	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Gyvenu	čia.
13.00	Viskas	bus	gerai!	
14.00	Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00	Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

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

„Mikropasauliai“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Froido	metodas“.
19.50	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
21.00	Patriotai	(N-7).
22.00	Reporteris.	
22.45	Nuoga	tiesa.	
23.45	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.25	 Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“.
2.00, 3.40, 5.20	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.35, 4.15	Reporteris.
3.05, 4.45, 6.00	Gongo	

Gangas.
5.55	 „Miestai	ir	žmonės“.
6.35	 „2000	km	istorijos“.

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

Muzikinė	pasaka	
„Žemės	planeta“.

13.00	Prakalbintas	medis.	
Aukštaitija.	2000	m.

13.30	Prisiminkime.
13.45	 „Haudis	Gaudis“.
14.05	 „Mažasis	princas“.
14.30	Pagalbos	ranka.
15.00	 „Dingusios	civiliza-

cijos“.	2	d.	
15.30	Linija,	spalva,	forma.
16.20	Būtovės	slėpiniai.	
17.15	Laiko	portretai.	

Kasdienybėje	gims-
tanti	šviesa.

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 „Prokurorai“.
19.00	Brydė.	Alfonsas	

Nyka-Niliūnas.	
19.30	Septynios	Kauno	

dienos.
20.00	V.Bartulio	oratorija	

„Lietuvos	Didžiojo	
kunigaikščio	Vytauto	
padėka	Lietuvos	
žmonėms,	laimėju-
siems	Žalgirio	mūšį“.	

21.10	 Istorijos	detektyvai.	
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos -	kaip	

šventė.	
24.00	Panorama.	
0.25	 „Žemės	stulpai“.
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 11.45 	 „Bučinys	
	 kiaurai	sieną“

 17.00 	 „Hubertas	ir	
	 Staleris“

 13.05 	 „Apgavystės“

AnimAl
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25,	 15.30	
Dikas	 ir	 Domas	 skuba	 į	 pagalbą.	 8.15,	 16.30	
Šunys,	 katės	 ir	 kiti	 numylėtiniai.	 9.10	 Ke-
lias	 iš	 prieglaudos.	 10.05	 Pandos	 nuotykiai.	
11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	 Viskas	
apie	 šunis.	 12.50,	 5.45	 Liūto	 riaumojimas.	
13.45	 Gyvenimas	 būryje.	 14.40,	 15.05	 Vete-
rinarų	 mokykla.	 17.25	 Mažylių	 planeta.	 18.20	
Kaip	tapti	drambliu.	19.15	Kačiukai	ir	šunyčiai.	
20.10	 Pragariška	 katė.	 21.05,	 2.25	 Veterinarų	
mokykla.	22.00,	3.15	Gyvūnų	prieglauda.	22.55,	
4.05	 Styvas	 Irvinas:	 gelbėjant	 laukinę	 gamtą.	
23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	0.45	 Žvėrių	 žemė	
su	D.Selmoniu.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

Sport1
11.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 „Nizhny	
Novgorod“ -	CSKA.	13.00	Portugalijos	„Primeira“	
lyga.	 „Belenenses“ -	 „Sporting	 CP“.	 15.00	 WTA	
Bad	Gastein.	Moterų	tenisas.	Ketvirtfinalis.	17.00	
Rusijos	„Premier	League“.	„Lokomotiv“ -	„Zenit“.	
19.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	
20.00	Europos	taurė	(Eurocup).	Stambulo	„Bešik-
taš“ -	 Klaipėdos	 „Neptūnas“.	 21.45	 NBA	 Action.	
Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 22.00	 NBA	 krepšinio	
lyga.	Hjustono	„Rockets“ -	San	Antonio	„Spurs“.	
24.00	Rusijos	„Premier	League“.	

ViASAt Sport BAltic
9.40	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Man-
chester	United“ -	„Bayer“.	11.30	Futbolas.	UEFA	
Čempionų	 lyga.	 „Bayern“ -	 CSKA.	 13.20	 Ledo	
ritulys.	 KHL.	 „Medvescak“ -	 Rygos	 „Dinamo“.	
15.20	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Spartak“ -	 Rygos	
„Dinamo“.	 17.20	 Krepšinis.	 Europos	 čempi-
onato	 ketvirtfinalis.	 Serbija -	 Ispanija.	 19.10	
Krepšinis.	 Europos	 čempionato	 ketvirtfinalis.	
Slovėnija -	 Prancūzija.	 21.00	 Futbol	 Mundial	
žurnalas.	21.30	Krepšinis.	Europos	čempionato	
ketvirtfinalis.	 Kroatija -	 Ukraina.	 23.20	 Krepši-
nis.	Europos	čempionato	ketvirtfinalis.	Lietuva -	
Italija.	 1.10	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Sunderland“ -	„Liverpool“.	

EuroSport
9.30,	1.00	Dviračių	sportas.	 „Tour	de	France“.	
11.30,	2.15	Dviračių	sportas.	Laida	su	Gregu	Le-
Mondu.	11.45	Sporto	linksmybės.	12.15,	13.00	
Tenisas.	 „ATP	 World	 Tour“.	 21.00	 Spidvėjus.	
Švedijos	 komandų	 lyga.	 22.00	 Motosportas.	
„Renault“	 World	 Series“.	 22.30	 Motokrosas.	
Pasaulio	 čempionatas.	 23.00	 Motosportas.	
„Trofeo	 Abarth	 Europe“.	 23.30	 „Formulės-3“	
automobilių	 lenktynės.	 Europos	 čempionatas.	
24.00	Motosportas.	Pasaulio	čempionatas.	0.55	
Motosporto	apžvalga.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios	Kristinos	

nutikimai“	(N-7).
7.15	 „Draugai	VIII“	(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	prieš	

ateivius.	Lemiama	
kova“.

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	 „Draugai	VIII“	(N-7).
16.45	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

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

„Nakties	įkaitas“.
23.10	 „Gyvenimas	pagal	

Harietą“	(N-7).
0.05	 „Dūmas“	(N-14).
1.00	 „Žmogus	juodu	

apsiaustu“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo		

augintinis.
10.00	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
11.00	 „Mastrichto		

policija“		
(N-7).

12.00	 „Ieškotojas“		
(N-7).

13.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

13.30	 „Univeras“		
(N-7).

15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Vampyrų		

žudikė“	(1)		
(N-7).

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

18.00	 „Ieškotojas“		
(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

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

(N-7).
21.30	Veiksmo	f.	

„Gaudynės“		
(N-14).

23.35	Drama		
„Lemtingas		
vaidmuo“	(N-7).

1.20	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

2.10	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

9.45	 „Įkalčiai“		
(N-7).

10.45	 „Kupidonas“.
11.45 „Bučinys		

kiaurai	sieną“		
(N-7).

13.20	Mados		
legendos.

13.50	 „Fortjė		
faktorius“		
(N-7).

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

15.50	 „Stebuklinga		
žaislų		
krautuvėlė“.

17.30	Geros		
savijautos		
gidas.

18.00	 „Princesė		
Diana“.

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Reidas.
20.50	 „Objektas	11“		

(N-7).
21.50	Balticum		

TV	žinios.
22.05	 „Bado		

žaidynės“	(N-14).

„lEmtinGAS VAiDmuo“
Drama. Kanada. 2013.
Režisierius Dž.Eršbameris.
Vaidina N.Tom, D.Palfis, S.Bekikas.

Karjeros aukštumų siekianti aktorė pasamdoma apsimesti verslininke. 
Laikui bėgant aktorė sužino daug keistų dalykų. Vienas jų - tai, kad ja 
yra naudojamasi tam, kad herojė suteiktų vienai moteriai alibį tuo metu, 
kai ji nužudė savo verslo partnerį...

tV6
23.35

rekomenduoja

„GAuDYnĖS“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius Dž.Serafinis.
Vaidina D.Lundgrenas, 
V.Džounsas, R.Kautveras.

Los Andželo požemiuose siaučia 
narkotikų prekeiviai, vadovaujami 
Vincento Kamastros. Jo narkotikų 
verslas klesti. Korumpuotą detek-
tyvą Reilį gali paauklėti tik vienas 
geriausių agentų Maksvelas. 

„nAKtiES KlAJŪnAi 2“
kriminalinė Drama. JAV. 2011.
Režisierius K.Fišeris.
Vaidina R.Lajota, K.Pauelas, 
K.Čepmenas.

Žiaurus žudikas ima persekioti Det-
roito narkotikų skyriaus detektyvo 
Marčio Kingstono komandą. Šis pra-
šo kolegos pagalbos. Jie ima rinkti 
įkalčius, tačiau netikėtai sužino apie 
sąmokslą, kurį atskleidus posto ne-
tektų ne vienas pareigūnas.

„KAro mEnAS. iŠDAVYStĖ“
Veiksmo trileris. Kanada. 2008.
Režisierius Dž.Rasnekas.
Vaidina V.Snaipsas, L.Manro, 
A.Karkanis.

Kai agentas Nilas Šo siekia atkeršyti 
už savo globėją ir vadovo mirtį, jis 
patenka į kitokį pasaulį, kur klesti 
išdavystės ir pavojinga korupcija. 
Įpareigotas draugo ir kandidato į 
Senatą, Nilas imasi daryti tvarkos.

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“	(N-7).
13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Pilotas	Balu“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	TV	serialas	

„Nuostabi	meilė“.
16.45	 TV	serialas	„Moterys	

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

Mažylis“	(N-7).
21.00	Meilė	ar	pinigai?	
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	Vikingų	loto.
22.05	TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).
23.05	 Siaubo	komedija	

„Žiauriai	baisi		
naktis“	(S).

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

2.05	 „24	valandos“.

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

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

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

supras	tas	moteris“.	
Šeimų	dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

10.30	Tikras	gyvenimas.	
„Sūnaus	pasirinki-
mas“	(k).	

11.30	K11.	Komisarai	tiria.	
Kruvina	medžioklė.

12.10	 K11.	Komisarai	tiria.	
Raudona	kaip	kraujas.

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

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

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

„Svajotoja“.	
20.25	K11.	Komisarai	tiria.	
21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	
22.10	 „Skolos	kaina“	(N-14).
0.15	 „Havajai	5.0“	(N-7).
1.10	 „Nikita“	(N-7).
2.05	 „Išrinktieji“	(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	Emigrantai.
12.45	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
13.00	 „Rojus	Lietuvoj“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Bėdų	turgus.
15.00	TV	serialas	„Užrašai	

apie	Šerloką	
Holmsą“	(N-7).

16.00	TV	serialas	
„Komisaras	Reksas“.

17.00	 Istorijos	detektyvai.	
Istorinė	publicistika.

18.00	Šiandien.
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.	.
23.30	TV	serialas	„Rojus	

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

 11.00 	 „Lilehameris“ 20.00 	 „Inspektorius
	 Mažylis“

 19.30 	 Tikras	gyvenimas.
	 „Svajotoja“

Trečiadienis

„ŽIAURIAI BAISI NAKTIS“
Siaubo komedija. JAV. 2011.
Režisierius K.Gilespis.
Vaidina A.Jelčinas, K.Ferelas, T.Kolet.

Prie paauglio Čarlio namų atsikrausto gyventi charizmatiškas vyriškis. 
Neilgai trukus Čarlis visas pastaruoju metu nutikusias mirtis susieja su 
naujakuriu. Tačiau niekas, net jo mama, netiki pasakojimais, kad kaimy-
nas Džeris - vampyras. Kartą Čarlis įsliūkina į kaimyno namus ir pamato 
šiurpių dalykų... Netikėtai grįžęs Džeris liepia jaunuoliui tylėti. Viskas taip 
paprastai nesibaigs. Čarlis stoja į kovą.

rekomenduoja

TV3
23.05

„MANO PAVELDĖTA ŠEIMA“
drama. Vokietija. 2011.
Režisierė K.Kabiš.
Vaidina D.Zich, H.Durinas,
H.Hiopneris.

Mados žurnalo redaktorei Izabelei 
iki visiškos laimės nieko netrūksta. 
Ji patenkinta darbu ir santykiais su 
mylimuoju Robertu. Bet staiga ava-
rijoje žūva tėvai. Izabelė ima gilintis 
į savo giminės likimą ir sužino, kad 
visai mažutę ją paliko tikrasis tėvas. 
Moteris pasiryžta susirasti tėvą pra-
žuvėlį. O radusi jo namus sužino 
turinti brolį ir sesutę...

„GIMĘS LENKTYNIAUTI“
VeikSmo filmaS. JAV. 2011.
Režisierius A.Ranarivelas.
Vaidina Dž.Krosas, Dž.Paiperis-
Fergiusonas, B.Itonas.

Net po baisiausių avarijų lenk-
tynininkai svajoja sugrįžti į trasą. 
Denis Kriugeris - lenktynininkas, 
nuolat patenkantis į bėdą. Po siau-
bingo įvykio trasoje jis nutraukia 
savo karjerą ir atsiduria mažame 
miestelyje, kur gyvena jo tėvas, 
buvęs NASCAR lenktynininkas. 
Ar tėvas įkvėps sūnui troškimą 
sugrįžti į trasą?

„SKOLOS KAINA“
VeikSmo trileriS. JAV. 2008.
Režisierius R.Reinė.
Vaidina S.Sigalas, R.Goldsberi,
P.Kalderonas.

Buvusio elitinio policijos skyriaus 
darbuotojo Meto gyvenimas nėra 
pavyzdinis. Alkoholiniai gėrimai, 
azartiniai žaidimai, lošimas korto-
mis - aistros, kurių jis negali atsisa-
kyti. Bet vienas dalykas jį šiek tiek 
pristabdo - dukra ir troškimas tapti 
padoriu tėvu. 

TV8
21.05

TV6
21.30

LNK
22.10

TV8
7.50,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.45	 Senoji	
animacija.	 9.45	 „Linksmieji	 draugai“.	 10.15	
Senoji	animacija.	10.55	Drama	„Vestuvės	Har-
dingsholme“.	 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.	Senoji	animacija.	21.05	Drama	„Mano	
paveldėta	šeima“.	

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
Profilaktika.	9.00	Naujienos.	9.25	TV	kanalas	„Labas	
rytas“.	 11.00,	 14.00	 Naujienos.	 11.40	 Gyventi	
sveikai.	 12.45	 „Jasmin“.	 14.55	 „Gražuolė“.	 16.00	
J.Menšovos	laida.	16.50,	3.35	Mados	nuosprendis.	
18.00	Sergijus	Radonežietis.	Rusios	užtarėjas.	19.00	
Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	 20.40,	 23.20	 Lietuvos	
„Laikas“.	 21.05	 „Stanica“.	 23.30	 „Pėdsakas“.	 0.10	
Informacinė	laida.	0.40	„Meilės	formulė“.	

REN
10.00	 Šeimos	 dramos.	 11.00	 Kviestinė	 vaka-
rienė.	 12.00	 Piknikas	 šalikelėje.	 12.50	 „NEXT	
2“.	14.35	Nuteisk	mane.	15.30	Žiūrėti	visiems!	
16.05	 Šeimos	 dramos.	 17.05	 Nemeluok	 man!	
19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.25	
Kviestinė	 vakarienė.	 21.30	 Pragaro	 virtuvė.	
23.00	Gigantų	laikas.	23.55	„NEXT	2“.	

TV POLONIA
7.05,	15.55	„Zet“	ir	TVP2	vasara	2014	(2).	Vasaros	
daina.	8.05	„Lenkai	iš	Misioneso“.	8.40	„Tėvas	Ma-
teušas“.	10.20	Grilio	meistras	2014.	10.30	Lenkų	
pasakos	 ir	sakmės.	 „Siuvėjas	Siūlelis“.	10.50	 „Iki	
pertraukos	 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	 ku-
belis“.	13.25,	18.45,	21.45,	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	 „Vilnoteka“.	 18.20,	 22.45,	
5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	19.30	
II	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija.	 19.55	 „Garbės	
laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	
ir	orų	prognozė.	21.50,	3.45	„Orai	penktadieniui“.	
23.45	„Karininkas“.	2.15	„Iki	pertraukos	0:1“.	2.45	
Animacinis	f.	5.50	Kas	čia	grojama?	6.15	N,	kaip	
„Neo -	Nowka“.	6.45	„Vilnoteka“.	
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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	sugrįži-
mas“	(N-7).

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

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

sprogimo	teorija“	
(N-7).

20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Kriminalinė	veiksmo	

drama	„Blogas	
policininkas“	(N-14).	

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

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

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

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
9.05	 „Stalino	sūnus“	(1).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Eglė	
Gabrėnaitė	(N-7).

13.00	Gyvenu	čia.
14.00	 „Mikropasauliai“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Froido	metodas“.
19.50	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
21.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Saulius	
Siparis	(N-7).

22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	Patriotai	(N-7).
23.45	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.25	 „Mikropasauliai“.
2.00, 3.40, 5.20	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.35, 4.15	Reporteris.
3.05, 4.45, 6.00	Gongo	

Gangas.
5.55	 „Miestai	ir	žmonės“.
6.35	 „2000	km	istorijos“.

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	Smegenų	paslaptys.	
14.00	Teatralizuotas	

koncertas	„Opera	
atsiveria	Valdovų	
rūmuose“.	2013	m.

15.30	Legendos.
16.20	Būtovės	slėpiniai.	
17.15	Laiko	portretai.	

Operos	magija.	
Penki	požiūriai.

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	Senieji	Lietuvos	vie-

nuolynai.	
18.50	 „Dvylika	Vilniaus	

apaštalų...	ir	viena	
moteris“.

19.50	Lietuvos	nacionalinio	
dramos	teatro	spek-
taklis.	M.Katiliškio	
„Paskendusi	vasara“.	

21.10	Kultūros	savanoriai.
21.40	 ...formatas.	Poetas	

Donaldas	Kajokas.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Akys	juodosios.	

Čigoniškasis	
tango.	Dalyvauja	
trio	„Zingaros“	
(Argentina).

24.00	Panorama.	
0.25	 „Prokurorai“.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios	Kristinos	

nutikimai“	(N-7).
7.15	 „Draugai	VIII“	(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	prieš	

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.15	Linksmieji	žvėreliai.
10.45	 „Sodo	paslaptys“.
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	 „Draugai	VIII“	(N-7).
16.45	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

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

„Los	Andželas	slap-
tai“	(N-14).

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	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Ieškotojas“		
(N-7).

13.00 	„Rezidentai“		
(N-7).

13.30	 „Univeras“		
(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir	Staleris“	

(N-7).
18.00	 „Ieškotojas“		

(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

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

(N-7).
21.30	Veiksmo	f.		

„Gimęs	lenktyniauti“	
(N-7).

23.40	Europos	pokerio	
turas	(S).

 0.40	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

1.30	 „Mastrichto	policija“	
(N-7).

2.20	 „Hubertas	ir	Staleris“	
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Reidas.
9.45	 „Princesė		

Diana“.
10.45	 „Kupidonas“.
11.45	Sveikatos		

užtaisas.
12.15	 „Rani:		

maištingoji		
princesė“	(N-7).

13.15	 „Manoletė“		
(N-7).

15.00	Geros	savijautos	
gidas.

15.30	Žymiausios		
pasaulio	vietos.

16.00	 „Naujieji	Alionuškos	
ir	Jeriomos	
nuotykiai“.

17.30	Mados		
legendos.

18.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Rekordininkai.
20.50	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
21.50	Balticum		

TV	žinios.
22.05	 „Odisėjas	ir		

Rūkų	sala“		
(N-14).

23.45	Sveikatos		
užtaisas.

 13.45 	 Smegenų	
	 paslaptys	

 9.05 			„Stalino	sūnus“ 9.00 			Prajuokink	mane  13.15 	 „Manoletė“ 23.40 	 Europos	pokerio
	 turas

 0.30 		„Įstatymas	ir	tvarka“

TV PROGRAMAliepos 16 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,	 11.40,	
16.15,	20.25,	4.15	„Išskirtiniai“.	9.10,	13.20,	18.20	
„Liežuvautoja“.	 15.00,	 19.10	 „Mados	 projektas“.	
15.50,	 20.50	 „Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	 20.00,	
22.30,	1.50	„Erikas	ir	Džesė“.	23.20,	1.00	„Tikroji	
Holivudo	istorija“.	0.10,	2.40	„Kendros	šou“.	

Tv1000
5.00,	11.20	„Žmogus-voras	3“.	7.25	„Imperatoriš-
kas	klubas“.	9.20	„Gataka“.	13.45	„Minės	pirmasis	
kartas“.	 15.25,	 3.05	 „Terraferma“.	 17.05	 „Tarp	
dviejų	pasaulių“.	19.00	„Stebint	detektyvus“.	20.50	
„Medžiotojas“.	22.50	„Gyvenimas	yra	gražus“.

Travel
7.00,	 21.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00	 Būsto	
paieška.	Doha,	Kataras;	9.00,	13.00,	18.00	Kovos	
dėl	 bagažo.	 10.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	
11.00,	 17.00,	 23.00	 Tamsiausios	 Amerikos	 pa-
slaptys.	12.00,	16.00	Ekspedicija.	13.00	Kovos	dėl	
bagažo.	14.00,	20.00	Naujo	būsto	paieška.	15.00	
Viešbučių	verslas.	19.00	Amerikos	maistas.	22.00	
Sunki	kelionė	po	Indiją.	1.00	Naktinė	programa.	

Discovery
7.00,	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Aukcionų	
karaliai.	7.50	Relikvijų	medžiotojai.	8.15	Išgy-
venti.	9.10	Vaikinai	nuo	Jukono.	10.05	Aukso	
karštligė.	10.55	Didelės	statybos.	11.50,	6.35	
Kaip	 tai	 pagaminta?	 12.40	 Apgavikai.	 13.35	
Greiti	ir	triukšmingi.	14.30	Spausk.	15.25	Li-
kviduotojas.	18.10	Sandėliai.	18.40	Sandėlių	
medžiotojai.	19.05,	1.55	Nekilnojamojo	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	 Aliaska:	 pa-
skutinė	riba.	

naTional GeoGraphic
8.00	Ryto	programa.	10.00	Kas	brangiau	par-
duos	automobilio	detales?	11.00	Jukono	auk-
sas.	 12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	 Gelbėkis	
nelaimėje.	14.00	Nenugalimųjų	dvikova.	15.00	
Baltasis	 lokys.	 16.00	 Susitikimai	 su	 lokiais.	
17.00	Antrasis	pasaulinis	karas.	18.00	Jukono	
auksas.	19.00	Mokslo	šėliojimai.	20.00,	24.00	
Lobių	 ieškotojai.	 21.00	 Statyba	 be	 taisyklių.	
22.00	 Kas	 brangiau	 parduos	 „Mini“	 automo-
bilio	 detales?	 23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	 1.00	
Nakties	programa.	

animal
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25,	 15.30	
Dikas	 ir	 Domas	 skuba	 į	 pagalbą.	 8.15,	 16.30	
Šunys,	 katės	 ir	 kiti	 numylėtiniai.	 9.10	 Mažylių	
planeta.	 10.05	 Kaip	 tapti	 drambliu.	 11.00	 Gy-
vūnų	 teritorija.	 12.20	 Viskas	 apie	 šunis.	 12.50	
Rezervato	prižiūrėtojai.	13.45	Gyvenimas	būryje.	
14.40,	15.05	Veterinarų	mokykla.	17.25	Pandos.	
18.20	 Pingvinų	 safaris.	 19.15,	 19.40	 Gyvūnų	
prieglauda.	 20.10,	 20.40	 Styvas	 Irvinas:	 gelbė-
jant	 laukinę	 gamtą.	 21.05	 Veterinarų	 mokykla.	
22.00,	 3.15	 Nežinomi	 miestai.	 22.55,	 4.05	 Ga-
lapagų	salos.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	0.45	
Laimikis -	žmogus.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sporT1
9.45	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Indianos	 „Pacers“ -	
Oklahomos	„Thunder“.	12.00,	21.45,	1.25	NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	13.00	Rusijos	
„Premier	League“.	CSKA -	„Rubin“.	15.00	WTA	
Bad	Gastein.	Moterų	tenisas.	Pusfinalis.	17.00	
Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „Belenenses“ -	
„SL	Benfica“.	19.00	Rusijos	„Premier	League“.	
Turo	apžvalga.	20.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	
lyga.	 „Astana“ -	 Klaipėdos	 „Neptūnas“.	 22.00	
NBA	krepšinio	lyga.	Majamio	„Heat“ -	Šarlotės	
„Bobcats“.	24.00	Portugalijos	„Primeira“	lygos	
turo	apžvalga.		

viasaT sporT BalTic
9.10	 Ledo	 ritulys.	 „Donbass“ -	 Rygos	 „Dina-
mo“.	 11.10	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 CSKA -	 Rygos	
„Dinamo“.	 13.10	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	 „Sunderland“ -	 „Liverpool“.	 15.00	 Ledo	
ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“ -	 „Ak	 Bars“.	
17.00	 „Formulė-1“.	 Didžiosios	 Britanijos	 GP	
lenktynių	apžvalga.	18.00,	19.50	Krepšinis.	Eu-
ropos	 čempionato	 pusfinalis.	 21.40	 Futbolas.	
Premier	 lygos	 legendos.	 Solas	 Campbellas.	
22.10	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	„Zenit“ -	
„Austria“.	 24.00	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lyga.	„Arsenal“ -	„Napoli“.	1.50	Futbolas.	UEFA	
Čempionų	lyga.	„Borussia“ -	„Marseille“.	

eUrosporT
11.00,	 21.00	 Sporto	 linksmybės.	 11.00	 Spi-
dvėjus.	 Švedijos	 komandų	 lyga.	 13.00,	 18.45	
Tenisas.	 „ATP	 World	 Tour“.	 15.00,	 18.30,	 1.00	
Dviračių	 sportas.	 Laida	 su	 Gregu	 LeMondu.	
15.15,	23.40	Dviračių	sportas.	„Tour	de	France“.	
21.25	Trečiadienio	sporto	įvykių	apžvalga.	21.30	
Jojimas	su	kliūtimis.	Nacijų	taurė.	21.45	Raitelių	
klubo	 žurnalas.	 21.50	 Mėnesio	 sporto	 įvykių	
apžvalga.	21.55	Golfas.	 „European	Tour“.	22.25	
Golfas.	 „Ladies	 European	 Tour“.	 23.25	 Golfo	
klubas.	23.30	Jachtų	klubas.	23.35	Trečiadienio	
sporto	įvykių	apžvalga.	
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 20.30 	 Juoko	kovos  14.50 	 VMG	vasara  9.00 	 Labas	rytas,
	 Lietuva

 14.15 	 Emigrantai 17.50 	 24	valandos 14.20 	 „Simpsonai“

TV8
7.50,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.45	 „Detektyvė	
Fišer“.	 9.50	 „Linksmieji	 draugai“.	 10.20	 Senoji	
animacija.	11.00	„Mano	paveldėta	šeima“.	12.40,	
16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	mane“.	
14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	
0.30	 Atvira	 virtuvė.	 18.00,	 23.35	 „Meilė	 gyven-
ti“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	animacija.	
21.00	Romantinė	drama	„Baltoji	grafienė“.	

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

PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00	 TV	 kanalas	 „Labas	
rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	11.40	Gyventi	
sveikai.	12.45	 „Jasmin“.	14.50	 „Gražuolė“.	15.50	
J.Menšovos	laida.	16.45,	3.55	Mados	nuospren-
dis.	17.55	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	
Laikas.	20.40,	23.15	Lietuvos	„Laikas“.	21.05	„Sta-
nica“.	 23.20	 „Pėdsakas“.	 0.05	 Informacinė	 laida.	
0.40	 Žvaigždėlaivis.	 0.55	 „Bajorų	 gūžta“.	 2.40	
„Prie	tavo	slenksčio“.	4.45	Muzikinis	kanalas.	

REn
8.10	Nemeluok	man!	10.00	Šeimos	dramos.	10.55	
Kviestinė	vakarienė.	11.55	Gigantų	 laikas.	12.50	
„NEXT	 2“.	 14.35	 Nuteisk	 mane.	 15.30	 Žiūrėti	
visiems!	16.10	Šeimos	dramos.	17.10	Nemeluok	
man!	 19.15	 Naujienos.	 19.20	 Tinkamas	 vaistas.	
20.25	Kviestinė	vakarienė.	21.30	Pragaro	virtuvė.	
23.00	Žlugę	civilizacijos.	23.55	„NEXT	2“.	

TV PolonIa
8.25	 „Miško	 bičiuliai“.	 8.40	 „Tėvas	 Mateušas“.	
10.20	Grilio	meistras	2014.	 10.30	 Lenkų	pasa-
kos	 ir	 sakmės.	 „Varnų	karalius“.	10.45	Gamtos	
užrašai.	Kodėl	negieda	lakštingala?	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,	
18.45,	 21.45	 	 Galvosūkis.	 13.35	 	 Žinios.	 13.50	
„M,	 kaip	 meilė“.	 14.45	 „Orai	 penktadieniui“.	
15.45	 11-oji	 Vudstoko	 stotelė.	 „Woodstock	
2005“ -	 K.	 „Jary“	 Jaryčevskis	 ir	 „Jary	 Band“	
koncertas.	16.40	Sporto	laida.	17.10	„Zlotopols-
kiai“.	 17.35	 Klimatas	 ir	 skoniai.	 18.20,	 22.45		
Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 19.25	
II	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija.	 19.55	 „Garbės	
laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios.	21.55		
„Komisaras	Aleksas“.	23.45	„Policininkas“.	0.35	
„Laivu	per	žolę“.	1.30	Miško	bičiuliai.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	 „Tikrosios	Orindžo	apygardos	šei-
mininkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.55	„Ištekėjusi	
už	 Džonaso“.	 7.30,	 10.50	 „Kardašianų	 šeimos	
aukštuomenės	gyvenimas“.	8.20,	11.40,	20.00,	
22.30	 „Išskirtiniai“.	 9.10,	 13.20,	 18.20	 „Lie-
žuvautoja“.	 15.00,	 19.10	 „Mados	 projektas“.	
15.50,	 20.50	 „Erikas	 ir	 Džesė“.	 16.15,	 20.25	
„Garsenybių	drabužių	paslaptys“.	16.40,	21.15	
„Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	 17.05	 „E!	 Naujie-
nos“.	23.20	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	

TV1000
7.00	 „Prieglobstis“.	 9.05	 „Nevykėlio	 prisimini-
mai“.	11.10	„Ne	anyta,	o	monstras“.	13.10	„Mano	
tėvas	Romulas“.	17.10	„Medžiotojas“.	19.00,	2.55	
„Aiškiaregė“.	 21.05	 „Optimisto	 istorija“.	 23.15	
„Labanakt	ir	sėkmės“.	1.00	„Tūkstantis	akrų“.	

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	 Tamsiausios	Ame-
rikos	 paslaptys.	 12.00,	 16.00	 Ekspedicija.	 15.00	
Viešbučių	verslas.	19.00	Amerikos	maistas.	Vakarų	
Virdžinija.	21.00	Tikrasis	Los	Andželas.	22.00	Di-
džiausios	paslaptys.	1.00	Naktinė	programa.	

DIscoVERy
7.00,	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Aukcionų	
karaliai.	 7.50	 Relikvijų	 medžiotojai.	 8.15	 Išgy-
venti.	 9.10	 Vaikinai	 nuo	 Jukono.	 10.05	 Aukso	
karštligė.	 10.55	 Didelės	 statybos.	 11.50,	 6.35	
Kaip	 tai	 pagaminta?	 12.40	 Apgavikai.	 13.35	
Perkūnas	 iš	 giedro	 dangaus.	 14.30	 Automo-
bilių	 kolekcininkai.	 15.25	 Ekstremali	 žvejyba.	
18.10	 Sandėliai.	 18.40	 Sandėlių	 medžiotojai.	
19.05,	1.55	Nekilnojamojo	turto	agentai.	19.35,	
21.30,	 2.25,	 6.10	 Karai	 dėl	 bagažo.	 21.00,	
5.45	 Dingusių	 daiktų	 pardavėjai.	 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	
Gaujos	nario	išpažintis.	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Septintojo	 dešim-
tmečio	 automobiliai.	 11.00	 Jukono	 auksas.	
12.00	Mokslo	šėliojimai.	13.00	Lobių	 ieškoto-
jai.	14.00	Statyba	be	taisyklių.	15.00	Mano	gy-
venimas	su	gorilomis.	16.00	Laukinė	Amerikos	
gamta.	 17.00	 H.Himmlerio	 įkurtas	 SS	 štabas.	
18.00	Jukono	auksas.	19.00	Mokslo	šėliojimai.	
20.00,	 24.00	 Tunų	 žvejyba.	 21.00	 Pavojinga	
kelionė	 į	 Aliaską.	 22.00	 Šamų	 žvejyba.	 23.00	
Kalėjimo	sunkumai.	1.00	Nakties	programa.	

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

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	TV	serialas	

„Inspektorius	
Mažylis“	(N-7).

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

12.50	Animacinis	f.	
Animacinis	f.	
„Transformeriai.	
Praimas“	(N-7).

13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Pilotas	Balu“.
14.20 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	 TV	serialas	„Nuostabi	

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

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

draugė	(N-7).
21.00	Meilė	ar	pinigai?	
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
21.55	Žalioji	enciklopedija.
22.00	TV	serialas	

„Gelbėtojų	būrys“.
23.00	Komiška	drama	

„Sena	gera	orgija“.
0.55	 TV	serialas	„Tikrasis	

teisingumas“	(N-14).

6.35	 „Didysis	filmukų	
šou“.

7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

7.25	 „Agentas	Šunytis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

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

„Svajotoja“.	Šeimų	
dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

11.10	K11.	Komisarai	tiria.	
Mirtinas	pasivažinė-
jimas	(N-7).

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

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

tės	kalta“	(N-7).
17.50	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	Tikras	gyvenimas.	

„Dviguba	šeima“.	
20.25	K11.	Komisarai	tiria.	
21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	
22.10	Veiksmo	f.	

„Čempionas	3.	
Išpirkimas“	(N-14).

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

vitrina.

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

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

prerijose“.
11.00	 „Lilehameris“	(N-7).
12.00	Gyvenimas.
12.45	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
13.00	 „Rojus	Lietuvoj“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Emigrantai.
15.00	„Prisiminimai	apie	

Šerloką	Holmsą“.
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
18.00	Šiandien.	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	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	 Prajuokink	mane.
10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Pragaro	virtuvė.
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	iš	San	
Tropezo“	(N-7).	

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

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

1.25		TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).	

2.25		Bamba	TV	(N-7)

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	Dokumentinis	f.	

„Keisčiausi	gamtos	
reiškiniai“.

14.00	 „Mikropasauliai“.
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	 „Mikropasauliai“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Froido	metodas“.
19.50	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
21.00	Pasaulis	X	(N-7).
22.00, 0.45	 Reporteris.	
22.45	Nusikaltimas	

ir	bausmė.	
Kriminalinės	paslap-
tys	su	K.Krivicku.

23.45	 „Stalino	sūnus“.
1.25	 Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“.
2.00, 3.40, 5.20	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.35, 4.15	Reporteris.
3.05, 4.45, 6.00	Gongo	

Gangas.
5.55	 Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.
6.35	 „2000	km	istorijos“.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina..
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Vaikų	klubas.	
12.40	Bonjour,	maestro.
14.55	Koncertas	„Eduardas	

Kaniava	ir	Deivis“.	
16.20	Būtovės	slėpiniai.	
17.15	Laiko	portretai.	

„Medžiai -	mano	bro-
liai“.	Parkotyrininkas	
Kęstutis	
Labanauskas.

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 „Prokurorai“.
19.00	 „Dingusios	civiliza-

cijos“.	3	d.	„Vanduo.	
Polinės	gyvenvietės“.

19.30	Dokumentinis	f.	„Tas	
Giedrius...“	

19.50 	Lietuvos	nacionalinio	
dramos	teatro	spek-
taklis.	M.Katiliškio	
„Paskendusi	vasara“.	
2	d.	Pjesės	autorius	
ir	rež.	J.Dautartas.

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

šventė.	Estrados	
klasikos	vakaras.

24.00	Panorama.	
0.25	 Tikro	garso	koncer-

tas.	Lietuvos	estra-
dos	dainininkai.	
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liepos 17 d.

 15.35 	 „Man	per	
	 brangu...“	

 23.50 	 Siaubo	f.	
	 „Baimės	sala“

 15.55 	 „Draugai	VIII“	

AnimAl
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25,	 15.30	
Dikas	 ir	 Domas	 skuba	 į	 pagalbą.	 8.15,	 16.30	
Šunys,	 katės	 ir	 kiti	numylėtiniai.	9.10	Pandos.	
10.05	Pingvinų	safaris.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	
12.20,	6.35	Viskas	apie	šunis.	12.50,	5.45	Vete-
rinaro	pagalba.	13.45	Gyvenimas	būryje.	14.40,	
15.05	Veterinarų	mokykla.	17.25	Talentingi	au-
gintiniai.	 18.20	 Mutantų	 planeta.	 19.15,	 19.45	
Nežinomi	miestai.	20.10	Galapagų	salos.	21.05,	
2.25	Savanos	karalienės.	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
9.45	Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„V.Guimaraes“ -	
„Nacional“.	11.30,	21.45	NBA	Action.	Krepšinio	
lygos	 apžvalga.	 12.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lygos	turo	apžvalga.	13.00	Rusijos	„Premier	Lea-
gue“.	„Dinamo“ -	CSKA.	15.00	WTA	Bad	Gastein.	
Moterų	tenisas.	17.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	
„Vitesse“ -	„ADO	Den	Haag“.	19.00	Portugalijos	
„Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 20.00	 Europos	
taurė	 (Eurocup).	 Klaipėdos	 „Neptūnas“ -	 Atėnų	
„Panionios“.	22.00	NBA	krepšinio	lyga.	Hjustono	
„Rockets“ -	Portlando	„Trail	Blazers“.	24.00	NBA	
krepšinio	lyga.	

ViASAt Sport BAltic
12.10	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 legen-
dos.	Alanas	Sheareris.	12.40	Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lygos	 legendos.	 Michaelas	 Owenas.	
13.10	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 legen-
dos.	Gianfranco	Zola.	 13.40	 Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lygos	 legendos.	Gary	Neville’as.	14.10	
Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	legendos.	Rob-
bie	 Fowleris.	 14.40	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lygos	 legendos.	 15.10	 Futbolas.	Premier	 lygos	
legendos.	 Solas	 Campbellas.	 15.40	 Futbolas.	
Anglijos	Premier	 lyga.	 „Everton“ -	 „Newcastle“.	
17.30	Krepšinis.	Europos	čempionatas.	Rungty-
nės	dėl	trečios	vietos.	19.20	Krepšinis.	Europos	
čempionato	 finalas.	 21.30	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
Rygos	 „Dinamo“ -	 Maskvos	 „Dinamo“.	 23.30	
Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“ -	„Vytiaz“.	

EuroSport
9.30,	 15.15,	 23.00	 Dviračių	 sportas.	 „Tour	 de	
France“.	 10.30,	 15.00,	 18.30,	 1.00	 Dviračių	
sportas.	Laida	su	Gregu	LeMondu.	10.45	Spi-
dvėjus.	 Švedijos	 klubų	 lyga.	 11.30	 Motospor-
tas.	 „Renault“	 World	 Series“.	 12.00	 Lengvoji	
atletika.	Varžybos	Liucernoje.	13.00,	18.45	Te-
nisas.	 „ATP	 World	 Tour“.	 21.00,	 1.15	 Sporto	
linksmybės.	 21.30	 Kovinis	 sportas.	 1.30	 Len-
gvoji	atletika.	Varžybos	Liucernoje.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Senosios	Kristinos	

nutikimai“	(N-7).
7.15	 „Draugai	VIII“	(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	prieš	

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.15	Linksmieji	žvėreliai.
10.45	 „Sodo	paslaptys“.
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	 „Draugai	VIII“	(N-7).
16.45	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“.
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	 „Midsomerio	žmog-

žudystės	VI.	Mirtis	ir	
sapnai“	(N-14).

23.00	 „Begėdis“	(N-14).
23.55	 „Užribis“	(1)	(N-7).
0.50	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
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 	„Univeras“		

(N-7).
14.30	Teleparduotuvė.
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	 „Univeras“		
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Nuotykių	drama		
„K2“	(N-14).

23.50	Siaubo	f.	„Baimės	
sala“	(S).

1.35	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

2.25	 „Mastrichto		
policija“		
(N-7).

9.00 	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Objektas	11“		

(N-7).
10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Kieta		

palyda“	(N-7).
13.35	Sveikatos		

užtaisas.
14.05	Reidas.
14.35	 „Įkalčiai“		

(N-7).
15.35	 „Man	per		

brangu...“		
(N-7)

17.30	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

18.00	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

19.00	 „Kupidonas“.
20.00 	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Geros	savijautos	

gidas.
20.50	 „Rani:		

maištingoji		
princesė“		
(N-7).

21.50	Balticum		
TV	žinios.

22.05	 „Princesė		
Diana“.

23.05	 „Objektas	11“		
(N-7).

0.05	 „Įkalčiai“	(N-7).

„SEnA GErA orGiJA“
KomišKa drama. JAV. 2011.
Režisieriai A.Gregoris, P.Hoikas.
Vaidina Dž.Sudeikis, L.Bib, L.Bel.

Erikas pradėjo trečiąją dešimtį, tačiau nedaug pasikeitė nuo mokyk
los laikų: jis gyvena, kad linksmintųsi su būreliu senų draugų, ir kuo 
triukšmingesni susibūrimai, tuo geriau. Kiekvieną vasarą tėvų namuose 
Hamptone Erikas organizuoja didelį teminį vakarą, kurį su draugužiais 
naudoja kaip priedangą kaip reikiant pašėlti. Tačiau ši puiki tradicija 
baigsis, nes Eriko tėvas pareiškia, kad parduoda namą

tV3
23.00

rekomenduoja

„BAltoJi GrAFiEnĖ“
romantinė drama. JAV, 
Jungtinė Karalystė. 2005.
Režisierius Dž.Aivoris.
Vaidina R.Fainsas, N.Ričardson,
V.Redgreiv, L.Redgreiv.

1936ieji. Amerikiečių išeivis Todas 
Džeksonas gyvena Šanchajuje. At
vykęs į Kiniją pilnas optimizmo, To
das greitai nusivylė valdžia, todėl 
dabar leidžia dienas baruose.

„ČEmpionAS 3. 
iŠpirKimAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius A.Florentinas.
Vaidina S.Adkinsas,
M.Š.Dženkinsas, M.Ivaniras.

Jurijus Boiko, Rusijos čempionas 
nelegalių kovų kalėjime „Juodo
sios kalvos“, nukentėjęs nuo Džor
džo Čemberso, gauna šansą grįžti į 
ringą. Mafijos galva Gaga apmoka 
Boiko kelių operaciją. 

„K2“
nuotyKių drama. Jungtinė 
Karalystė, Japonija. 2001.
Režisierius F.Rodemas.
Vaidina M.Binas, M.Kreivas,
H.Fudžioka.

Teiloras ir Haroldas  geri bičiuliai, 
kuriuos sieja aistra alpinizmui. Vie
ną dieną jie susipažįsta su žmogu
mi, pasiryžusiu kopti į K2  antrą 
pagal aukštį kalną pasaulyje. 

tV8
21.00

tV6
21.30

lnK
22.10
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 UŽ KADRO

- Papasakokite, kaip susikirto jūsų ir 
futbolo keliai?

- 2006 m. manęs paprašė padainuoti pa-
saulio futbolo čempionate Vokietijoje, 2010 m. 
man vėl nusišypsojo laimė. Tai buvo vienas 
įsimintiniausių įvykių mano gyvenime: pa-
saulio futbolo čempionatas Pietų Afrikos Res-
publikoje man suteikė labai vertingos tiek 
asmeninės, tiek profesinės patirties. Paskui 
iš tiesų įsitraukiau į futbolą, supratau šitos 
sporto šakos svarbą ir įtaką milijardams žmo-
nių visame pasaulyje. Supratau, kad jauniems 

žmonėms ir vaikams tai yra svajonė, kuriai 
jie skiria daugybę savo gyvenimo valandų, ir 
aistra, verdanti daugelio širdyse.

- Kas turėjo didžiausią įtaką tokiam 
supratimui?

- Kultūrinių skirtumų apsikeitimas, 
vykstantis per tokius renginius. Čia žmonės 

dalijasi geromis emocijomis, susivienija ir 
tampa glaudesni. Tai socialinis fenomenas, 
kuris mane labai domina. Be to, buvau ma-
loniai nustebinta ir socialine FIFA veikla, 
prie kurios mielai prisidėjau. Tokia patirtis 
mane praturtino. Bendradarbiaudama su  
FIFA galėjau vaikams parodyti išsilavinimo 
svarbą, o tai mano didžiausias tikslas. O šiuo 
metu futbolas, be abejo, yra svarbi mano 
asmeninio gyvenimo dalis. Kartais man at-
rodo, kad futbolas mane persekioja ir aš nuo 
jo negaliu pabėgti.

Šakira - futbolo ir futbol ininko suviliota
Beveik mėnesį trukęs pasaulio futbolo čempionatas šį sekmadienį ketveriems metams 
atsisveikins su savo gerbėjais. Uždarymo ceremonija neapsieis be fejerverkų, dainų,  
teatralizuotų šou ir... Šakiros (shakira, 37). Dainininkė jau trečią kartą uždarys  
pasaulio futbolo čempionatą. Pasaulinio garso atlikėja ir futbolas jau tapo neatsiejami 
dalykai. Maža to, kad koncertavo 2006 ir 2010 m. čempionatuose, ji dalyvauja su  
futbolu susijusiuose socialiniuose projektuose, be to, yra ispanijos futbolininko  
Žeraro Pikė (Gerard Pique, 27) gyvenimo draugė ir jo sūnaus motina.

Dainininkė Šakira (Shakira) nepraleidžia 
nė vienų rungtynių, kuriose žaidžia 

jos gyvenimo draugas Ispanijos 
futbolininkas Žeraras Pikė (Gerard Pique)
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- Tavo gimtinėje - Kolumbijoje - fut-
bolas labai populiarus žaidimas. Ar tavo 
šeima yra futbolo aistruoliai?

- Mano broliai - taip, bet tėvas niekada juo 
labai nesidomėjo. Žinoma, dabar, kai jo dukra 

susimetė su futbolininku, jam nieko kito ne-
belieka, kaip tik domėtis - man atrodo, kad jis 
net išmoko nuošalės taisyklę. Esmė ta, kad 
mano tėtis visada daugiau domėjosi knygomis, 
intelektualia veikla, bet niekas negali pabėgti 
nuo futbolo skleidžiamos aistros.

- Pati juk irgi ne visada domėjaisi fut-
bolu, ar ne?

- Taip, bet kai perkandi šį žaidimą, su-
pranti, kad tai ne tik fizinės jėgos reikalau-
jantis užsiėmimas, kur reikia bėgioti paskui 

kamuolį. Tai strateginis žaidimas, kuriam rei-
kia labai aukšto intelekto.

- Ar gali išsėdėti visas rungtynes?
- Be abejo!

- Net jei Pikė nežaidžia?
- Hm... (Juokiasi.) Taip, taip. Žiūrėjau 

atsitiktines rungtynes, bandydama suprasti 
taisykles, ir dėl to, kad esu labai smalsi. Be 
to, man įdomu, kaip sekasi kitoms koman-
doms, o žaidimus su Pikė žiūriu absoliučiai 
visus.

- Ar nesunku gyventi su futbolininku, 
laukti jo po varginančių treniruočių, var-
žybų, kelionių?

- Gyventi su pasaulinio garso dainininke 
taip pat nėra lengva! Jei rimtai, aš suprantu, 
kad jo profesija yra labai sudėtinga, jai reikia 
atsidavimo, įsipareigojimo, disciplinos ir ko-
mandinio darbo, kas yra visiškai skirtinga nuo 
mano darbo pobūdžio. Aš manau, kad futbo-
lininkas kaip kareivis, turintis ištverti didžiu-
lę atsakomybę. Aš turėjau laiko tą suprasti ir 
palaikyti Žerarą, kai tik jam to reikia.

- Ar pati bandei žaisti futbolą?
- Man geriau sekasi dainuoti dainas, ku-

rios užburia futbolo gerbėjus. Žeraras bandė 
keletą kartų man pasuoti kamuolį, bet nelabai 
sekėsi.

- Jau pasirodei dviejuose futbolo čem-
pionatų uždarymuose. Ar jaudiniesi dėl 
laukiančio uždarymo Brazilijoje?

- Be abejo. Brazilija man brangi šalis. Aš 
čia turiu daug savo gerbėjų, be to, turiu mėgs-
tamų atlikėjų iš šios šalies, pavyzdžiui, Ivetė 
Sangalo.

- Papasakok trumpai apie savo socia-
linę veiklą, susijusią su futbolu.

- Aš įsitikinusi, kad sporto reklamavimas 
yra vienas iš būdų, kaip vaikus sudominti mo-
kykla ir edukacija. Mūsų programų dėka įvai-
riose mokyklose atsirado daugiau sporto pa-
mokų, sporto aikštelių, kurias pastatėme ypač 
apleistuose miestų rajonuose.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Veidai

TELEVIZIJA UŽ KadRO

Šakira - futbolo ir futbol ininko suviliota

Futbolininkas 
kaip kareivis, 
turintis 
iŠtverti didžiulę 
atsakomybę

2010 m. Šakira pasirodė pasaulio  
futbolo čempionato uždarymo 

ceremonijoje Pietų Afrikos Respublikoje
EPA-Eltos nuotr.

tai strateginis 
žaidimas, kuriam 
reikia labai 
aukŠto intelekto

Pasaulio futbolo čempionato uždarymą 

stebėkite jau šį sekmadienį, liepos 13 d., 

 20 val. per Lietuvos televiziją
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas su žvaigžde

Prajuokina, nors ir ne kiekvienas gali suprasti tokį 
humorą.
Filmas puikiai tinka lengvam vasaros laisvalaikiui.

„Nevykėlių po priedaNga 2“ pliusai miNusai

Nerekomenduoju jo rimtesniems žmonėms, nes gali 
likti nusivylę.
Persūdytas humoras, vietomis primenantis parodiją.

Profesionali šokėja Eglė Visockaitė- 
DamašEVičiEnė (37) prisipažįsta - kinas 
jos visos šeimos silpnybė. trejų metų  
dukrelę auginančiai moteriai patinka rim-
ti filmai, tačiau po sunkių dienos darbų 
geriausiai atsipalaiduoti padeda gera  
juoko dozė. Būtent dėl to Eglė su „laisva-
laikiu“ pasirinko pažiūrėti komediją  
„nevykėliai po priedanga 2“.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kokį įspūdį padarė filmas?
- Mėgstu rimtesnius filmus, bet jei rodo 

gerą komediją, ypač dabar - vasarą, kai nori-
si pailsėti, sukaupti gerų emocijų, pasijuokti 
ir gerai praleisti laiką, renkuosi ją. Šis filmas 
galbūt buvo šiek tiek persūdytas ir ne kiek-
vienam lietuviui suprantamas, bet į jį patekus 
nebelieka nieko kito, kaip tik juoktis.

- Kam jį rekomenduotumėte?
- Jaunimui su kompanija, kurie tiesiog no-

ri smagiai praleisti laiką.

- Papasakokite juokingiausią sceną.
- Galiu papasakoti absurdiškiausią sceną. 

Joje vyko muštynės tarp merginos ir vaikino. 
Jiedu mušėsi kaip tikri vyrai, tačiau mergina 
neturėjo jokių kūno sužalojimų - nei mėlynių, 
nei sužeidimų, ji buvo gyva ir sveika. Galiau-
siai ji sako vaikinui: „Aš matau, kad tu nori 
mane pabučiuoti“. O jis jai: „Aš geriau tau 
trenksiu“. Ir vėl puola ant jos.

- Kaip patiko aktorių vaidyba?
- Aktoriai labai geri, pagrindinį vaidmenį 

jie atliko puikiai. Už vaidybą jiems drąsiai 
rašyčiau 10 balų.

- Kokį pamokslą turėjo šis filmas?
- Kad svarbiausia yra draugystė. Du pa-

grindiniai herojai buvo geri draugai, o jiems 
duota užduotis vos nesugriovė jų 
draugystės. Bet galiausiai jie su-
sitaikė. Tai filmas parodo, kad 
draugas yra svarbiau už viską.

- Ar dažnai laisvalaikiui 
renkatės kiną?

- Taip. Stengiuosi visus gerus 
filmus pasižiūrėti kino teatre. 
Netgi kai laukiausi, dažnai eida-
vau į kiną, dukrytė pilve spardydavosi nuo 
garso. O paskui, kai gimė, buvo labai susirau-
kusi, pamaniau, kad ji tokia pikta, nes aš su 
ja į kiną vaikščiojau. Dabar jai treji, tad jau 
pradėjome kartu eiti į kino teatrus. Jai labai 
patinka, vis klausia, kada eisime į kiną.

Juoko dozė su „Nevykėliais po priedanga 2“
Šokėja Eglė Visockaitė-Damaševičienė 
pagrindinių aktorių vaidybą įvertino 10 balų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

n Žanras: nuotykių komedija, JAV

n Režisierius: Phil Lord, Christopher Miller

n Vaidina: Channin Tatum, Jonah Hill, Dave 

Franco, Ice Cube ir kiti

„nevykėliai po 
priedanga 2“
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KINAS

„Blended“

Du vieniši tėvai Loren (aktorė Driu 
Berimor) ir Džimas (Adamas Sandleris), 
išgyvenę išsiskyrimo liūdesį, pagaliau 
nusprendžia vėl nueiti į pasimatymą. O 
geriausiai pirmajam kartui juk tinka 
aklas pasimatymas. Vis tik Loren ir Dži-
mas šia galimybe pasinaudoti nesugeba. 
Pademonstravę vienas kitam bjauriau-
sias savo charakterio savybes, Loren ir 
Džimas prisiekia daugiau niekuomet ne-
susitikti.

Tačiau likimas kartais būna atkaklus - 
po kelių savaičių abu vieniši tėveliai su 
vaikais išsiruošę atostogauti apsistoja ta-
me pačiame viešbutyje. Pamatę vienas ki-
tą ir atsigavę nuo pirminio šoko, Loren ir 
Džimas nusprendžia pasistengti elgtis ci-
vilizuotai savo vaikų labui.

„Forum Cinemas“ inf.

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 11-17 d. 13.40, 16.20, 19, 21.30 val.
„Atostogos“� (romantinė muzikinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 11-17 d. 13.15, 15.45, 18.15, 20.40 val.
„Plastikas“� (veiksmo komedija, D.Britanija, N-13) -  
11-17 d. 14, 16.45, 19.15, 21.40 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.15, 13.30, 
16 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, N-7) - 11-17 d. 11, 12.45, 15.30, 
18, 20.15 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 11-17 d. 14.10, 18.30, 21 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 11-17 d. 10.30 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 11-17 d. 12.15, 17.45 val.
„Kraujo kerštas“� (veiksmo trileris, D.Britanija, N-16) - 
11-17 d. 15.15, 20.30 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė  
veiksmo komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 13.50,  
18.45 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 16.30,  
21.15 val.
„Piktadarės istorija“� (fantastinis f., JAV, N-7) -  
11-17 d. 11.30 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 11.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 11.45 val.
„Piktadarės istorija“� (fantastinis f., JAV, 3D, N-7) - 
11-17 d. 17.30 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
11-17 d. 21.50 val.
„Rifo pasaka“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
Pietų Korėja, V) - 11-17 d. 10.45 val. (vasaros seansas 
vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 11-17 d. 14, 16.45, 18.35, 21.15 val.
„Atostogos“� (romantinė muzikinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 11-17 d. 14.15, 16.40, 19.30, 21.50 val.
„Plastikas“� (veiksmo komedija, D.Britanija, N-13) -  
11-17 d. 14.20, 16.55, 19.20, 21.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 12.15, 15, 17.45, 
20.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 11.15, 13.40, 16.10 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f.,  
originalo k., JAV, V) - 11-17 d. 13.20 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., originalo 
k., JAV, 3D, V) - 11-17 d. 16 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 11-17 d. 14.30, 18, 21.30 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 11-17 d. 11 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 11-17 d. 15.45, 20.30 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) -  
11-17 d. 15.15, 18 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 11-17 d. 
12.45 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 19, 21.30 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 11-17 d.  
11.30 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 
11-17 d. 11.30 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 13.40 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 11.15 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 11.45 val.
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija, N-13) -  
11-17 d. 18.30 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
11-17 d. 21 val.

„Dovanėlė su charakteriu“� (nuotykių komedija,  
Rusija, N-7) - 11-17 d. 18.45 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 21.15 val.
„Turbo“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 12 val. (Vasaros seansas vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
Atostogos!

MULTIKINO OZAS
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 11-17 d. 13.30, 16.15, 19, 21.45 val.
„Atostogos“� (romantinė muzikinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 11-17 d. 12.15, 14.45, 17, 19.15, 21.30 val.
„Plastikas“� (veiksmo komedija, D.Britanija, N-13) -  
11-17 d. 19.15, 21.30 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 17 d. 19 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 11-16 d. 10.15, 12.45, 15.15, 
17.30, 19.45 val. 17 d. 10.15, 12.45, 15.15, 17.15,  
19.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 11.15, 13.45, 16.15, 
18.30 val.
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija, N-13) -  
11-16 d. 17.15, 19.30 val. 17 d. 20, 22 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 11-16 d. 10.45, 14, 18.45, 21 val. 17 d. 
10.45, 14, 16.45, 20.30 val.
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“� (komedija, 
JAV, N-13) - 11-17 d. 22 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 11-12, 14-17 d. 13.45, 16.30 val.  
13 d. 14, 16.40 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 11-16 d. 21.40 val. 17 d. 22 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) -  
11-12, 14-16 d. 11, 14.45 val. 13 d. 11, 15 val. 17 d. 11, 
14.30 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 11-17 d. 
10 val.

Kino teatruose - nuo liepos 11 d.

n Romantinė komedija, 2014

n Režisierius: Frank Coraci

n Aktoriai: Adam Sandler, Drew Barrymore, 

Wendi McLendon-Covey, Joel McHale, Kevin 

Nealon, Jessica Lowe, Terry Crews, Shaquille 

O’Neal ir kiti.

Filmo „Kartu ne savo noru“ žvaigždės - 
Driu Berimor (Drew Barrymore) ir  
Adamas Sandleris (Adam Sandler)

„Forum Cinemas“ nuotr.

Premjera

„Kartu ne savo noru“
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 11, 14-15, 17 d. 10.30, 12.30 val. 
12 d. 12.30 val. 13 d. 11, 13 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11, 14-17 d. 11.30 val. 12 d. 10.30 val. 
13 d. 10, 12 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
11-16 d. 22 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 12 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Atostogos“� (romantinė muzikinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 16 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su 
mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Keršto aitvaras“� (veiksmo f., JAV) - 11, 17 d.  
16.30 val. 15 d. 18.10 val.
„Greitasis „Maskva - Rusija“� (komedija, Rusija) -  
11 d. 18.10 val. 15 d. 16.30 val.
„Kartą Niujorke“� (romantinė drama, JAV) - 12 d. 16 val. 
16 d. 17.30 val.
„Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus“�  
(nuotykių f., Lietuva) - 12 d. 18.10 val. 16 d. 16.30 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija) - 17 d.  
18.10 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 11-17 d. 13, 15.30, 19, 21.45, 23.40 val.  
(23.40 val. seansas vyks 11-12, 17 d.).
„Atostogos“� (romantinė muzikinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 11-17 d. 11.45, 16.15, 18.30, 21.15, 22.50 val. 
(22.50 val. seansas vyks 11-12, 17 d.).
„Plastikas“� (veiksmo komedija, D.Britanija, N-13) - 
11-17 d. 14, 18.40, 20.45, 23 val. (23 val. seansas vyks 
11-12, 17 d.).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 10.30, 12.50, 15.15, 
17.45, 21.30 val.

„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 11.15, 13.30, 16,  
23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 11-12, 17 d.).
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 11-17 d. 10.45, 14.15, 18, 20.10 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 11-12, 17 d. 23.30 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 11-17 d. 13.45, 18.15 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 16.30, 21, 23.20 val. 
(23.20 val. seansas vyks 11-12, 17 d.).
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 18.50,  
20.50 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) - 11, 
13, 15, 17 d. 10.15 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 12, 14, 16 d. 10.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 11 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 12.20 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 11-17 d. 
14.30 val.
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija, N-13) -  
11-17 d. 16.40 val.
„Ogis ir tarakonai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 11.30 val. (vasaros seansas 
vaikams).

CINAMON
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 17 d. 19.15 val.
„Plastikas“� (veiksmo komedija, D.Britanija, N-13) - 12, 
14, 16 d. 20.30 val.
„Atostogos“� (romantinė muzikinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 11, 13, 15, 17 d. 18.15 val.
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 11-17 d. 11.45, 16.45, 19.15, 21.45 val.  
(17 d. 19.15 val. seansas nevyks).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 12, 14.15, 16.30 val.

„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30, 
19.45 val.
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija, N-13) - 12, 
14, 16 d. 14.30 val.
„Kraujo kerštas“� (veiksmo trileris, D.Britanija, N-16) - 
12, 14, 16 d. 18.15 val.
„Meilės punšas“� (romantinė komedija, Prancūzija,  
N-13) - 11, 13, 15, 17 d. 14.30 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“�  
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 11-17 d. 14.45, 18,  
19, 21.15, 22.15 val. (12, 14, 16 d. 22.15 val. seansas 
nevyks).
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 11, 13, 15, 17 d.  
20.30 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 12, 14, 16 d. 22.15 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) -  
12, 14, 16 d. 16 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
11-17 d. 22 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 12.45 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 11.30, 13.45, 16 val.  
(12, 14, 16 d. 16 val. seansas nevyks).

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija,  
JAV, N-13) - 11-17 d. 13.20, 16.10, 19, 21.40, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 11-12 d.).
„Atostogos“� (romantinė muzikinė komedija,  
D.Britanija, N-13) - 11-17 d. 13.30, 16, 18.50, 21.10, 
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 11-12 d.).
„Plastikas“� (veiksmo komedija, D.Britanija, N-13) -  
11-17 d. 14.45, 17.10, 19.35 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 10.30, 13, 
15.45, 18.30, 21 val.

Filmas paremtas tikra istorija. 
Apie Anglijoje gyvenančius keturis 
studentus, kurie laisvalaikiu susiburia 
į kredito kortelių sukčių gaują. Susi-
pažinkite: gaujos lyderis - būsimasis 
verslininkas Semas (E.Spelersas), Ra-
fa (S.de Suza), Jeitsis (A.Alenas) ir 
dešinioji Semo ranka Fordis (A.Poul-
teris). Tik nemanykite, kad vaikinai - 
kokie nors godūs vagišiai. Jie tenki-
nasi tuo, kiek pakanka. Retkarčiais 
nusiperka elektroninį daikčiuką, praš-
matnesnius džinsus ar juvelyrinių dir-
binių. Viskas proto ribose. Kad užtek-
tų susimokėti už mokslą ir dar liktų 
savo reikmėms.

Kas galėjo pamanyti, jog vienas ne-
atsargus žingsnis apvers šių vaikinų 
gyvenimą aukštyn kojomis. Užkliudę 

lenkų gangsterio Marselo (kaip visada 
įtaigus T.Kretčmanas) apskaitininką, jie 
gangsteriui privalo sumokėti - per dvi 
savaites pristatyti gėrybių už du mili-
jonus svarų. Tik šitaip jie išpirks kaltę 
ir gaus ramybę. Tai didžiausia ir 
pavojingiausia užduotis iš visų, kurių 
vaikinams yra tekę imtis, tačiau kitos 
išeities nėra. Dalyvauti šiame beprotiš-
kame nuotykyje vaikinai įkalba ir ža-
viąją banko darbuotoją Frenkę (E.Rig-
bi). Gauja patraukia į Majamį, kur 
knibždėte knibžda įvairiausio plauko 
turtuolių ir švaistūnų. Tiesiog tobulas 
tvenkinys sugauti stambią žuvį. Kaip 
studentams sekėsi įvykdyti planą, 
sužinosite pažiūrėję šią stilingą, įtampos 
kupiną ir šmaikščią juostą.

„Plastikas“
„Plastic“

Premjera

Filmo „Plastikas“ žvaigždė - 
Ema Rigbi (Emma Rigby) 

„Forum Cinemas“ nuotr.„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose - nuo liepos 11 d.

n Kriminalinė veiksmo komedija, 2014

n Režisierius: Julian Gilbey

n Vaidina: Edward Speleers, Will Poulter, Alfie 

Owen-Allen, Sebastian De Souza, Emma Rigby ir kt.
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Kinas

Vilniuje gastroliuos prestižinę Rusijos 
teatro premiją - „Auksinę kaukę“ - pel-
nęs spektaklis. Liepos 24-ąją Permės te-
atro „U mosta“ komedija „Luošys iš Iniš-
mano“ bus rodoma Lietuvos rusų dra-
mos teatro scenoje. Sergejaus Fedotovo 
režisuotas kūrinys atvyksta jau pasisve-
čiavęs kaimyninėse šalyse ir susižėręs 
šūsnį apdovanojimų.

Remiasi tikru įvykiu

Šmaikščių dialogų, komiškų situacijų ir 
šaržuotų personažų kupinas spektaklis nu-
kels aštuoniasdešimčia metų į praeitį, į Va-
karų Airijoje plytintį nuošalų vėjų košiamą 
Arano salyną. Ramia vaga tekantį kaimo gy-
venimą aukštyn kojomis apverčia žinia, kad 
į gretimą salą atplaukia filmavimo grupė iš 
Holivudo, kuriai vadovauja garsusis doku-
mentininkas Robertas Flahertis. Svajonės 
apie tolimąją Ameriką aplanko ne vieną, ta-
čiau pasiseka tik kaimelio keistuoliui Luošiui 
Biliui. Visgi paaiškėja, kad laimės garantuo-
ti negali ir Holivudas. Pjesė remiasi tikru 
įvykiu - 1934-aisiais šį salyną iš tiesų aplan-

kė R.Flahertis ir nufilmavo filmą „Žmogus 
iš Arano“. „Čia nėra šokiruojančių veiksmo 
posūkių, o stiprūs herojų išgyvenimai išorė-
je neatsispindi - lieka potekstėje ir dėl ga-
lingo pjesės kultūrinio bei mitologinio užtai-
so įgyja ne buitinį, o itin universalų pavida-
lą. Bilio kelionės ir brendimo istorijoje gali-

„Auksinę kaukę“ pelnęs spektaklis į Vilnių atveš airiškos dvasiosPriimta nauja filmų 
indeksavimo tvarka

Seimas neseniai priėmė naują kino 
filmų indeksavimo tvarką, pagal kurią 
jaunesni vaikai filmus, indeksuotus 
ženklais N-7 ir N-13, galės žiūrėti kar-
tu su juos lydinčiais suaugusiais.

Parlamentarai patikslino galiojantį 
įstatymą nustatydami, kad į filmus, skir-
tus žiūrovams nuo 7 metų, jaunesni vaikai 
bus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais 
pilnamečiais asmenimis, o į filmus, skirtus 
žiūrovams nuo 13 metų, vaikai nuo 7 iki 
13 metų taip pat bus įleidžiami kartu su 
juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis.

Įstatymo pakeitimus inicijavusio Li-
beralų sąjūdžio frakcijos nario Remigijaus 
Šimašiaus teigimu, Seimas pasirinko 
kompromisinį variantą. Parlamentaras pa-
pildomai siūlė, kad indeksu N-16 ir N-18 
pažymėtus filmus jaunesni paaugliai taip 
pat galėtų žiūrėti ateidami su tėvais ar 
kitais suaugusiaisiais. Jo manymu, tė-
vams, o ne valdžiai turėtų būti palikta 
teisė spręsti, kokius filmus galima žiūrė-
ti jų vaikams. Seimo narys apgailestauja, 
kad Seimo dauguma neatsispyrė pagun-
dai dar šiek tiek pareguliuoti, tačiau pa-
sidžiaugė, jog bent mažiausiems kino žiū-
rovams jokie dirbtiniai draudimai žiūrėti 
filmus su tėvais negalios.

Gastrolės

„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 11.30, 14,  
16.25 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 11-17 d. 10.45, 14.15, 18, 21.20,  
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 11-12 d.).
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 10.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 11.15 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 11-17 d. 
12.30 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 11-17 d. 18.20 val.
„Nevykėliai po priedanga“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 21.15, 23.40 val.  
(23.40 val. seansas vyks 11-12 d.).
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija, N-13) -  
11, 13, 15, 17 d. 21.50 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 12, 14, 16 d.  
21.50 val.
„Sparnai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 11 val. (Vasaros seansas vaikams).

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV, N-
13) - 11-17 d. 15.15, 18, 19, 21.40 val.
„Atostogos“� (romantinė muzikinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 11-17 d. 14.45, 19.30 val.
„Plastikas“� (veiksmo komedija, D.Britanija, N-13) - 11-
17 d. 17.05, 20.40 val.

„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 10.15, 13, 15.30, 
18.15, 21 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 11.30, 14, 16.30 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 11-17 d. 11, 14.20, 17.45, 21.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai JAV, V) - 11-17 d. 10.45 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 12.55 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 11-17 d. 12.45 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 21.50 val.
„Sniego karalienė“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 11-17 d. 10.30 val. (vasaros seansas 
vaikams).

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 11-17 d. 18.40, 21.40 val.
„Atostogos“� (romantinė muzikinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 11-17 d. 17.05, 21.50 val.
„Plastikas“� (veiksmo komedija, D.Britanija, N-13) -  
11-17 d. 19.30 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.30, 12.55, 16.30 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 11.30, 13.55, 
19.05 val.

„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D) - 11-17 d. 15.20, 21.20 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 12.35 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 14.40 val.
„Pasivaikščiojimas su dinozaurais“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.15 val. (vasa-
ros seansas vaikams).

PALANGA

NAGLIS
„Kalakutai: atgal į ateitį“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV) - 11, 17 d. 14 val. 14 d. 18.20 val.
„Plastikas“� (veiksmo f., D.Britanija) - 11, 17 d.  
15.50 val. 13 d. 16 val. 15 d. 18 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 11 d. 17.50 val. 14 d. 
15.50 val. 17 d. 20.10 val.
„Atostogos“� (muzikinė romantinė komedija, D.Britanija) - 
11 d. 20.20 val. 12 d. 17.50 val. 13 d. 20 val. 15 d.  
15.50 val. 17 d. 18 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 12, 15 d. 14 val. 13 d. 18 val.
„Aistrų vulkanas“� (nuotykių komedija, Prancūzija) -  
12 d. 15.50 val. 15 d. 20.20 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV) - 12, 14, 16 d. 20.20 val.
„Narsusis riteris Justinas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija) - 13, 16 d. 14 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV) - 14 d. 14 val. 16 d. 16 val.
„Kartą Niujorke“� (romantinė drama, JAV) - 16 d.  
17.50 val.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASteatras/koncertai

Teatras
VILNIUS

„DOMINO“ TEATRAS
14 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas. 
Choreogr. I.Seveljeva.

KAUNAS

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“ 
16 d. 18 val. - W.Weinberger „Sex guru“.  
Rež. S.Uždavinys („Domino“ teatras).

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS „RAMYBĖ“ 
14 d. 20 val. - UNĖ - teatralizuotas vakaras. Rež. B.Mar.

SENOJI GIMNAZIJA
16 d. 20 val. - Premjera! P.Leliušo „Diena be melo“.  
Rež. K.Smoriginas („Domino“ teatras).

KLUBAS „VANDENIS“ 
17 d. 21 val. - W.Weinberger „Sex guru“.  
Rež. S.Uždavinys („Domino“ teatras).

Viešbutis „Palangos žuvėdra“ 
11 d. 19.30 val. - „Bjaurusis ančiukas“ („Raganiukės“ teatras).
12 d. 19.30 val. - „Raganiukės stebuklai 2“ 
(„Raganiukės“ teatras).

KITI MIESTAI

15 d. 19.30 val. Juodkrantėje, L.Rėzos kultūros centre - 
„Raganiukės stebuklai 2“ („Raganiukės“ teatras).
17 d. 18.30 val. Šventojoje kavinėje „Galera“ - 
„Raganiukės stebuklai 2“ („Raganiukės“ teatras).

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
12 d. 16 val. Didžiojoje salėje - Šventinis koncertas 
mokslo metų pabaigai. G.Gelgotė (sopranas), L.Bublytė 
(fleita), G.Kviklys (vargonai, klavesinas, fortepijonas), 
A.Kazanavičius (aktorius).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
12 d. 21 val. - Senojo Paryžiaus muzika. Fortepijoninio 
trio koncertas. Atlikėjai: S.Vaitkevičiūtė (fleita), 
S.Vaitkevičiūtė (smuikas), J.Punytė (fortepijonas).
15 d. 19 val. - Pekino angelų choras. Vokalinės muzikos 
šedevrai. Pekino filharmonijos vaikų choras (Kinija).  
Dir. Yan Hongian, Yang Li (Kinija).

ŠV.KAZIMIERO BAŽNYČIA
12 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. Emanuel 
School Chapel Choir (Didžioji Britanija). Dir. ir meno vad. 
J.Holmes. S.Gregory (vargonai).
15 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. Aivars 
Kalejs (vargonai, Latvija), Martina Doehring (sopranas, 
Vokietija). Įėjimas - nemokamas.

VU BOTANIKOS SODAS
Kairėnų vasaros festivalis

13 d. 19 val. - Galingi Gruzijos balsai. Muzikinis 
Gruzijos peizažas. Vyrų vokalinis ansamblis „Iberi“.

KAUNAS

PAŽAISLIO VIENUOLYNAS
16 d. 19 val. - Koncertų ciklas „Liepų alėjos vakarai“. 
A.Giniotis ir G.Storpirštis.

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
12 d. 20 val. Koncertų salės parko estradoje - Vasaros 
koncertų ciklas. Vizuali muzika. Naujų idėjų kamerinis 
orkestras „NI&Co“. A.Jusionytė, D.Simaškaitė, J.Ivanovaitė 
(smuikai), J.Kulikauskas, D.Dumčius (violončelės), 
A.Galvelis (kontrabosas). Meno vad. G.Gelgotas.

PALANGA
KULTŪROS CENTRAS „RAMYBĖ“ 

11 d. 20 val. - Aistės Smilgevičiūtės ir Roko 
Radzevičiaus akustinis koncertas.
16 d. 20 val. - Ievos Narkutės akustinis koncertas.

KURHAUZAS
11 d. 19 val. - „Pakelsim mes taurę“. O.Marin, N.Kazlaus.

Tarptautinis M.K.Čiurlionio muzikos festivalis 11-17 d. 
Koncertai vyks parodų paviljone „Kupeta“,  

Tiškevičių rūmų svetainėje, Kurhauzo salėje
11 d. 20 val. - „Festivalio preliudas“. Naktinis jaunųjų 
talentų maratonas, truksiantis iki pat vidurnakčio.
12 d. 20 val. Grafų Tiškevičių rūmų svetainėje - Festivalio 
atidarymo koncertas „Vasaros sonata“. A.Budrys (klarneti-
ninkas), A.Žvirblytė (pianistė), E.Starodubrovskaja (vokalas). 
Dalyvauja: I.O.Kuprevičiūtė (fleita), P.Jaraminas (fortepijo-
nas), E.Kanevičius (kontrabosas), J.Lengvinas (mušamieji).
13 d. 20 val. - „Spalvų simfonija“. V.Landsbergis.
14 d. 20 val. - „Only Chopin“. L.Geniušas.
15 d. 20 val. - „Canto Latino“. Švedijos ansamblis „Artic 
Duo“: T.Naranjo (fortepijonas), R.Olalde (sopranas).
16 d. 20 val. - Programa „Claros Schumann namuose“. 
G.Gedvilaitė (Lietuva-Vokietija).
17 d. 20 val. - Festivalio uždarymo koncertas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

ma perskaityti pačios Airijos istoriją su jos 
praradimais ir Senojo pasaulio ilgesiu. Tai ir 
yra šios pjesės paslaptis: nors iš išorės ji at-
rodo paprasta, iš tiesų yra labai sudėtingai 
sukonstruota. Spektaklyje mes stengėmės 
perteikti tą daugiasluoksniškumą“, - interviu 
sakė režisierius S.Fedotovas.

kūrė garsenybės

Spektaklis „Luošys iš Inišmano“ sukurtas 
pagal airių kilmės dramaturgo ir kino režisieriaus 
Martino Makdonaho (Martin McDonagh) pjesę. 
Dėl savo nekonvencionalaus stiliaus jis neretai 
lyginamas su garsiuoju kino padauža Kventinu 

Tarantinu (Quentin Tarantino). M.Makdonahas 
yra dukart Lorenso Olivjė (Laurence Olivier) ir 
keturiskart „Tony“ premijų laureatas. Filmų 
gerbėjams jis gerai žinomas kaip juodojo hu-
moro kūrinių „Šešių šūvių revolveris“ (pelnė 
„Oskarą“ kaip geriausias trumpametražis fil-
mas), „Reikalai Briugėje“ (pelnė BAFTA apdo-
vanojimą) ir „Septyni psichopatai“ autorius.

„M.Makdonaho kūryba - ne „juodulys“ ir ne 
žiaurumo teatras. Ji tyra ir žmogiška, autorius 
myli savo „nevykėlius“ herojus, o jo „nevykė-
liai“ herojai myli vienas kitą. Paviršiuje to tiesiog 
nesimato. Tai tikras psichologinis teatras, labai 
gyvenimiškas, o tuo pat metu ryškus ir para-
doksalus, netikėtai šokiruojantis ir net praga-
riškas“, - dalijosi mintimis spektaklio režisie-
rius S.Fedotovas, kuris taip pat sukūrė ir šio 
spektaklio scenografiją. S.Fedotovas - nusipel-
nęs Rusijos menininkas, įvairiose pasaulio šaly-
se sukūręs daugiau kaip 150 spektaklių, jo kū-
riniai dusyk apdovanoti prestižine Rusijos teatro 
premija „Auksinė kaukė“, jis yra pelnęs Čekijos 
nacionalinę premiją, įkūrė ir ketvirtį amžiaus 
vadovauja Permės teatrui „U mosta“.

LRDT inf.

„Auksinę kaukę“ pelnęs spektaklis į Vilnių atveš airiškos dvasios

Spektaklis „Luošys iš Inišmano“ liepos 24-ąją 

Lietuvos rusų dramos teatre su lietuviškais subtitrais

Spektaklis „Luošys iš Inišmano“ 
pelnė ne vieną apdovanojimą

Jevgenijaus Ternavskio nuotr. 
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511,  
www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511,  
www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815,  
www.justinvogue.lt

avalYNĖ, galaNterija   
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgYveNdiNimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius

Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580

Boulingo ir biliardo klubas 
„Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt

Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 

„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo 
(nuolaida taikoma vienam takeliui) ir 
pulo žaidimams.  
Tel. (8 5) 233 9909

Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030

„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, BouliNgas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 

Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų 
aromatams, kvepiančiom žvakėm, 
persiškiems kilimams, šviestuvams, 
interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 

Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt

Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, iNterjero detalĖs

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augiNtiNiui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių Nuoma     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt

Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gĖlių saloNai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums  
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060,  
www.ambermassage.lt 
Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams ir 
anticeliulitinėms  
procedūroms presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt
Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt

Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt

Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Nuad Thai“ 
Vilnius. 15% nuolaida viso kūno  
masažams, SPA paketams.
Tel. (8 679) 98 999, www.nuadthai.lt 
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743, www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
Masažo studija „Studio figura“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys.  
12% nuolaida vienkartiniam 
apsilankymui.
Tel. (8 686) 73 077, www.studiofigura.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009, www.
belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.   
Tel. (8 678) 08 811,  
http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalbų kuRsai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optikos salonai

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranai „Forest“:  
sezoniška, iš Lietuvos ūkininkų, 
pagal naujausias technologijas! 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums.  
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356, www.nautilusclub.lt  

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Gedimino dvaras“  
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 604) 97 949,  
www.gedimino-dvaras.lt 
Baras „Roast&Beer“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 607) 63 429, (8 5) 212 4847,  
www.roastandbeer.lt 
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranas „Gusto blyninė“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir atvežamam maistui. 
Tel. (8 5) 262 0056, www.gusto.lt
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 

Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas  „Neringa“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(iki 15 žmonių).   
Tel. (8 5) 261 4058,  
www.restoranasneringa.lt
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
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



80 laisvalaikis 2 0 1 4  l i e p o s  1 1

Penktadienis - puiki diena pradėti naujus darbus, tvarkyti reikalus, pasirūpinti finansais, karjera, pasirašyti sutartis. 
Vakaras (nuo 20 val.) netinkamas nei darbams, nei linksmybėms.
Šeštadienis - kritiška diena, netinkama linksmybėms, kelionėms, gausiai bendrauti. Būkite santūrūs, blaivūs, tvarkykitės 
namie, švarinkitės, paskaitykite gerą knygą.
Sekmadienis - puiki diena poilsiui, šventėms, kelionėms, iškyloms į gamtą, susitikimams su draugais, meilei, sužadė-
tuvėms, įkvėptai kūrybai. Džiaukitės, būkite pakilūs, taikūs.
Pirmadienis - taip pat puiki diena įvairiems susitikimams, draugiškiems ir dalykiniams pasitarimams, gerovei gausinti, 
meilės pasimatymui, sužadėtuvėms, kūdikiui pradėti.
Antradienis - neutrali diena, nebloga dvasinei praktikai, jogai, meditacijai, kūrybai, įsigilinti į save. Šiandien pasaulis 
atspindės jus pačius - stebėkite ženklus.
Trečiadienis - prasta diena, netinkama svarbiems darbams, gausiai bendrauti, sunku bus matyti tikrąją situaciją, galima 
apgaulė, nesivelkite į intrigas, būkite santūrūs.
Ketvirtadienis - nebloga diena planams kurti, ieškoti informacijos, mokytis naujų dalykų. Energiją išliekite sportuoda-
mi, tačiau atsakingiems sprendimams palaukite kitos savaitės.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Kviečiu save geriau pažinti Astrologijos kursuose  

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt

Liepos 11-17 diena

Geriausios dienos: 11 (iki 20 val.), 13, 14.

SVEIKINA

Atlikėjas Alanas Chošnau
1974 07 11

Šokėja Edita  
Daniūtė- Vasiliauskienė

1979 07 11

Atlikėja Augustė Vedrickaitė
1985 07 14

Aktorius Dainius Kazlauskas
1971 07 14

Penktadienį sutvarky-
kite reikalus darbe, šeštadienį 
nepersistenkite, stenkitės išlikti 
ramūs, sekmadienis bei pir-
madienis palankūs įdomioms 
pažintims, kelionėms, meilės 
pasimatymui.

aVinui

Penktadienis puikus 
kelionėms, pristatymui, kultūros 
renginiams. Šeštadienį pasau-
gokite autoritetą. Sekmadienis 
bus puikus meilei, kūrybai, 
pirkiniams, gerovei gausinti, pir-
madienis - darbo reikalams.

JAUČIUI

Penktadienį tvarkykite 
verslo reikalus, šeštadienį 
susilaikykite nuo išlaidavimo, o 
sekmadienis nuostabus meilės 
pasimatymui, aktyviam poilsiui. 
Pirmadienis - kūrybinga, veikli 
diena.

dVYniaMs

Penktadienis palankus 
sutartims pasirašyti, partnerys-
tei. Šeštadienį bei trečiadienį 
valdykite emocijas, ne metas 
svarbiems sprendimams. 
Sekmadienis puikus dvasinei 
praktikai, šeimai.

VĖŽIUI

Penktadienį skirkite 
darbo reikalams tvarkyti, svei-
katai stiprinti, o šeštadienį ją 
patausokite, nesivelkite į intrigas. 
Sekmadienis puikus įdomioms 
pažintims, aplankyti gimines, 
draugus.

LIŪTUI

Jums geriausia diena - 
penktadienis, palanki įdomiai 
kūrybai, meilės pasimatymui. 
Sekmadienį bei pirmadienį, 
įdėję pastangų ir žavesio, galite 
pasiekti savo tikslus, pagausinti 
finansus.

MerGeLei

Penktadienį skirkite 
šeimai, namams. Sekmadienis 
puikus kelionei su mylimu 
žmogumi, kultūros renginiams, 
veiklos pristatymui. Pirmadienį 
pajusite impulsą, kaip veikti, - 
įsiklausykite.

SVARSTYKLĖMS

Penktadienis palankus 
pasitarimams, susirinkimams, 
kelionėms. Sekmadienis - ramiam 
poilsiui su šeima, dvasinei 
praktikai. Pirmadienis - slaptiems 
reikalams.

SKORPIONUI

Penktadienis tinka 
tvarkyti finansinius reikalus. 
Sekmadienis - meilei, par-
tnerystei, svečiuotis ir priimti 
svečius. Pirmadienis - kolekty-
vinei veiklai, susitikimams su 
draugais.

ŠauLiui

Sekmadienis bei pirma-
dienis - puikios dienos meilei, 
reprezentacijai, kelionėms, 
apsilankyti kultūros renginiuose, 
tačiau tam visai netinkamas 
trečiadienis.

Vandeniui

Penktadienis puiki diena 
susitikti su draugais, sekmadie-
nis bei pirmadienis - dvasinei 
praktikai, jogai, meditacijai, šei-
mos santykiams puoselėti.

ŽUVIMS

Penktadienis jums efek-
tyvi diena, o šeštadienį pasisau-
gokite negatyvumo. Sekmadienis 
palankus sveikatai atkurti, 
pirmadienį galima kibti į darbus. 
Trečiadienį nekonfrontuokite su 
partneriu.

OŽIARAGIUI

Astrologinė prognozė

BLoGiausios dienos: 12, 16.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Akmenynas. Tyli. Apela. 
Emyratai. Pa. Agava. Nėris. Sekas. Vila. 
Bitės. Blusa. Ijo. Pumos. Veika. Ėja. 
Ratas. Mastika. Aulas. Baitas. Kurtinys. 
Bartas. Ba. Idos. Kongas. RR. Mietas. 
Lankas. Boa. Gardas. Sent. Mandarinas. 
Stinta. Pristatymas. Šventės.
Horizontaliai: Avijautis. Magija. Mi. 
Nepalo. Titras. Neva. „Aida“. NT. Byla. 
Runos. Da. NA. Palys. At. Butas. Gry. 
Senimas. Laim. Mėtos. Karna. Tyrės. 
Bondas. Yris. Bankas. Elas. Margas. It. 
Vaitas. Sv. Asbestas. Te. Mielitas. Sin. 
Kukis. Bent. Pasak. Brontė. Trasa. Araratas.
Pažymėtuose langeliuose: 
PreteKstas.

n Praėjusiame kryžiažodyje įsivėlė klaida. 
T.Mano romanas yra „Užburtas kalnas“, o 
ne „Užburtas ratas“

sENTENCiJa

„Jaunystė  
ir meilė - viskas 
turi pabaigą“

J.V.Gėtė

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų studijos 
„equador“ abonementą

Atsakymą į 
kryžiažodį iki liepos 
15 d. siųskite SMS 
žinute numeriu 
1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina - 1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Vilma JaKučionytė 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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BEPROTIŠKAS PASAULIS

l 
Mama klausia dukters:
- Dukrele, o kur visos bandelės?
- Nežinau, bet daugiau taip nedary-

siu...
l 

Žmogelis privažiuoja prie sankryžoje 
esančio STOP ženklo, tačiau nesustoja ir 
nuvažiuoja toliau. Netrukus jį pasiveja po-
licijos patrulis:

- Kodėl nesustojoje prieš STOP ženklą? - 
klausia pareigūnas.

- O koks skirtumas? Aš juk pristab-
džiau! - atsako vairuotojas.

Policininkas be žodžių išsitraukia pažei-
dėją iš mašinos, pasiima bananą ir gerai 
išvelėja šiam šonus.

- Na kaip? Norėtum, kad SUSTOČIAU, 
ar tik PRISTABDYČIAU?

l 
- Kodėl karalius gali būti karūnuotas 

keturiolikos metų, o vesti - aštuoniolikos?
- Juk šalį lengviau valdyti negu moterį...

l

Prie arabų šeicho rūmų sustoja autobu-
sas, pilnas pagyvenusių moteriškių. Šeichas 
klausia savo sekretoriaus:

- Turistai?

Sekretorius:
- Ne. Čia jūsų uošvienės atvažiavo į svečius.

l 
Ateina į klasę Petriukas su ištinusia lū-

pa. Draugai teiraujasi, kas jam atsitiko.
- Plaukiojom su tėvu valtimi po ežerą, ir 

man ant lūpos nutūpė vapsva.
- Ir ji tau įkando? - susidomėjo draugai.
- Ne, nespėjo, - papurtė galvą Petriukas, - 

tėvas ją irklu užmušė.
l 

- Tamsta viršila! Pas tave atėjo žmona!
- Ne pas „tave“, o pas „jus“.
- Pas mus ji vakar buvo.

aNEkDOTai

SUSIKŪRĖ. Kai įspūdingų gamtos vaizdų 
trūksta - juos galima susikurti. Ansano miesto 
(Pietų Korėja) gyventojai žavisi įrengto 
dirbtinio krioklio vaizdu ir mėgaujasi jo vėsa.

PERRENGĖ. Britanijos princo Viljamo (William) ir jo 
žmonos Ketrinos (Catherine) figūros „Madam Tiuso“ 
namuose Londone buvo perrengtos iškilmingam vakarui 
skirtais drabužiais. Mat karališkoji pora čia stovėjo nuo 
2012 metų  ir pats laikas jiems  „persirengti“.

GARSENYBĖ. Juan Zai (Yuan Zai), pirmoji Taivane 

gimusi panda, vaišinosi gimtadienio tortu Taipėjaus 

zoologijos sode. Zoologijos sode gimusios pandos Juan 

Zai tėvai į Taivaną buvo atvežti iš Kinijos.

EPA-Eltos nuotr.
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