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 ■ Nežinote keptų samanų skonio? Galite užsukti į trečią vietą geriausiųjų pasaulio res-
toranų sąraše užimantį „Nomą“ restoraną Danijoje. 24 p.

 ■ Modelis Jolanta Leonavičiūtė mėgsta 
pajuokauti, todėl lipdukas „Blondinė 
automobilyje“ ant jos mašinos nieko 
nestebina. 12 p.
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Airinės PAlšytės 
gyvenimas „ant lagaminų“ ir dvi spintos

„LaisvaLaikio“ interviu

Daugkartinė Lietuvos čempionė, šuolininkė į aukštį Airinė PALšytė (22) 
iš pirmo žvilgsnio daugeliui primena podiumo divą, o ne kovingą sporti-
ninkę. tačiau podiumas lengvaatletės netraukia, ji mieliau darbuojasi  
stadione, vakarus skiria mokslams, o laisvalaikiu ieško aštresnių pojūčių. 
Kad ir ko imasi ši žavi atletė, ji viską atlieka gracingai bei moteriškai,  
o kartais leidžia sau nedidelius nuklydimus.

n Gimė 1992 07 13 Kaune, būdama 

4-5 m. persikraustė į Vilnių

Studijos: 
n Verslo informacijos vadybos bakalauras (Vilniaus 

universitetas)
n Šiuo metu studijuoja Rinkodaros ir integruotos 

komunikacijos magistrantūroje (Vilniaus universitetas)

Pasiekimai: 
n 2010 ir 2011 m. jaunimo čempionatuose užėmė 

2-ąją vietą
n 2011 m. pasaulio universiadoje tapo vicečempione

n 2012 m. Londono Olimpinių žaidynių finale užėmė 

11 vietą
n 2013 m. Europos čempionate iki 23 metų  - 2 vieta

n 2015 m. Europos uždarų patalpų čempionate liko 4. 

n Geriausias asmeninis rezultatas šuolio į aukštį 

rungtyje 1,98 m (Nacionalinis rekordas, Jaunimo iki 

23 m amžiaus rekordas)

Dosjė
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Eimantė Juršėnaitė

- Vasara jau įpusėjo, daugelis džiau-
giasi atostogomis, o tavo vasara skirta 
sportui?

- Taip, vasaros metu lengvaatlečiai įpras-
tai turi atvirų patalpų varžybų sezoną. Kaip 
tik dabar prasideda Pasaulinė vasaros univer-
siada. Prieš ketverius metus tose žaidynėse 
užėmiau 2-ąją vietą. Vėliau laukia Deimanti-
nės lygos varžybos Monake, o rugpjūčio mė-
nesį vyks Lietuvos čempionatas ir svarbiau-
sios šių metų varžybos - pasaulio čempiona-
tas. Kitus galbūt ir stebina tai, kad neturiu 
atostogų, tačiau ne mane. Manau, tikromis 
atostogomis sportininkai gali pasidžiaugti ta-
da, kai baigia sportinę karjerą. Atostogauju 
rugsėjo ir kovo mėnesiais, jei tai galima pa-
vadinti atostogomis. Dažniausiai tai tiesiog 
pora laisvesnių savaičių, kai nėra griežto tre-
niruočių režimo. 

- Kiek jau metų gyveni tokiu režimu? 
Daugelis sportininkų treniruotis pradeda 
dar vaikystėje...

- Gimiau labai sportiškoje šeimoje - mano 
tėvai žaidė krepšinį, tėtis buvo profesionalus 
krepšininkas. Jau man gimus matėsi, kad tu-
rėsiu reikiamus duomenis, buvau labai judri, 
universali, imli ir paaugusi labai norėjau spor-
tuoti. Nuo mažų dienų su tėvais eidavau į 
įvairius sporto renginius, tėčio treniruotes. 
Nemažai ką išbandžiau: mokykloje dainavau 
chore, lankiau pianino pamokas, šokau baletą, 
žaidžiau krepšinį ir lankiau lengvąją atletiką. 
Mano sportinė karjera prasidėjo maždaug 5 
klasėje. Pamenu, kartą važiavau su tėvais iš 
treniruotės ir pasakiau, kad krepšinio daugiau 
nelankysiu. Supratau, kad komandinis spor-
tas - ne man, esu individualistė. Taip po tru-
putį pasirinkau, kas mane labiausiai traukia 
ir ką noriu veikti gyvenime. 

- Metei krepšinį, kuris vadinamas an-
trąja šalies religija. Ar neapmaudu, kad 
jam skiriama daugiau dėmesio nei ki-
toms sporto šakoms?

- Apmaudu. Visos sporto šakos pinigus 
dalijasi iš vieno katilo. Nuo to, kiek pinigų 
gauni, priklauso pasiruošimas varžyboms: 
kiek reikalingų priemonių gali įsigyti, į kokią 
sporto stovyklą nuvykti ir panašiai. Reikėtų 
atsižvelgti į tai, kad nors krepšinis ir vadina-
mas antrąja religija, olimpiadose pastaruoju 
metu krepšininkai medalių nepelno, priešin-
gai nei lengvaatlečiai ar kitos sporto šakos. 
Ir apie plaukimą veikiausiai dar 100 metų 

Tai, kad esu 
sporTininkė, 
neaTleidžia manęs 
nuo pareigos būTi 
moTerimi

Airinės PAlšytės 
gyvenimas „ant lagaminų“ ir dvi spintos

„LaisvaLaikio“ interviu

Makiažas: Jelena Klasinskaja (BOMOND grožio salonas). 
šukuosena: Liudmila Kozlova (BOMOND grožio salonas). 

nuotraukos: Irmantas Sidarevičius
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„LaisvaLaikio“ interviu

nebūtume kalbėję, jei ne Rūta Meilutytė. Tie-
siog gaila, kad vienų sporto šakų žaidėjams 
sudaromos geresnės sąlygos, statomos pui-
kios treniruočių bazės ir kt., nors kitų sporto 
šakų atstovų pasiekimai ir rezultatai geresni.

- Pasirinkai nelengvą sportininkės ke-
lią. Ar dėl sporto daug tenka atsisakyti 
ir aukoti?

- Dar mokyklos laikais supratau, kad norint 
ką nors pasiekti reikia ką nors paaukoti. Žino-
ma, ta auka nėra lygi grąžai, kurią gauni iš 
sporto, yra atsvara. Labai džiaugiuosi, kad ne-
buvau viena tų paauglių, kurie pakampėse 
gliaudo saulėgrąžas ir, be mokyklos, gyvenime 
daugiau nieko neveikia.  Įvairūs čempionatai, 
kelionės ir tam tikri tikslai mane visada mo-
tyvuodavo dirbti dar daugiau, galvojau, kad 
nėra ko savęs gailėti. Žinoma, kartais gaila 
penktadienio vakarų, kai žinai, kad susitikę 
draugai kažką veikia, o aš negaliu ilgai su jais 
užsisėdėti, nes šeštadienio rytą laukia treni-
ruotė. Tačiau vakarėliai nėra mano pagrindinis 
pomėgis. Vis dėlto neliūdžiu dėl to, ką aukoju, 
nors aukoti tenka nemažai. Pavyzdžiui, tikriau-
siai galėčiau mokytis vien dešimtukais, tačiau 
tam pritrūksta laiko. Galbūt norėčiau baigti ne 
tik magistrantūros, bet ir doktorantūros stu-
dijas, būti puikia savo srities specialiste, bet 
nei fiziškai, nei morališkai neturiu tam jėgų. 
Suprantu, kad tai dalykai, kuriuos galiu atidė-
ti vėlesniam laikui, kad tai kol kas nepakenktų 
sportiniams pasiekimams. Žinoma, kad treni-
ruotės būtų produktyvios, turiu būti bent jau 
morališkai pailsėjusi. Jei matau, kad turiu lais-
vadienį, galiu susikrauti lagaminus ir porai die-
nų išskristi į Daniją pas širdies draugą. Žinau, 
kad po tokio pobūdžio kelionės ateisiu į treni-
ruotę pilna energijos. Galiu pasakyti tik tiek, 
kad dėl sporto tikrai aukoju ne viską, tačiau 
kai nuolat sukiesi įtemptu režimu, atrodo, kad 
negali būti kitaip. Rodos, kiti turi per daug 
laisvo laiko. Mano trenerė nuolat juokauja, kad 
ji turi daugiau laisvalaikio, nei jai reikia, tad 
mielai atiduotų man  keletą savo paros valan-
dų, nes atrodo, jog man nuolat pritrūksta laiko.

- Jei gautum tas papildomas valandas 
kam jas skirtum?

- Buvau pradėjusi mokytis prancūzų kal-
bos. Dievinu muziką, todėl mielai prisimin-
čiau, kaip skambinti pianinu. Norėčiau dau-
giau keliauti. Daug keliauju kaip sportininkė, 
tačiau norėčiau nukeliauti į kitą šalį ir pama-
tyti ją ne pro sportininko prizmę, pailsėti, 
aplankyti žymias vietas. Daugiau laiko skir-
čiau mokslams, nes tikrai yra sričių, kurios 
mane tiesiog „veža“ ir kuriomis man patinka 
domėtis, skaityti. 

- Esi sakiusi, kad esi gera mergaitė, 
turinti blogų įpročių. Ką turėjai omenyje?

- Žalingų įpročių neturiu. Tačiau mėgstu 
aštrius potyrius. Ne kartą esu šokusi su vir-
ve nuo Trijų Mergelių tilto Kaune. Taip pat 
norėčiau šokti su parašiutu, skristi oro balio-
nu, parasparniu ar pan. Labai patinka skrydis, 
laisvės pojūtis. Mielai išlaikyčiau ir motociklo 
teises. Žinoma, panašia veikla prieš svarbias 
varžybas tikrai neužsiimčiau, žinau, kad spor-
to pasaulyje į tokias pramogas žiūrima nekaip. 

- Minėjai, kad daugiau laiko skirtum 
studijoms. Studijuoji su sportu susijusią 
specialybę?

- Visiems atrodo, kad jei esi profesionalus 
sportininkas ir studijuoji, tai būtinai bus su 
sportu susijusi specialybė ar universitetas. 
Vilniaus universitete baigiau verslo informa-
cijos vadybos bakalauro studijas, šiuo metu 
taip pat Vilniaus universitete studijuoju  
rinkodaros ir integruotos komunikacijos ma-
gistrantūroje. Taigi mano sritys - rinkodara, 
darbas su informacija ir žiniomis. Esu smalsi 
ir informacija turi cirkuliuoti mano gyvenime. 
Mano rytas prasideda su informatyvia laida 
„Labas rytas“ ir baigiasi žiniomis.

- Jau galvoji apie alternatyvas spor-
tininko karjerai?

- Žinoma. Tėtis pasakojo, kad kai jis spor-
tavo, daugeliui krepšininkų atrodė, jog baigus 
sportininko karjerą jais bus pasirūpinta. Kai 
sportininko karjera baigėsi, teko galvoti, kaip 
toliau suktis gyvenime, nes dauguma jų tų 
atsarginių variantų neturėjo. Nenoriu likti be 
alternatyvų, man reikia įvairios veiklos ir sri-
čių, kuriose galėčiau save realizuoti. Jei vie-
noje srityje nepasisektų, galėčiau remtis kita. 
Apie tai pradėjau mąstyti, kai padaugėjo trau-
mų, o siekiant profesionalios sportininko kar-
jeros tai neišvengiama. Kai sėdi traumuota ir 
negali treniruotis, supranti, kokia ta karjera 
trapi. Ji gali lengvai baigtis ir tada lieki be 
jokių garantijų, tarsi tuščiomis į gatvę išva-
rytas. Jei visą savo laiką skiri treniruotėms 
ir nesimokai, neturi specialybės, interesų sri-
čių ar nesi pakankamai gudrus, kad prasisuk-
tum gyvenime, - lieki be nieko. Mano galva 
taip sudėta, kad jei nesportuoju, man reikia 
mokslų, jei nesimokau, ieškau kitokios veik-
los. Neįsivaizduoju, kaip normaliai mąstantis 
sportininkas gali galvoti kitaip.

- Esi aukšta, daili, simpatiška, atitin-
kanti pasaulinius modelių standartus. 
Karjera ant podiumo galėtų būti viena iš 
alternatyvų.

- Daug kas galvoja, kad galėčiau būti mo-
deliu.  Mokyklos laikais esu sulaukusi nema-
žai kvietimų į modelių atrankas, modelių 
agentūrų pasiūlymų. Tačiau manęs tai nesu-
domino. Esu aktyvi, man reikėjo įdomesnės 
veiklos, nei tiesiog maivytis ir būti gražiai. 
Dabar galiu džiaugtis aukštais pasiekimais 

sporto pasaulyje, galbūt netgi patekti į isto-
riją, užsienyje mane žino daug žmonių. Kol 
tai netrukdo mano sportiniams pasiekimams 
ir treniruočių procesui, galiu išnaudoti tai, 
kad turiu neblogą figūrą ir esu tinkama tam 
tikroms fotosesijoms. Esu pozavusi „Nike“, 
„AiMi“, „Impressi“ fotosesijose. Taip, tai 
smagu, man patinka kameros, dėmesys, re-
zultatai, bet ar galėčiau tuo užsiimti visą lai-
ką? Nemanau.

- Ar mada tau įdomi sritis?
- Taip, man patinka domėtis naujomis ten-

dencijomis, sužinoti, kas yra populiaru. Juk 
esu visuomenės dalis ir noriu atrodyti gerai. 
Nesu iš tų sportininkių, kurios kaip atsikėlė 
ryte, taip ir nuėjo į treniruotę. Ryte, po dušo, 
turiu bent jau pasirūpinti savo veido oda, aki-
mis, kad jausčiausi gerai. Jei esi sportininkė, 
nereiškia, kad turi būti negraži.

- Vyrauja stereotipas, kad sportinin-
kių garderobe vien sportinė apranga.

- Mano namuose dvi spintos. Didesnėje - 
sportinė apranga, kitoje - laisvalaikio drabu-
žiai. Galbūt neturiu itin daug laisvalaikiui 
skirtų rūbų, tačiau tie, kuriuos įsigyju, yra 
kokybiški ir patogūs. Kai gyveni „ant lagami-
nų“, atsirenki drabužius, kurie tau mieliausi, 
kuriuos nuolat nešioji, tad nedėvimų senienų 
nekaupiu. Turiu ir suknelių, ir aukštakulnių - 
į vakarėlį ar iškilmingą renginį atrasčiau ką 
apsirengti. Tai, kad esu sportininkė, neatlei-
džia manęs nuo pareigos būti moterimi. Rei-
kia savimi rūpintis. Nesvarbu, ar esi sporti-
ninkė, ar mokslininkė, ar politikė, ar namų 
šeimininkė - turi būti moteriška. Žinoma, 
kiek vienos moteriškumas yra savitas, subti-
lus ir individualus. Kiekviena pirmiausia turi 
suprasti, kas jai yra moteriškumas ir kaip jį 
tinkamiausiai atskleisti.

- Dažnai moteriai išvaizdos puoselė-
jimas prasideda nuo dietos. Laikaisi 
griežto mitybos režimo?

- Mama visai neseniai pasakė: jei tėvai ne-
išmokė sveikos mitybos, išmoko sportas ir 
gyvenimas. Daug pinigų išleidžiu maistui, bet 
stengiuosi pirkti kokybiškus ir organizmui ver-
tingus produktus. Nevalgau daug mėsos, bet 
ne todėl, kad esu vegetarė, o todėl, kad tiesiog 
nelabai mėgstu ją, o sportininkams reikalingų 
baltymų gaunu valgydama krevetes ar kitą. 

Kartais atrodo, 
Kad gyvenu 
Kitame laiKe

tau sKirtas 
žmogus 
tave supras 
nepriKlausomai 
nuo to, ar jis 
sportininKas,  
ar moKslininKas, 
ar sodininKas

„LaisvaLaikio“ interviu
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Žinoma, kartais norisi  ir kepsnio, tad visiškai 
atsisakyti mėsos negaliu. Jei valgyčiau bet 
ką, manau, kad ir atrodyčiau bet kaip. Būnant 
lengvaatlečiu mityba rūpintis svarbu. Verčiau 
suvalgyti 3-5 karališkas krevetes nei 3 mė-
sainius ir bulvyčių. Taip pat visada reikia pa-
galvoti, ar numetus 10 kilogramų nepakenk-
si savo sveikatai. Geriau jau sverti 5 kilogra-
mais daugiau, tačiau gerai jaustis, turėti daug 
energijos ir būti sveikam. Mane labai džiugi-
na, kad populiarėja sveika gyvensena. Ši ma-
da Lietuvą pasiekia iš Vakarų. Pavyzdžiui, 
Skandinavijoje (Danijoje) vaikai pratinami ju-
dėti nuo mažens, tose šalyse daugelis važi-
nėja dviračiais, o ne automobiliais. Smagu, 
kad ir Vilniuje atsiranda daugiau gražių inicia-
tyvų, įvairių bėgimų, maratonų, masinių tre-
niruočių ar pan. 

- Ar tave galima pamatyti valgančią 
cepelinus?

- Vis tik esu mirtingoji. (Juokiasi.) Man 
patinka lietuviška virtuvė. Pati mėgstu ga-
minti ir visai neseniai draugui pirmą kartą 
pabandžiau pagaminti žemaičių blynų. Žino-
ma, panašiais patiekalais negaliu piktnau-
džiauti, tačiau sportininkai žino, kada reikia 
laikytis griežtesnio režimo, o kada gali leisti 
sau šiek tiek nuklysti.

- Apsilankai ir greitojo maisto užkan-
dinėse?

- Į greitojo maisto užkandines užsuku ne-
bent ledų. Tačiau būna, kad kartą per metus 
užsimanau mėsainio. Suvalgau ir metus vėl 
nenoriu. Sportininkai irgi žmonės. Olimpinia-
me kaimelyje po žaidynių uždarymo ilgiausios 
eilės nusidriekė būtent prie greitojo maisto 
užkandinės.

- Nuolat pamini draugą iš Danijos. 
Tavo širdis jau užimta?

- Jau daugiau nei 6 metus. Mano vaikinas 
Valdas - buvęs sportininkas. Susipažinome, 
kai jis dar buvo bėgikas, kartu sportavome ir 
vykdavome į varžybas bei stovyklas. Bėgant 
laikui jis suprato, kad negali būti ir bėgikas, 
ir mokslininkas, tad pasirinkęs biochemiko 
kelią sportinę karjerą baigė. Šiuo metu jis 
baigė magistrantūros studijas Danijoje ir jau 

„LaisvaLaikio“ interviu

Komandinis 
sportas - ne man, 
esu individualistė
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„LaisvaLaikio“ interviu

galvoja apie doktorantūrą. Taigi jis toliau sie-
kia mokslo aukštumų ir nemanau, kad tai 
blogas pasirinkimas.

- Nemanai, kad jei jis nebūtų sporta-
vęs, nebūtų toks supratingas ir neleng-
vai tave išleistų į varžybas?

- Tau skirtas žmogus tave supras nepri-
klausomai nuo to, ar jis sportininkas, ar moks-
lininkas, ar sodininkas. Valdas yra labai supra-
tingas bei tolerantiškas žmogus ir nemanau, 
kad priekaištautų man dėl to, kad nuolat vyks-
tu į treniruotes, varžybas ar sporto stovyklas. 
Abu suprantame, kad turime savų tikslų ir jie 
ne visada sutampa. Tačiau tai laikina. Jau kal-
bame apie ateities planus ir jie po truputį pra-
deda jungtis į bendrą visumą.

- Sunku išlaikyti santykius per ats-
tumą?

- Sunku, tačiau tai nėra neįmanoma. Daž-
nai vienas pas kitą nuskrendame. Jis grįžta 
per šventes, aš nuvykstu ir nustebinu jį gim-
tadienio proga ar panašiai. Kaip ir minėjau, 
būna, kad nuskrendu pas jį vos parai ar dviem, 
turėdamas galimybę atskrenda ir jis. Tikrai 
nebūna taip, kad nesusitinkame pusmetį. Be 
to, naujausios technologijos leidžia bendrauti 
ir vaizdu. Nėra taip, kad jis mane apleidęs, o 
aš jį pamiršusi. Kadangi abu esame labai už-
siėmę, laikas greit prabėga, kartais nepastebi, 
kaip praskriejo mėnuo ar pusmetis. Kartais 
atrodo, kad gyvenu kitame laike.

- Atrodo, kad dabar labai džiaugiesi 
sugrįžusi į Vilnių. Daugelis vilniečių daž-
niau skundžiasi sostine...

- Man čia gera, gražu, o svarbiausia - viskas 
sava. Žinau Vilniaus trūkumus, tačiau jų turi ir 
kiti miestai. Daug keliauju, esu buvusi fantas-
tiškose vietose, kur žmonės gauna daugiau sau-
lės ir yra draugiškesni, bet tai nėra mano vieta. 
Visada gera grįžti į Vilnių, į ritmą, kuriame už-
augau. Sostinės senamiestis yra nuostabus, o 
juk ne visi miestai turi senamiestį. Tarkim, 
buvau Birmingame - nenoriu įžeisti ten gyve-
nančių, tačiau tai vienas prasčiausių miestų, 
kuriuos mačiau. Teko būti Romoje. Tai gražus, 
istorija alsuojantis miestas, turintis daugybę 
monumentų. Man labai patinka pasivaikščioti 
tame mieste, bet gyventi ten nenorėčiau. Tai 
visiškai kitoks, greitesnis ritmas. Nors dauge-
lis vilniečių yra pavargę ir ne visada laimingi, 
čia viskas sava, daug žalumos, senamiestis, 
šventės ir tradicijos. Tai sparčiai tobulėjantis 
miestas, kodėl juo nesidžiaugti? Galbūt reikėtų 
kiekvienam įdėti dalelę savęs į šį miestą ir jis 
dar labiau sužydėtų. Nors man jis ir taip puikus, 
labai džiaugiuosi čia būdama.   

Jei tėvai neišmokė 
sveikos mitybos, 
išmoko sportas ir 
gyvenimas

Dėl aukšto ūgio ir dailios figūros  
Airinė Palšytė neretai sulaukia 
dizainerių ir žinomų prekės ženklų 
kūrėjų pasiūlymų tapti reklamos veidu
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Veidai

Siautulingas Diletos mergvakaris

Dileta Meškaitė savo mergvakarį šventė kelias dienas
Diletos Meškaitės asmeninio albumo nuotr. 

Panašu, kad praėjęs savaitgalis atlikėjai   
Diletai Meškaitei (24) įsimins dar ilgam. 
Grupės „4 Roses“ narės kartu su artimiau-
siomis bičiulėmis Diletą pakvietė į vieną 
linksmiausių jos gyvenimo nuotykių - ke-
lias dienas truksiančią mergvakario fiestą. 

Šventė prasidėjo jaukiuose ir prabangiuo-
se grožio namuose, kur merginos lepinosi 
įvairiomis procedūromis. „Tai buvo tik graži 
iliuzija ir apgaulė, kad kelias dienas truksian-
tis mergvakaris žada vien atsipalaidavimą ir 
prabangą.  Iš tiesų paruošėme Diletai ne vie-

ną išbandymą ir užduotį, ir tam reikėjo daug 
drąsos ir pasiryžimo. Juk ne į kelias savaites 
truksiančią poilsinę kelionę ją išlydėjome, o 
į tikrą ir ne visada lengvą gyvenimą santuo-
koje“, - sakė po poros savaičių ištekėsiančios 
Diletos bičiulės.

Puikiai nusiteikusios merginos slapčiausių 
mergvakario detalių išduoti nepanoro, bet už-
tikrino, kad per šias dienas Dileta pasisėmė 
pačių geriausių emocijų, o suplanuota programa, 
ekstremalios pramogos ir išvyka į pajūrį leido 
bent trumpam pabėgti nuo kasdienių darbų. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Viena staigmenų -  
Justino Lapatinsko dainos

Šventės metu Dileta važinėjosi specialiai  jos dienai dekoruotu automobiliu
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NUOMONĖ

Ką manai?
Viso pasaulio lietuviai liepos 6-ąją, kad ir kur būtų, 21 val. kviečiami sustoti ir sugiedoti Lietuvos himną. Ar tokios tradicijos  
pakanka norint paminėti Karaliaus Mindaugo dieną, ar tinka ją švęsti masiniuose koncertuose, „Laisvalaikis“ klausė dainininkės  
Nedos MALūNAVičiūtės ir aktorės Justės ZiNKeVičiūtės.

Pati šios dienos niekaip nešvenčiu. Tik kartą draugai išsi-
tempė tokiame kaimuke himno sugiedoti, bet viskas kažkodėl man 
kėlė juoką. Tačiau pats sumanymas - giedoti himną 21 val. va-
karo bet kuriame pasaulio taške - turi prasmės. Jis lyg ir suvie-
nija visus pasaulio lietuvius. O šiaip tai yra valstybinė šventė, 
todėl, mano manymu, ji turėtų būti rimta ir solidi. Ji man nesi-
asocijuoja su masiniais koncertais, alkoholiu, girtavimu. Tiesa, 
šiemet pati esu pakviesta tą dieną koncertuoti kažkokiame gran-
dioziniame renginyje Palangoje, bus įdomi patirtis. Nesakau, 
kad per Mindaugines reikia liūdėti ir graudentis, bet galima ap-
sieiti be girtavimo. Galbūt derėtų liepos 6-ąją surengti kokį nors 
grandiozinį klasikos koncertą, kur muzikantai būtų pasipuošę 
frakais, o ne vyžomis. Kita vertus, gal užtenka ir himno giedoji-
mo? O ar jį giedame liepos 6 d., ar gruodžio 13 d. - koks skirtu-
mas. Svarbu, kad žmonės prisimena Lietuvą, jos istoriją. Juk 
šiandien istorinių žinių daugeliui trūksta. Ir pati nenoriu vai-
dinti didelės išmanėlės, istorijos peripetijų tikrai nežinau. Aps-
kritai pastaruoju metu žmonės tampa beraščiai, mokosi dėl dip-
lomo, eina ne ta kryptimi. Bet, grįžtant prie temos apie šventes, 
kuo jų daugiau - tuo geriau.

Neda Malūnavičiūtė

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Man Mindauginės yra ilgasis laisvas savaitgalis. Šitą dieną 
lieku sąžininga sau. Žinau ir vertinu mūsų istoriją, gal net su-
vokdama Lietuvos situaciją Europos kontekste kartais jaučiu, 
kad ją šiek tiek idealizuoju, bet liepos 6-oji - diena, kai išgyvenu 
gerą jausmą matydama iškeltą Lietuvos trispalvę. Reikia nepa-
miršti, dėl ko šiandien čia gyvename. O masiniai koncertai daž-
nai užgožia tai, dėl ko jie vyksta. Tai nėra pats geriausias va-
riantas. Ką kiekvienas turėtume padaryti, tai iškelti vėliavą, esant 
galimybei giedoti himną, bet svarbiausia širdyje didžiuotis Lie-
tuvos istorija, pačia Lietuva ir kurti savo šalį tokią, kuria di-
džiuotųsi vaikai, anūkai, proanūkiai. Arba kad jie bent jau ne-
norėtų iš čia emigruoti. Reikėtų sau priminti, kad esi lietuvis, 
nemenkinti savo pilietybės. Jeigu gimei Lietuvoje, būk tikras jos 
pilietis. Kiekvienam reikėtų atsakyti į klausimą, ką aš galėčiau 
padaryti, kad čia gyventi taptų geriau. Būtina kalbėti ir apie Lie-
tuvos istoriją. Vis dažniau sutinku žmonių, kurie istoriją suvokia 
ne kaip sausus faktus, jos nepaverčia herojiška, vertina įvairiai 
ir pritaiko šiandienai. Turime nemažai sukurtų dokumentinių 
filmų, kurie yra patrauklūs norint įsigilinti ir suprasti. Manau, 
kad Lietuva eina teisinga kryptimi.

Justė Zinkevičiūtė

Apie Mindaugines...
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Modelis ir žavioji televizijos projektų  
dalyvė Jolanta leonavičiūtĖ (33) 
pasisako už atsakingą ir rizikos nekeliantį 
vairavimą, tačiau radusi progą greičio  
pedalą spustelėti mėgsta ir pati. tiesa, sa-
ko Jolanta, tam geriausiai tinka lenktynių 
trasa, kur greitis yra pranašumas ir  
mažiau rizikos ką nors sužaloti. Moteris 
neturi greičio baimės, tad greitis ir  
ekstremalus važiavimas jai labai patinka.

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Manyčiau, kad turiu. Tai būtų „Audi RS5“ 

kabrioletas. Man labai patinka „Audi“ modeliai, 
o minėtasis svajonių automobilis tikrai nuos-
tabiai atrodo, labai traukia akį. Tokį esu ma-
čiusi Londone, jis buvo tokios gilios mėlynos, 
dar vadinamos karališka mėlyna, spalvos. Tuo-
met pamaniau, kad automobilį galima įsimylė-
ti iš pirmo žvilgsnio. O kabrioletas yra sena 
mano svajonė, būtų smagu tokiu važinėtis bent 
jau šiltuoju sezonu. Tiesa, labai prabangių mar-
kių sportiniai automobiliai manęs tiek netrau-
kia, į juos kol kas tik pažiūrėti gražu. Mano 
svajonės kur kas realesnės.

- Kokius reikalavimus ke-
liate besirinkdama naują auto-
mobilį?

- Saugumas, žinoma, visada 
bus pirmoje vietoje. Tiesą sakant, 
nenusimanau apie automobilius 
tiek daug, nežinau visų techninių 
parametrų. Tačiau norėčiau, kad 
automobilis būtų galingas, varomas 

keturiais ratais, nes man patinka greitis, tas 
ekstremalus pojūtis. O tokie dalykai kaip ku-
ro sąnaudos ir panašiai, labiau priklauso nuo 
finansų ir to, ką žmogus gali sau leisti.

- Ko vairuodama niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Rizikuoti žmonių gyvybėmis. Tik važiuo-
dama viena galiu sau leisti važiuoti kiek drą-
siau, daugiau manevruoti.

Jolanta leonavičiūtė: 
Ratai

Kabrioletas  yra sena mano svajonė

Automobilyje kabanti žvaigždutė 
visada primena Paryžių

irmanto Sidarevičiaus nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 5  l i e p o s  3 13

- Esate dalyvavusi ne vienose lenk-
tynėse. Lenktynių trasa jums patinka dėl 
nevaržomo greičio?

- Taip, man tikrai labai patinka greitis, 
ekstremalus vairavimas. Aš labai įsijaučiu ir 
visuomet noriu būti pirma, greičiausia ir ge-
riausia. Visgi trasa yra bene vienintelė vieta, 
kur greitas važiavimas yra pranašumas ir nie-
kam netrukdo. Be to, aš neturiu greičio bai-
mės, gal dėl to mane toks vyriškas užsiėmi-
mas ir traukia.

- Ką manote apie moteris, kurios pa-
čios nevairuoja, nemėgsta to daryti ir 
sako, kad damas turi vežioti vyrai?

- Kadaise ir aš taip galvojau, norėjau, kad 
vežiotų mane, o dabar pačiai vairuoti patinka 
labiau, norisi būti nepriklausomai. Žinoma, 
yra išimčių. Tarkime, jei vyras kviečia į su-

sitikimą ar vakarienės, norisi, kad jis pasirū-
pintų viskuo. Būtų gražu, kad jis privažiuotų 
mane paimti iš namų ir parvežtų atgal.

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

- Ypač man nepatinka kelių provokatoriai, 
kai bandai lenkti, o vairuotojas specialiai pa-

didina greitį ir neleidžia jo aplenkti. O jei dar 
iš priekio atvažiuoja kitas automobilis... Kaip 
tai pavadinti? Ko toks žmogus siekia, aš ne-
suprantu. Taip pat įtartini vairuotojai tie, ku-
rie važiuoja per lėtai, blaškosi tarp juostų, 
nerodo posūkių. Šį blogą įprotį neretai turi 
prabangių automobilių savininkai.

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Vienas gražiausių ruožų yra Italijoje, 

Toskanos regionas važiuojant link Florenci-
jos. Prancūzijos Rivjera, San Tropezas labai 
įspūdingas, visa pietinė žydroji pakrantė. O 
Lietuvoje visuomet stengiuosi išvengti au-
tostrados ir greitkelių, norisi važiuoti mažų 
miestelių keliais, ten, kur graži gamta, miškai.

- Esate aplankiusi nemažai šalių. Kur 
vairavimo kultūra jums pasirodė chao-
tiškiausia?

- Esu buvusi Šiaurės ir Pietų Amerikoje, 
Tailande, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje, Indijoje, Anglijoje, Lat-
vijoje... Oi, visas net sunku išvardyti. Indijo-
je buvau keturis kartus, tai manyčiau, kad ten 
eismas tikrai chaotiškiausias. Pirmiausia ten 
stebina transporto priemonių įvairovė, nuo 
mašinų iki dviračių, sunkvežimių, traukiamų 
vežimų ir t.t. Negana to, visi važiuoja pagal 
savas taisykles, iš trijų juostų stebuk lingai 
pasidaro penkios ir kas keisčiausia, man be-
veik neteko matyti avarijų. Jie važiuoja bet 
kaip, o atrodo, kad kažkas iš viršaus, tarsi 
kompiuteriniame žaidime, vis tiek eismą kon-
troliuoja.

- Gėdingiausias arba kurioziškiausias 
epizodas jūsų vairavimo istorijoje?

- Kai sutemus, piko metu pamiršau įjung-
ti šviesas. Sankryžoje stebėjausi, ko taip visi 
žiūri į mano pusę ir pravažiuojančios mašinos 
signalizuoja. Pradėjau po truputį nervintis, 
kodėl visiems taip užkliūna mano automobi-
lis, lyg ir KET nepažeidinėjau. Tik po gerų 
10 minučių, išvažiavus į atokesnę, mažiau 
apšviestą gatvę, supratau, kad važiavau iš 
viso be jokių šviesų.

- Kokius išskirtumėte pagrindinius 
vyrų ir moterų vairavimo skirtumus?

- Manau, kad vyrai, kelyje pamatę kliūtį, 
nori kuo greičiau ją įveikti, apvažiuoti, ap-
lenkti. O moterys atvirkščiai, jos mato kliūtį, 
bet tiesiog laikosi saugaus atstumo, nebando 
aplenkti kokio nors įžūlaus vairuotojo. Mano 
akimis, tai yra didžiausias skirtumas.

- Gal turite daiktą automobilyje, be 
kurio nepajudėtumėte iš vietos?

- Guminiai batai automobilyje būna visada, 
jei kartais lytų ar automobilis kur nors už-
klimptų. Taip pat ant veidrodėlio kabo iš Pary-
žiaus parsivežta žvaigždutė Kalėdų eglutei. Ji 
labai miela, raudonos spalvos, siuvinėta snai-
gėmis. Ji man primena nuostabų Paryžių.

13

Ratai

l Šiuo metu vairuoja: „Audi A4“
l Svajonių automobilis: „Audi RS5“ kabrioletas
l Eismo įvykių skaičius: 0
l Vairavimo stažas: 4 metai
l Dažniausias prietaras: nėra
l Gražiausia automobilio spalva: 
priklauso nuo to, koks yra automobilis, bet 
gražiausia - karališko mėlynumo

Dosjė

Jolanta Leonavičiūtė sako 
specialiai ant automobilio 

prisiklijavusi lipduką -  
„Blondinė automobilyje“



Veidai

LAUKIAME JŪSŲ

Sausas drabužių valymas, skalbimas, lyginimas
Odinių ir kailinių  gaminių valymas, impregnavimas

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Lietuviškos muzikos padangėje puikiai žino-
mas lyriškasis dainininkas SaSha Song -
Dima ŠavrovaS (31) sumanė griauti stereo-
tipą, kad atostogauti ir patirti naujų įspūdžių 
galima tik užsienyje. Dainininkas įsitikinęs,  
kad reikia mylėti Lietuvą ir nepatingėti ją  
pažinti. o jei dar turi galimybę pabendrauti  
su tigru, tai kam bereikia tų tolimų kraštų.

Po darbingo savaitgalio pajūryje atlikėjas įrodė, 
kad pailsėti ir patirti gerų emocijų galima ir gimti-
nėje. Kartu su savo naująja komanda - vadybininke 
Jorūne Stoniene ir jos dukra Ema Marija - aplankė 
Klaipėdos zoologijos parką ir pasinaudojo šiuo metu 
teikiama galimybe nusifotografuoti ir smagiai pra-
leisti laiką su neseniai gimusiais tigriukais Čiangu 
ir Neilu. „Žaidžiant ir laikant juos ant rankų apėmė 
tikras adrenalinas, ne kiekvieną dieną galime laiky-
ti plėšrūną savo glėbyje ir myluoti jį kaip mieliausią 
katiną. Puikiai suprantame, kad tokia galimybė gali 
pasitaikyti tik kartą gyvenime“, - džiaugėsi daininin-
kas. Atlikėjas tikina, kad Lietuvoje visuomet galima 
rasti, ką pamatyti, aplankyti ir dėl ko nustebti: „Ne-
pamirškime savo šalies grožio - ji tikrai nuostabi!“ 

Po trumpo, bet smagaus poilsio atlikėjas grįžta 
prie įtempto darbinio ritmo. Jau netrukus pasirodys 
pirmasis Sasha Song muzikinis vaizdo klipas jo 
naujam hitui „Tu mano mintyse“, kuris jau spėjo 
sudrebinti ne vieną naktinį klubą ir yra radijo sto-
čių topų viršūnėse.

Parengė Ringailė StulPinaitė

Sasha Song 
prisijaukino tigriukus
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Veidai

10 faktų, 
kurių nežinojote apie  
Agnę Kavaliauskaitę

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Be ko negali gyventi „Mis Lietuva 2014“ 
Agnė KAvALiAusKAitė (22) ir kodėl 
vaikystėje ją vadino „vyšnia“? tituluota 
gražuolė atskleidė keletą savo gyvenimo 
faktų, kurių iki šiol daugelis dar nežinojo.

n Mėgstamiausia gražuolės knyga yra Bru-
no Ferero (Brunno Fererro) „365 trumpi 
pasakojimai sielai“. „Šie pasakojimai lyg ma-
žytės išminties piliulės, todėl šios knygos 
negalima perskaityti vienu prisėdimu. Per 
dieną pakanka „išgerti“ vieną piliulę ir leis-
ti, kad ji ištirptų mintyse“, - sakė Agnė.
n Brangiausias iki šiol įsigytas drabužis 
Agnės spintoje - 160 eurų (550 litų) kainavęs 
žieminis paltas. Mergina neleidžia be proto 
didelių pinigų rūbams, neperka paprastos 
palaidinukės už nežmonišką sumą vien to-
dėl, kad ji yra vienetinė ar brangios kompa-
nijos.
n Iki šiol jai nesuvokiamas reiškinys yra in-
ternetas ir telefonas. „Kai „Skype“ progra-
mėlėje gali vaizdo skambučiu matyti ir kalbė-
tis su žmogumi, gyvenančiu Australijoje, man 
tai atrodo stebuklas“, - sakė „Mis Lietuva“.
n Agnės ūgis yra 172 cm, jos batų dydis - 39.
n Vaikystėje kieme su geriausia drauge 
Agnė buvo susigalvojusios slapyvardžius - ji 
buvo Vyšnia, o jos draugė Kapsulė.
n Agnės spintoje vyrauja juodos spalvos dra-
bužiai. Vasarą ji renkasi baltos, geltonos ar 
smėlio spalvos rūbus.
n Didžiausia tituluotos gražuolės fobija - vo-
rai, vabzdžiai, gyvatės ir visi kiti ne itin ma-
lonūs padarai.
n Didžiausia jos silpnybė - kava ir šokoladas. 
„Be saldumynų gal dar ir ištverčiau, bet be 
kavos - niekaip“, - šypsojosi Agnė.
n Dažniausiai gražuolės šaldytuvas būna tuš-
čias. „Mėgstu nusipirkti produktų tik vienai 
dienai, nes jei pirkčiau kelioms, suvalgyčiau 
tikrai kur kas daugiau, negu reikia“, - lieknos 
figūros paslaptį atskleidė gražuolė.
n Jos spintoje - 10 porų batų. „Suskaičiavau ir 
nustebau. Manau, tai tikrai mažai, žinant mer-
ginų silpnybę vis įsigyti kokį naują rūbą ar ba-
tų porą, net jei tai nėra būtinybė“, - sakė Agnė.
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Papasakok, kaip susižavėjai cirku.
- Gatvės cirko artistu tapau visai netyčia. 

Prieš kokius devynerius metus mano mama ir 
brolis dirbo ir gyveno Edinburge, Škotijoje. Kar-
tą padirbėti vasarai jie pasikvietė ir mane. O ten 
visą rugpjūtį vyksta gatvės cirko ir teatro festi-
valiai. Man labai patiko. Man nurovė stogą, viską 
filmavau. Lietuvoje tuo metu Klaipėdoje studija-
vau aktorinį. Kai grįžau, pradėjau kryptingai mo-

kytis cirko meno. Mane jau seniai traukė scenos 
judesys, žongliravimas, viskas, kur reikėjo fizinio 
krūvio ir savotiško savęs luošinimo. Klaipėdoje 
už juokingą sumą išsinuomojau didžiulę salę, kur 
po šešias valandas per dieną treniruodavausi.

- Viską išmokai savarankiškai?
- Taip, iš „Youtube“. Įsijungdavau ir žiū-

rėdavau, kaip koks nors dešimtmetis kažką 
vokiškai aiškina. Nieko nesupratau, bet po 
truputį išmokau. Blogiausia tai, kad kuo dau-
giau išmoksti, tuo geriau supranti, kaip visa 
tai yra paprasta, ir norisi siekti daugiau, da-
ryti sudėtingiau. Apetitas kyla bevalgant.

- Ar daug traumų teko patirti, kol vis-
ko išmokai?

- Buvo jų nemažai, bet didžiausios trau-
mos ne nuo cirko, o nuo jojimo. Juo užsiimu 
jau 20 metų. Tai buvo ir stuburas skilęs, pė-
dos kaulai sutrupinti, petys išnarintas.

- Ar dabar turi kokį nors triuką, kurį 
nori išmokti?

- Dabar turiu tikslą reguliariai viską tobulin-
ti, kad viskas pavyktų iš pirmo karto, sugalvoti, 
kaip tuos triukus būtų galima pateikti. Tuo, beje, 
ir skiriasi Vakarų ir Rytų šalių cirkas. Rytuose 
orientuojamasi į triukų kiekybę, jei žongliruoji 
trimis, tai būtinai reikia penkiais, septyniais, de-
vyniais ar dvylika. O, pavyzdžiui, Prancūzijoje 
žongliruoja žmogus trimis kamuoliukais, ku-
riems metų daugiau negu jam pačiam, kažkas 

šalia groja akordeonu, o kažkas ką nors poetiškai 
gražaus pasakoja ir visi negali atsižiūrėti.

- Kokį triuką buvo sunkiausia išmokti?
- Matyt, važiuoti dvimetriniu vienračiu. Nors 

važinėju ir mažesniu, ir atrodo, kad ratai jų tokie 
patys, mynimo žingsnis tas pats, bet visai kita 
važiavimo technika. Kai išmokau važiuoti, rei-
kėjo išmokti ir gražiai nuo jo nušokti, o ne nu-
kristi. Nes viskas yra gana pavojinga. Ypač kai 
rodai savo programą gatvėje, būna daug vaikų, 
jie būna pačiame priekyje, jie nesuvokia fizikos, 
kad jei tu, sveriantis 80 kg, esi dviejų metrų 
aukštyje, tai užgriūti ant kokio vaiko gali 160 kg 
jėga. Ir tėvai to nesuvokia. Iš dalies gal ir džiugu, 
kad jie tavimi taip pasitiki, bet kai spjaudaisi ugni-
mi, o jie sėdi ir nesitraukia, atrodo pavojinga.

- Kaip suprantu, tam reikia ne tik artis-
tinių, fizinių duomenų, bet ir fizikos žinių?

- Taip, fiziką aš labai mėgstu, išmanau ją 
per cirką. Cirkas yra tam tikra fizika, pra-
skiesta matematika. Kai kuriuos žongliravimo 
triukus galima paaiškinti tik formulėmis.

- Pasirodai ne tik Lietuvoje, bet ir už-
sienyje. Kuo skiriasi gatvės publika?

- Taip, teko pasirodyti ir Kaliningrade, ir Nor-
vegijoje Vikingų festivalyje. Publika labai skiria-
si. Pavyzdžiui, Norvegijoje pastebėjau, kad vaikai 
yra prižiūrimi per daug steriliai. Savo programo-
je turiu tokių pasirodymų, kai paprašau kokio 
nors vaiko iš publikos pagalbos - kol balansuoju 
tam tikrame aukštyje, jis man turi mesti kamuo-

Aktorius, gatvės cirko artistas  
ViAčeslAVAs MickeVičius (31)
 pasirodydamas gatvėje priverčia  
stabtelėti ir nusišypsoti net ir niūriausią 
praeivį. Nors jo triukai - žongliravimas,  
balansavimas, spjaudymas ugnimi,  
važiavimas vienračiu - cirko mene yra 
gana įprasti, įtraukdamas praeivius, 
V.Mickevičius juos padaro kaskart  
kitokius. Pats Viačeslavas yra diplomuotas 
aktorius, dirba Rusų dramos teatre,  
o laisvu metu mėgsta sodininkauti.  
Būtent tada jis gali atsipalaiduoti,  
apgalvoti savo pasirodymus, kai, kaip  
pats sako, gatvėje žmonėms parduoda 
džiaugsmą.

Gatvės cirko artistas, parduodantis džiaugsmą
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liuką į rankas. Prieš paprašydamas, visada pasi-
teirauju jo vardo. Pasirodo, Norvegijoje prieš 
kalbindamas vaiką turi atsiklausti jo tėvų, ar ga-
lima paklausti jo vardo, ar galima jį pakviesti. 
Mano pasirodymą žiūrėjo pora pažįstamų žmonių 
ir sakė, kad vos ne kas antrą minutę man galėjo 
kas nors iškviesti policiją. Tad dabar net ir Lie-
tuvoje prieš kviesdamas vaiką į pagalbą pasižiū-
riu į tėvelį ir žvilgsniu atsiklausiu, ar galima.

- Lengviau susikalbi su vaikas ar su 
suaugusiaisiais?

- Gal su vaikais. Jiems tie dalykai patinka. 
Kai žongliruoji trimis kamuoliukais, jiems 
atrodo, kad ir jų tėtis taip moka. Tėtis paima 
ir jų net išlaikyti negali.

- Turi kokių nors tabu darydamas 
triukus?

- Turiu tik tam tikrų baimių, nes bet kada 
gali nutikti nenumatytų dalykų. Pavyzdžiui, 
važinėjant ant vienračio ir besispjaudant ugni-
mi būna, kad pasikeičia vėjo kryptis, šitaip 
nusidegini plaukus ar blakstienas. Atauga, bet 
kiekvieną kartą nežinai, kas bus. Kartą buvo, 
kai lašas degiojo skysčio man pataikė tiesiai į 
akį. Laimei, buvo pasirodymo pabaiga, sėkmin-
gai praploviau akį.

- Niekada nenorėjai darbo nuo 8 iki 
17, be ugnies ir kitų pavojų?

- Ne. Mano darbas gal ir yra sunkesnis, bet 
užtat turiu keturias penkias dienas per savaitę 
laisvas. Būnu daug namie, dirbu gamtoje, sodinu, 
mėgstu kapstytis darže, tuo metu galiu apmąs-
tyti daug dalykų. Sėdimo darbo nenorėčiau. Teko 
kažkada vaikus mokyti žongliravimo, tai net ir tas 

nelabai patiko. Gal kai pasensiu ir fiziškai nebe-
galėsiu daryti šito darbo, imsiuosi mokyti kitus.

- Cirke yra kokia nors amžiaus riba?
- Ne. Teko net ir 70-metį matyti, kuris 

puikiai važinėja ir vienračiu, ir žongliruoja, ir 
ant rankų stovi.

- Vaikystėje pats irgi žavėjaisi cirku?
- Vedžiodavo tėvai, bet nelabai žavėjausi, 

nes nemačiau gerų pasirodymų. Man cirkas 
nepatiko, kol nepamačiau gatvės cirko. Ir tie 
pinigai, kuriuos gatvėje žmonės tau sumeta, 
yra sąžiningiausiai uždirbti pinigai. Jei sugebi 
parduoti savo darbą gatvėje, esi gabus.

- Per pasirodymus ne tik atlieki triu-
kus, bet ir bendrauji su publika. Turi būti 
savotiškas psichologas?

- Taip, prieš pakviesdamas padėti kelias 
minutes žmogų tyrinėju. Tai labai svarbu. 
Niekada nejuokauju apie amžių, negalią ar 
nusistovėjusius stereotipus.

- Buvo kokių nors nesusipratimų?
- Buvo toks vienas atvejis, kai rodžiau triukus 

Palangoje. Buvo daug žmonių, ne visus spėjau 
įsidėmėti, bet pastebėjau vieną stilingą jaunuolį 
ir sakau jam: ateikite, man reikia jūsų pagalbos. 
Jis papurtė galvą, kad ne. Prieš tai mačiau, kad 
jis labai įdomiai juokėsi ir daug kas juokėsi iš jo 
juoko. Aš galvoju, jei jau esi toks linksmas, ateik 
čia. Bet kai jis parodė, kad neateis, paklausiau 
kodėl. Jis parodė, kad yra kurčnebylis. Tada man 
sustingo laikas. Jis nenorėjo, nes galvojo, kad jo 
negalia jam trukdys. Tuo metu pagalvojau, kas 
čia yra neįgalūs - jis ar mes. Galiausiai vis tiek jį 
pakviečiau ir jis sutiko pagelbėti.

- Neturi planų kur nors tobulinti cir-
ko meno žinių?

- Dabar noriu išsivalyti ir užpildyti tuščią 
erdvę naujais dalykais. Jau pabosta tai, ką 
darau. Reikia daryti pertrauką. Norisi rasti 
naują kryptį. Turiu idėjų kurti ateities cirką. 
Išnaudoti kokį nors „droną“, juk jie puikiai 
gali asistuoti. Be to, artimiausiu metu norė-
čiau išsiimti iš savivaldybės leidimą, kad va-
karais Vilniuje galėčiau atlikti savo pasirody-
mus. Norėčiau čia sukurti savotišką lietuviš-
ką Monmartrą, kur susirinktų įvairaus plauko 
artistai ir rodytų savo sugebėjimus, linksmin-
tų kitus ir linksmintųsi patys.

Gatvės cirko artistas, parduodantis džiaugsmą

Aktorius Viačeslavas Mickevičius jau 

aštuonerius metus užsiima gatvės cirko menais
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Prabangioms atostogoms

Naujausia „Coocoomos“ kolekcija skirta prabangioms atostogoms Lietuvoje ir Europoje. Šį kartą 
„Coocoomos“ herojė - elegantiška keliautoja, kurios lagaminas pilnas natūralaus šlapio šilko palaidinių, 
kelnių, puikiai tinkančių karštai vasaros dienai, megztų drabužių, pagamintų iš ypač plonų natūralaus 
kašmyro ir medvilnės verpalų, tiuliu dekoruotų suknelių, kurios kiekvieną moterį pavers dama. Atostogoms 
skirti sportiniai bateliai leis jai visada jaustis patogiai ir elegantiškai. Kolekcijoje vyrauja šviesios spalvos, 
kurios moteriai suteikia įmantrumo; vilkėdama šviesų drabužį, ji visada jaučiasi aristokratiškai ir prašmatniai.

Dizainerių pasiūlymai atostogoms

StiliuS

išskirtinė Palydovė - rankinė

Prekės ženklo „kARTu“ kūrėja Ingrida Jasinskė ragina šio sezono rankinių spalvas pasiskolinti iš močiutės gėlių darželio: bijūnai - švelniai 
purpuriniai atspalviai, hiacintai - sodrūs melsvi ir violetiniai atspalviai, hortenzija - pastelinės baltos ir gelsvos derinys, frezijos - oranžinės 
spalvos variacijos. Įspūdingai atrodys ne tik iš tokių gėlių surinkta vasaros puokštė, bet ir minėtų spalvų rankinė. Šios vasaros ryškiausia 
tendencija - spalvos, patogumas ir minimalizmas. Pasak kūrėjos, visada svarbu įsiklausyti, ką kužda vidinis jausmas, dažniausiai jis neap-
sirinka. Jis sufleruoja, kad šį sezoną derėtų harmoningai perteikti vidinius jausmus išorėje, taip sukuriant komfortišką vientisą stilių.

Prabangioms atostogoms 
skirtą „Coocoomos“ kolekciją 

pristatė Vilma Javtokienė
„Coocoomos“ nuotr.
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StiliuS

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Ryškiam laisvalaikiui

Vasariška ir gaivu, skanu ir saldu, ypatinga ir be galo stilinga. Toks drabužių kūrėjos 

Julijos Žižės ir jos prekės ženklo „Wear Mad by July“ atostogų stilius. Ji laviruoja nuo 

šviesios rožinės iki baltos, kuri  dar niekada nebuvo tokia pašėlusi ir kartu tokia paprasta 

bei trokštama dėvėti kiekvieną dieną. Naujoje linijoje baltos spalvos siluetai išryškėja ir 

tarsi išsilaisvina kartu su ryškia rožine ir „stiliagos“ aplikacija. Šie drabužiai skirti  gundy-

tojai, kuri yra apžavėta ją supančio miesto grožio, kurios brangiausias aksesuaras yra jos 

pasitikėjimas savimi, kuri žavingai bėga kartu su mada asfalto džiunglėse. O madinga tai, 

kas stilinga ir užbaigia derinį sukuriant iliuziją, tarsi ilgai nebuvo galvota, ką apsirengti.

Dizainerių pasiūlymai atostogoms Per atostogas visos moterys svajoja pailsėti  
nuo darbų, tačiau stilingos jos nori išlikti visada.  
Ką vasariškam atostogų, ir ne tik, garderobui  
siūlo lietuvių drabužių ir aksesuarų kūrėjai?

Kokybiška ir stilinga rankinė ir vasarą 
yra nepakeičiamas moters aksesuaras

Deivido Gailevičiaus nuotr.

Tituluota gražuolė Simona 
Burbaitė pasipuošė prekės 
ženklo „Wear Mad by July“ 

vasaros kolekcijos modeliais
Lauryno Žižio nuotr.
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Grožio paletė

Avitaminozė: 
ko trūksta jūsų odai
Papilkėjusi oda, dažni jos uždegimai, lūžinėjantys nagai ir plaukai - tokios problemos  
ne retenybė, kai organizmo atsargų gerokai sumažėja. Kaip suprasti, kokių būtent  
vitaminų ir mineralinių medžiagų jums trūksta gerai išvaizdai palaikyti?

✓ Jei oda išsausėjo ir pleiskanoja, tapo 
neatspari uždegimams, atsiranda raudonų 

dėmių - vadinasi, organizmui trūksta vitamino A. Jis 
apsaugo odą nuo neigiamų aplinkos veiksnių.
Vitamino A šaltiniai - morkos, abrikosai, 
svogūnai, burokėliai, sviestas, kiaušinio trynys, žuvų 
taukai, kepenys.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

✓ Jei nuo menkiausio trinktelėjimo atsiran
da mėlynių, veide išryškėjo kapiliarai, or-

ganizmui neužtenka rutino (vitamino P). Kartu su vita-
minu C rutinas padeda stiprinti kraujagyslių sieneles.
Rutino šaltiniai - juodavaisiai šermukšniai, žalioji 
arbata, citrusiniai (ypač balti plaušeliai tarp skiltelių), 
vynuogės, slyvos, vyšnios, erškėtuogės, avietės, sal-
dieji pipirai, česnakai, pomidorai, rūgštynės, grikiai.

✓ Dažni dermatitai, lūpų skeldėjimas, 

žaizdelės - vitamino B2 (riboflavino) trūkumo 

pasekmė. Šis vitaminas dalyvauja medžiagų apykaitos 

ir ląstelių kvėpavimo procesuose.

Riboflavino šaltinis - alaus ir kepimo mielės, mig do-

lai, jautiena ir kiauliena, kiaušiniai, žuvis, varškė, kakava.

✓ Oda blyški, pleiskanoja, ilgai negyja 
žaizdos, slenka plaukai. Tai gali būti vita-mino B7 (biotino) trūkumas. Šis vitaminas skatina ląstelių atsinaujinimą.

Biotino šaltiniai - kepenys, ruginė duona, ryžių 
sėlenos, pupos, graikiniai riešutai, kiaušinio trynys.

✓Plaukai prarado įprastą blizgesį, o oda 

šiurkštėja ir perdžiūva. Tai rodo vitamino E 

(tokoferolio) trūkumą. Jis lėtina senėjimo procesus, 

stabilizuoja procesus ląstelių viduje.

Vitamino E šaltiniai - žuvis ir jūrų gėrybės, 

riešutai, pienas, augalinis aliejus, saulėgrąžos, 

daiginti grūdai.

✓Blyški bei sausa oda ir pamėlusios lūpos 
gali būti vitamino PP (niacino) trūkumo požymis. 

Jis dalyvauja už ląstelių kvėpavimą atsakingų fermentų 
sintezėje.
Vitamino PP šaltiniai - kviečių daigai, žuvis, 
vištiena, pienas, kiaušiniai, sūris, žemės riešutai.

✓Plaukai lūžinėja, neblizga, atrodo negy
vi, smarkiai slenka. Taip pasireiškia folio 

rūgšties (vitamino B9) trūkumas.
Folio rūgšties šaltiniai - žalios lapinės daržovės, 
pupos, mielės, rupaus malimo miltai, kepenys. 
Tačiau ruošiant maistą didelė dalis folio rūgšties 
suyra, todėl rekomenduojama ją vartoti tabletėmis 
(nuo 2 iki 5 mg per parą 20-30 dienų valgant).

✓  Oda papilkėjo ir suvyto, veide išryškėjo 
kapiliarai, atsirado pigmentinių dėmių? 

Tai rodo vitamino C trūkumą. Šis vitaminas padeda 
sintetinti kolageno skaidulas.
Vitamino C šaltiniai - citrusiniai, juodieji serben-
tai, erškėtuogės, kiviai, obuoliai, rauginti kopūstai, 
ridikai, saldieji pipirai, špinatai, salotos, žalumynai.

✓ Veide „sužydėjo“ spuogai... Be folio rūgšties, 
jums trūksta cinko ir seleno, kurie apsaugo ląstelių membranas nuo laisvųjų radikalų poveikio.

Seleno šaltinis - jūros produktai, kiaušiniai, 
subproduktai, kukurūzai, kviečių grūdai, pomidorai, česnakai, grybai, duona iš rupaus malimo miltų. 
Cinko šaltiniai - grikių, avižų, miežių kruopos, 
ankštiniai, mėsa, paukštiena.

✓ Jei oda išsausėja ir praranda stangrumą, 
plaukai plonėja ir lūžinėja, o nagai sluoks

niuojasi - jums trūksta kalcio.
Kalcio šaltiniai - sūris, varškė ir kiti pieno 
produktai, sezamai, migdolai, lazdynų riešutai, 
žuvis su minkštais kaulais, o įsisavinti jį padeda 
nesočiosios riebalų rūgštys ir vitaminai D3, K ir C.

✓ Lėtai augantys plaukai ir nagai, smulkus 
bėrimas, odos pigmentacija rodo mangano 

trūkumą.
Mangano šaltiniai - kepenys, mėsa, paukštiena, 
žuvis, pieno produktai, kruopos, špinatai, morkos, 
petražolės, burokėlių lapai, arbata, riešutai, ananasai, 
erškėtuogės, juodieji serbentai, avietės.
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Pirmi bandymai - nevykę

Kiek pamenu, 6 klasėje įvyko pirmieji ban-
dymai pasidažyti. Tik tada tas makiažas buvo 
gana padrikas, netvarkingas, matyt, todėl tie 
mano bandymai buvo trumpalaikiai ir greitai 
pasibaigė. Po to pasidailindavau tik svarbioms 
progoms - šimtadieniui, išleistuvėms ir pana-
šiai. Reguliariai dažytis pradėjau tik po tele-
vizijos projekto „X Faktorius“, kai pastebėjau, 
jog mane atpažįsta gatvėje, padaugėjo koncer-
tų. Buvimas scenoje buvo savotiškas spyris 
pasidomėti makiažu, mano kosmetinėje atsi-
rado daugybė kosmetikos priemonių. Darbas 
su profesionaliomis vizažistėmis man suteikė 
reikalingų žinių, tad dabar pasidažyti galiu net 
ekstremaliomis sąlygomis. (Juokiasi.) Nors 

vykdama koncertuoti pasigražinti stengiuosi 
dar namuose, makiažą prieš pasirodymą reikia 
padailinti. Būna, kad tenka tai padaryti 2 kvad-
ratinių metrų patalpoje ar net automobilyje 
pakeliui iš vieno koncerto į kitą. 

svarbiausias akcentas

Kokios mados vyrauja makiaže - tikrai 
nežinau, daugiau galėčiau papasakoti apie 
plaukų kirpimų tendencijas. Kai reikia pasi-
dažyti, nedvejodama renkuosi tai, kas man 
geriausiai tinka ir patinka. Mano vizitinė kor-
telė - ryškios akys. Nesvarbu, ar stengiuosi 
paryškinti akies kontūrą ir nubrėžti ilgesnę 
akies liniją, ar bandau sukurti šešėlių žaismą, 
stengiuosi, kad mano akys vizualiai atrodytų 

didesnės. Nors dabar turiu nemažą kosmeti-
nę, laisvalaikiu visgi nesidažau. Nemanau, 
kad to reikia. Kai būnu namuose, vykstu į 
sodybą ar panašiai, leidžiu odai pailsėti.

Namuose gamintos priemonės

Kaip ir kiekviena moteris, odos grožį bei 
sveikatą puoselėju kremais, prausikliais ar 
tonikais, palepinu veido kaukėmis. Dažniau-
siai naudojuosi profesionaliomis kosmetikos 
priemonėmis, tačiau jei noriu greitai ir efek-
tyviai atgaivinti veido odą, naudoju agurko 
griežinėlius. Tiesa, kiek teko išbandyti natū-
ralios kosmetikos, ji man nepasirodė itin 
efektyvi, tad ieškau man tinkančių profesio-
nalios kosmetikos priemonių. Jei noriu gilu-
minio veido valymo, apsilankau pas kosme-
tologę,  jei noriu maloniai atsipalaiduoti, - 
masažo kabinetuose. Tačiau pas specialistus 
lankausi nedažnai,  taupydama laiką kai kurias 
procedūras, pavyzdžiui, manikiūrą ar pedi-
kiūrą, namuose galiu pasidaryti ir pati.

Grožio ritualai pagal Anželą
Vos tik pasirodžiusi televizijoje įspūdingo balso savininkė AnželA AdAmoVič (28) 
patraukė žiūrovų dėmesį. nors vis labiau populiarėjančią dainininkę daugelis lygina  
su grožio dievaite merlin monro (marilyn monroe), Anžela šypsosi ir „laisvalaikio“  
skaitytojoms išduoda, kaip ji puoselėja savo išvaizdą ir kokių turi grožio paslapčių.

l Kosmetikos priemonės, kurios visuomet 

rankinėje: lūpų dažai, blizgesys, kvepalai

l Kosmetikos priemonė Nr.1: neišsiverstų ir be 

makiažo pagrindo, skaistalų, šešėlių ir be tušo.

l Mėgstamiausi kvepalai: skirtingi kvapai iš 

„Mary Kay“

aNželos favoritai
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Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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ŽvaigŽdės

Sakoma, kad tarnybiniai romanai - nieko gera. Atseit, meilė trukdo  
dirbti. Bet tokie santykiai visai ne retenybė, taip pat tarp žvaigždžių,  

kurioms anaiptol ne visada pavyksta suvaidinus meilę filmavimo  
aikštelėje neįsimylėti iš tikrųjų. Tarp kitko, garsenybės neretai  

įsipainioja į tarnybinius romanus net už savo žmonų ir vyrų nugarų.
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Meilė ekrane apsvaigino
Ryškus tarnybinio romano pavyzdys - Džonis Depas (John-ny Depp, 52), kuris dabartinę žmoną ember HerD (amber Heard, 29) sutiko „romo dienoraščio“ filmavimo aikštelėje. Tuo metu aktorius buvo laikomas pavyzdingu šeimos žmogumi, ištiki-mu neoficialiai žmonai Vanesai paradi (Vanessa paradis, 42). Tačiau blondinė ember padarė tokį įspūdį Dž.Depui, kad jis paliko pran-cūzaitę Vanesą, su kuria gyveno dešimtmetį ir susilaukė vaikų. Šių metų vasarį Džonis ant ember piršto užmovė sutuoktuvių žiedą.

Daugybė Moterų iš filMaviMo 

aikštelės

mėlynakis blondinas DžuDas Lo (Jude Law, 42) 

niekada nesiskundė moterų dėmesio trūkumu. bul-

varinė spauda nuolat rašė apie jo romanus su įvai-

riausiomis aktorėmis, nuo natali portman (natalie 

portman) iki Lindsi Lohan (Lindsay Lohan). Tikras 

faktas, kad artimi santykiai ilgą laiką siejo Dž.Lo ir 

jo kolegę iš filmo „alfis“ sieną miLer (sienna 

miller, 33) - „alfyje“ jie abu filmavosi 2004 m. Tie-

sa, iki altoriaus Džudas s.miler taip ir nenuvedė: 

pora, ne kartą išsiskyrusi ir vėl susitaikiusi, 2011 m. 

galutinai išsiskyrė.

paMiršo žMoną

Dar vienas aktorius, kuriam nepavyko atsilaiky-

ti prieš kolegę - breDas piTas (brad pitt, 51). su 

anDžeLina DžoLi (angelina Jolie, 40) 2005 me-

tais filmuodamasis veiksmo filme „ponas ir ponia 

smitai“ aktorius visiškai pamiršo, kad namuose jo 

laukia žmona Dženifer eniston (Jennifer aniston). 

Galop b. pitas tais pačiais metais išsiskyrė su 

„Draugų“ žvaigžde. Dabar bredas ir andželina, pra-

minti „brandželina“, yra vedę ir augina 6 vaikus.
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ŽvaigŽdės

aistra ir realiame 
gyvenime

Filmas „Šokis hiphopo ri-
tmu“ visiškai pakeitė Čenin-
go TeiTumo (Channing 
Tatum, 35) ir Dženos De-
van (Jenna Dewan, 34) gy-
venimus: pirma, jis jiems at-
nešė pasaulinę šlovę, antra - 
meilę. Baigus filmuoti melo-
dramą, pora išvyko kartu ilsė-
tis Havajuose. Pora susituokė 
2009 m. Čeningas ir Džena 
prisipažįsta, kad jų tvirtos są-
jungos paslaptis yra ta, jog jie 
viską daro kartu. 2013 metais 
aktoriams gimė dukra everli.

kultinė meilė

RoBeRTo PaTinsono (Robert Pattinson, 

29) ir KRisTen sTiuaRT (Kristen stewart, 25) 

santykiai užsimezgė „saulėlydžio“ sagos (2008-

2012) filmavimo aikštelėje. Jų vaidinamų herojų 

meilė ekrane buvo kvapą gniaužianti - jausmai 

liepsnojo ir realiame gyvenime. Pora buvo laiko-

ma tiesiog pavyzdine, kol mergina prisipažino, 

kad kartą buvo neištikima mylimajam su žinomu 

režisieriumi. aktoriai 2012 m. išsiskyrė. neseniai 

R. Patinsonas pasipiršo savo naujajai merginai, 

britei dainininkei Talijai Barnet (Thalia Barnett).

Pametė galvą dėl n.kidman
Būtent nuo susitikimo filmavimo aikšte-lėje prasidėjo ilgalaikiai Tomo KRuzo (Tom Cruise, 52) ir niKolės KiDman (nicole Kidman, 48) santykiai - jie susipažino 1989 m. kuriant filmą „griaustinio dienos“. Tuomet 27 metų T.Kruzas buvo vedęs septyneriais metais vyresnę aktorę mimi Rodžers (mimi Rogers), bet tai visiškai neatšaldė jo aistros nikolei. išsiskyręs su mimi, vedė nikolę - pora drauge nugyveno apie 10 metų.

komPlikuota meilė

meilė, kurią ekrane vaidino 
RaJenas goslingas (Ryan 
Gossling, 34) ir eva menDes 
(eva mendes, 41), taip pat su-
liepsnojo ir tikrame gyvenime. 
2011 metais susipažinę filmuo-
jant juostą „niujorko šešėlyje“ jie 
tapo pora. Tačiau daugeliui neti-
kėtai 2014 metais pasigirdo kal-
bos apie idealia vadintos poros 
skyrybas. Bet tų pačių metų rug-
sėjį jiems gimė dukrelė esmeral-
da Amanda ir Rajenas buvo „de-
vintam danguj“ iš laimės. Dabar 
aktorių gerbėjai spėlioja - jie kar-
tu ar ne, nes oficialių pranešimų 
apie vedybas nebuvo, bet abu kal-
ba apie dukrelės priežiūrą.

Parengė Milda KUNSKAITĖEPA-Eltos nuotr.



IŠSKIRTINIAI

III vieta 
„Noma“

Įvertinimai
„Noma“ turi dvi „Michelin“ žvaigždutes. 2010, 2011, 2012 ir 
2014 m. buvo išrinktas geriausiu restoranu pasaulyje.
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l Vieta: Kopenhaga, Danija
l Šefai: Renė Redzepis ir Danielius Žiustis 
(Daniel Giusti)
l Kainos: vakarienės be gėrimų kaina 
asmeniui - nuo 220 Eur - 760 Lt

Vakarienė Kopenhagoje -
nuo miško samanų iki grenlandiškos jautienos

Pagrindinis „Noma“ šefas  
Renė Redzepis (Rene Redzepi)

Pėterio Brinčo (Peter Brinch) nuotr.

Restorano „Noma“ 
virtuvėje dirba 110 virėjų

Jei nori paragauti tikrai gurmaniškų patiekalų, keliauk į Daniją. Kopenhagoje įsikūręs  
restoranas „Noma“ ne veltui keturis kartus buvo įvertintas kaip geriausias pasaulio  
restoranas, o šiemet pateko į geriausiųjų sąrašo trečiąją vietą. Čia 40-iai staliukų maistą 
ruošia 110 virėjų. Tiesa, staliuką rezervuoti reikėtų iš anksto - šiuo metu viskas užimta  
jau keliems mėnesiams į priekį.
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Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

IŠSKIRTINIAI

„El Celler de Can Roca“, Žirona, Ispanija„Osteria Francescana“, Modena, Italija„Noma“, Kopenhaga, Danija
„Central“, Lima, Peru
„Eleven Madison Park“, Niujorkas, JAV

Geriausių pasaulio restoranų apdovanojimai, kuriuos skiria britų žurnalas „Restaurant“, pradėti teikti 2002 m. Jie tapo atskaitos tašku daugeliui pasaulio gurmanų. Įvertinimus skiria žiuri, kurią sudaro 972 nepriklausomi eksper-tai. Tarp jų esama restoranų kritikų, virėjų, restoranų savininkų ir gurmanų.

Geriausių pasaulio 
restoranų peNKeTuKAS

Vakarienė Kopenhagoje -

Maistas
Patekę į „Noma“ restoraną svečiai pakliūva į 
visiškai kitokį negu iki šiol įprastą kulinarijos 
pasaulį. „Noma“ vakarienė susideda iš 
maždaug 20 skirtingų patiekalų, kurie nė iš 
tolo neprimena kasdienio maisto. Restorane 
siūlomi skandinaviškos virtuvės gurmaniški 
patiekalai. Čia naudojami vietiniai ar šalių 
kaimynių produktai (varškė iš Islandijos, 
Grenlandijos jautiena, Atlanto otas, miško 
uogos, vietinės daržovės ir žalumynai). 
Tradiciniai gamybos metodai paįvairinami 
moderniais gastronomijos išradimais. 
Restorane gaminami actai, produktai 
vietoje sūdomi, rūkomi, džiovinami. Vienas 
populiariausių patiekalų - saldžiosios 
krevetės, įvyniotos į laukinių česnakų lapus.

Istorija
Restoraną 2003 m. įkūrė jo šefas Renė Redzepis (Rene Redzepi) XVIII a. 

statytame sandėlio pastate Kopenhagoje. Pats R.Redzepis 2012 m. buvo patekęs 

į pasaulio įtakingiausių asmenų šimtuko sąrašą. Jo kulinariniais laimėjimais 

žavisi bene visas pasaulis. Kiekvieną mėnesį restoranas gauna beveik 100 tūkst. 

prašymų rezervuoti staliukus, kurių čia yra 40. O kulinarai kaunasi dėl vietos 

patekti į šio restorano virtuvę. Iš viso čia dirba 110 virėjų. Tiesa, net ir geriau-

siame restorane pasitaiko visko. Prieš porą metų jame apsinuodijo 63 žmonės.

nuo miško samanų iki grenlandiškos jautienos

Keptos Suomijos šiaurės elnio samanos  
su smulkintais baravykais

Mikelio Heriba (Mikkel Heriba) nuotr.
Fermentuoti agrastai su citrininių 
verbenų aliejumi ir levandomis

Restorane ypatingi ne tik 
patiekalai, bet ir interjeras

Svogūnai ir kriaušės su jūros dumblių 
aliejumi ir skruzdžių druska
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Kelionių topas

Kontrastiškoji Rumunija  
pagal Ramintą Vyšniauskaitę

Visai neseniai Rumunijoje atostogavusi 
„Power Hit Radio“ laidų vedėja  
Raminta Vyšniauskaitė (28) tvirtina, 
kad tai ne tik romantiška, įspūdingo gro-
žio šalis, bet ir vieta, kurioje, kaip prisi-
pažino, laikytis die tos neįmanoma. taigi 
Raminta „Laisvalaikiui“ atskleidė „top 9“ 
atostogų akimirkas.

Skanėstai
Tradicinį mielinį Transilvanijos saldumyną - kiurtioš 
kalačių  (panašus į šakotį skanėstas, kepamas iš 
mielinės, kiek žalios tešlos ir cukraus) - galima 
drąsiai pardavinėti ir mūsų pajūryje. Nukonkuruotų 
visus vafliukus ir kukurūzus. 

Stereotipai. Rumunija sulaužė visus 

mano galvoje susikurtus stereotipus. Tai iš tiesų 

labai graži, žalia šalis su didžiule, modernia sos-

tine Bukareštu. Ir ten negyvena vien romai. Romų 

Bukarešte beveik nemačiau.

Dietai - ne. Rumunija yra 

netinkamiau sia šalis laikytis dietos. Jie labai mėgsta 

mėsą, ypač avieną, ir įvairius miltinius patiekalus.

Spalvos.Rumunijoje pasijutau lyg pilka 

pelytė. Moterys ten dažosi daug, labai ryškiai, o 

aprangos stilius tiesiog klykia į akis!

Romantika. Rumunijoje daug 

žmonių vis dar važinėja arklių kinkytais vežimais. 

Man tai pasirodė labai romantiška! 

Alyvuogės. Rumunijoje parduotuvėse 

galima rasti daugybę rūšių alyvuogių. Aš dievinu 

alyvuoges. Dėl to galėčiau Rumunijoje ir pasilikti. 

(Šypsosi.)

Kerintys vaizdai 
Transilvanijoje būtinai reikia pabandyti 

kopimą į kalnus slidinėjimo trasomis. Labai 

gražūs vaizdai atsiveria būnant viršuje.
Parengė Ringailė StulPinaitė

Nesusipratimas
Rumunai negalėjo suvokti, kaip mes ieškome ežero, 
norėdami išsimaudyti, nes 27 laipsniai šilumos 
jiems atrodė baisus šaltis. Paklausti, kada jie lenda į 
vandenį, rumunai atsakė - RUGPJŪTĮ!

Ramintos Vyšniauskaitės asmeninio albumo nuotr.

Rūmai ir pilys 
Bukarešto parlamento rūmai yra įspūdin-

gas statinys, kuris savo dydžiu nusileidžia 

tik Pentagonui, nes yra antras pagal dydį 

administracinis statinys pasaulyje. Taip 

pat nepakartojamai atrodo Brano pilis, 

dažnai vadinama Grafo Drakulos pilimi.
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KaleidosKopas

Londonas pripažintas populiariausiu 
miestu tarp turistų - skelbia britų leidi-
nys „The Independent“, remdamasis 
mokėjimo sistemos „Mastercard“ atlik-
tu tyrimu.

Tikimasi, kad 2015 metais Didžio-
sios Britanijos sostinėje apsilankys 
apie 18,82 mln. turistų, jie išleis čia 
apie 13,3 mlrd. svarų.

Per septynerius metus Londonas 
jau penktą kartą išrinktas populiariausiu 
turistų miestu. Antru lankomiausiu 
miestu šiemet pripažintas Bankokas. 
Tailando sostinėje šiemet tikimasi su-
laukti 18,24 mln. turistų. Trečioje vie-
toje atsidūrė Paryžius, ketvirtoje - Du-
bajus, penktoje - Stambulas. Dešimtuke 
taip pat atsidūrė Niujorkas, Singapūras, 
Kvala Lumpūras, Seulas ir Honkongas.

Prahoje - rekordinis  
skaičius turistų

Čekijos sostinėje Prahoje pernai apsilankė rekordinis 
skaičius turistų - 6 milijonai. Daugiausiai atvyko vokiečių, 
rusų ir amerikiečių. Ir nenuostabu - juk Praha patenka į pa-
saulio lankomiausių vietų dvidešimtuką. Na, o viena lanko-
miausių vietų pačioje Prahoje - Karolio tiltas. Tai vienas iš 
18 Prahos tiltų, kurie tartum perlų vėrinys jungia Vltavos 
upės krantus. Norintys apžiūrėti skuptūras ant tilto, privalė-
tų keltis su aušra ir ateiti čia, kol dar neprasidėjo turistų ant-
plūdis, nes šis senovinis tiltas dieną ir vakare primena Ka-
ziuko mugės grustynes, o ne ramią pasivaikščiojimų vietą. 
Mat, be turistų gausos, tiltas nusėtas suvenyrų, papuošalų, 
įvairių skanėstų pardavėjų, taip pat dailininkų, muzikantų.

Ne vieną turistą nustebina vakariniame Vltavos upės 
krante esanti Kampa sala, nuo miesto atskirta upės kanalu.

Traukos centras - Karolio tiltas
EPA-Eltos nuotr.

Kanalų yra ir Prahoje

Londonas - turistų 
lankomiausias miestas pasaulyje
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Baku garsinantis 
architektūros šedevras

Į lankytinų Azerbaidžano sostinės Baku vietų sąra-
šą įtraukiamas ir Heidaro Alijevo vardo kultūros centras, 
kurį tikrai verta aplankyti. Ypač tiems, kas domisi ar-
chitektūra. Mat irakiečių kilmės britų dizainerė Zaha 
Hadid (Zaha Hadid, 64), sukūrusi šį modernų pastatų 
kompleksą, yra viena žymiausių šių laikų kūrėjų ne tik 
architektūros, bet ir dizaino srityje. Jos projektuoti pas-
tatai yra tapę legendiniais dėl savo originalumo - 
Z.Hadiddarbų galima rasti Jungtinėje Karalystėje, JAV, 
Italijoje, Kinijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse.  
Z.Hadid - pirmoji moteris, kuriai 2004 m. paskirtas Pritz-
kerio prizas, vadinamas architektūros Nobelio premija.

Paryžiuje - karščio banga
Paryžiečiai ir turistai gaivinasi Trokadero sodų fonta-

nuose priešais Eifelio bokštą, nes į Prancūzijos sostinę 

plūstelėjo karščio banga - jau ne vieną dieną temperatūra 

čia pakildavo virš 30 laipsnių karščio, o artimiausiomis die-

nomis prognuozuojama 38 laipsnių temperatūra.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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rubriką pristato „Gaumina“
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Ar viešojo transporto bilietu įmanoma pa-
remti benamius vaikus? Kaip kremo bu-
teliukas gali priminti apie pakartotinį te-
pimą? Ar įmanoma tolimas šalis padaryti 
dar labiau pasiekiamas ranka? Atsakymus 
į šiuos klausimus rasite čia.

Vietoj išVadų
n Viešojo transporto įmonė ir benamius gelbstinti 

organizacija kaip ir neturi nieko bendro, tačiau 

jas sujungusi idėja gali padėti sukurti sėkmingą 

reklaminę kampaniją.

El.reklama: sėkmės garantas - idėja
internetas

labdara iš viešojo  
transporto bilieto

Kas?
„Ladder“ ir „Public Transport 

Victoria“.

Kokia situacija?
Antrame pagal dydį Australijos 

mieste Melburne kasdien gali sutik-
ti daugiau kaip 25 tūkst. benamių 
vaikų. Norinčių jiems padėti tikrai 
yra, tačiau kaip piniginę auką pa-
versti ne vienkartine, o ilgalaike pa-
galba?

Ką padarė?
Metro, geležinkelio ir autobusų 

stotyse pastatė interaktyvius stendus. 
Juose matomas jaunuolis, kuriam rei-
kia jūsų pagalbos. O šalia ištiestų 
rankų įmontuotas viešojo transporto 
kortelių skaitytuvas. Vos tik perbrau-
kiate magnetinį bilietą, ir vienos ke-
lionės suma įkrinta į labdaros orga-
nizacijos sąskaitą.

rezultatai?
Kūrėjai tvirtina, kad vien prie 

technologijos gamybos sugaišo dvejus 
metus, tačiau jau dabar planuojama 
ją integruoti ir kituose miestuose.

https://goo.gl/qxr6Qk
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El.reklama: sėkmės garantas - idėja
internetas

kalbantis kremo  
buteliukas

Kas?
„Vitality Brands“.

Kokia situacija?
Australijoje tikrai karšta, tad nieko 

keisto, kad paplūdimiai čia nuolatos 
nusėti poilsiautojų. Kartu su smagiąja 
dalimi atsiranda ir ta, apie kurią kal-
bėti ne taip ir malonu. Turiu galvoje 
odos vėžį, kuriam persikaitinimas sau-
lėje daro didžiulę įtaką. Kaip žmonėms 
priminti reguliariai teptis apsauginiu 
kremu?

Ką padarė?
Į kremo buteliuką integravo mikros-

chemą. Vos tik atidarote dangtelį, iškart 
susijungiama su jūsų išmaniuoju tele-
fonu. Programėlė supranta, kad ką tik 
išsitepėte apsauginiu kremu, ir žino, ka-
da tai reikės daryti pakartotinai. Galite 
nesukti dėl nieko galvos ir lepintis sau-
lės voniomis, nes po kelių valandų gau-
site garsinį priminimą.

rezultatai?
Milijoninių pardavimų nesitikima, 

tačiau padidėjęs susidomėjimas jaučia-
mas jau dabar.

http://reapplyreminder.com

Pajusk, koks oras svečioje šalyje

Kas?
„Arlanda Airport“.

Kokia situacija?
Šiais laikais vos už keliasdešimt eurų 

galima nusigauti į tolimiausias pasaulio 
šalis. Dar niekada keliauti nebuvo taip pa-
prasta, bet šioje srityje paslaugas teikiančios 
įmonės nori dar labiau sužavėti savo klien
tus. Štai vienas Stokholmo oro uostas pa-
bandė užkonservuoti užsienio kraštų orą.

Ką padarė?
Oro uoste sukurta speciali instalia-

cija. Didžiulėje veidrodinėje dėžėje trejos 
durys, prie kiekvienų pakabintas ekra-
nas su visa informacija. Į ekranus trans-
liuojamas šalies pavadinimas, tempera-
tūra ir kiti parametrai. Na, o vos užėjus 
vidun viskas atkurta idealiai taip, kaip 
ten šiuo metu yra. Įsivaizduokite, paten-
kate į Dubajų pristatantį kambarį ir iš-
kart padvelkia lengvas vėjas, prožektoriai 
imituoja saulę, o oras kaista nuo karščio.

rezultatai?
Pristatomojo vaizdo klipo peržiūrų 

skaičius nėra įspūdingas, vos 30 tūkst., 
tačiau oro uosto darbuotojai tvirtina, kad 
kartais prie įėjimų nusidriekia eilės.

https://goo.gl/6vkm0a
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Psichologijos kodas

vaikystėje viską nuspręsdavo kiti

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai tik 
ekstremalių pramogų atmaina. Juk daugybė žmo-
nių ieško aštrių pojūčių: vyksta ekskursijos į 
kalėjimus, psichiatrijos ligonines ar pilis su vai-
duokliais. Kai kam tokie aštrūs pojūčiai gal yra 
vaikystės prisiminimai, kai jis buvo verčiamas 
valgyti manų košę ir statomas į kampą arba ken-
tėjo bendraamžių patyčias. Bet čia viskas yra 
sudėtingiau, mano psichologai. Vaikystėje beveik 
visi svajoja greičiau suaugti, įsivaizduodami, kad 
būdami suaugę turės daugiau laisvės ir galimy-
bių. Bet sulaukę atitinkamo amžiaus suvokia, 
kad branda sukuria gerokai daugiau problemų, 
negu suteikia laisvių: dabar atsakome už save, 
reikia daryti karjerą, užsidirbti pinigų, susitvar-
kyti asmeninį gyvenimą, rūpintis šeima, spręsti 
būsto ir finansų klausimus ir taip toliau... Metams 
bėgant mes pradedame nostalgiškai prisiminti 
vaikystę. Mums tampa gaila to laimingo ir nerū-
pestingo laiko, kai galėjome laisvai džiaugtis gy-
venimu, kai viską už mus spręsdavo kiti, o mums 
reikėjo tik klausyti tėvų ir gerai mokytis.

vaikas glūdi kiekvieno sieloje

Iš tiesų vaikas glūdi kiekvieno iš mūsų sie-
loje, bet mes dažnai stengiamės jį „paslėpti“ 

kuo giliau. Įsivaizduojame, kad būdami tokie 
nuoširdūs, tiesmukiški ir naivūs kaip vaikystė-
je, rodydami silpnumą ir nepasitikėdami savimi 
tapsime labai pažeidžiami... Todėl stengiamės 
„užsisegioti visas sagas“ ir vaizduoti solidžius, 
svarbius individus, kurie visada savimi pasitiki 
ir visada žino, kaip elgtis vienoje ar kitoje situ-
acijoje. Bet juk neretai karjera arba asmeninis 
gyvenimas mums tampa tik vaikiško žaidimo 
atmaina, kai reikia nugalėti konkurentus ir pa-
siekti rezultatą - išsikovoti pareigybę, užkariau-
ti mylimą žmogų ir pan. Yra žmonių, kurie ne-
nori suaugti ir nuolatos ieško, kam perduoti 
atsakomybę už savo likimą. Tokie žmonės va-
dinami infantiliais. Jie labai dažnai nenori dirbti, 
bent jau rimtai, mėgsta be saiko linksmintis ir 
bando priversti aplinkinius pildyti jų pageidavi-
mus. Jei partneris primygtinai reikalauja, kad 
jis elgtųsi kaip suaugęs, toks žmogus dažniau-
siai tiesiog pabėga ir ieško kito „globėjo“.

Pasitaiko ir psichikos sutrikimų, kuriuos pa-
prastai sukelia stresas, kai žmogus ima jaustis 
esąs vaikas arba paauglys, pavyzdžiui, bijo, kad 
tėvai, auklėtojai arba mokytojai jo nenubaustų 
už kokį nors nusižengimą... „Vaikiškumas“ tam-
pa savotišku kokonu, apsaugančiu nuo žiaurios 
aplinkinės tikrovės, o svarbiausia - nuo būtiny-
bės atsakyti už tai, kas gyvenime vyksta dabar. 
Ir priešingai, jei pernelyg stengiamės būti atsa-

kingi už viską, negauname galimybės atsipalai-
duoti ir paleisti į laisvę savo vidinį vaiką. Būtent 
tokiems žmonėms ir buvo įkurtas Bruklino vai-
kų darželis.

Darželio suaugusiems terapija

Kol kas grupėje yra šeši žmonės. Tarp jų -
rašytojas, teisininkas, programuotojas... Darželio 
tvarkaraštis mažai kuo skiriasi nuo įprasto: au-
klėtiniai žaidžia, lipdo, piešia. Po pietų eina mie-
goti, paskui valgo pavakarius kaip tikri mažyliai. 

Retkarčiais darželyje vyksta net tėvų susirinki-
mai. Atsivesti tėvus nėra privaloma, užtenka 
pasikviesti bet kokius du suaugusiuosius - gi-
minaičius, draugus arba pažįstamus. Mokestis 
už grupės lankymą yra diferencijuotas ir priklau-
so nuo klientų - vidutiniškai nuo 333 iki 999 
dolerių per mėnesį. Pasak vaikų darželio stei-
gėjos, pagrindinė mintis yra ta, kad suaugusieji 
galėtų „neilgam paleisti į laisvę viduje tūnantį 
vaiką“. Tai jiems padeda lengviau žiūrėti į gyve-
nimą ir įgyti pasitikėjimo savimi. Taip pat jie 
gali gerai leisti laiką su panašiais į save.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Niujorko Bruklino rajone neseniai buvo atidarytas neįprastas vaikų darželis.  Jo auklėti-
niai yra suaugę žmonės. Ne, visai ne silpnapročiai, kaip būtų galima pagalvoti. Visi jie  
intelektualūs ir gyvenime nemažai pasiekę. Kas gi šiuos žmones skatina grįžti į vaikystę?

Yra žmonių, kurie 
nenori suaugti ir 
nuolatos ieško, 
kam perduoti 
atsakomYbę už 
savo likimą

Nauja mada:
vaikų darželis suaugusiesiems
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KAS?  
„Slow Magic“.

Pasislėpęs po kauke, 
bet lietuviams jau 
pažįstamas elektro-
ninės „chillwave“ 
mu zikos vėliavnešys 
„Slow Magic“ su-
grįžta. Šį kartą sezo-
nas bus palankus 
mėgautis kosmosiš-
ka ir vasara kve-
piančia muzika. 
Publiką žada įaud
rinti būgnų ritmai 
ir įspūdingos švie-
sos, kuriose maudy-
sis atlikėjo paslap-
tinga persona.

KUR?  
Menų fabrikas 
„Loftas“,  
Švitrigailos g.29, 
Vilnius
KADA? 
Liepos 3 d. 19 val.
UŽ KIEK? 
6,8-15 Eur - 
23,48-51,79 Lt.

KAS? Tradicinis bėgimas 
„Aplink Žaliuosius ežerus“.

Liepos 6 dieną ir vėl visus patriotiškai nusiteikusius bėgimo en-
tuziastus prie Žaliųjų ežerų 26ąjį kartą sukvies tradicinis bėgi-
mas „Aplink Žaliuosius ežerus“, skirtas Valstybės dienai ir Žal-
girio mūšio 604osioms metinėms paminėti. Pirmasis Lietuvoje 
pradėtas organizuoti bėgimas turi jau nuosaikių gerbėjų ir bėgi-
mo legendų. Bėgikų laukia speciali 11,5 km ilgio trasa gražiau-
siomis Žaliųjų ežerų vietomis.

KUR? Žaliųjų ežerų paplūdimys.
KADA? Liepos 6 d. 11 val.
UŽ KIEK? 3 Eur - 10,36 Lt.

rekomenduoja

GIDAS

KAS? „Black Water“.

Pirmąjį liepos penktadienį terasą okupuos 

elekt roninės muzikos kūrėjų duetas „Black  

Water“. Asmeniškai pakviesti į šių metų  

„Tallinn Music Week“, prieš kelis mėnesius pri-

statę debiutinį EP „Let’s Pretend“, subrendę ir 

smarkiai ūgtelėję buvę elektronikos romantikai 

„Ele 7“, o dabar  „Black Water“, arba Mantas 

Ažondenis ir Vaidotas Mikulka, žada apipinti 

Vasaros terasą „minimal“, „techno“ ir hauso 

gijomis.

KUR? Vasaros terasa, Vilniaus g.39, Vilnius.

KADA? Liepos 3 d. 20 val.

UŽ KIEK? Nemokamai.
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Ką veikti savaitgalį?
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KAS? Gyvosios 
archeologijos dienos 
Kernavėje.

Tarptautinis eksperimentinės 
archeologijos festivalis, skir-
tas Mindaugo karūnavimo - 
Valstybės dienai paminėti. 
Ant Pilies kalno ir Pajautos 
slėnyje vėl kaip kadaise 
skries taiklios lankininkų 
strėlės, savo sugebėjimus de-
monstruos daugybė nagingų 
amatininkų. Nepakartojamą 
atmosferą sustiprins senosios 
muzikos garsai ir gardžių 
valgių, ruoštų pagal vidu-
ramžių receptus, kvapai. Fes-
tivalis supažindina su atkur-
tais proistorės ir ankstyvųjų 
viduramžių amatais, protė-
vių gyvenimo būdu. Lanky-
tojai galės atsiskelti titnago, 
nusižiesti puodą, nusikalti 
monetą, iššauti iš lanko.

KUR? Kernavės kultūrinis 
rezervatas, Kerniaus g.4A, 
Kernavė.
KADA? Liepos 4-6 d.
UŽ KIEK? 3 Eur - 10,36 Lt.

KAS? Burbuliatorius.

Tai reguliarus miesto žaidimas, kuris vyksta visą vasarą kas antrą pirmadienį 18.30 val. 
Lietuvos ir užsienio miestuose. Šio renginio ypatumas yra ne tik jo periodiškumas, bet ir tai, 
kad jis vyksta daugiau nei 15-oje Europos miestų vienu metu. Burbuliatoriaus tikslas - at-
gaivinti viešąsias miesto erdves, paskatinti miestelėnus eksperimentuoti. Tai atviras įvykis, 
ir dalyvauti jame gali kiekvienas norintis. Tereikia atsinešti muilo burbulų indelį (sau ir 
praeiviui) į paskelbtą vietą ir „užburbuliuoti“ ją kartu su kitais miestelėnais.

KUR? Lukiškių aikštė, Vilnius.
KADA? Liepos 6 d. 18.30 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

SmalSiemS

Ką veikti savaitgalį?
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Kai aktorė Eva Gryn (Eva Green) pasirodė 
filme „nuodėmių miestas“, ji kaipmat įgi-
jo „blogos mergaitės“ įvaizdį. Tiesa, toks 
įvaizdis jai nekelia problemų. Iš pirmo 
žvilgsnio ji iš tiesų yra neprieinama, šal-
ta ir fatališka. 35 metų jubiliejų netrukus 
minėsianti aktorė šiandien pasitiki savimi 
ir drąsiai demonstruoja ne tik savo talen-
tą, bet ir neblėstantį moteriškumą.

Pradedant pirmuoju vaidmeniu režisieriaus 
Bernardo Bertoluči (Bernardo Bertolucci) fil-
me „Svajotojai“ E.Gryn iki šiol ekrane atiten-
ka paslaptingi ir pavojingi personažai. „Man 
patinka personažai, kurie turi paslapčių. Smagu 
nežinoti visko“, - sakė aktorė. Paklausta, ar 
nenorėtų suvaidinti kokioje nors komedijoje, 
Eva prisipažino, kad toks pasiūlymas jos nesu-
trikdytų, atvirkščiai - ji mielai išbandytų save 
tokiu amplua. Kartais perdėtai seksualūs per-
sonažai net ir jai pabosta. „Kai filmavausi filme 
„Svajotojai“, nemaniau, kad paskui visi žurna-
listų klausimai bus tik apie nuogumo scenas. 
Visi klausimai tik ir sukosi apie tai. Nesupran-
tu, kodėl žmonės iš to padarė tokią sensaciją. 
Kartais net pasijusdavau kaip kokia pornogra-
fijos aktorė“, - piktinosi E.Gryn.

Nors būdama paauglė Eva buvo gana komp-
leksuota ir uždara asmenybė, polinkį į aktorys-
tę ji paveldėjo iš savo mamos - žinomos aktorės 
Marlen Žober (Marlene Jobert). Aktorė vaikys-
tėje peržiūrėjo bene visus filmus, kuriuose vai-
dino mama. „Ji labai spontaniška, instinktyvi, 
bet kartu ir trapi. Ji lyg mažas paukštelis, kuris 
labai skiriasi nuo manęs“, - sakė aktorė. Gal dėl 
to mama nesišvaisto patarimais, kaip Evai elg-

tis vienoje ar kitoje situacijoje. „Kartais aš ne-
rimauju dėl daugelio dalykų, bet mama visada 
pataria nesinervinti. Ji gali su manimi aptarti 
vaidmenį, peržiūrėti scenarijų. Anot jos, vaidy-
ba yra labai sunkus darbas. Sunkiausia nuolat 
būti priklausomai nuo kitų žmonių įvertinimo. 
Kartais turi užsidaryti ir nepriimti visos kritikos 
asmeniškai“, - apie aktorių darbo trūkumus pa-
sakojo E.Gryn.

Ji prisiminė ir labiausiai nenusisekusią 
atranką savo gyvenime. „Kai pasakiau savo 

tekstą, režisierius pasakė: „Žinai ką? Ne.“ Jis 
buvo labai šiurkštus ir nemandagus. Dėl to 
dabar jis mano juodajame sąraše“, - šypsojo-
si aktorė ir nepanoro atskleisti, koks režisie-
rius tai buvo.

Apie savo asmeninį gyvenimą E.Gryn kal-
ba mažai. Šiuo metu ji su niekuo nesusitiki-
nėja. Jos planuose - kuriam laikui sustabdyti 
darbus Holivude ir grįžti į teatrą.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

l Eva Geil Gryn (Eva Gaelle Green) gimė 1980 m. 
liepos 6 d. Paryžiuje, Prancūzijoje aktorės Marlen Žober 
(Marlene Jobert) ir stomatologo Volterio Gryno (Walter 
Green) šeimoje.
l Ji turi seserį dvynę, kuri baigė ekonomikos studijas.
l E.Gryn aktorės karjerą pradėjo teatre, o debiutas 
didžiajame ekrane buvo Bernardo Bertoluči (Bernardo 
Bertolucci) filme „Svajotojai“. Kadangi filme buvo daug 
nuogų scenų, tiek jos agentas, tiek aktorės tėvai tikėjosi, 
kad Eva šito vaidmens nesiims. Bet likus vos savaitei iki 
filmavimų pradžios jai buvo pasiūlytas vaidmuo.
l Didysis jos šuolis į aukštumas buvo 2005 m., kai ji 
gavo Bondo merginos vaidmenį filme „Kazino „Royale“. 
Po šio vaidmens Eva tapo tikru sekso simboliu. Ji ne 
kartą puikavosi aukštomis pozicijomis karščiausių 
žvaigždžių šimtuke.
l Laisvalaikį ji mėgsta leisti namuose užuot ėjusi į 
vakarėlius. Ji groja pianinu ir fleita.
l Aktorė kolekcionuoja kaukoles ir vabzdžius.
l Natūrali aktorės plaukų spalva yra šviesi, tačiau 
būdama dar paauglė ji pradėjo dažytis juodai.

Įdomūs faktai

Fatališkoji Eva Gryn

Aktorė Eva Gryn (Eva Green) šiuo 
metu planuoja grįžti į teatro sceną

EPA-Eltos nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

 „Gustavo enciklopedija“

Audriui Rakauskui
pelnė garbės apdovanojimą

2015 m. liepos 3-9 d.

Plačiau apie laidos „Gustavo enciklopedija“ 

autoriui skirtą apdovanojimą - 39 p.
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Programų vaikams 
Pasirinkimas 

Kadangi mano sūnui jau yra dešimt metų, 
jis pats atsirenka, ką žiūrėti. Kai kurias laidas 
ar filmukus įsirašo, žiūri be reklamų tai, kas 
jam patinka. Programų vaikams yra, bet no-
risi ko nors koncentruoto. Pavyzdžiui, mano 
sūnus nori animacinių filmukų, todėl nežiūri 
tų laidų, kur yra daug pokalbių.

Dokumentika 

Deja, Lietuvoje jos daug nerodo. Naciona-
liniame kanale būna laidų, bet komerciniuose 
kanaluose ji nėra tokia paklausi „prekė“. Ma-
ne domina ir gyvūnai, ir istorija, ir kulinarija, 
ir kelionės, ir iškilių asmenybių biografija.

televizijos kėlimasis  
į internetą 

Tai populiarėja ir, manau, kad tai privalu-
mas. Man ir pačiai gerai savo klaidas pažiū-
rėti. Be to, šitaip žiūrint sumažėja reklamų 
kiekis, laidą gali žiūrėti bet kur ir bet kada.

kelionių laiDų trūkumas 

Tokios kelionių laidos, kuriose keliauja 
žvaigždės, manęs nedomina. Norėtųsi profe-
sionalios laidos. Jei kas imtųsi tokią kurti ir 
nuodugniai parodyti vieną ar kitą šalį, būčiau 
pirmoji tokios laidos žiūrovė. Bet žinau, kad 
tai kainuoja daug laiko ir resursų.

skanDalai ir kriminalai 

Fantazijos mūsų prodiuseriai turi. Bet pir-
miausia viskas remiasi į finansus ir reitingus. 
Pas mus žiūrimos tos laidos, kur yra kuo dau-
giau nuogybių, skandalų ir kriminalų. O tai 
yra graudu. Nes tai visuomenės neaugina.

smurtas Per televiziją 

Aš suprantu, kad televizija rodo tai, ką 
žmonės žiūri. Bet man apmaudu, kad mūsų 
televizijose yra labai daug smurto. Stengiuo-
si pati to nežiūrėti ir savo vaiką apsaugoti nuo 
to. Geriau nueiname į kiną.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

trumPai

Rugsėjį TV3 eteryje pasirodys naujas, komiškas, 
kriminalinis serialas „Bruto ir Neto“, kuriame 
pagrindinius vaidmenis atliks aktoriai Šarūnas 
Banevičius, Jonas Gricius, Asta Baukutė ir kiti. 
Serialas pasakos dviejų draugų istorijas, kurie dėl 
savo naivumo atsitiktinai taps mafijos medžiojamais 
žmonėmis. TV3 premjera žiūrovams turėtų patikti 
ne tik dėl humoro, bet ir dėl nenuspėjamo siužeto. 
„Serialas bus visai kitoks nei įprasta - greitesnis, akty-
vesnis, su labai gero humoro prieskoniu. Panašaus 
serialo Lietuvoje dar nesame matę“, - sakė aktoriai.

TV3 muzikinio projekto „X Faktorius“ antrojo sezono 
laimėtojas Žygimantas gečas pristato naują 
dainą „Like You“, gimusią prestižinėje, pasaulinio 
garso studijoje „Sony Music Entertainment“. Šią 
galimybę jam suteikė „X Faktoriaus“ komanda. 
Nugalėjęs savo konkurentus, Žygis ne tik laimėjo 
projektą, gavo solidų muzikinį prizą, bet ir galimybę 
įrašyti dainą „Sony Music Entertainment“ studijo-
je. Naująją savo dainą Ž.Gečas vertina palankiai. 
Didžiausias vaikino noras - kad ją pamiltų kuo 
daugiau tautiečių.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS
Televizijos pliusai ir minusai pagal

Agnę Zacharevičienę
TV
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TV1 5,4 %
Lietuvos rytas TV 4,1 %
PBK 3,3 %
TV6 3,2 %
TV8 2,4 %

Info TV 2,3 %
REN Lietuva 2,1 %
LRT Kultūra 0,9 %
Video ir DVD 0,6 %
Liuks! 0,5 %

Lietuvos rytas TV 4,2 %
TV6 4,1 %
TV1 4,1 %
PBK 3,1 %
Info TV 2,9 %

REN Lietuva 2,3 %
TV8 1,8 %
LRT Kultūra 1,2 %
Liuks! 0,7 %
Video ir DVD 0,7 %

LNK 14,2 %

TV3 14,2 %

LRT Televizija 
9,1 %

BTV 8,1 %

TV3 15,9 %

LNK 15,6 %

LRT Televizija 
10,1 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 TV3 ŽINIOS TV3 6,7

2 LNK ŽINIOS LNK 6,7

3 ŠREKAS. ILGAI IR LAIMINGAI TV3 5,9

4 MOTERYS MELUOJA GERIAU.  
 KRISTINA TV3 5,7

5 ŠEIMŲ ŠVENTĖ LNK 5,6

6 AFIGIENA MOKYTOJA LNK 5,3

7 TIKRAS GYVENIMAS LNK 5,2

8 PONAS IR PONIA GANGSTERIAI LNK 5,1

9 NE ANYTA, O MONSTRAS LNK 4,9

10 BADO ŽAIDYNĖS.  
 UGNIES MEDŽIOKLĖ TV3 4,9

Duomenys: TNS LT, 2015 m. birželio 22-28 d.

reitingai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 19,8 %

Kiti  
kanalai 23,5 % NTV Mir Lietuva 6,8 %NTV Mir Lietuva 5,8 %

LNK vakaro žinių vedėja AGNĖ 
ZAchAREVIčIENĖ (35), matyt, viena iš tų 
žmonių, kurie televizijoje praleidžia dau-
giau laiko negu prie televizoriaus. Lais-
valaikiu ji mieliau renkasi pasivažinėjimą 
dviračiais, apsilankymą kine ar pasivaikš-
čiojimą parke. Prisėsti prie televizoriaus ją 
kartais suvilioja dokumentika apie gyvū-
nus, keliones, istoriją, iškilias asmenybes, 
tačiau moteris ypač vengia laidų, kuriose 
vyrauja skandalai ir kriminalai.

BTV 7,1 %
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TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Atėjęs priimti garbės ženklo A.Rakaus-
kas sakė, kad tai jam buvo savotiška staig
mena. „Susiruošiau eiti į Kultūros ministe-

riją, o sūnus ir klausia, ar žinau, ko mane ten 
pakvietė. Pasakiau, kad, matyt, barti per ju-
biliejų negausiu, bet dėl ko kviečia, nenuma-
niau. Tada sūnus papasakojo“,  sakė „Gus-
tavo enciklopedijos“ autorius.

Laida „Gustavo enciklopedija“ gyvuoja 
jau 15 metų, o pats A.Rakauskas LRT dirba 
jau 25 metus. „Gyvename visuomenėje, dir-
bame ne sau, o aplinkai, žmonėms, su kuriais 
gyvename, bendraujame. Šis įvertinimas yra 
nelauktas ir mane labai džiugina. Esu dėkin-

gas už pastebėjimą ir įvertinimą. Penkiolika 
metų esu susijęs su laida „Gustavo enciklo-
pedija“, o dvidešimt penkerius metus dirbu 
Lietuvos televizijoje. Darbas čia yra kolekty-
vinis, todėl tai ne vien mano nuopelnas“,  
savo bendradarbiams dėkojo A.Rakauskas.

„Gustavo enciklopedija“ geriausių laidų 
konkurse „Pragiedruliai“ buvo pripažinta ge-
riausia 2005 metų televizijos laida vaikams. 
A.Rakauskas pripažintas geriausiu 2009 m. 
Lietuvos televizijos vedėju, jam įteiktas LRT 
apdovanojimas „Bitinukas“.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

A.Rakauskas įvertintas už nuopelnus

2006 m. laidos vaikams „Gustavo enciklopedija“ 
pagrindu buvo sudarytas pažintinis žinynas, išleistas 
skaitmenine DVD plokštele. 2010 m. išleista knyga 
„Gustavo receptai“. 2014 m. Lietuvos televizijos 
laida vaikams „Gustavo enciklopedija“ persikėlė į 
kino ekranus - pagal ją sukurtas pirmasis lietuviškas 
kompiuterinės (3D) animacijos ir vaidybos filmas 
„Gustavo nuotykiai“.

apie laidą

Gyvename 
visuomenėje, 
dirbame ne 
sau, o aplinkai, 
žmonėms, su 
kuriais Gyvename, 
bendraujame. Šis 
įvertinimas yra 
nelauktas ir mane 
labai džiuGina

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje Kultūros 
ministerijos garbės ženklu „Nešk savo švie-
są ir tikėk“ apdovanotas žiniasklaidos  
atstovas - žurnalistas, LRT televizijos laidos 
„Gustavo enciklopedija“ autorius ir režisie-
rius AudRius RAKAusKAs. 50 metų jubi-
liejų neseniai paminėjusiam TV laidų ve-
dėjui apdovanojimas skirtas už nuopelnus 
Lietuvos kultūrai ir menui, už bendruome-
niškumo stiprinimą, už asmeninę atsako-
mybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 23.15    „Gyvi numirėliai“  17.20   „Viskas apie 
  gyvūnus“

 10.05   „Senis“ 13.45  „Kung Fu Panda“ 14.30  „Mažoji nuotaka“

 TV8
7.30, 15.00 Gydytojai. 8.25 „Rutos Rendel detek-
tyvai“. 9.30 „Mano mažasis ponis“. 10.00 Senoji 
animacija. 10.45 „Mis Teksasas 2“. 12.40, 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis 
angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 
23.40 Pasikeisk! 18.00, 22.45 „Kerštas“. 20.00 La-
banakt, vaikučiai. 21.05 Komedija „Padėkos namai“.

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 
Apie žūklę. 11.05 Tauro ragas. 11.35 Krepšinio pa-
saulyje. 12.05 24 valandos. 13.15 Nuo... Iki. 13.50, 
15.25 Dviračio šou. 14.15 24 valandos. 15.55 
Autopilotas. 16.25 Pagalbos skambutis. 17.00, 
22.00 Info diena. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info 
pasaulis. 21.00 Alchemija. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.55 Lietuvos laikas. 6.05, 0.40 „EURONEWS“. 6.35, 
9.00, 12.00, 15.00, 17.00 Naujienos. 6.40 Geriausios 
atostogos su PBK! 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.10 Gy-
venk sveikai! 11.30 „Pagunda“. 13.40 Kartu su visais. 
14.35, 15.20 Vyriška/Moteriška. 16.00, 3.25 Mados 
nuosprendis. 17.45 Lauk manęs. 18.40 Jūrmala. 
20.00 Laikas. 20.30 Stebuklų laukas. 21.30 „Tyrimo 
paslaptys“. 23.15 „Mes iš džiazo“. 1.10 „SinCity“. 

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.45 
Kviestinė vakarienė. 8.40 Kokie žmonės! 9.30 
„Dievų įpėdiniai“. 10.25 „Dievų ginklai“. 11.15 
Žiūrėti visiems! 12.05 „Kariai 4“. 13.00 „Belka ir 
Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.50 Žiūrėti vi-
siems! 15.00 Kviestinė vakarienė. 16.50 „Dievų 
metas“. 17.40 „Naktis po lemtingos dienos“. 
19.25 Vairuoti rusiškai. 20.20 Kviestinė va-
karienė. 21.15 Mums net nesisapnavo. 23.55 
„Gyvi akmenys“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.20 
Prisiekusiųjų teismas. 11.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 12.30 „Ypatingas 
įvykis. Apžvalga“. 13.25 „Žvalgybos paslaptys“. 
14.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 15.00, 
16.20 „Maskva. Trys stotys“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.40 „Inspektorius Kuperis 2“. 21.35 
„Ultimatumas“. 1.30 „Ekstrasensai prieš NTV iš 
ciklo „Mokslinė terpė“. 3.25 „Jurijus Solomi-
nas. Gyvosios legendos“. 4.25 „Visyaki“. 

 TV PolonIa
7.05 Pramoginė laida. 8.00 KucinAlina. 8.30 
„Apie dvejetą tokių, kurie pavogė mėnulį“. 9.00 
„Mylėti verta“. 10.50 „Keturiasdešimtmetis“. 
11.45 Pramoginė laida. 12.05 Sveika, Polonija. 
12.40, 17.55, 0.45 „Viskas prieš mus“. 13.05, 
19.55, 4.45 „Statistai“. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.45, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.50 „M, 
kaip meilė“. 14.55 „Beribis teisingumas“. 15.50 
Nenugalėtieji. Nepaprasto istorijos. Pokalbių 
šou. 16.15 Klajūno užrašai. 16.25 A la show. 
17.00 Pramoginė laida. 18.20, 22.45, 5.10 Po-
lonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Pramoginė laida. 20.25 Margolcė ir Meškis 
šiandien kviečia... 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 23.00, 5.25 „Subnuominin-
kas“. 0.40 Pramoginė laida. 2.15 Animaciniai f. 

 TV1000
6.15 „12 vergovės metų“. 8.30 „Mažosios mo-
terys“. 10.30 „Priėmimas“. 12.25 „Pašėlę pir-
mieji metai“. 14.10 „Imogene“. 16.00 „Kelionė į 
Žemės centrą“. 17.40 „Savas žmogus“ (N-14). 
20.00 „Džesmina“. 21.45 „7 Dienos ir naktys 
su Marilyn Monroe“. 23.35 „Bado žaidynės“. 
2.10 „Pametusi galvą“. 3.50 „Vieniša baltoji 
moteris“.

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25, 20.00, 6.10 Kaip tai 
pagaminta? 7.50 Kas buvo toliau? 8.15 Neban-
dykite pakartoti. 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Namai 
medžiuose. 10.55 Akvariumų verslas. 11.50 Grei-
ti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 
Žaidimas iš gyvybės. 14.30 Išgyventi kartu. 15.25 
Sala. 16.20 Išbandymas baime. 17.15 Išgyventi 
su žvaigžde. 18.10 Karai dėl bagažo. 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 21.00, 2.50 Karbonaro 
efektas. 22.00, 3.40 Ar išgyventum? 23.00, 4.30 
Katastrofa ant ratų. 24.00, 5.20 Mirtinos dilemos. 
1.00 Nemėginkite pakartoti. 1.55 Kodėl? 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Šveicarija. 8.00, 13.00 
Naujo būsto paieška. Nauja karjera naujame 
mieste; į Tolimuosius Rytus. 9.00, 16.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 
20.00 Išgelbėkite mano verslą! Nesėkmių vieš-
butis. 11.00 Pilių mįslės. 12.00 Didžiosios pa-
slaptys. 14.00, 23.00 Turto gelbėtojai. 15.00 
Neįtikėtini namai ant vandens. 17.00 Pamesto 
bagažo aukcionai. 18.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Aliaska. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Čendu, Kinija; Pekinas. 21.00 Naujo būsto paieš-
ka. Hošiminas; Belizas. 22.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 24.00 Ekstremalieji vandens parkai. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas 

„Šeimos reikalai“.
7.25 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

7.55 „Simpsonai“.
8.55 TV serialas 

„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“.

11.00 Aplink pasaulį 
su žvaigžde (N-7).

12.00 Drąsios ir žavios 
(N-7).

12.30 Animacinis f. 
„Transformeriai. 
Praimas“.

13.00 Animacinis f. 
„Madagaskaro  
pingvinai“.

13.30 „Simpsonai“.
14.30 TV serialas 

„Mažoji nuotaka“.
15.30 TV serialas 

„Laukinė Esmeralda“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinė komedija 

„Hortonas“.
21.10 Drama „Terminalas“ 

(N-7).
23.50 Trileris „Tūnąs 

tamsoje“ (S).
1.50 Trileris „Žmog žu dystė 

pasienyje“ (N-14).

6.25 Animacinis f. 
„Garfildas“.

6.55 Animacinis f. 
„Džonis Testas“.

7.25 Animacinis f. „Kung 
Fu Panda“.

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

8.50 24 valandos (N-7).
10.00 Yra, kaip yra 

(N-7).
11.10 Valanda su Rūta.
13.15 Animacinis f. 

„Džonis Testas“.
13.45 Animacinis f. 

„Kung Fu Panda“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Veiksmo komedija 

„Vyrai juodais  
drabužiais 2“ (N-7).

21.15 Veiksmo f. „Greitojo 
reagavimo būrys. 
Ugnies audra“ 
(N-14).

23.05 Trileris „Anakonda“ 
(N-7).

0.50 Veiksmo trileris 
„Valstybės priešas“ 
(N-7).

3.15 Programos pabaiga.
3.20 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Imperija“ (N-7).
12.30 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
13.15 Klausimėlis.lt.
13.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 „Naisių vasara. 

6 sezonas“.
15.50 „Puaro“ (N-7).
17.35 „Meilė kaip 

mėnulis“.
18.30 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
19.05 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
20.00 Vasara su LRT muzi-

ka. Gytis Paškevičius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Kriminalinis trileris 

„Roninas“ (N-14).
0.45 Auksinis balsas.
1.50 „Puaro“ (N-7).
3.35 „Naisių vasara. 

6 sezonas“.
4.30 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
5.15 Bėdų turgus.

5.50 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

6.45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.40 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

8.40 Komedija 
„Seni liūtai“.

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.40 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 Runkelių sala 
(N-7).

14.50 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 Patrulis (N-7).
19.00 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Tekenas“  
(N-14).

23.15 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

1.05 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.10 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Taip gyvena 

žvaigždės! (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Sukčius“ (N-7).
11.00 „Air America“ 

(N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Moterų daktaras“ 

(1) (N-7).
14.05 „Genijai iš 

prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00, 17.00 

Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.20 Dokumentinis f. 

„Viskas apie  
gyvūnus“.

18.00 Reporteris. Orai.
18.25 „Kobra 12“ (N-7).
19.30, 1.30, 6.05 

„Vera. Pasakų  
sekimas“ (N-7).

21.30, 3.00 
„Komendanto  
valanda“ (N-14).

23.30, 4.30 
Veiksmo f.  
„Tai Chi nulis“ 
(N-14).

7.30 Dokumentinis f. 
„Miestai ir žmonės“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Legendos.
13.15 Visu garsu.
14.00 Šoblės kino klubas 

pristato. „Lernavan“.
14.30 Candy Dulfer (Olandija) 

XX Klaipėdos pilies 
džiazo festivalyje. 1 d.

15.30 „Senjorai, sukruskim“.
15.55 ...formatas. Poetas 

Vainius Bakas.
16.10 Mūsų miesteliai. 

Krinčinas. II d.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Muzikinis linkėjimas. 

Labdaros ir paramos 
koncertas. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus 
Šv.Kotrynos bažnyčios.

20.30 „Džiunglių knyga 2“.
21.00 „Gintaro kelias“. 1 d. 
21.30 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
Č.Milošas. šimtmetį 
aprėpianti biografija.

22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Drama „Žmogžudystė 

rudeniniame 
Miunchene“ (N-14).

0.15 Naktinis ekspresas.
0.45 Panorama.

 12.30    Legendos
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 18.00  „Aristokratai“ 13.00  „6 kadrai“ 16.40  „Mano gyvenimo 
 šviesa“

6.25 „Uždrausta 
meilė“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama  
kova“.

9.10 „Žmogus-voras“.
9.35 „Dreikas 

ir Džošas“.
10.00 „Mano 

puikioji auklė“.
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius  
(N-7).

12.05 „Karadajus“.
13.05 „Melo 

pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų 

karai.
15.40 „Mentalistas“.
16.40 „Mano 

gyvenimo  
šviesa“.

17.40 „Ugnis ir Ledas“.
20.00 „Karadajus“.
21.00 „Bekas. 

Baltosios  
naktys“  
(N-14).

22.45 SNOBO KINAS 
„Arnas.  
Riteris  
tamplierius“  
(N-14).

1.25 „Mentalistas“.

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

10.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

11.00 „Las Vegas“.
12.00 „Kastlas“ (N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 „Mastrichto policija“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 Avarijų TV 

(N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Rizikingiausi 

policijos darbo  
epizodai (N-14).

23.30 Mistinė drama 
„Mergina su  
drakono tatuiruote“ 
(S).

2.30 Trileris 
„Nusidėjėliai“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

10.00 „Komisaras 
Manara“.

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Baimė 

mylėti“.
13.55 „Departamentas“.
14.55 „Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai“.

15.25 „Anglų 
kalbos  
mokytoja“.

17.00 „80 traukinių 
aplink  
pasaulį“.

17.30 Reidas. 
Eismo  
įvykių  
kronika.

18.00 „Aristokratai“.
19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Tėvai 

už borto“.
21.10 „Kapitono 

duktė“.
23.10 Balticum TV 

žinios.
23.40 „Mokytojas“.

„TERMINALAS“
Drama. JAV. 2004.
Režisierius S.Spilbergas.
Vaidina T.Henksas, K.Zeta-Džouns, D.Luna.

Emigrantas iš mažos Rytų Europos šalies Viktoras Navorskis nusprendė 
pasislėpti nuo karo siaubų Amerikoje. Tačiau tą pačią akimirką, kai lėktu-
vas nusileido Niujorko oro uosto terminale, ta šalis buvo nušluota nuo 
žemės paviršiaus ir pripažinta neegzistuojančia. Neturėdamas asmeny-
bės ir namų, Viktoras apsigyvena tiesiog oro uosto pirmajame terminale.

TV3
21.10

rekomenduoja

„TEKENAS“
Veiksmo trileris. Japonija, 
JAV. 2010.
Režisierius D.H.Litlas.
Vaidina I.E.Deilas, L.Krauderis, 
M.Monro.

Tironijos užvaldytame pasaulyje „Te-
keno“ korporacija kasmet rengia tur-
nyrą, kuriame susirenka visi stipriausi 
korporacijų kovotojai. Jie išsiaiškina, 
kuris iš jų yra pats stipriausias žemėje.

„MERGINA SU DRAKONO 
TATUIRUOTE“
mistinė Drama. JAV, Švedija, 
Norvegija. 2011.
Režisierius D.Finčeris.
Vaidina D.Kreigas, R.Mara, 
K.Plameris.

Ką tik šmeižto bylą prieš verslinin-
ką pralaimėjęs žurnalistas Mikae-
lis imasi naujo tyrimo - prieš 40 
metų dingusios turtingo Švedijos 
patriacho dukterėčios paieškų. 

„ANAKONDA“
trileris. Brazilija, Peru, JAV. 1997.
Režisierius L.Liosa.
Vaidina Dž.Lopes, Dž.Voitas, 
E.Stolcas.

Komanda mokslininkų išvyksta į 
paslaptingas Amazonės džiung-
les ieškoti ir tirti vietos genčių. 
Mėgaudamiesi didžiosios upės 
peizažais, jie net neįtaria, kad jų 
vedlys - išprotėjęs medžiotojas.

BTV
21.30

LNK
23.05

TV6
23.30

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Mieliausi augintiniai. 8.15, 15.35 
Plėšrūno intelektas: liūtas prieš hieną. 9.10, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 14.40, 19.15 
Namai medžiuose. 11.55, 17.25, 20.10, 1.40 
Akvariumų verslas. 12.50, 16.30 Rykliai. 13.45 
Zoltanas - gaujos vadas. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 
Upių pabaisos. 21.05, 2.35, 5.49 Drambliai.

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.10 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos turo apžvalga. 
7.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 8.00 
„Eurocup“ krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - „Pa-
ris-Levallois“. 2015-01-07. 9.45, 22.00, 23.20 KOK 
World series. Bušido kovos. 12.10 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas. 13.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - „FC Barcelona“. Finalas. 2015-06-
19. 15.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Heerenveen“ -
„PSV Eindhoven“. 2014-09-28. 17.00 ATP 250 Mont-
pellier. Vyrų tenisas. Richard Gasquet - Gael Monfils. 
Finalas. 19.06, 21.06, 23.06 Savaitės interviu. 19.20 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos turo apžvalga. 
20.00, 21.20 „Eurocup“ krepšinio lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - „Paris-Levallois“. 2015-01-07. 0.50 ATP 
250 Montpellier. Vyrų tenisas. Richard Gasquet - Gael 
Monfils. Finalas. 2.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - „FC Barcelona“. Finalas.

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00, 8.40 Krepšinis. Europos moterų čempio-
natas. 10.20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 10.50 „Formulė-1“. Austrijos GP lenk-
tynių apžvalga. 11.55 „Formulė-1“. Didžiosios 
Britanijos GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 
13.35 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 
15.55 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos GP 
treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 17.35, 19.15 
Krepšinis. Europos moterų čempionato ketvirtfi-
nalis. 20.55 Futbolas. Europos U21 čempionato 
finalas. 23.05, 0.45 Krepšinis. Europos moterų 
čempionato ketvirtfinalis. 2.25 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Oslas. 4.55 Ledo ritulys. Pasau-
lio čempionatas. Čekija - Švedija. 

 EUROSPORT
9.30 Sporto linksmybės. 9.45 Lengvoji atletika. 
Pakeliui į pasaulio čempionatą Pekine. 10.00 
Angliškas biliardas. „World Main Tour“. 15.00, 
0.15 Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 16.00 Dvi-
račių sportas. Lenktynių apžvalga. 17.00, 1.15 
Dviračių sporto apžvalga su Greg LeMond. 17.15 
Futbolas. U17 Europos čempionatas. Moterys. 
19.15 Futbolas. Pasaulio čempionatas. Moterys. 
21.30 Jojimas su kliūtimis. „Paris Eiffel Jumping“. 
23.00 Jojimo žurnalas. 23.15 Dviračių sportas. 
Lenktynių apžvalga. 1.30 Galiūnų sportas. 
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“.
7.30 LOL 

(Daug juoko)  
(N-7).

8.00 „Bailus 
voveriukas“.

8.30 Komedija 
„Daktaras  
Dolitlis 2“.

10.10 Komedija 
„Gyvenimas  
su Maikiu“  
(N-7).

12.05 Drama 
„Loch Nesas“.

14.10 „Gyvenimo 
bangos“  
(N-7).

16.45 Ekstrasensų 
mūšis  
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.00 Komedija 

„Įsivaizduok tai“ 
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

21.15 Romantinė 
komedija  
„Mėnesio  
darbuotojas“  
(N-7).

23.35 Nuotykių f. 
„20 000 mylių  
po vandeniu“  
(N-7).

6.30 „Peliukas 
Stiuartas Litlis“.

6.55 „Zoro“.
7.20 „Smalsutė Dora“.
7.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.10 „Madagaskaro 

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir 

Džerio nuotykiai“.
8.55 „Ponas Bynas“ (1).
9.30 „Katinas, kuris mėgo 

vaikščioti vienas“.
9.55 „Misija „Karvės“.
11.30 Filmas šeimai 

„Keturkojai 
detektyvai“.

13.10 Nuotykių f. 
„Operacija „Dramblio  
pergabenimas“.

15.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

16.25 „Čiauškutė“ (N-7).
18.30 Žinios.
19.00 „Lukas 

Skruzdėliukas“.
20.45 Kriminalinė komedija 

„Holivudo žmogžu-
dysčių skyrius“ (N-7).

23.05 Veiksmo komedija 
„Pusvalandžio  
reikalas“ (N-14).

0.40 Veiksmo komedija 
„Vyrai juodais drabu-
žiais 2“ (N-7).

2.15 Programos pabaiga.
2.20 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Stilius.
6.55 Emigrantai.
7.40 „Rojus Lietuvoj“.
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
9.25 „Animalija“.
9.50 J.Paukštelio 

„Kaimynai“. 1 d.
11.05 Mūsų miesteliai. 

Ylakiai. III d.
12.00 Šv.Mišios. Didieji 

Žemaičių Kalvarijos 
atlaidai. Tiesioginė 
transliacija.

13.45 „Šerloko Holmso 
sugrįžimas“ (N-7).

14.40 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.

15.05 Istorijos detektyvai. 
(N-7).

16.00 Žinios.
16.15 Sveikinimų koncertas.
17.55 Bėdų turgus.
18.45 Delfinai ir žvaigždės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Ginto Abariaus dainos.
23.05 Romantinė komedija 

„Už borto“ (N-7).
0.55 Koncertas. Broliai. 

Grupė „Skylė“.
2.30 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).
3.20 Klausimėlis.lt.

 16.15   Sveikinimų 
   koncertas

 18.30  TV3 žinios

ŠeŠtadienis

„PUSVALANDŽIO REIKALAS“
Veiksmo komedija. JAV. 2011.
Režisierius R.Fleišeris.
Vaidina Dž.Aizenbergas, A.Ansari, D.Makbraidas.

Nikas yra nedidelio miestelio picų išvežiotojas. Kasdienis gyvenimas 
pasikeičia, kai jis susiduria su dviem nusikaltėliais, kurie vaikiną priverčia 
apiplėšti banką per 30 minučių. Nikui į pagalbą ateina jo buvęs geriau-
sias draugas. Du draugai per trumpą laiką turi susitvarkyti su policija, 
samdomais žudikais ir tarpusavio santykiais.

rekomenduoja

„HOLIVUDO ŽMOGŽUDYSČIŲ 
SKYRIUS“
kriminalinė komedija. JAV. 2003.
Režisierius R.Šeltonas.
Vaidina Dž.Hartnetas, L.Olin, 
H.Fordas.

Detektyvas laisvu metu uždarbiauja 
kaip nekilnojamojo turto agentas. Jis 
desperatiškai bando atsikratyti namo 
kalvose. Džo gyvenimas sujauktas: 
dukart išsiskyręs, paliktas dabartinės 
merginos, kišenėse švilpia vėjai. O 
jaunąjį detektyvo kolegą kamuoja 
kitos bėdos. Po darbo šis moko jogos 
ir flirtuoja su savo mokinėmis.

„KARO ŽIRGAS“
drama. JAV. 2011.
Režisierius S.Spilbergas.
Vaidina Dž.Irvinas, P.Malenas, 
E.Votson.

Ūkininkas Tedas nuperka žmonai 
grynakraujį žirgą. Tedo sūnus Al-
bertas jį treniruoja, globoja ir duoda 
Džojo vardą. Paauglys labai susidrau-
gauja su eikliu, protingu žirgu, bet 
tėtis, stokodamas pinigų, parduoda 
Džojį Anglijos kavalerijai. Galiausiai jis 
vėl grįžta pas britus ir keliauja į Pir-
mojo pasaulinio karo fronto linijas. 
Čia jau tarnauja ir Albertas.

„MĖNESIO DARBUOTOJAS“
romantinė komedija. JAV. 2006.
Režisierius G.Kulidžas.
Vaidina D.Kukas, Dž.Simpson, 
D.Šepardas.

Kiekvienas dirbantis „Super Club“ 
parduotuvėje svajoja pelnyti mė-
nesio darbuotojo apdovanojimą ir 
pasipuikuoti savo nuotrauka garbės 
lentoje. Vinco sąskaitoje jau 17 tokių 
apdovanojimų, o kartu su juo prieš 
10 metų čia pradėjęs darbuotis Za-
kas dar nė karto nebuvo įvertintas. 

LNK
20.45

TV3
21.15

 TV8
8.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“ (1). 9.30 Kul-
tūra +. 10.00 „Bakuganas“ (1). 10.30 „Moterų 
laimė“. 11.30 Priešaušrio Lietuva. 12.00 „Mano 
mažasis ponis“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 
„Agatos teisė“. 16.00 „Inspektorius Morsas“. 
18.00 „Rutos Rendel detektyvai“. 19.05 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama „Lieps-
nojančios širdys“. 22.45 Komedija „Padėkos 
namai“. 0.20 „Inspektorius Morsas“. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00 
Autopilotas. 15.30 Apie žūklę. 15.55 KK2. 17.40 
Dviračio šou. 19.30 „Pasaulio uostai“. 20.30 
„Ufologų pasakojimai“. 21.30 Dabar pasaulyje. 
Išvados. Žinios rusų kalba. 22.00 Yra, kaip yra. 
1.30 24 valandos. 3.50 Pagalbos skambutis. 
4.25 Nuo... Iki. 5.05 Padėkime augti. 5.30 Šefas 
rekomenduoja. 

 PBK
6.05, 1.05 „EURONEWS“. 6.35, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00 Naujienos. 6.45 Grok, mylimas 
akordeone! 7.35, 10.20, 11.50 Geriausios atos-
togos su PBK! 8.10 Tyrimo paslaptys. 9.45 
Ganytojo žodis. 10.55 „Padriki užrašai“. 11.10 
Skanėstas. 12.15 „Frunzikas Mkrtčianas. Pas-
kutinės 24 valandos“. 13.15, 1.35 „Mimino“. 
15.15 Jūrmala. 15.50 „Maskvos saga“. 17.20 
„Maskvos saga“. 19.00 Kas nori tapti mili-
jonieriumi? 20.00 Laikas. 20.25 „Detektyvė“. 
22.00 „Šiandien vakare“. 23.30 „Respublikos 
pasididžiavimas: Levas Leščenko“.

 REN
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.55-11.25 Kviestinė vakarienė. 12.20 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 13.15 „Sparnuotoji 
rasė“. 14.05 Slaptosios teritorijos. 15.55 Vai-
ruoti rusiškai. 16.50 „Sensacijų medžiotojai: 
Egipto piramidžių paslaptis“. 17.40 „Sensacijų 
medžiotojai: Senovės laikų milžinai“. 18.35 
Žiūrėti visiems! 19.30 Jūrmala. Juoko festivalis. 
21.15 „Žmogžudystės skonis“. 0.40 „Prarastas 
pasaulis“.

TV6
19.00

 15.20  „Vedęs ir turi 
  vaikų“

LNK
23.05
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6.50 Amerikos talentai.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji pavara.
11.00 Tarptautinis 

galiūnų turnyras 
Giant Live.  
2014 m.

12.00 „Nacionalinė 
Geografija.  
Pavojingi  
susitikimai“  
(N-7).

13.00 „Džiunglių 
princesė Šina“  
(N-7).

14.00 „Mano mylimiausia 
ragana“  
(N-7).

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Laukinis“ 
(N-7).

18.00 Ekstrasensų 
mūšis (N-7).

19.00 Muzikinė kaukė. 
Ukraina.

21.40 Trileris „Samdomas 
karys“ (N-7).

23.40 Trileris „Praeities 
šešėliai“ (S).

1.25 „Mano mylimiausia 
ragana“  
(N-7).

2.25 Bamba TV (S).

7.39 TV parduotuvė.
7.55 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.00 „Laukinių kačių 

nuotykiai“.
10.00 Gyvenu čia.
11.00 Spąstai tėčiui.
13.20 „Genijai iš 

prigimties“.
14.00 Muzikinis f. 

„Šokių kovos“  
(N-7).

16.00, 17.00 
Žinios. Orai.

16.20 „Tigrų sala“.
17.30 Taip gyvena 

žvaigždės! (N-7).
18.30 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
19.00 Žinios. Orai.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 3.20 

„Merfio dėsnis“ 
(N-7).

23.50, 5.00 
Siaubo f. „Mirusiųjų 
požemis“ (S).

1.45 Muzikinis f.
„Šokių kovos“ (N-7).

6.30 Dokumentinis f. 
„Genijai iš  
prigimties“.

7.00 Dokumentinis f. 
„Miestai ir žmonės“.

8.05 Teatras.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 Pasimatuok profesiją.
11.15 Geofaktorius (rusų k.).
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Kultūra +.
12.15 Ilja Laursas. 

Verslas naujai.
13.00 Filmas-koncertas 

„Pa mestas vaikas“.
14.20 „Gyvenimas greta mel-

dinės nendrinukės“.
14.45 „Puodžius“.
15.30 Griežia LVSO, meno 

vadovas ir vyr. dir. 
G.Rinkevičius. Solistas 
M.Vitulskis (tenoras).

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios.
18.15 Simfoninės muzikos 

koncertas. Dalyvauja 
Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, 
solistas A.Žlabys (for te- 
pijonas). Dir. M.Pitrėnas.

20.00 R.Baltrušaitis. Poetinė 
drama „Donelaitis“.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 „Gentleman“ festivalyje 

„La Vieilles Charrues“.
23.45 „Roninas“ (N-14).

6.25 „Didingasis 
amžius“.

8.15 Teleparduotuvė
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos  
gydytojo  
patarimai“.

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“

12.00 Naidželo 
Sleiterio  
vakarienė.

12.30 Šios vasaros 
valgiai.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“.
15.00 „Griežčiausi 

tėvai“.
16.15 „Būrėja“.
16.50 „Akloji“.
18.00 „Tabatos 

salonas“.
19.00 „Eliza“.
21.00 Nemarus kinas. 

„Kino  
debiutantas“  
(N-14).

23.10 Drama 
„Natali Holovėj  
istorija“  
(N-14).

0.55 „Atpildas“ 
(N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 Nuo amato 

iki verslo.
10.00 Iš peties 

(N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu  
be rezervacijos“ 
(N-7).

13.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas.

14.00, 17.15 
Jokių kliūčių!  
(N-7).

15.15 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai 
(N-7).

16.15 Herojus (N-7).
18.30 „6 kadrai“ 

(N-7).
19.00 Drama „Karo 

žirgas“ (N-7).
22.05 TV3 žinios.
22.35 „6 kadrai“ 

(N-7).
23.05 Drama 

„Rokis Balboa“ 
(N-7).

1.10 Mistinė drama 
„Krištolinės  
kaukolės“  
(N-14).

2.40 Crisso Angelo 
iliuzijų pasaulis 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

10.30 „Komisaras 
Manara“.

11.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

12.00 „Kontinentų 
kelionė“.

13.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

13.30 „Niagaros 
magija“.

14.30 „Aristokratai“.
15.30 „Kapitono 

duktė“.
17.30 „Ypatingas 

dienos meniu“.
19.20 „Tėvai už borto“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės  
įvykių  
apžvalga.

20.30 „Tekėk 
už manęs!“

22.20 „Depeche Mode“ 
koncertas  
„Touring  
the Angel“.  
2006 m.

0.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

1.00 „Ryški 
liepsna“.

 15.30  Maestro Gintaras
  Rinkevičius

 14.00  „Šokių kovos“ 14.00  „Mano mylimiau-
  sia ragana“

 22.20  „Depeche Mode“
  koncertas

 11.00   „Su Anthony 
Bourdainu be rezervacijos“

 12.30   Šios vasaros 
   valgiai

TV PROGRAMAliepos 4 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Šiandien. 8.20 „Jų 
papročiai“. 8.50 Gerai ten, kur mes esame. 9.25 
Gaminame su A.Zyminu. 10.25 Pagrindinis ke-
lias. 10.55 Važiuosime, pavalgysime! 11.55 Buto 
klausimas. 13.25 Medicinos paslaptys. 14.00 Aš 
lieknėju. 14.55 „Tardytojas 2“. 16.50 „Romanovų 
namo vaiduokliai“. 18.00 Tyrimą atliko... 19.20 
Centrinė televizija su V.Takmenevu. 20.00 Pačios 
garsiausios rusiškos sensacijos. 21.55 Tu nepa-
tikėsi! 22.40 Kriminalinė Rusija. 23.50 „Nevilties 
diena“. 1.50 „Džuna. Mano išpažintis“. 2.50 „Išei-
tis yra! Mirusios daržovės“. 3.50 „Visyaki“. 

 TV PoloNia
7.05 „Pagalbos signalas“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 10.50 „Kancleris“. 12.50 Pramoginė 
laida. 13.10 Galvosūkis. 13.20, 22.35, 4.30 
Sveikinimų koncertas. 13.40 „Tėvas Mateu-
šas“. 14.40 Žydros atostogos. 15.00 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 16.00 Dokumentinis f. 17.00 Kul-
tūringieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.25, 1.45 Galvosūkis. 18.55, 1.50 „M, kaip 
meilė“. 19.50 Pramoginė laida. 20.45 Labank-
tukas. 21.00 Žinios. 21.45, 3.40 „1920. Karas ir 
meilė“. 23.00, 4.50 Lenkai čia ir ten. 23.40, 5.25 
„Vaiduoklis namuose“. 0.35, 6.10 „Dekalogas“. 
2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
9.15 „Dabar gerai“. 11.00 „Visi geri dalykai“. 12.40 
„Savas žmogus“. 14.55 „Pametusi galvą“. 16.25 
„Slėptuvė“. 18.30 „Domas Hemingvėjus“. 20.00 
„Gerasis vokietis“. 21.50 „Las Vegas“. 23.35 „Bado 
žaidynės. Ugnies medžioklė“. 2.05 „Išsiskyrimas“. 
3.55 „7 Dienos ir naktys su Marilyn Monroe“. 

 DiscoVery 
7.25, 23.00, 4.30 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penktoji 
pavara. 9.10 Automobilių dirbtuvė. 10.05 Relikvijų 
medžiotojai. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Namai 
medžiuose. 15.25 Milžiniški laivai. 16.20 Mašinų 
sukilimas. 17.15 Ekstremalūs kolekcininkai. 18.10 
Brangenybės iš podėlio. 19.05 Kaip tai padaryta: 
svajonių automobilis. 20.00 Kaip pagaminti su-
perautomobilį? 21.00, 2.50 Oro uostas. 22.00, 3.40 
Miestas išvirkščiai. 24.00 Gatvės lenktynės.  

 TraVel
9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Majamis. 11.00, 21.00 
Gelbėtojai. 12.00 Išgelbėkite mano verslą! 13.00, 
22.00 Stebimas kurortas. 14.00 Italija; Aruba; stai-
gmena nuo mylinčio vyro; Juodkalnija. 16.00, 24.00 
Ekstremalieji vandens parkai. 18.00 Aliaska. 19.00 
Barbekiu meistras. 19.30 Salų paslaptys. 20.00 
Bikiniai ir paplūdimiai. 23.00 Viešbutis Amazonėje. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 21.05, 3.25 Akvariumų verslas. 11.55, 22.55 
Juros periodas. 12.50, 17.25 Mutantų planeta. 
13.45, 18.20 Gyvenimas laisvėje. 14.40, 19.15 Afri-
kos tankmėje. 15.35, 1.40, 5.02 Plėšrūno intelektas: 
liūtas prieš hieną. 16.30 Drambliai. 20.10, 23.50 
Rykliai. 22.00 Žmogus ir liūtai. 0.45, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 2.35 Zoltanas - gaujos vadas.

 sPorT1
6.40 NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - 
Čikagos „Bulls“. 2014-11-14. 9.00 „Slamball“. 
Akrobatinis krepšinis. 10.15 Pasaulio Rali-kroso 
čempionatas. Portugalija. 1 etapas. 12.15 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Gran 
Kanarijos „Herbalife“. 2014-10-05. 14.00 NBA 
krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Dalaso „Ma-
vericks“. 2014-11-22. 16.15 Snukeris. Angliškojo 
biliardo Premier lyga. 18.00 Pasaulio Rali-kroso 
čempionatas. Vokietija. 5 etapas. Apžvalga. 19.00 
Tiesioginė transliacija. Motosportas. Spidvėjus. 
Didžiosios Britanijos GP lenktinės. 4 etapas. 22.45 
„Sportinio pokerio Premier lyga“. Pramoginis TV 
šou. 23.45 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Por-
tugalija. 1 etapas. 2.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 
2014-10-05. 3.45 NBA krepšinio lyga. Hjustono 
„Rockets“ - Dalaso „Mavericks“. 2014-11-22. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
7.25 Krepšinis. Europos moterų čempionato finalas. 
9.35 UEFA Čempionų lygos finalas. „Juventus“ -
„Barcelona“. 11.55 „Formulė-1“. Didžiosios Brita-
nijos GP treniruotė 3. Tiesioginė transliacija. 13.05 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Mačas 
dėl 3 vietos. 14.55 „Formulė-1“. Didžiosios Brita-
nijos GP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 16.15 
Kalnų dviračiai. Pasaulio taurės etapo lenktynės. 
Šveicarija. Tiesioginė transliacija. 17.35 „Formu-
lė-1“. Didžiosios Britanijos GP kvalifikacija. 18.55 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Niujorkas. 21.00 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Paryžius. Tie-
sioginė transliacija. 23.05 Motosportas. Spidvėjus. 
Kardifo GP lenktynės. 2.05 Kalnų dviračiai.

 eurosPorT
9.30 Futbolas. Pasaulio čempionatas. Moterys. 
10.30 Stalo tenisas. „World Tour Super Series“. 
13.30, 14.45, 18.45 Dviračių sporto apžvalga 
su Greg LeMond. 13.45 Dviračių sportas. „Giro 
d’Italia“. 15.00, 1.00 Dviračių sportas. „Tour de 
France“. 19.00, 2.00 Futbolas. U17 Europos 
čempionatas. Moterys. 20.45 Sporto linksmybės. 
21.15 Jojimo apžvalga. 21.20 Jojimas su kliūtimis. 
„Global Champions Tour“. 22.40 Jojimo apžvalga. 
22.45 Futbolas. Pasaulio čempionatas. Moterys. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Kortų namelis“  13.30  P.Čaikovskio
 „Gulbių ežeras“

 16.15  Tikri vyrai 9.00  Sveikatos ABC
 televitrina

 8.30   „Daktaras 
 Dolitlis 3“

 TV8
8.00 Kultūra +. 8.30 Priešaušrio Lietuva. 9.00 
„Beibleidai. Metalo meistrai“ (N-7). 10.00 „Ba-
kuganas“ (N-7). 10.30 „Moterų laimė“ (N-7). 
11.30 Mamyčių klubas. 12.00 „Mano mažasis 
ponis“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 „Aga-
tos teisė“ (N-7). 16.00 „Inspektorius Morsas“ 
(N-7). 18.00 „Rutos Rendel detektyvai“ (1) 
(N-7). 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Drama „Nešiu tave į pasaulio kraštą“ (N-7). 
22.50 Menų sala. 23.20 Drama „Liepsnojan-
čios širdys“ (N-7). 1.00 „Inspektorius Morsas“ 
(N-7). 

 Info TV
6.00, 13.25 Apie žūklę. 6.25 Sveikatos ABC 
televitrina. 6.50, 22.00 Valanda su Rūta. 7.55, 
18.40, 1.25 Mes pačios. 8.20, 2.25 KK2 (N-7). 
10.05, 4.10 Dviračio šou. 11.55 Statyk! 12.25 
Ne vienas kelyje. 12.55 Tauro ragas (N-7). 
14.00 Teleparduotuvė. 14.30, 17.30 Yra, kaip 
yra (N-7). 17.00 planuojustatyti.lt. 19.05, 0.20 
Ne vienas kelyje. 19.30 „Pasaulio uostai“. 20.30 
„Ufologų pasakojimai“. 21.30 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų kalba. 23.10 Nuo... Iki. 
23.50 Alchemija. Švietimo amžius. 0.50 Šefas 
rekomenduoja. 1.55 Padėkime augti. 

 PBK
6.55, 15.00 Naujienos. 7.20 Tarnauju Tėvynei! 
7.50 Geriausios atostogos su PBK!: „Fiksikai“. 
7.55 Geriausios atostogos su PBK! „Juokingi 
kamuoliukai. Pin-kodas“. 8.10 Stebuklų laukas. 
9.05 Sveikata. 10.00, 12.00 Naujienos. 10.15 
„Parkas“. Naujoji vasaros televizija. 12.20 Fazen-
da. 12.50 „Ji išpranašavo žmogžudystę“. 13.50, 
15.10 „Maskvos saga“. 16.55 Muzikinis festivalis 
„Balsingasis Kivinas“. 20.00 Laikas. 21.35 „Trys 
akordai“. 23.35 Irinos Alegrovos koncertas. 

 REn
7.20 Žiūrėti visiems! 8.15 Jūrmala. Juoko fes-
tivalis. 9.55-19.15 „Žaidimas primestas“. 20.45 
Michailo Zadornovo koncertas „Nesąmonės 
enciklopedija“. 23.15 „Rinkimų diena“. 

 nTV MIR
10.00, 13.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Jų papročiai. 
8.55 „Puota per visą pasaulį“. 10.25 Pirmoji 
pavara. 11.05 Technikos stebuklas. 11.55 „So-
dininkų atsakas“. 13.20 Valgome namie! 13.55 
„Skrodžiant sąmonę“. 14.50 „Tardytojas 2“. 16.35 
„Visagalis genas“. Iš ciklo „Mokslinė aplinka“. 
18.00 Tyrimą atliko... 20.00 „Kardas 2. Įvadas“. 
20.30 „Nacionalinis saugumas 3“. 

 TV PolonIa
7.10 Pramoginė laida. 8.45 Lenkų valgiai 9.00 
Žydros atostogos. 9.20, 17.25, 0.45 Galvosūkis. 
9.30 Lenkai čia ir ten. 10.05 Mažieji pasauliečiai. 
10.35 Grūdas. 11.05 „Šlovė ir garbė“. 12.10, 
23.45, 5.25 Sveikinimų koncertas. 12.25 „Misija 
- gamta“. 12.50 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.10 Tarp žemės ir dangaus. 
13.45 Prie Tatrų. 14.00 Šv. Mišių transliacija. 
15.30 Dokumentinis f. 16.10 „Vaiduoklis namuo-
se“. 17.00 Gyvenimo kelionė. 16.35 Apkabink 
mane. 17.30 TV ekspresas. 17.50, 0.50 „M, kaip 
meilė“. 18.50 Pramoginė laida. 19.45 Labanaktu-
kas. 20.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 20.45, 
2.40 „Ranča“. 21.40, 3.40 „Jojimas šuoliais“. 0.05 
Gyvenimo kelionė. 0.35 Prie Tatrų. 1.45 Animaci-
nis f. 2.00 Žinios. 5.45 „Misija - gama“. 

 TV1000
5.40 „Visados kaip pirmą kartą“. 7.25 „Ge-
rasis daktaras“. 9.05 „Išsiskyrimas“ (N-7). 
10.55 „Monos Lizos šypsena“ (N-7). 13.00 
„Globėjai“. 14.35 „Džounsų šeimynėlė“. 16.15 
„Gerasis vokietis“. 18.10 „Las Vegas“. 20.00 
„Mirties įrankiai: Kaulų miestas“. 22.15 „Domas 
Hemingvėjus“ (N-14). 23.50 „Džesmina“. 1.35 
„Savaitgalis Paryžiuje“. 3.10 „Gyvūnas“. 4.35 
„Pokalbiai su kitomis moterimis“. 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Kelias į pelną. 
8.15, 1.00 Greiti ir triukšmingi. 9.10, 17.15 
Mitų griovėjai. 10.05 Didelės statybos. 10.55 
Kas buvo toliau? 11.50 Karbonaro efektas. 
12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Kovos dėl 
konteinerių. 14.30 Nekilnojamojo turto agen-
tai. 15.25 Iš meilės mašinoms. 16.20 Kaip 
pagaminti superautomobilį? 18.10 Oro uostas. 
19.05 Vonia. 20.00 Ties išgyvenimo riba. 21.00, 
2.50 Išgyventi kartu. 22.00, 3.40 Žaidimas iš 
gyvybės. 23.00, 4.30 Išbandymas baime. 24.00, 
5.20 Upių pabaisos. 1.55 Blogiau nebūna. 6.10 
Akvariumų verslas. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Delis ir Radžastcha-
nas. 8.00 Naujo būsto paieška. Italija; Aruba. 
9.00, 15.00, 19.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 11.00, 22.00 Gelbė-
tojai. 13.00, 17.00 Statyba Aliaskoje. 14.00 
Geriausias kotedžas sportininkui. Koloradas. 
14.30 Vyrų irštvos. 16.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 18.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
Amerikos platybėmis. 20.00 Pilių paslaptys. 
21.00 Viešbutis Amazonėje. 23.00 Ekstrema-
lūs vandens parkai. 24.00 Geriausios kelionės 
motociklu. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“.
7.30 LOL (Daug juoko) 

(N-7).
8.00 „Bailus 

voveriukas“.
8.30 Komedija 

„Daktaras  
Dolitlis 3“.

10.20 Komedija 
„Pakeisti Pytą“ 
(N-7).

12.15 Komedija 
„Pop žvaigždė“ 
(N-7).

14.10 Drama 
„Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Veiksmo 
komedija 
„Šanchajaus  
riteriai“ (N-7).

21.15 Kriminalinė drama 
„Įsibrovimas“ 
(N-14).

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

1.20 Muzikinė drama 
„Svajonių  
merginos“  
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
6.55 „Zoro“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Smalsutė Dora“.
7.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.10 „Madagaskaro 

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 „Katinas žvejys“.
9.45 „Kačiukas vardu Au“.
10.00 „Delio safaris“.
11.50 Komedija „Kietas 

šnipas“ (N-7).
13.30 Veiksmo f. 

„Nokautas“ (N-7).
15.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
16.25 „Čiauškutė“ (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Teleloto.
20.30 KK2 vasara (N-7).
21.55 Nuotykių f. „Karalius 

Artūras“ (N-7).
0.25 Erotinis trileris 

„Laukinės aistros“ 
(N-14).

2.30 Veiksmo f. „Greitojo 
reagavimo būrys. 
Ugnies audra“ (N-14).

4.10 Programos pabaiga.
4.15 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR  himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.20 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
7.15 Šventadienio mintys.
7.40 „Rojus Lietuvoj“.
9.00 „Padūkėliai marsupi-

lamiai“.
9.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
9.50 „Mažasis princas“.
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 Brolių Grimų pasa-

kos. 11 s. 
12.00 „Paslaptingoji 

Afrika“. 2 d. 
13.00 „Mis Marpl 3“. 

„Bertramo“ viešbutis“.
14.40 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
15.05 Pinigų karta.
16.00 Žinios. 
16.15 Tikri vyrai.
17.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
17.30 „Dainų daina“.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 Šventinis renginys 

„Išausta tapatybė“.
22.30 „Vienui vieni“.
24.00 Žagarės vyšnių festi-

valis 2014. 

7.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.00 Skonis.
10.00 FAILAI X. 

Dyzelio mįslė.
11.00 Sveikatos 

kodas.
12.00 „Nacionalinė 

Geografija.  
Pavojingi  
susitikimai“  
(N-7).

13.00 „Džiunglių 
princesė Šina“  
(N-7).

14.00 Sveikinimai. 
Sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Laukinis“ (N-7).
18.00 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
19.00 Romantinė 

drama „Inga 
Lindstrom.  
Hanos šventė“  
(N-7).

21.00 „Kortų namelis“ 
(N-14).

22.05 Trileris „Prestižas“ 
(N-7).

0.40 „Mano 
mylimiausia ragana“ 
(N-7).

1.40 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
10.30 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
11.10 „Laukinių kačių nuo-

tykiai“.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
12.45 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.30 Pasaulis X. „Monos 

Lizos portreto 
paslaptis“ (N-7).

18.30 „Laukinis pasaulis“.
19.00  Žinios. Orai.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 1.35, 4.40, 6.15 24/7.
22.30, 2.20, 5.25 

Kriminalinis detekty-
vas „Šetlando žmog-
žudystės. Juodas 
varnas“ (N-7).

23.45, 3.15 Siaubo kome-
dija „Hansas ir Gretė 
narkotikų liūne“.

8.05 Duokim garo!
9.30 Benediktinų kelias 

Lietuvoje.
10.00 Šventadienio mintys.
10.30 Mūsų miesteliai. 
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Lietuvos regbio 

septynetų rinktinės 
geriausios rungtynės.

12.15 Ilja Laursas. Verslas 
naujai. 

13.00 Mokslo ekspresas.
13.15 Mokslo sriuba.
13.30 P.Čaikovskio 

„Gulbių ežeras“ gra-
žiausiuose Lietuvos 
gamtovaizdžiuose. 

15.00 Lietuvių dokumenti-
kos meistrai. Petras 
Abukevičius. 

16.00 Liongino Abariaus 
kūrybos vakaras.

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios. 
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 Valdovų rūmai
19.15 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
20.00 Auksinis balsas.
21.00 Grupės „Soul 

Moustache“ koncertas.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama. 
23.00 Afrikos naktis 

Vilniuje.
0.15 Džiazo muzikos 

vakaras. 

 19.00   Žinios
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liepos 5 d. 

 22.30  „Mergina su 
 drakono tatuiruote“

 11.00  „Krokodilų gau-
 dytojo dienoraštis“

 14.00  „Superauklė“

 AnimAl PlAnet
7.00 Pažintis su orangutangais. 7.25 Namai 
medžiuose. 11.55 Dinozaurų era. 12.50, 22.00 
Upių pabaisos. 13.45 Dideli ir baisūs. 14.40 
Žydrosios Bahamos. 15.35 Kitokia Kinija. 16.30 
Nakties priedangoje. 17.25 Beždžionių gyveni-
mas. 18.20, 20.10 Rykliai. 19.15 Gyvenimo grei-
tis. 21.05 Akvariumų verslas. 22.55 Dinozaurų 
era. 23.50 Nasrai. 0.45 Aligatorių tramdytojai.  

 SPort1
6.00, 18.00 KOK World series. Bušido kovos. 
9.00 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 10.15 Mo-
tosportas. Spidvėjus. Didžiosios Britanijos GP 
lenktinės. 4 etapas. 2015-04-04. 12.15 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - „Uni-
caja“. 2014-11-23. 14.00 NBA krepšinio lyga. 
Toronto „Raptors“ - Čikagos „Bulls“. 2014-11-
14. 16.00 Tiesioginė transliacija. Pasaulio Rali-
kroso čempionatas. Švedija. 6 etapas. 20.30 NBA 
krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Hjustono 
„Rockets“. 2015-01-08. 22.30 „NBA Pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 22.45 „Sportinio pokerio 
Premier lyga“. Pramoginis TV šou. 23.45 Pasaulio 
Rali-kroso čempionatas. Švedija. 6 etapas. 2.10 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Bas-
ket“ - „Unicaja“. 4.00 NBA krepšinio lyga. Toronto 
„Raptors“ - Čikagos „Bulls“. 2014-11-14. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Kalnų dviračiai. Pasaulio taurės etapo lenk-
tynės. Šveicarija. 9.00 Motosportas. Spidvėjus. 
Kardifo GP lenktynės. 12.00 Kalnų dviračiai. 
Pasaulio taurės etapo lenktynės. Šveicarija. 
Tiesioginė transliacija. 14.20 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 14.50 „Formulė-1“. 
Didžiosios Britanijos GP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 17.10 Motosportas. Žiedinės lenk-
tynės. Švedija. 19.10 Kalnų dviračiai. Pasaulio 
taurės etapo lenktynės. Šveicarija. 21.10 „For-
mulė-1“. Didžiosios Britanijos GP lenktynės. 
23.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 
2.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
9.30, 11.45 Sporto linksmybės. 10.15 Moto-
sportas. „GP3 Serie“. 10.45 Dviračių sportas. 
„Tour de France“. 12.30 Motosportas. „Pors-
che Supercup“. 13.15, 14.15, 22.00 Dviračių 
sportas. „Tour de France“. 14.00, 18.45 Dvi-
račių sporto apžvalga su Greg LeMond. 19.00 
Angliškas biliardas. „World Main Tour“. 21.15 
Futbolo apžvalga. 21.45 Motosporto apžval-
ga. 23.00 Futbolas. Pasaulio čempionatas. 
Moterys. 

6.20 Dienos 
programa.

6.25 „Didingasis 
amžius“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras 

Ozas. Šeimos  
gydytojo  
patarimai“.

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

12.00 Naidželo Sleiterio 
vakarienė.

12.30 Šios vasaros 
valgiai.

13.00 „Mylėk savo 
sodą“.

14.00 „Superauklė“.
15.00 „Griežčiausi 

tėvai“.
16.15 „Būrėja“.
17.25 „Nustebink mane“.
18.40 „Kas aprengs 

nuotaką?“
19.55 „Nematomas žmo-

gus“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Dusulys“ (N-7).

22.50 Siaubo trileris 
„Šmėklos“  
(N-14).

1.00 „Tikrasis seksas ir 
miestas. Niujorkas“ 
(N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

11.00 „Krokodilų 
gaudytojo  
dienoraštis“ (N-7).

12.00 Adrenalinas 
(N-7).

12.30 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.00 Džeimio ir 
Džimio maisto kovos 
klubas.

14.00, 17.15 Jokių kliūčių! 
(N-7).

15.15 Iš peties (N-7).
16.15 Herojus (N-7).
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Formulės-1“ 

pasaulio  
čempionato  
Didžiojo Didžiosios 
Britanijos prizo  
lenktynės.

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.00 „24 valandos“ 
(N-14).

23.00 „Vikingai“ (N-14).
24.00 „Krintantis dangus“ 

(N-14).
1.00 „Pelikanas 1“ (N-7).

9.00 Klaipėdos 
savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kontinentų 
kelionė“.

10.30 „Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Laukinė 
Afrika“.

12.30 Klaipėdos 
savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

13.30 „Tėvai už borto“.
14.10 „Tekėk už 

manęs!“
16.05 „Baimė mylėti“.
18.00 „Departamentas“.
19.00 „Komisaras 

Manara“.
21.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.00 „Niagaros 
magija“.

21.30 „Edeno muziejus“.
22.30 „Mergina 

su drakono  
tatuiruote“.

1.15 „Aristokratai“.

„KArAliuS ArtŪrAS“
Nuotykių filmas. JAV, Airija, Jungtinė Karalystė. 2004.
Režisierius A.Fukua.
Vaidina K.Ouvenas, J.Grifitas, Dž.Edgertonas.

Filmas nukelia į Romos imperijos laikus, kai Didžiosios Britanijos saloje 
įsivyravo totali anarchija. Kupini ambicijų kilmingi riteriai sukėlė karą 
dėl valdžios ir kunigaikštysčių teritorijų dalybų. Netekęs kantrybės ka-
ralius Artūras įsakė nutraukti žudynes ir susivienyti, tačiau tai nebus 
lengva padaryti.

lnK
21.55

rekomenduoja

„neŠiu tAVe Į PASAulio 
KrAŠtĄ“
Drama. Vokietija. 2010.
Režisierė K.Kabiš.
Vaidina E.Veperis, A.K.Kramer.

Aštuoniolika metų Ana mėgau-
jasi vedybiniu gyvenimu. Bet lyg 
žaibas iš giedro dangaus sukrečia 
Aną netikėta žinia apie vyro neiš-
tikimybę. Ji sugalvoja nuo visko 
atitrūkti - leistis į kelionę. 

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

Tai pasakojimas apie baleriną iš Niu-
jorko - Niną. Kaip ir visos balerinos, 
beveik visą savo laiką ji skiria baletui. 
Ninos mama Erika kadaise irgi buvo 
balerina. Ji nuolat skatina savo dukte-
rį tobulėti. Baletmeisteris Tomas Liro-
jus kuria naują „Gulbių ežero“ versiją. 

„PreStiŽAS“
trileris. JAV, Jungtinė Karalystė. 
2006.
Režisierius K.Nolanas.
Vaidina H.Džekmanas, K.Beilas, 
M.Keinas.

Anglija, karalienės Viktorijos valdy-
mo laikai. Nesusipratimas paverčia 
priešais du populiarius britų magus. 
Abu artistai ne tik siaubingai neken-
čia vienas kito, bet ir rezga intrigas.

tV8
21.00

BtV
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6.00 Teleparduotuvė.
6.15 Animacinis f. „Barbė 

- perlų princesė“.
7.45 Komedija „Šnipė 

Harieta“.
9.50 Romantinė komedija 

„Laisvės troškimas“ 
(N-7).

12.00 Animacinis f. „Trys 
didvyriai. Ėjimas 
žirgu“.

13.30 Komiška drama 
„Gera kompanija“ 
(N-7).

15.50 Komedija „Ponia 
Dautfajė“.

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Animacinis f. 
„Anapus tvoros“.

20.40 Tautiškos gies-
mės giedojimas. 
Tiesioginė  
transliacija.

21.05 Dokumentinis f. 
„Arvydas  
Sabonis. 11“.

23.15 Komedija 
„Tarnybinis romanas. 
Dabartiniai laikai“ 
(N-7).

1.10 TV serialas 
„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.05 TV serialas „Po 
kupolu“ (N-14).

6.15 Dienos programa.
6.20 Animacinis f. 

„Misija „Karvės“.
7.40 Animacinis f. 

„Garfildas“.
8.10 Animacinis f. 

„Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

8.30 Animacinis f. „Na, 
palauk!“

9.20 Animacinis f. 
„Susipažinkite su 
Robinsonais“.

11.05 Animacinis f. „Žaislų 
istorija 2“.

12.55 Komedija šeimai 
„Skraiduolis“.

14.45 Komedija šeimai 
„Brangioji,  
aš sumažinau  
vaikus“.

16.40 Komedija šeimai 
„Seni vilkai“.

18.30 Žinios. Kriminalai. 
Sportas. Orai.

19.00 Nuotykių f. 
„Kodas. L.O.B.I.A.I.“ 
(N-7).

21.30 Romantinė komedija 
„Piršlybos“ (N-7).

23.45 Trileris „Paskutinės 
dienos Marse“.

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

3.55 Programos pabaiga.
4.00 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.20 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
6.45 Delfinai ir žvaigždės.
8.15 „Erškėtrožė“.
9.20 „Mažoji ledi“.
11.05 Istorijos detektyvai. 
11.55 Lietuvos Valstybės 

diena. 
12.30 Valstybės diena. 
13.35 „Napoleonas 

Kitkauskas. Kertiniai 
akmenys“.

14.30  „Epochų ženklai“.
15.00  „Tvirtovė“ (N-7).
16.00 Žinios. 
16.10 Ginto Abariaus dainos.
18.10 „1410 m. Žinomas 

nežinomas Žalgiris.
19.30 „Tautiška giesmė 

aplink pasaulį 2015“. 
21.00 „Vardan tos Lietuvos 

vienybė težydi“. 
Stabtelk ir sugiedok 
„Tautišką giesmę“.

21.05 Loterija „Perlas“.
21.10 Panorama. 
21.39 Loterija „Perlas“.
21.40 Šventinė audiovizuali-

nė 3D projekcija „Mes 
stiprūs, Lietuva!“ 

22.00 „EXPO Milano 2015“ 
atidarymo koncertas.

24.00 Istorijos detektyvai. 
0.45  „1410 m. Žinomas 

nežinomas Žalgiris“.

8.15 „Erškėtrožė“. 21.05   „Arvydas 
 Sabonis. 11“

 12.55  „Skraiduolis“

Pirmadienis

 TV8
7.35 Gydytojai (N-7). 8.30 „Nanomeilė“ 
(N-7). 9.35 „Mano mažasis ponis“. 10.05 Senoji 
animacija. 10.50 Drama „Nešiu tave į pasaulio 
kraštą“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 14.30 
„Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drą-
sūs“ (N-7). 16.00 Maisto festivalis SKANAUS. 
18.00 „Kerštas“ (N-7). 19.00 „Laukinis angelas“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 20.35 „Pamiršk mane“ (N-7). 21.05 
„Sugrįžimas namo“ (1). 23.00 „Kerštas“ (N-7). 
23.55 Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
6.00, 3.45 Krepšinio pasaulyje su Vidu Ma-
čiuliu. 6.30, 17.30, 4.15 Tauro ragas (N-7). 
7.00, 18.00, 4.40 Apie žūklę. 7.30, 18.30 
Statyk! 8.00, 18.55, 5.30 Autopilotas. 8.30, 
19.25 Ne vienas kelyje. 9.00, 19.50 Mes 
pačios. 9.30 Žinios. 10.30, 20.15 Pasaulis X 
(N-7). 11.20, 22.00 24 valandos (N-7). 12.25, 
23.10 Valanda su Rūta. 13.40, 0.20 Padėkime 
augti. 14.10, 0.45 Yra, kaip yra (N-7). 15.25, 
2.20 Ne vienas kelyje. 15.55, 2.45, 5.05 Statyk! 
16.20, 3.10 KK2 (N-7). 21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 1.55 
planuojustatyti.lt. 

 PBK
6.05 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 
6.35, 9.00 Naujienos. 6.40 Geriausios atostogos 
su PBK. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė.“ 
6.50 Geriausios atostogos su PBK. „Lučienas“. 
7.00, 9.20 Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 
11.25 Šiandien vakare. 12.00, 15.00 Naujienos 
(su subtitrais). 12.25 „Šiandien vakare“. Tęsinys. 
13.35 Stebuklų laukas. 14.35, 15.20 Vyriška/Mo-
teriška. 15.55, 2.55 Mados nuosprendis. 17.00 
Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
Orų prognozė (rusų k.). 21.00 „Pagunda“. 23.00 
„Dvi aistros spalvos“. 0.45 Informacinė žinių 
laida „EURONEWS“. 1.15 Vakaro naujienos. 
1.30 „Suvenyras prokurorui“. 4.35 Muzika. 

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė. Spor-
tinė komanda“. 7.40 Kviestinė vakarienė. 8.35 
Mums net nesisapnavo. 11.20 „Gyvi akmenys“. 
12.10 Švarus darbas. 13.00 „Belka ir Strelka. 
Išdykusi šeimynėlė“. 13.50 Žiūrėti visiems! 14.40 
Kviestinė vakarienė. 16.35 Kokie žmonės! 17.30 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 18.25 Šeimos 
dramos. 19.25 Nemeluok man! 20.20 Kviestinė 
vakarienė. 21.20 Žiūrėti visiems! 22.15 Slaptosios 
teritorijos. 23.10 „Kariai 4“. 24.00 Žiūrėti visiems! 

„TARnYBInIS RoMAnAS. DABARTInIAI LAIKAI“
Komedija. Rusija. 2011.
Režisierius S.Andreasjanas.
Vaidina V.Zelenskis, S.Chodčenkova, M.Bašarovas.

Liudmila Kalugina - darbui šimtu procentų atsidavusi karjeristė, didžiulės 
kompanijos vadovė. Jos įmonėje dirba paprastas finansų analitikas Anato-
lijus Novoselcevas - vienišas dviejų mergaičių tėvas. Jam ji - žiauri, jausmų 
neturinti viršininkė, jai jis - nereikšmingas įmonės „planktonas“, tačiau liki-
mas suves juodu poron. Labai skirtingų žmonių meilė juokinga ir įdomi.

TV3
23.15

„PonIA DAUTfAJĖ“
Komedija. JAV. 1993.
Režisierius K.Kolambusas.
Vaidina R.Viljamsas, S.Fild, 
P.Brosnanas.

Po skyrybų nevykėlis aktorius 
Danielis Hilardas gali tik kartą 
per savaitę matyti vaikus, teismo 
paskirtus auginti buvusiai žmo-
nai. Įsižeidęs tėtušis nusprendžia 
persirengti senute ir padaryti 
viską, kad jo buvusi žmona pa-
samdytų jį aukle. Pasirodo, Da-
nielio kerštingoms fantazijoms 
nėra ribų.

„KoDAS. L.o.B.I.A.I.“
NuotyKių filmas. JAV. 2004.
Režisierius J.Turteltaubas.
Vaidina D.Kriuger, J.Barta, 
N.Keidžas.

Archeologas ir lobių ieškotojas 
Benas Franklinas Geitsas mėgi-
na surasti legendinį Tamplierių 
ordino riterių lobį. Šis lobis tapo 
savotišku Geitsų šeimos prakeiks-
mu - XVIII a. pabaigoje netikėtai 
rastų ir vėl dingusių brangenybių 
nesėkmingai ieškojo ir herojaus 
tėvas, ir senelis. Varžovai taip pat 
nesnaudžia...

„PIRŠLYBoS“
RomaNtiNė Komedija. JAV. 2009.
Režisierė A.Flečer.
Vaidina S.Bulok, R.Reinoldsas, 
M.Stinbergen.

Knygų redaktorė ir leidėja Margari-
ta vieną dieną sulaukia nemalonios 
staigmenos. Paaiškėja, kad nelegaliai 
Amerikoje gyvenančiai Margaritai 
gresia deportacija į gimtąją Kana-
dą. Moteris iš karto sugalvoja išeitį ir 
pareigūnams pareiškia, kad yra susi-
žadėjusi su savo asistentu Endriumi. 

TV3
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.55 TV serialas 
„Laukinis“ (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.40 TV serialas 
„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

13.50 Runkelių sala (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 TV serialas 

„Mano mylimiausia 
ragana“ (N-7).

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

19.25 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

20.25 „Pagalbos skambu-
tis“ (N-7).

21.30 Trileris „Infiltruoti“ 
(N-14).

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

1.25 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.30 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Žinios.
7.50 Dokumentinis f. 

„Išgyventi  
Afrikoje“.

8.55 Dokumentinis f. 
„Laukinis  
pasaulis“.

9.55 Dokumentinis f. 
„Genijai iš  
prigimties“.

11.05 Dokumentinis f. 
„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

13.15 „Šviesos lašas“ 
(N-7).

16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20, 17.20 „Šviesos 

lašas“ (N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.25, 1.15 Istorinis f. 

„Radviliada“.
20.15, 2.40 Veiksmo f. 

„Bėk“ (N-7).
22.15, 4.10 Dokumentinis f. 

„Dingęs: Europos 
Sąjungos politinis 
gyvūnas“ (N-7).

0.15 „Pragaras ant ratų“ 
(N-14).

5.40 Dokumentinis f. 
„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.30 Dokumentinis f. 
„Genijai iš  
prigimties“.

8.05 Brolių Grimų pasakos. 
9.00 Respublikinė moks-

leivių dainų šventė. 
11.00 Gustavo enciklopedija.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Žolės prakalbėjimas.
12.10 „Gediminas Ilgūnas. 

Nesugalvotas  
gyvenimas“.

13.10 Tramtatulis. 2015 m. 
Lietuvos vaikų ir 
moksleivių konkurso 
laureatų koncertas.

15.55 Dainuoja Valentinas 
Adamkevičius.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Vienas eilėraštis.
18.00 „Rūta žalioji“.
18.30 V.Krėvės „Skirgaila“. 
20.45 „Tautiška giesmė 

aplink pasaulį 2015“. 
21.00 „Vardan tos Lietuvos 

vienybė težydi“. 
Stabtelk ir sugiedok 
„Tautišką giesmę“.

21.05 Jūratė Onaitytė skaito 
Antano Maceinos eiles. 

21.30 „Jūratė Statkutė de 
Rosales. Pasišventusi 
senajai protėvių isto-
rijai ir Lietuvai“.

22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Lietuvių tautinio 

kostiumo konkursas. 
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama. 

6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta 

meilė“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas 

Tenas prieš  
ateivius.  
Lemiama kova“.

9.10 „Žmogus-voras“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 „Naidželo Sleiterio 

vakarienė“.
11.30 Šios vasaros 

valgiai.
12.05 „Karadajus“ 

(N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 Komedija „Seni 

bambekliai“ (N-7).
23.10 „Mentalistas“ 

(N-7).
0.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
1.05 „Dūmas“ (N-14).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Nuo amato 
iki verslo.

10.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

11.00 „Las Vegas“.
12.00 „Kastlas“ 

(N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas 

nindzė (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kastlas“ 

(N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Be stabdžių 

(N-14).
22.30 „6 kadrai“ 

(N-7).
23.00 Siaubo f. 

„Pjūklas 2“ (S)
0.50 „CSI Majamis“ 

(N-7).
1.40 „Naša Raša“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Aristokratai“.
10.30 „Laukinė 

Afrika“.
11.30 „Karamelė“.
12.30 „Kontinentų 

kelionė“.
13.30 „Tėvai už borto“.
14.15 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.45 „Raudonasis 
erelis“.

17.00 „Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“.

17.30 Klaipėdos 
savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Niagaros 
magija“.

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Departamentas“.
21.30 „Šimtametis, 

kuris išlipo  
pro langą ir  
dingo“.

23.30 Balticum TV 
žinios.

24.00 „Tekėk už 
manęs!“

 22.30  Lietuvių tautinio 
kostiumo konkursas

 13.15  „Šviesos lašas“ 18.00  „Mano mylimiau-
 sia ragana“

 21.30  „Šimtametis, kuris 
išlipo pro langą ir dingo“

 19.00  „CSI Majamis“  9.10  „Žmogus-voras“

TV PROGRAMAliepos 6 d.

 NTV Mir
6.00 Kava su pienu. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Šiandien. 
10.20 Prisiekusiųjų teismas. 11.25 Prisieku-
siųjų teismas. Galutinis sprendimas. 12.30 
„Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 13.25 „Antrasis 
šansas“. 14.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 
15.00, 16.20 „Maskva. Trys stotys 2“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Kardas 2“. 21.40 
„Mentų karai 8“. 24.00 „Šerifas“. 1.55 „Eigulys“. 
3.50 Aš lieknėju. 4.50 „Teismo detektyvas“. 

 TV PoloNia
7.10, 11.45, 18.55, 0.40 Pramoginė laida. 8.05 
Regionų istorija. 8.25, 2.15 „Permainų maši-
na“. 9.00 „Mylėti verta“. 10.50 „Keturiasde-
šimtmetis“. 12.05 Rytų studija. 12.35 Kultūrin-
gieji PL. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Vyras ir 
žmona“. 14.25 „Ranča“. 15.25 „Jojimas šuo-
liais“. 17.25 Žydros atostogos. 17.55, 1.45 
„Viskas prieš mus“. 18.20, 22.50, 4.35 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 20.25 Kultūros 
virtuvė: gatvės menas. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Prie užliejamos pievos“. 23.05, 5.20 
Polonija 24. 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 2.45 
Animacinis f. 6.40 Giminės saga. 

 TV1000
9.45 „Gyvūnas“. 11.15 „Ieškantys laimės“. 
13.20 „Stebint detektyvus“. 15.00 „Visi geri 
dalykai“. 16.45 „Gyvūnas“. 18.20 „Normandijos 
Viešbutis“. 20.00 „Rizikos riba“. 21.50 „Šefas“. 
23.20 „7 Dienos ir naktys su Marilyn Monroe“. 

 DiscoVery 
7.25, 20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 7.50, 17.15 
Kas nutiko vėliau? 8.15, 16.20 Nemėginkite pakar-
toti. 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Namai medžiuose. 
10.55 Akvariumų verslas. 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 Iliuzionistas. 
14.30 Trojus. 15.25 Būk budrus. 18.10 Karai dėl 
bagažo. 18.40 Sandėlių medžiotojai. 21.00 Ledynų 
auksas. 22.00 Sukaustyti. 23.00 Išgyventi kartu. 

 TraVel
8.00 Naujo būsto paieška. 10.00, 16.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 10.30 Gelbėtojai. 11.00 
Pilių paslaptys. 12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 
Naujo būsto paieška. 14.00 Turto gelbėtojai. 15.00 
Neįprasti namai ant vandens. 17.00, 24.00 Ekstre-
malieji vandens parkai. 18.00, 23.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 19.00 Naujo būsto paieška. 
20.00 Išgelbėkite mano verslą! Ties riba. 21.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. 22.00 Kinija. 

 aNiMal PlaNeT
7.00 Surikatos. 7.25 Mieliausi augintiniai. 8.15, 
15.35 Drambliai. 9.10, 11.55, 16.30, 5.02 Aliga-
torių tramdytojai. 10.05, 14.40 Namai medžiuo-
se. 11.00 Pragariška katė. 12.50 Zoltanas - gau-
jos vadas. 13.45 Upių pabaisos. 17.25, 20.10, 
0.45 Akvariumų verslas. 18.20, 22.00, 2.35 Ve-
terinaras. 19.15, 22.55, 3.25 Pražūtingos salos. 
21.05, 1.40, 5.49 Plėšrūnų teritorija. 23.50, 4.15 
Nakties priedangoje. 6.36 Surikatos. 

 sPorT1
8.00 „Kelias į viršūnę“. NBA krepšinio lyga. Hjus-
tono „Rockets“ - Ouklendo „Warriors“. 2015-01-
17. 10.00 KOK World series. Bušido kovos. 12.00 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 13.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ -  
„Az Alkmaar“. 2014-10-17. 15.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „FC 
Barcelona“. Finalas. 2 susitikimas. 2015-06-21. 
17.00 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. Roger 
Federer - Leyton Hewitt. Finalas. 2014 m. 19.00 
Futbolo dievai. Ronaldo. 19.30 Futbolo dievai. 
Raul. 20.00 „Kelias į viršūnę“. NBA krepšinio 
lyga. Hjustono „Rockets“ - Ouklendo „Warriors“. 
2015-01-17. 22.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 0.40 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. 
Roger Federer - Leyton Hewitt. Finalas. 2014 m. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.30, 8.30 Kalnų dviračiai. Pasaulio taurės 
etapo lenktynės. Šveicarija. 10.30 Motospor-
tas. Žiedinės lenktynės. Švedija. 12.30 „For-
mulė-1“. Didžiosios Britanijos GP lenktynės. 
14.50 Motosportas. Nascar 400 mylių lenkty-
nės. 18.50 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Paryžius. 20.55, 3.45 Futbolas. UEFA Čempi-
onų lygos apžvalga. 21.25 Motosportas. Žie-
dinės lenktynės. Švedija. 23.25 „Formulė-1“. 
Didžiosios Britanijos GP lenktynės. 1.45 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Čekija - Švedija. 
5.00 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. „Ar-
senal“ - „Aston Villa“. 

 eurosPorT
9.00 Vasaros universiada. 10.30 Jojimas su 
kliūtimis. 11.30 Stalo tenisas. „World Tour 
Super Series“. 13.00, 19.15, 0.15 Pasaulio mo-
terų futbolo čempionatas. 14.00, 18.45 Dviračių 
sportas su G. Le Mondu. 14.15, 23.00 Dviračių 
sportas. „Tour de France“. 19.00 Lengvoji 
atletika. Pasaulio čempionatui artėjant. 20.45, 
1.15 Europos U19 futbolo čempionatas. 24.00 
Sporto linksmybės. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  13.00  „Moterų daktaras“  14.00  Liongino Abariaus 
 kūrybos vakaras

 15.50  „Puaro“ 0.10  „Visa menanti“ 10.00  „Paskutinis iš 
 Magikianų“

 TV8
7.30 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.30 „Nanomeilė“ 
(N-7). 9.35 „Mano mažasis ponis“. 10.05 Se-
noji animacija. 10.50 „Sugrįžimas namo“ (1). 
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 „Lau-
kinis angelas“ (N-7). 14.30 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasikeisk! 
(N-7). 18.00 „Kerštas“ (N-7). 19.00 „Laukinis 
angelas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija. 20.35 „Pamiršk mane“ (N-7). 
21.05 „Sugrįžimas namo“. 22.55 „Kerštas“ (N-
7). 23.55 Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
6.00 Ne vienas kelyje. 6.25 Mes pačios. 6.50 
Pasaulis X (N-7). 7.35 24 valandos (N-7). 8.40 
Valanda su Rūta. 9.50 Padėkime augti. 10.15 Ne 
vienas kelyje. 10.40 Pagalbos skambutis (N-7). 
11.15 Nuo... Iki. 11.55, 14.10 Yra, kaip yra 
(N-7). 13.05, 16.20 KK2 (N-7). 13.40, 15.25, 
21.00 Dviračio šou. 15.55 planuojustatyti.lt. 
17.00, 22.00 Info diena. 19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 
Info pasaulis. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 

 PBK
6.10 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 6.40, 
9.00, 17.00 Naujienos. 6.45 Geriausios atostogos 
su PBK. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
6.55 Geriausios atostogos su PBK. „Lučienas“. 
7.00, 9.20 Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 
11.20 „Pagunda“. 12.00, 15.00 Naujienos (su 
subtitrais). 12.20 „Pagunda“. Tęsinys. 13.35 Kartu 
su visais. 14.35, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 
2.55 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. Orų prognozė (rusų k.). 21.05 „Pagunda“. 
23.05 „Dvi aistros spalvos“. 0.50 Informacinė 
žinių laida „EURONEWS“. 1.20 Vakaro naujienos. 
1.35 „Iš poilsiautojų gyvenimo“. 4.35 Muzika. 

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė. 
Sportinė komanda“. 7.50 Kviestinė vakarienė. 
8.40 Jūrmala. Juoko festivalis. 10.20 Slaptosios 
teritorijos. 11.10 Žiūrėti visiems! 12.05 „Kariai 
4“. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimy-
nėlė“. 14.00 Žiūrėti visiems! 14.55 Kviestinė 
vakarienė. 16.40 Kokie žmonės! 17.35 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 18.30 Šeimos dramos. 
19.25 Nemeluok man! 20.20 Kviestinė vakarie-
nė. 21.20 „Didžiosios išnykusių civilizacijų pa-
slaptys“. 24.00 „Kariai 4“. 0.50 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Šiandien. 10.20 Prisieku-
siųjų teismas. 11.25 Prisiekusiųjų teismas. 
Galutinis sprendimas. 12.30 „Apžvalga. Ypa-
tingas įvykis“. 13.25 „Antrasis šansas“. 14.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 15.00, 16.20 
„Maskva. Trys stotys 2“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.40 „Kardas 2“. 21.40 „Mentų karai 
8“. 24.00 „Šerifas“. 1.55 „Eigulys“. 

 TV PolonIa
7.05, 15.20, 18.55, 0.40 Pramoginė laida. 8.05 
Istorijos aktualijos. 8.25, 2.15 „Pilna kuprinė 
nuotykių“. 9.00 „Mylėti verta“. 10.50 „Ketu-
riasdešimtmetis“. 11.45 Sveikatos ir grožio al-
chemija. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 18.50, 
21.45, 1.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Vyras ir žmona“. 14.25 
„1920. Karas ir meilė“. 16.20 Giminės saga. 
16.50 „Šarvuoti girių reliktai“. 17.55, 1.45 „Vis-
kas prieš mus“. 18.20, 22.50, 4.30 Polonija už-
sienyje. 18.30 TV ekspresas. 20.25 Margolcė ir 
meškis šiandien kviečia... 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Tėvas Mateušas“. 2.45 Animacinis f. 6.40 
Regionų istorija. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
10.00 „Optimisto istorija“. 12.10 „Gerasis daktaras“. 
13.50 „12 vergovės metų“. 16.05 „Amerikos nu-
mylėtiniai“. 18.00 „Virš įstatymo“. 20.00 „Niujorko 
šešėlyje“. 22.20 „Mirties įrankiai. Kaulų miestas“. 

 DIscoVERy 
9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Namai medžiuose. 
10.55 Akvariumų verslas. 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 12.40 Apgavikai. 13.35 Oro uostas. 
14.30 Dideli lėktuvai. 15.25 Dideli laivai. 16.20 
Mašinų sukilimas. 17.15 Miestas. 18.10 Karai 
dėl bagažo. 18.40 Sandėlių medžiotojai. 19.05 
Apgavikai. 20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00 
Degtindariai. 22.00 Mafija. 23.00 Aliaska: šeima 
iš miško. 24.00 Plieniniai raumenys. 

 TRaVEl
10.00, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 10.30, 
21.00 Gelbėtojai. 11.00 Pilių paslaptys. 12.00 
Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieška. 
Džersis; Prancūzija. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 
Neįprasti namai ant vandens. 17.00, 24.00 Ekstre-
malieji vandens parkai. 18.00, 23.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Siamas; Kipras. 20.00 Išgelbėkite mano verslą! 
Holivudo Košmaras. 22.00 Bikiniai ir paplūdimiai. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Komedija „Šeimos 

reikalai“.
7.25 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
7.55  „Simpsonai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“ (N-7).
11.00 „Anapus tvoros“.
12.30 „Transformeriai. 

Praimas“ (N-7).
13.00 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.30  „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Laukinė 

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų 

laimė“ (N-7).
20.00 Ta proga!.. (N-7).
21.00 Drąsios ir žavios.
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo drama 

„Vaikis iš 
Filadelfijos“ (N-14).

0.20 TV serialas „Dirbtinis 
intelektas“ (N-14).

1.20 TV serialas 
„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

2.10 TV serialas „Po 
kupolu“ (N-14).

6.25 „Garfildas“.
6.55  „Džonis Testas“.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Romantinė komedija 

„Piršlybos“ (N-7).
10.50 Nuotykių f. „Kodas. 

L.O.B.I.A.I.“ (N-7).
13.15 „Džonis Testas“.
13.45 „Kung Fu Panda“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas. 

„Tikras tėvas“. Šeimų 
dramas pristato 
Dalius Mertinas.

20.30 Tikras gyvenimas. 
„Tapytojo žmonos 
paveikslas“. Šeimų 
dramas pristato 
Dalius Mertinas.

21.30 Žinios. 
22.10 Kriminalinė drama 

„Gyvatės akys“.
0.10 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.05 TV serialas 

„Alkatrazas“ (N-7).
2.00 TV serialas „Grubus 

žaidimas“ (N-14).
2.55 Programos pabaiga.
3.00 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Lietuvių tautinio 

kostiumo konkursas. 
Šventinis renginys 
„Išausta tapatybė“.

12.30 Bėdų turgus.
13.30 Savaitė.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
15.50 TV serialas „Puaro“.
17.35 „Meilė kaip mėnulis“.
18.30 Šiandien. 
19.05 Auksinis protas.
20.10 Smegenų paslaptys. 

Igoris Stravinskis.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Stilius.
21.50 TV serialas „Šlovės 

dienos“ (N-7).
22.45 Vakaro žinios. 
23.00 TV serialas 

„Poseidonas“. 1 s. 
0.30 TV serialas „Puaro“.
2.15 Laba diena, Lietuva.
3.10 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
4.00 Auksinis protas.
5.05 Smegenų paslaptys. 

Igoris Stravinskis.
5.15 Stilius.

6.00 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

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

7.55 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

8.55 TV serialas 
„Džiunglių princesė 
Šina“ (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.50 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

13.50 Runkelių sala (1).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

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

„Mentalistas“ (N-7).
19.25 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.25 „Pagalbos skambu-

tis“ (N-7).
21.30 Komedija „Operacija 

„Baltosios pupytės“.
23.40 TV serialas 

„Taikinys“ (N-7).
0.35 TV serialas 

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

patikrinimas“ (N-7).
2.35 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Žinios.
7.50 Nuoga tiesa (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Sukčius“ (N-7).
11.00 „Air America“ (N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Moterų daktaras“.
14.05 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Šiandien kimba.
17.20 „Gamink sveikiau!“
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
M.Jampolskis (N-7).

19.25, 24.00 „Sukčius“ 
(N-7).

20.25 „Šerifas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.00, 3.00, 6.00 „Pragaras 

ant ratų“ (N-14).
1.00, 3.40, 5.35 Reporteris.
1.30, 4.05 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
2.15, 4.50 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

6.40 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
13.15 Lietuvių dokumenti-

ka. „Puodžius“.
14.00 Kompozitoriaus, 

choro dirigento 
Liongino Abariaus 
kūrybos vakaras 
„Mano dainos Jums, 
mylimos moterys“.

15.35 Valdovų rūmai. 
Dokumentinė apy-
braiža. 3 laida.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus albumas.
18.50 S.Mrožeko „Kvartetas“. 

TV spektaklis. Rež. 
A.Ilginis. 1989 m.

20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.52 „Aviukas Šonas“.
21.00 ARTi. Vitražas.
21.30 Istorijos detektyvai. 
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Istorinė drama 

„Vienui vieni“ (N-14).
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama. Sportas. 

Orai.
1.00 Dabar pasaulyje.
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liepos 7 d.

 15.40  „Ypatingas dienos 
meniu“

 18.00  „Kastlas“  10.00  „Mano puikioji 
 auklė“

 AnimAl PlAnet
7.00 Surikatos. 7.25, 11.00 Pragariška katė. 8.15, 
17.25 Plėšrūnų teritorija. 9.10, 11.55, 5.02 Ali-
gatorių tramdytojai. 10.05, 15.35, 20.10, 0.45 
Akvariumų verslas. 12.50 Nakties priedangoje. 
13.45 Veterinaras. 14.40 Pražūtingos salos. 16.30 
Nakties priedangoje. 18.20, 22.00, 2.35 Žmogus 
ir liūtai. 19.15, 22.55, 3.25 Po užpuolimo. 21.05, 
1.40, 5.49 Gyvenimas laisvėje. 23.50, 4.15 Rykliai.  

 SPort1
8.00 „Kelias į viršūnę“. Rusijos „Premier lea-
gue“. „Zenit“ - „Mordovia“. 2014-10-26. 10.00 
Boksas. Profesionalų kovos. 12.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos turo apžvalga. 12.40 
„NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 13.00 
„Eurocup“ krepšinio lyga. Izmiro „Pinar Kar-
siyaka“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 2015-01-14. 
14.45 NBA krepšinio lyga. Majamio „Heat“ - 
Čikagos „Bulls“ 2014-12-14. 17.00 ATP 250 
Malaysia Open. Vyrų tenisas. Kei Nishikori - 
Julien Benneteu. Finalas. 2014 m. 19.00, 2.00 
„Sportinio pokerio Premier lyga“. Pramoginis 
TV šou. 20.00 „Kelias į viršūnę“. Rusijos „Pre-
mier league“. „Zenit“ - „Mordovia“. 2014-10-
26. 22.00 Boksas. Profesionalų kovos. 24.00 
ATP 250 Malaysia Open. Vyrų tenisas. Kei 
Nishikori - Julien Benneteu. Finalas. 2014 m. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto var-
žybos. CSKA - „Olympiacos“. 9.00 Krepšinis. 
Eurolygos finalinio ketverto varžybos. „Real“ - 
„Fenerbahce Ulker“. 11.00 Ledo ritulys. Pasau-
lio čempionatas. Kanada - Latvija. 13.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija - Čekija. 
15.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. La-
tvija - Švedija. 17.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Šveicarija - Latvija. 19.00 Futbo-
las. UEFA Čempionų lygos finalas. „Manchester 
United“ - „Bayern“. 21.00 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lygos finalas. „AC Milan“ - „Liverpool“. 
23.45 Motosportas. Nascar 400 mylių apžvalga. 
0.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija 
- JAV. 2.45 Boksas. Floydas Mayweatheris - 
Manny Pacquiao. 5.00 Futbolas. Vokietijos DfB 
taurės finalas. „Borussia“ - „Wolfsburg“. 

 euroSPort
7.30 Vasaros universiada. 12.30, 20.30 Euro-
pos U19 futbolo čempionatas. 14.00, 15.15, 
23.45 Dviračių sportas. „Tour de France“. 
15.00, 18.45 Dviračių sportas su G. Le Mondu. 
19.00, 2.15 Sporto linksmybės. 20.15 Lengvoji 
atletika. Pasaulio čempionatui artėjant. 0.45 
Motosportas. 1.15 Pasaulio motokroso čem-
pionatas. FIM. 

6.20 Dienos 
programa.

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Žmogus-voras“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Naidželo Sleiterio 

vakarienė.
11.30 Šios vasaros 

valgiai.
12.05 „Karadajus“ 

(N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Velvet“ (N-7).
22.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
23.35 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
0.35 „Dūmas“ 

(N-14).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo 

augintinis.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegas“.
12.00 „Kastlas“ 

(N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas 

nindzė (N-7).
16.00 „Mastrichto 

policija“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Kastlas“ 
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Univeras“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

21.30 Veiksmo f. 
„Apokalipto“  
(N-14).

0.20 Siaubo f. 
„Juodas  
kadilakas“ (S).

2.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

10.00 „Niagaros 
magija“.

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Tėvai už 

borto“.
12.40 „Aristokratai“.
13.40 „Laukinė 

Afrika“.
14.40 „Kontinentų 

kelionė“.
15.40 „Ypatingas 

dienos  
meniu“.

17.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

18.00 „Departamentas“.
19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Reidas. 

Eismo įvykių  
kronika (N-7).

21.00 „Edeno 
muziejus“  
(N-14).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Komisaras 
Manara“.

23.30 „Niagaros 
magija“.

„VAiKiS iŠ FilADelFiJoS“
Veiksmo drama. JAV. 2012.
Režisierius Dž.Koneris.
Vaidina V.Čethemas, D.Sava, S.Batler.

Dilonas Makeibas yra apsigimęs kovotojas. Tačiau tą pačią naktį, kai tam-
pa imtynių čempionu, jis įsivelia į incidentą ir jo metu žūva policininkas. 
Atlikęs 10 metų bausmę kalėjime, Dilonas grįžta namo ir sužino, kad 
vienas seniausių jo draugų turi didelių problemų dėl skolų. Buvęs kalinys 
ima kilti vietinių kovotojų ringe, kad uždirbtų pinigų draugui išgelbėti.

tV3
22.30

„APoKAliPto“
Veiksmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius M.Gibsonas.
Vaidina R.Jangbladas, 
Dž.Briueris, D.Ernandes.

Filme rodomas daugiau nei prieš 3 
tūkst. metų gyvavusios taikios ju-
katekų majų gentelės gyvenimas. 
Ją staiga užpuola negailestingi ir 
žiaurūs kariai, ieškantys vergų ir 
gyvų aukų savo dievams. 

„mentAliStAS“
TV serialas. JAV. 2008.
Režisieriai M.Mičel, N.Barba.
Vaidina R.Tanis, O.Jeomenas, 
S.Beikeris.

Patrikas Džeinas - nepriklausomas 
Kalifornijos tyrimų biuro konsultan-
tas, dėl ypatingo pastabumo sėk-
mingai atskleidžiantis sunkiausius 
nusikaltimus. Tarp darbuotojų Džei-
nas garsėja atsainiu požiūriu į darbo 
taisykles ir garsenybės praeitimi.

„GYVAtĖS AKYS“
kriminalinė drama. JAV. 1998.
Režisierius B.De Palma.
Vaidina N.Keidžas, G.Sinisas, 
Dž.Herdas.

Rikis Santoras - policininkas, sva-
jojantis apie mero kėdę. Vieną 
vakarą Atlantik Sičio kazino jis 
įsipainioja į žmogžudystę. Žūva 
jo geriausias draugas. Rikis imasi 
tirti bylą...

tV6
21.30

lnK
22.10

BtV
0.35

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Šeimos reikalai“.
7.25 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.55 „Simpsonai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“ (N-7).
11.00 Ta proga!.. (N-7).
12.00 Drąsios ir žavios 

(N-7).
12.30 „Transformeriai. 

Praimas“ (N-7).
13.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“ (1).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Laukinė Esmeralda“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Moterų laimė“ 

(N-7).
20.00 Griūk iš juoko (N-7).
21.00 Drąsios ir žavios 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Veiksmo f. 

„Brolis“ (N-14).
0.35 „Dirbtinis intelektas“ 

(N-14).
1.30 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.25 „Po kupolu“ (N-14).

6.25 „Garfildas“.
6.55 Animacinis f. 

„Džonis Testas“.
7.25 Animacinis f. 

„Kung Fu Panda“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 24 valandos (N-7).
11.10 Yra, kaip yra (N-7).
12.15 Nuo... Iki.
13.15 Animacinis f. 

„Džonis Testas“.
13.45 Animacinis f. 

„Kung Fu Panda“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas. 

„Dukros. Mamos. 
Tėvai“.

20.30 Tikras gyvenimas. 
„Meilė iki mirties“. 

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. „Romeo 

turi mirti“ (N-14).
0.30 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.25 TV serialas 

„Alkatrazas“ (N-7).
2.20 TV serialas „Grubus 

žaidimas“ (N-14).
3.15 Programos pabaiga.
3.20 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR  himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 TV serialas 

„Komisaras Reksas“ 
(N-7).

10.05 TV serialas „Senis“ 
(N-7).

11.05 TV serialas „Šlovės 
dienos“ (N-7).

11.55 Stilius.
12.45 Specialus tyrimas.
13.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
15.50 „Puaro“ (N-7).
17.35 TV serialas „Meilė 

kaip mėnulis“.
18.30 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
19.05 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Emigrantai.
21.50 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
22.45 Vakaro žinios. 
23.00 „Poseidonas“ (N-7).
0.30 „Puaro“ (N-7).
2.15 Laba diena, Lietuva.
3.10 „Naisių vasara. 6 

sezonas“.
4.00 Auksinis protas.
5.15 Emigrantai.

   

Trečiadienis

„ROMEO TURI MIRTI“
Veiksmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius A.Bartkoviakas.
Vaidina Dž.Li, R.Vongas, I.Vašingtonas.

Apie Po mirtį sužino vyresnysis brolis Hanas, buvęs policininkas, legen-
dinis kovotojas, įkalintas Honkongo kalėjime. Pažadėjęs motinai saugoti 
ir ginti jaunėlį, tačiau nesugebėjęs išlaikyti pažado, Hanas prisiekia atker-
šyti, kad ir kiek tai kainuotų: pabėga iš kalėjimo, kuriame buvo atsidūręs 
gelbėdamas tėvą ir brolį, atvyksta į Valstijas ir imasi aiškintis, kas ir kodėl.

rekomenduoja

LNK
22.10

„SKIRIAMI VANDENYNŲ“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius S.Bartmanas.
Vaidina H.Kriugeris jaunesn., 
K.Vaizenbiok, J.Henčas.

Po žmonos mirties įtakingam Airijos 
paveldėtojui Deividui labai sunku 
grįžti į įprastą gyvenimą ir būti ge-
ru tėvu sūnui. Sielvartą jis bando 
malšinti darbu sode ir ilgais pasi-
vaikščiojimais paplūdimyje. Kartą 
taip bevaikščiodamas jis išgelbėja 
skęstančią moterį. Bet šia trumpa pa-
žintimi viskas ir pasibaigia. Netrukus 
Deividas išvyksta į Naująją Zelandiją.

„TAIKINYS“
Veiksmo serialas. JAV. 2009.
Režisieriai S.Bojumas, P.A.Edvardsas.
Vaidina Dž.E.Heilis, M.Velis, 
K.Makbraid.

Serialas pasakoja apie San Fran-
siske gyvenantį unikalų priva-
tų samdinį ir saugumo ekspertą 
Kristoferį Čansą. Jis saugo savo 
klientus visiškai integruodamasis 
į jų gyvenimus, pats tapdamas 
taikiniu. Jam padeda trys kolegos. 
Čansas, vykdydamas misiją, dažnai 
atsiduria ant tos linijos, kur neži-
nia, kas teisybė, o kas - ne.

„BROLIS“
Veiksmo filmas. Rusija. 1997.
Režisierius A.Balabanovas.
Vaidina S.Bodrovas jaunesn., 
V.Suchorukovas, S.Pismičenko.

Danila vyksta į Sankt Peterburgą pas 
vyresnį brolį. Brolis sukasi mafijos 
pasaulyje ir užsidirba reketuodamas 
ir žudydamas. Nespėjus Danilai Pe-
terburge apšilti, brolis paprašo kai 
ką nužudyti. Danila nuostabiai pra-
mogauja, susiranda mielą merginą, 
susipažįsta su naujais žmonėmis…

TV8
21.05

BTV
23.35

TV3
22.30

 TV8
7.40 „Žavūs ir drąsūs“. 8.40, 10.05 Senoji anima-
cija. 9.35 „Mano mažasis ponis“. 10.50 „Sugrįži-
mas namo“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 
„Pamiršk mane“. 15.00 Gydytojai. 17.00, 23.55 
Pasikeisk! 18.00, 23.00 „Kerštas“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.05 Drama „Skiriami vandenynų“.

 INfO TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 
Valanda su Rūta. 11.55, 14.10 Yra, kaip yra. 13.05, 
16.20 KK2. 13.40, 15.20, 21.00 Dviračio šou. 15.50 
Alchemija. Švietimo amžius. 19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info 
pasaulis. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.10, 0.45 „EURONEWS“. 6.40, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.40 Geriausios atostogos su PBK. 
7.00, 9.20 Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 
11.25, 21.05 „Pagunda“. 13.40 Kartu su visais. 
14.35, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 2.50 Mados 
nuosprendis. 17.00, 1.15 Vakaro naujienos. 17.50 
Koncertas „Šeimos, meilės ir ištikimybės diena“. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 23.05 „Dvi 
aistros spalvos“. 1.30 „Byla Nr.306“. 4.30 Muzika. 

 REN
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė. 
Sportinė komanda“. 7.50 Kviestinė vakarienė. 
8.40 „Didžiosios išnykusių civilizacijų paslap-
tys“. 11.20 Žiūrėti visiems! 12.10 „Kariai 4“. 
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
13.50 Žiūrėti visiems! 14.45 Kviestinė vakarienė. 
16.35 Kokie žmonės! 17.30 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 18.30 Šeimos dramos. 19.25 Ne-
meluok man! 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.20 
„Jūros planeta“. 22.15 „Senovės karalių mūšis“. 
23.05 „Kariai 4“. 23.55 Žiūrėti visiems! 

 NTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.00, 13.00, 6.00, 19.00, 23.40 Šiandien. 
10.20 Prisiekusiųjų teismas. 11.25 Prisieku-
siųjų teismas. Galutinis sprendimas. 12.30 
„Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 13.25 „Antrasis 
šansas“. 14.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 
15.00 „Maskva. Trys stotys 2“. 16.20 „Maskva. 
Trys stotys 2“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 
„Kardas 2“. 21.35 „Mentų karai 8“. 24.00 „Še-
rifas“. 1.55 „Eigulys“. 3.50 „Buto klausimas“. 
4.50 „Teismo detektyvas“. 

 11.55  Stilius 13.00   „Čipas ir Deilas 
   skuba į pagalbą“

 11.10   Yra, kaip yra
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6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

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

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.50 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 Runkelių sala 

(N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Pagalbos 

skambutis“ (N-7).
21.30 Romantinė drama 

„Įsimintinas kelias“ 
(N-7).

23.35 „Taikinys“ 
(N-7).

0.30 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.25 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.30 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Patriotai (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Sukčius“ (N-7).
11.00 „Air America“ (N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
14.05 „Genijai iš prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 „Gamink sveikiau!“
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose Algirdas 
Kaušpėdas (N-7).

19.25, 24.00 
„Sukčius“ (N-7).

20.25 „Stalino sūnus“
(1) (N-7).

21.30 Pasaulis X. „Kaip 
vardas lemia žmo-
gaus likimą“ (N-7).

22.30 Reporteris. Orai.
23.00, 3.00, 6.00 

„Pragaras ant ratų“ 
(N-14).

1.00, 3.40, 5.35 Reporteris.
1.30, 4.05 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
2.15, 4.50 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Istorijos detektyvai. 
13.20 „Gediminas Ilgūnas. 

Nesugalvotas gyve-
nimas“.

14.20 P.Čaikovskio „Gulbių 
ežeras“. Trakai 2014.

15.55 ...formatas. Poetas 
Gytis Norvilas.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Trembita.
18.50 Lilija Gubaidulina ir 

Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. 

19.30 Architektės G.Janulytės-
Bernotienės kūryba.

20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.41 „Aviukas Šonas“.
21.00 Kultūros savanoriai.
21.30 Linija, spalva, forma.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Elito kinas. 

Detektyvas „Smulkus 
nusikaltimas“ (N-7).

24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.00 Dabar pasaulyje 

(rusų kalba iš 
Prahos).

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Žmogus-voras“.
9.35 „Dreikas 

ir Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius  
(N-7).

12.05 „Karadajus“ 
(N-7).

13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų 

karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 Romantinė drama 

„Asmens  
sargybinis“  
(N-7).

23.35 „Mentalistas“ 
(N-7).

0.30 Naktis ir diena. 
Vilnius  
(N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Adrenalinas 
(N-7).

10.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

11.00 „Las Vegas“.
12.00 „Kastlas“ 

(N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 „Mastrichto policija“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kastlas“ 

(N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Komiška drama 

„Sena gera orgija“ 
(N-14).

23.20 Komedija 
„Skaistuolio filmas“ 
(N-14).

1.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

1.50 „Naša Raša“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika  
(N-7).

10.00 „Departamentas“.
11.00 „Karamelė“.
12.00 „Šiukšlės“.
13.50 „Komisaras 

Manara“.
14.50 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
15.20 „Kapitono 

duktė“.
17.20 „Tėvai 

už borto“.
18.00 „Kontinentų 

kelionė“.
19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai“.

21.00 „Baimė 
mylėti“.

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Edeno 
muziejus“  
(N-14).

0.30 „Departamentas“.

TV PROGRAMAliepos 8 d. 

 TV Polonia
7.05, 18.55 Pramoginė laida. 8.00 „Apie an-
gelus“. 8.25, 2.15 „Septynios pasaulio šalys“. 
9.00 „Mylėti verta“. 10.50 „Keturiasdešimtme-
tis“. 11.45 Peiliu ir šakute. 12.05, 23.05, 5.20 
Polonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Po-
lonija. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Vyras ir 
žmona“. 14.25 „Prie užliejamos pievos“. 15.25 
Apkabink mane. 16.20 Gražesnė Lenkija. 16.45, 
0.40 „Vienas žodis“. 17.55, 1.45 „Viskas prieš 
mus“. 18.20, 22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 
18.30 TV ekspresas. 19.15 Regionų istorija. 
19.35, 6.40 „Vilnoteka“. 20.25 ABC viską žino. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzami-
nas“. 2.45 Animacinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
6.25 „Pokalbiai su kitomis moterimis“. 8.05 
„Tinklas“. 10.10 „Turėti Tave“. 12.00 „Savaitga-
lis Paryžiuje“. 13.45 „Priėmimas“. 15.45 „Tin-
klas“. 17.50 „Burleska“. 20.00 „Įsivaizduojamas 
Dianos Arbus paveikslas“. 22.05 „Optimisto 
istorija“. 0.05 „Virš įstatymo“. 2.00 „Burleska“. 
4.00 „Surasti tą vienintelę“.

 DiscoVery 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25, 20.00 Kaip tai 
pagaminta? 7.50 Kas nutiko vėliau? 8.15 
Nebandykite pakartoti. 9.10 Mitų griovėjai. 
10.05, 21.00, 2.50 Namai medžiuose. 10.55, 
22.00, 3.40 Akvariumų verslas. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 
Retro automobiliai. 14.30 Kelias į pelną. 15.25 
Gatvės lenktynės. 18.10 Karai dėl bagažo. 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 23.00, 4.30 Vonia. 24.00, 
5.20 Aukso karštligė. 1.00 Aliaska: paskutinė 
riba. 1.55 Skrydžiai Aliaskoje. 6.10 Kaip tai 
pagaminta? 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Andai. 8.00 Naujo 
būsto paieška. Siamas; Kipras; jaunystės sva-
jonės Paryžiuje; naujas gyvenimas Vokietijoje. 
10.00, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 10.30 
Gelbėtojai. 11.00 Pilių paslaptys. 12.00 Didžio-
sios paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieška. 
Siamas; Kipras. 14.00 Turto gelbėtojai. 15.00 
Neįtikėtini furgonai. 17.00, 24.00 Ekstremalieji 
vandens parkai. 18.00, 23.00 Neįprastas Ame-
rikos maistas. Kolumbija. 19.00 Naujo būsto 
paieška. Belizas; Džakarta. 20.00 Išgelbėkite 
mano verslą! Sąvartynas. 21.00 Statyba Alias-
koje. 22.00 Viešbutis Amazonėje. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Pragariška katė. 8.15, 17.25 Gy-
venimas laisvėje. 9.10, 11.55, 5.02 Aligatorių 
tramdytojai. 10.05, 15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų 
verslas. 12.50, 16.30 Rykliai. 13.45 Žmogus ir 
liūtai. 14.40 Po užpuolimo. 18.20, 22.00, 2.35 
Šunų gelbėjimas. 19.15, 22.55, 3.25 Gyvenimas 
būryje. 21.05, 1.40, 5.49 Afrikos tankmėje. 23.50, 
4.15 Laukiniai ir pavojingi. 6.36 Surikatos. 

 sPorT1
8.00 „Kelias į viršūnę“. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Madrido „Real“ - Gran Kanarijos „Her-
balife“. 2014-10-05. 10.00 Bušido kovos. 12.00 
Futbolo dievai. Ronaldo 12.30 „NBA Pasaulis“. 
13.00 NBA krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - 
Ouklendo „Warriors“ 2015-01-17. 15.00 Rusijos 
„Premier league“. „Zenit“ - „Mordovia“. 2014-
10-26. 17.00 WTA Baku. Moterų tenisas. Bojana 
Janovski - Elina Svitolina. Finalas. 2014 m. 
18.40 „NBA Pasaulis“. 19.00 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas. 20.00 „Kelias į viršūnę“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Gran 
Kanarijos „Herbalife“. 2014-10-05. 22.00 Bušido 
kovos. 0.40 WTA Baku. Moterų tenisas. Bojana 
Janovski - Elina Svitolina. Finalas. 2014 m. 2.20 
Snukeris. Angliškojo biliardo Premier lyga. 4.30 
„NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Boksas. Floydas Mayweatheris - Manny Pa-
cquiao. 8.25 Krepšinis. Eurolyga. Rungtynės dėl 3 
vietos. 10.25 Krepšinis. Eurolygos finalas. 12.35, 
14.35 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato ketvirt-
finalis. 16.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Barcelona“ - „Bayern“. 18.25 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Bayern“ - „Barcelona“. 20.15 
„Formulė-1“. Didžiosios Britanijos GP lenktynių 
apžvalga. 21.15 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Bayern“ - „Chelsea“. 0.20 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Vokietija - Latvija. 2.20 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Austrija - Latvija. 4.50 Fut-
bolas. Europos lygos finalas. „Dnipro“ - „Sevilla“. 

 eurosPorT
7.45 Vasaros universiada. 14.00, 15.15, 23.00, 
1.30 Dviračių sportas. „Tour de France“. 15.00, 
18.45 Dviračių sportas su G. Le Mondu. 19.00, 
22.25 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 19.05 
Raitelių klubo žurnalas. 19.10 Jojimas. FEI kla-
sika. 20.10 Golfas. „US PGA Tour“. 21.10 Golfas. 
„European Tour“. 21.40 Golfas. Moterų „Euro-
pean Tour“. 21.55 Golfo klubas. 22.00 Mėnesio 
sportininkas. 22.10 Jachtklubas. 22.15 Mėnesio 
sportininkas. 22.35 Sporto linksmybės. 22.45 
Lengvoji atletika. Pasaulio čempionatui artėjant. 
24.00 Europos U19 futbolo čempionatas. 

 17.00  „Nuodėminga 
  meilė“

 17.20  „Gamink sveikiau!“ 18.25   „Mentalistas“ 15.20  „Kapitono duktė“ 9.30  Adrenalinas 17.40   „Ugnis ir Ledas“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 14.45  Amerikos talentai  20.25   „Stalino sūnus“  20.50  Visu garsu 13.30  Popietė su 
  Algimantu Čekuoliu

 12.15    Nuo... Iki 21.30  TV3 vakaro žinios

 TV8
7.35, 15.00 Gydytojai. 8.30 „Rutos Rendel detekty-
vai“. 9.35 „Mano mažasis ponis“. 10.05 Senoji ani-
macija. 10.50 „Skiriami vandenynų“. 12.40, 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis 
angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 
23.50 Pasikeisk! 18.00, 22.55 „Kerštas“. 20.00 La-
banakt, vaikučiai. 21.05 Drama „Betono kanjonai“.

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 
Statyk! 11.05 Ne vienas kelyje. 11.30 Autopilotas. 
11.55 Yra, kaip yra. 13.05 Pagalbos skambutis. 
13.40, 15.20, 21.00 Dviračio šou. 14.10 24 valandos. 
15.50 Mes pačios. 16.20 Nuo... Iki. 19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info 
pasaulis. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.10, 0.45 „EURONEWS“. 6.40, 9.00, 12.00, 15.00, 
17.00 Naujienos. 6.45 Geriausios atostogos su 
PBK. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 
11.20 „Pagunda“. 13.40 Kartu su visais. 14.35 
Vyriška/Moteriška. 16.00, 2.45 Mados nuospren-
dis. 17.50 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 „Pagunda“. 
23.00 „Dvi aistros spalvos“. 1.15 Vakaro naujienos.

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė. 
Sportinė komanda“. 7.40 Kviestinė vakarienė. 
8.35 „Dievų laikas“. 9.30 „Jūros planeta“. 10.25 
„Senovės karalių mūšis“. 11.15 Žiūrėti visiems! 
12.10 „Kariai 4“. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdy-
kusi šeimynėlė“. 13.45 Žiūrėti visiems! 14.45 
Kviestinė vakarienė. 16.35 Kokie žmonės! 17.30 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 18.25 Šeimos 
dramos. 19.25 Nemeluok man! 20.20 Kvies-
tinė vakarienė. 21.20 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 22.15 „Laiškai iš kosmoso“. 23.05 
„Kariai 4“. 23.55 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Šiandien. 
10.20 Prisiekusiųjų teismas. 11.25 Prisieku-
siųjų teismas. Galutinis sprendimas. 12.30 
„Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 13.25 „Antrasis 
šansas“. 14.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 
15.00-16.20 „Maskva. Trys stotys 2“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Kardas 2“. 21.35 
„Mentų karai 8“. 24.00 „Mentų karų didvyriai 
8“. 0.50 „Šerifas“. 2.40 „Eigulys“. 4.35 „Sodi-
ninkų atsakas“. 5.00 „Muzika mus sujungė“. 

 TV PolonIa
7.05, 18.55 Pramoginė laida. 8.05 „Cafe Histo-
ria“. 8.25, 2.10 „Sagalio paslaptis“. 9.00 „My-
lėti verta“. 10.50 „Keturiasdešimtmetis“. 11.45 
Medžiotojas pl. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 
18.45, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Ži-
nios. 13.50, 19.55, 4.45 „Vyras ir žmona“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 
16.15 Gyvenimo kelionė. 16.45 „Vilnoteka“. 
17.10 „Notacijos“. 17.25 „Misija - gamta“. 
17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 18.20, 22.50, 
4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 
20.25 Kultūros virtuvė: fotografija. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.55, 3.45 „Beribis teisingumas“. 0.40 „Pitbu-
lis“. 2.45 Animacinis f. 6.40 Gražesnė Lenkija. 

 TV1000
5.30 „Per žingsnį nuo šlovės“ (N-14). 7.35 „Po 
priedanga“. 9.10 „Globėjai“. 10.40 „Burleska“. 
12.40 „Per žingsnį nuo šlovės“ (N-14). 14.45 
„Įsivaizduojamas Dianos Arbus paveikslas“. 
16.50 „Stebint detektyvus“. 18.30 „Šefas“. 20.00 
„Nepaprasta kelionė“. 21.55 „Rizikos riba“. 
23.45 „12 vergovės metų“. 1.55 „Kur nuneša 
sapnai“. 3.50 „Dviejų šimtmečių žmogus“. 

DIscoVERy 
9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Namai medžiuose. 10.55 
Akvariumų verslas. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Apgavikai. 13.35 Tikri tolimųjų reisų vairuoto-
jai. 14.30 Bristolio įlanka. 15.25 Sibiro ruletė. 16.20 
Medkirčiai pelkėse. 17.15 Amerikos medkirčiai. 
18.10 Karai dėl bagažo. 18.40 Sandėlių medžiotojai. 
21.00, 2.50 Ekstremalūs kolekcininkai. 22.00, 3.40 
Relikvijų medžiotojai. 23.00, 4.30 Iš meilės auto-
mobiliams. 24.00, 5.20 Automobilių kolekcininkai. 

 TRaVEl
8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 10.00, 16.00 
Oro uostas 24/7. 10.30 Gelbėtojai. 11.00 Pilių mįslės. 
12.00 Didžiosios paslaptys. 14.00 Turto gelbėtojai. 
15.00 Neįtikėtini furgonai. 17.00, 24.00 Ekstremalieji 
vandens parkai. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 20.00 Išgelbėkite mano verslą! 21.00 Muzie-
jų paslaptys. 22.00 Laukiniai Amerikos keliai. 

 anIMal PlanET
9.10, 11.55, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 15.35, 
20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 12.50, 16.30 Laukiniai 
ir pavojingi. 13.45 Šunų gelbėjimas. 14.40 Gyvenimas 
būryje. 18.20, 22.00, 2.35 Zoltanas - gaujos vadas. 19.15, 
22.55, 3.25 Gamta su D.Salmoniu. 21.05, 1.40 Laukinės 
gamtos gangsteriai. 23.50, 4.15 Beždžionių gyvenimas.

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Šeimos reikalai“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“ (1).
7.55 „Simpsonai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“ (N-7).
11.00 Griūk iš juoko (N-7).
12.00 Drąsios ir žavios 

(N-7).
12.30 „Transformeriai. 

Praimas“ (N-7).
13.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Laukinė 

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 TV serialas „Moterų 

laimė“ (N-7).
20.00 Aplink pasaulį su 

žvaigžde (N-7).
21.00 Drąsios ir žavios 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo f. 

„Brolis 2“ (N-14).
1.10 „Dirbtinis intelektas“ 

(N-14).
2.05 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.55 „Po kupolu“ (N-14).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 24 valandos (N-7).
11.10 Yra, kaip yra 

(N-7).
12.15 Nuo... Iki.
13.15 „Džonis Testas“.
13.45 „Kung Fu Panda“.
14.10 TV serialas 

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas. 

„Sugrįžimas“.
20.30 Tikras gyvenimas. 

„Šantažistė“.
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. 

„Kalinių lėktuvas“ 
(N-14).

0.25 TV serialas 
„Visa menanti“ 
(N-7).

1.20 TV serialas 
„Alkatrazas“  
(N-7).

2.15 Sveikatos ABC 
televitrina.

2.45 Programos pabaiga.
2.50 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
11.55 Emigrantai.
12.45 Gyvenimas.
13.30 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 „Naisių vasara“.
15.50 „Puaro“ (N-7).
17.35 „Meilė kaip mėnulis“.
18.30 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
19.05 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Karinė drama 

„Kalbantys vėjui“ 
(N-14).

23.15 Vakaro žinios. 
23.30 Drama „Degantis 

krūmas“. 1 s. (N-7).
1.00 „Puaro“ (N-7).
2.45 Laba diena, Lietuva.
3.40 „Naisių vasara“.
4.25 Auksinis protas.
5.40 Šventinė audiovi-

zualinė 3D projek-
cija „Mes stiprūs, 
Lietuva!“ LDK 
Valdovų rūmų kieme.

6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

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

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

12.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 Runkelių sala 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Pagalbos 

skambutis“ (N-7).
21.30 Muzikinė drama 

„Sudrebink pasaulį“ 
(N-7).

23.15 „Taikinys“ (N-7).
0.10 „Mentalistas“ (N-7).
1.05 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

2.10 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Pasaulis X. „Kaip 

vardas lemia žmo-
gaus likimą“ (N-7).

8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Sukčius“ (N-7).
11.00 „Air America“ (N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
14.05 „Genijai iš prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.20 „Gamink sveikiau!“
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
R.Skaisgirys (N-7).

19.25, 24.00 
„Sukčius“ (N-7).

20.25 „Stalino sūnus“ 
(N-7).

21.30 Taip gyvena 
žvaigždės! (N-7).

22.30 Reporteris.
23.00, 3.00, 6.00 „Pragaras 

ant ratų“ (N-14).
1.00, 3.40, 5.35 Reporteris.
1.30, 4.05 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
2.15, 4.50 „Specialioji 

gel bėjimo tarnyba“ 
(N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Linija, spalva, forma.
13.15 ARTi. Vitražas.
13.45 Kultūros savanoriai.
14.15 Muzika gyvai. 

Dalyvauja Lietuvos 
nacionalinis simfoni-
nis orkestras, solistas 
A.Žlabys (fortepijo-
nas). Dir. M.Pitrėnas.

15.55 ...formatas. Poetas 
Eugenijus Ališanka.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Menora.
18.45 Jessie J ir Eliza 

Doolittle festivalyje 
„Isle of Wight Festival“.

19.40 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 5“.

20.50 Visu garsu.
21.35 Legendos.
22.20 Geofaktorius.
22.30 LRT aukso fondas. 

„Valdovas“. II d.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.00 Dabar pasaulyje.
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 17.00  „Laukinė Afrika“ 10.00  „Kobra 11“ 12.05   „Karadajus“

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Žmogus-voras“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius  
(N-7).

12.05 „Karadajus“ 
(N-7).

13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės III. 
Nematomų žmonių 
namai“ (N-14).

23.10 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Dūmas“ 
(N-14).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam 

gale kablys.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegas“.
12.00 „Kastlas“ 

(N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 „Mastrichto 

policija“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“

(N-7).
18.00 „Kastlas“ 

(N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Trileris

„Teisingumo  
ieškotojas“  
(N-14).

23.35 Trileris 
„Marta Marsė  
Mei Marlena“ 
(N-14).

1.40 „Naša Raša“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“.

10.00 „Kontinentų 
kelionė“.

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Tekėk 

už manęs!“
13.50 „Niagaros 

magija“.
14.50 Reidas. 

Eismo įvykių  
kronika  
(N-7).

15.20 „Kinomanas“.
17.00 „Laukinė 

Afrika“.
18.00 „Komisaras 

Manara“.
19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Šalčio 

gniaužtuose“.
21.00 „Aristokratai“.
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Baimė 

mylėti“.

„MARTA MARSĖ MEI MARLENA“
Trileris. JAV. 2011.
Režisierius Š.Derkinas.
Vaidina E.Olsen, S.Polson, Dž.Hoksas.

Pabėgusi iš sektos ir nuo jos charizmatiškojo vadovo Patriko, Marta 
bando grįžti į įprastą gyvenimą ir prašo savo vyresnės sesers Liusės 
pagalbos. Tačiau Martą persekioja paranoja ir baimė, kad sektos žmo-
nės stebi kiekvieną jos žingsnį, ir riba tarp Martos tikrovės ir manijos 
pradeda nykti.

rekomenduoja

„KALINIŲ LĖKTUVAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius S.Vestas.
Vaidina Dž.Kusakas, 
Dž.Malkovičius, Dž.Keidžas.

Kameronas Po buvo nuteistas kalėti 
už tai, kad gynė savo žmoną. Netyčia 
jis nužudė girtą užpuoliką. Kamero-
nui už grotų teko praleisti ilgus me-
tus. Po kelerių metų Kameronui buvo 
suteikta proga pasimatyti su šeima...

„DETEKTYVĖ RIZOLI“
DeTekTyVinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius A.Hardvikas.
Vaidina E.Harmon, 
S.Aleksander, L.Breko.

Bostono policijos detektyvai ir 
ekspertai naudoja savo talentą 
ir įgūdžius, kad įmintų kraupių 
žmogžudysčių mįsles. Detektyvė 
Džein Rizoli - vienintelė policinin-
kė Bostono policijos žmogžudys-
čių skyriuje...

„BROLIS 2“
Veiksmo filmas. Rusija. 2000.
Režisierius A.Balabanovas.
Vaidina S.Bodrovas jaunesn., 
V.Suchorukovas, S.Makoveckis.

Buvęs Čečėnijos karo dalyvis Da-
nila Bagrovas tiesioginėje laidoje 
susitinka savo draugus iš tarnybos 
laikų. Jie sutaria susitikti kitą dieną. 
Tačiau banko apsauginis Mitia tos 
akimirkos nesulaukia...

LNK
22.10

TV3
22.30

TV1
23.10

 SpORT1
7.00 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
7.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
8.00 „Kelias į viršūnę“. Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „Az Alkmaar“. 2014-
10-17. 10.00 „M1 Iššūkis“. Pietų Korėja - 
Suomija. Kovinis sportas. 11.00 „M1 Iššūkis“. 
Rusijos legionas - Japonija. Kovinis sportas. 
12.00 „Sportinio pokerio Premier lyga“. Pramo-
ginis TV šou. 13.00 Rusijos „Premier league“. 
„Arsenal“ - CSKA. 2015-03-21. 15.00 „Euro-
cup“ krepšinio lyga. Izmiro „Pinar Karsiyaka“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 2015-01-14. 16.45 WTA 
Čempionių turnyras. Moterų tenisas. Andrea 
Petkovic - Flavia Penneta. Finalas. 2014m. 
19.00 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
19.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
20.00 „Kelias į viršūnę“. Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „Az Alkmaar“. 2014-
10-17. 22.00 „M1 Iššūkis“. Pietų Korėja -
Suomija. Kovinis sportas. 23.10 „M1 Iššūkis“. 
Rusijos legionas - Japonija. Kovinis sportas. 
24.00 WTA Čempionių turnyras. Moterų teni-
sas. Andrea Petkovic - Flavia Penneta. Finalas. 
3.00 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Belgija. 
3 etapas. 2015-05-17. 5.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Gran Kanarija „Herbalife“ - „Rio 
Natura“. 2014-10-12. 

 VIASAT SpORT BALTIc
7.00 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.30 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 8.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.30 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 9.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos finalas. „Real“ - „Atletico“. 
12.25 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžval-
ga. 12.55, 14.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
nato ketvirtfinalis. 16.55 Motosportas. Žiedinės 
lenktynės. Švedija. 18.55 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Paryžius. 21.00 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Lozana. Tiesioginė 
transliacija. 23.05 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lyga. „Juventus“ - „Real“. 0.55 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Juventus“. 
2.45 „Trans World Sport“ žurnalas. 4.15 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. 

 EUROSpORT
7.45, 21.00 Vasaros universiada. 14.00, 15.15, 
24.00 Dviračių sportas. „Tour de France“. 15.00 
Dviračių sportas su G. Le Mondu. 19.00, 22.00 
Europos U19 futbolo čempionatas. 1.00 Moto-
sportas. 2.15 Sporto linksmybės. 

TV6
23.35
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- Kaip vertinate savo pasirinkimą?
- Pasirinktas filmas viršijo visus mano lū-

kesčius. Didžiuosiuose kino teatruose retai 
rodomi tie filmai, kurie man patinka. Esu eu-
ropietiško arba nepriklausomo amerikietiško 
kino mėgėjas, todėl kai pavyksta atrasti ne-
komercinį kūrinį, stengiuosi apsilankyti.

- Filmas nėra tradicinis, pagal ką daž-
niausiai pasirenkate, kokius filmus žiūrėti?

- Iš tiesų, filmas yra netradicinis, tačiau laikas 
praėjo nepastebimai, vadinasi, jame viskas labai 
gerai, jis sukurtas pagal tradicinio kino taisykles. 
Jei einu į kino teatrą, kuriame rodomi populiarūs 
filmai, paprastai renkuosi europietišką kiną, sten-
giuosi visada nueiti į lietuviškus filmus, nes no-
riu palaikyti Lietuvos kūrėjus, nors ir ne visada 
man jie patinka. Prisipažinsiu, kad nuo vaikystės 
mėgstu istorinius, karinius filmus.

- Kas pažiūrėjus filmą „Žemės drus-
ka“ paliko didžiausią įspūdį?

- Man filmas tiesiog patiko, manau, kad ir 
pagrindinis herojus, ir filmo kūrėjai - išskir-
tinės asmenybės, o gvildenamos temos labai 
suprantamos ir aktualios.

- Pats esate muzikantas. Kaip verti-
nate filmo garso takelį?

- Garso takelis geras, tačiau tipinis, nie-
kuo neišsiskiriantis. Kadangi esu muzikas, 
stengiuosi į muziką nekreipti dėmesio, nes 
retai kada atrandu ką nors išskirtinio. Be to, 
jei neatsijungi nuo muzikos, pradedi mąstyti, 
kaip padarytas vienas ar kitas garsas, kokios 
melodijos, kaip įrašyti ir pan.

- Kokią išskirtumėte pagrindinę filmo 
mintį?

- Žmogus yra didžiausias naikintojas ir 
žudikas, tačiau žmogus taip pat yra ir didžiau-
sias kūrėjas. Kiekvienas gali pasirinkti, ar 
naikinti, ar kurti. Filmo kūrėjai pasirinko kū-
rybos ir atkūrimo kelią.

- Su kokiomis mintimis atėjote į filmą 
ir su kokiomis išėjote?

- Atėjau su abejone, ar tikrai teisingai pa-
sirinkau. Bet išėjau labai patenkintas savo pa-
sirinkimu. Puikus filmas, siūlau visiems, kas 
nori pamatyti gerą filmą ir prasmingai praleis-
ti laiką, nueiti būtent į „Žemės druską“.

- Gal pamenate kokį nors labiausiai 
įstrigusį filmą?

- Neturiu mėgstamiausių filmų. Į mintis at-
eina tokie filmai kaip Pjero Paolo Pazolinio (Pier 
Paolo Pasolini) „Medėja“, „Dekameronas“ ir 
kiti. Iš senų lietuviškų filmų išskirčiau Raimon-
do Vabalo „Marš marš tratata“, o iš lietuviškų 
komercinių - Igno Jonyno „Lošėją“. Labai mėgs-
tu Federiką Felinį (Federico Fellini), Mikelan-
dželą Antonjonį (Michelangelo Antonioni), An-
drejų Tarkovskį. Gerų filmų yra labai daug. Ge-
ras filmas yra tas, kuris tuo metu, kai žiūri, ta-
vyje surezonuoja. Taigi skirtingu metu suveikia 
skirtingi filmai.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Žemės druska“ - netradicinio kino mėgėjams

n Žanras: dokumentika, biografinis

n Režisieriai: Wim Wenders, Juliano 

Ribeiro Salgado
n Vaidina: Sebastiao Salgado, Wim Wenders, 

Juliano Ribeiro Salgado, Hugo Barbier, Jacques 

Barthelemy, Lelia Wanick Salgado ir kiti

„ŽEMĖs DRUska“

KINAS SU ŽVAIGŽDE

Operos dainininkas JOnas sakalauskas 
(33) vertina nekomercinį, europietišką ir 
lietuvišką kiną. kadangi tokių filmų ki-
no teatrų repertuaruose jis atranda retai, 
dažniau filmus žiūri namuose. Tačiau ne 
šį kartą. Pasirinkęs „Forum Cinemas“ kino 
teatruose rodomą filmą „Žemės druska“, 
iš pradžių dvejojo dėl savo sprendimo, bet 
vos užgesus kino salės šviesoms daininin-
kas suprato, kad laikas nepraeis veltui.

Dainininkas Jonas Sakalauskas 
kino teatruose lankosi kartą per 

vieną ar du mėnesius
Stasio Žumbio nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
3D, JAV, V) - 3-9 d. 11, 13.20, 15.20, 17.30, 19.40,  
21.50 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
 JAV, V) - 3-9 d. 10.10, 12.20, 13.50, 14.30, 15.50, 16.40, 
18, 18.50, 21 val.
„Toli nuo skubančios minios“ (drama, JAV, Jungtinė 
Karalystė, N-13) - 3-9 d. 10.30, 13.30, 16, 18.40,  
21.30 val.
„saldus kerštas“ (trileris, JAV, N-16) - 3-9 d. 10.40, 
12.50, 15.30, 17.40, 20 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 10.50, 13.40, 
16.10, 19, 21.40 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 3-9 d. 13, 15.40, 21.20 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
3-9 d. 10.20, 18.30 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 17.50, 
20.10 val. (9 d. 17.50 val. seansas nevyks).
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) - 3-9 d. 11.10,  
13.10 val.
„san Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 3-9 d. 
15.10, 20.30 val.
„Olis ir piratų lobis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 11.20 val. (vasaros seansas 
vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 3-9 d. 11, 11.45, 13.10, 14.10, 16.20, 17.30, 
18.30, 20.45, 21.45 val.

„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 3-9 d. 11.30, 13.40, 15.20, 19.40 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., originalo k., JAV, 3D, V) - 
3-9 d. 13.00, 17.10 val.
„Toli nuo skubančios minios“ (drama, JAV, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 3-9 d. 11.20, 14, 15.50, 18.30, 
21.10 val.
„saldus kerštas“ (trileris, JAV, N-16) - 3-9 d. 16.40, 
19.10, 21.30 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 11.10, 13.50, 
16.25, 19, 21.40 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
3-9 d. 12, 17.45 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 3-9 d. 14.45, 20.30 val.
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) -  
3-9 d. 11, 15.10 val.
„Žemės druska“ (dokumentinis, biografinis f., Brazilija, 
N-13) - 3-9 d. 13.30, 18.45 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 16, 
21.10 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 3-9 d. 21.50 val.
„san Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
3-9 d. 19.20 val.
Kino pavasario seansai
„Mamytė“ (drama, Kanada, Prancūzija, N-16) - 3-9 d. 
13.45, 21.40 val.
„neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“ 
(drama, Prancūzija, Australija, Kanada) -  
3-9 d. 11.15 val.
„nulis motyvacijos“ (drama, Izraelis, Prancūzija, 
N-13) - 3-9 d. 17 val.

„Feniksas“ (drama, Vokietija, N-13) - 3-9 d. 
19.30 val.
„narsusis riteris Justinas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, V) - 3-9 d. 11.30 val. (vasaros seansas 
vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
liepos 3-9 d. atostogos!

MulTiKinO OZAs
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
 3D, JAV, V) - 3-9 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15,  
20.30 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., originalo k., 3D, JAV, V) - 
3-9 d. 21.45 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 3-7, 9 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 19.30 val. 8 d. 
10.30, 14.45, 17, 19.15 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 
3-7, 9 d. 12 val. 8 d. 12.15 val.
„Toli nuo skubančios minios“ (drama, JAV, Jungtinė 
Karalystė, N-13) - 3-9 d. 14.15, 19, 21.30 val.
„saldus kerštas“ (trileris, JAV, N-16) - 3-9 d. 17.30, 
19.45, 22 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 11, 13.30, 
16.15, 19, 21.45 val.
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) - 3-9 d. 10, 10.45, 12. 
12.45 val.
„Būk kietas“ (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 16.45 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 3-9 d. 13, 15.45, 18.30, 21.15 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
3-9 d. 14.45 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 3, 6, 9 d. 16.30 val. 
4, 7 d. 19.15 val. 5, 8 d. 21.45 val.

„Saldus 
kerštas“

„Return To Sender“

Mažame miestelyje gyvenanti Miran-
da, kurią vaidina Rozemunda Paik (Rosa-
mund Pike), gal ir nėra visiškai patenkin-
ta savo vieniša kasdienybe, tačiau perne-
lyg nesiskundžia. Mergina siekia karjeros 
medicinos srityje ir turi keletą draugių, 
kurios kartas nuo karto suorganizuoja jai 
aklą pasimatymą. Pasimatymas su Kevinu 
iš pradžių nežadėjo nieko blogo - išskyrus 
neįprastą detalę, kad kavalierius į jos na-
mų duris pasibeldė žymiai anksčiau nei 
buvo tartasi. Miranda paprašo keliolikos 
minučių susiruošti, tačiau jos ankstyvas 
svečias turi kitų kėslų. Tiesa išaiškėja, kai 
į merginos namų duris pasibeldžia tik rasis 
Kevinas.

Policija, vėliau išklausiusi Mirandos pa-
rodymų, veikia operatyviai. Įrodymai nedvi-
prasmiškai patvirtina Viljamo kaltę ir vaikinas 
sėda už grotų. Nuo šoko, pažeminimo ir 
skausmo atsigaunančios Mirandos širdyje už-
gimsta planas, kurį mergina nedelsdama ima-
si vykdyti. Ji parašo keletą laiškų kalinčiajam 
ir aplanko jį kalėjime. Keistoji porelė ima 

bend rauti vis dažniau, o Viljamui atlikus baus-
mę, Miranda pasikviečia jį į svečius. Tiesa, 
ankstesnės savo klaidos ji kartoti nenusitei-
kusi, tad Viljamo į namus neįsileidžia. Džiaug-
damasis, kad jam atleista, vaikinas pasiruošęs 
padėti Mirandai kuo tik gali. Tačiau ar Miran-
da trokšta tik pagalbos, ar kažko daugiau?

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo liepos 3 d.

n Trileris, JAV, 2015

n Režisierius: Fouad Mikati

n Vaidina: Nick Nolte, Rosamund Pike, 

Shiloh Fernandez ir kiti

n iMDB: 5,0/10

Filmo „Saldus kerštas“ žvaigždė - 
Rozemunda Paik (Rosamund Pike)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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KINAS

„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) -
 3, 6, 9 d. 14, 21.45 val. 4, 7 d. 14, 16.30 val. 5, 8 d.  
14, 19.15 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
3D, N-16) - 3, 6, 9 d. 19.15 val. 4, 7 d. 21.45 val. 5, 8 d. 
16.30 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 3, 5-7, 9 d. 11 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 4 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 8 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su  
mažyliais).

OZO KINO SALĖ
Liepos 3-9 d. atostogos!

KAuNAS

FORuM CINEMAS
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
3D, JAV, V) - 3-9 d. 10.45, 12.50, 15, 17.10, 19.20, 21.30, 
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-9 d. 10.15, 12.20, 14.30, 16.40,  
18.45, 20.50, 23 val. (23 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Toli nuo skubančios minios“ (drama, JAV, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 3-9 d. 11, 13.30,  
16.20, 19, 21.40, 23.25 val. (23.25 val. seansas  
vyks 3-4 d.).
„Saldus kerštas“ (trileris, JAV, N-16) - 3-9 d. 14.30, 
16.50, 18.50, 21.20 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 10.50, 
13.20, 16, 18.30, 21, 23.30 val. (23.30 val. seansas  
vyks 3-4 d.).
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 3-9 d. 13, 18.20, 21.10 val. (9 d. 18.20 val. sean-
sas nevyks).

„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
3-9 d. 10.20, 15.40, 23.45 val. (23.45 val. seansas  
vyks 3-4 d.).
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) - 3-9 d. 
10.30, 12.30 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 3-9 d. 
13.40, 19.10 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 
21.45 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 3-9 d. 16.10 val.
„Ogis ir tarakonai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 3-9 d. 11.30 val. (vasaros 
seansas vaikams).

CINAMON
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
3D, JAV, V) - 3-9 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 
20.50 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-9 d. 11.45, 13.45, 15.45,  
17.45, 19.45 val.
„Saldus kerštas“ (trileris, JAV, N-16) - 
3-9 d. 18, 20.05, 22 val. (3 d. 18, 20.05 val. seansai 
nevyks; 22 val. seansas vyks 3 d.).
„Toli nuo skubančios minios“ (drama, JAV, Jungtinė 
Karalystė, N-13) - 3-9 d. 15.30, 21 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 12, 14.30, 17, 
19.30, 21.50 val.
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) - 3-9 d. 12.15,  
14.15 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., 3D, 
JAV) - 3-9 d. 13, 22 val. (3 d. 22 val. seansas  
nevyks).
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV) - 3-9 d. 
18.15 val.

„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 3-9 d. 
22.15 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 3-9 d.  
16.15 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-9 d. 11 val.

KLAIPĖdA

FORuM CINEMAS
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 3-9 d. 11.20, 13.30, 15.50, 18, 20.20, 22.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-9 d. 10.10, 12.20, 14.30, 16.40, 18.50,  
21.10 val.
„Toli nuo skubančios minios“ (drama, JAV, Jungtinė 
Karalystė, N-13) - 3-9 d. 15, 17.50, 20.30, 23.10 val. 
(23.10 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 11, 13.40, 
16.20, 19, 21.40, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks  
3-4 d.).
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 3-9 d. 13.15, 18.45, 21.30 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
3-9 d. 10.30, 16 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 3-9 d. 
12.40, 18.10 val. (9 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 
3-9 d. 15.20, 20.50, 23.30 val. (23.30 val. seansas  
vyks 3-4 d.).
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) - 
 3-9 d. 10.50, 13 val.
„Kumba“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
P.Afrika, V) - 3-9 d. 10.20 val. (vasaros seansas  
vaikams).

Seniai seniai Žemėje gyveno gelto-
ni vienaląsčiai organizmai, pakalikai, 
dar žinomi kaip pimpačkiukai, tarnavę 
įvairiausiems niekingiems valdovams 
nuo gigantiškojo aštriadančio T-Rex iki 
mažiau gigantiško Napoleono. Tačiau 
vieną dieną, netikėtai jiems patiems, 
pakalikai suprato likę be šeimininko. 
Geltonųjų kolonijai atėjo gilios depre-
sijos laikai...

Tuomet vienas jų, ryžtingasis Kevi-
nas, sugalvoja planą ir, drauge su maiš-
taujančiu paaugliu Stiuartu bei viso pa-
saulio mielumo įsikūnijimu mažuoju Bo-
bu, leidžiasi į platųjį pasaulį laimės (ir 
naujo, labai blogo, šeimininko giminei) 
ieškoti!

Trijulės nuotykių horizonte - ne tik 
jaudinančios pažintys (tarkim, su po-
tencialia klano šeimininke, pirmąja pasau-
lio moterimi superniekše Skarlet Over-
kil), bet ir kelionė nuo Antarktidos ligi 
1960-ųjų rokenrolo ritmu alsuojančio Niu-
jorko! Deja, jai lemta baigtis ūkanotam 
Londone, kur mažieji bičiuliai atsiduria 
akistatoje su pačiu didžiausiu gyvenime 
iššūkiu - išgelbėti Pakalikų rasę nuo...su-
naikinimo.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo liepos 3 d.

n Animacinė komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Kyle Balda, Pierre Coffin

n IMdB: 7,1/10
„Pakalikai“

„Minions“

Filmo „Pakalikai“ pristatyme Londone 
pasirodė spalvinga pakalikų eisena

EPA-Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

Sandra Bulok (Sandra Bullock), kurios  
balsą girdėsime filme „Pakalikai“, taip pat 

atvyko į juostos premjerą Londone

Šiauliai

FORuM CiNEMaS
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 3-9 d. 11.10, 13.20, 15.40, 17.50, 20.20 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 3-9 d. 10.10, 12.30, 15.10, 18.20, 21 val.
„Toli nuo skubančios minios“ (drama, JAV, Jungtinė 
Karalystė, N-13) - 3-9 d. 14.50, 17.40, 20.40 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 13.10, 16, 19, 
21.40 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
3-9 d. 13, 18.40, 21.30 val. (9 d. 18.40 val. seansas nevyks).

„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
3-9 d. 10.20, 15.50 val.
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) - 3-9 d. 10.40,  
12.40 val.
„Stebuklų namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, V) - 3-9 d. 10.50 val. (vasaros seansas vaikams).

PaNEvėžyS

FORuM CiNEMaS BaBilONaS
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 3-9 d. 11.20, 13.30, 15.50, 18, 20.30 val.

„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-9 d. 10.10, 12.20, 14.30, 19.20 val.
„Toli nuo skubančios minios“ (drama, JAV, Jungtinė 
Karalystė, N-13) - 3-9 d. 12.40, 16.40, 21.30 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 3-9 d. 18.20, 21 val. 
(9 d. 21 val. seansas nevyks).
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) - 3, 5, 7, 9 d. 10.30 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
3-9 d. 15.20 val.
„Ponas žirnis ir Šermanas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4, 6, 8 d. 10.30 val. (vasaros seansas vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Geriausia mugės skulptūra pripažinta me-
nininko iš Ukrainos Nikitos Šalenijo instalia-
cija „Sibiras“, sukurta iš 1000 kiniškų rankš-

luosčių. Tai - pagrindinis mugės kūrinys, įkū-
nytas ant 20 m ilgio sienos. Instaliacija norima 
priminti apie pasaulinę problemą - besaikį 
vartojimą. Visame pasaulyje masiškai kertami 
medžiai, virstą įvairia kiniška produkcija.

Menininko darbe subtilios užuominos į 
šių dienų aliuzijas ir kartu mokėjimas su-
kurti darbą paprasčiausiomis priemonėmis.

Eltos inf.

koncertai/teatras

Teatras
Vilnius

„DOMinO“ TEATRAs
7 d. 19 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“ 
Rež. O.Šapošnikov.

KAunAs

KulTŪROs CEnTRAs  
„GiRsTuTis“

9 d. 18 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“ 
Rež. O.Šapošnikov.

KlAipėDA

KlAipėDOs piliAViETė
XVIII Tarptautinis teatrų festivalis „Šermukšnis“ (renginiai - 
nemokami)
4 d. 14 val. - Šokio teatras „Padi Dapi Fish“ 
ir menininkų grupė „Žuvies akis“. „Keliaujančios  
bažnyčios. Klaipėda tranzit Memel“.  
Choreogr. A.Šeiko.
4 d. 20 val. - Teatras „Troupe Du Theatre 2000“ 
(Prancūzija). „Haroldas ir Modė“. Rež. Jean-Jacques 
Tessier.
4 d. 22 val. - Gliukų teatras „Kiškučio PA...PA...PA...“ 
Rež. B.Šarka.
4 d. 23 val. - Valstybinis jaunimo dramos teatras „Iš 
rožių gatvės“ (Kišiniovas, Moldova). „Padam, padam...“ 
Rež. J.Harmelin.
5 d. 19 val. - Dagestano Valstybinis lėlių teatras (Rusija). 
„Persiko kauliuko paslaptis“. Rež. A.Jachjajeva.

5 d. 23 val. - Teatras „Akt“. (Varšuva, Lenkija). „In blue“.
5 d. 21.30 val. - Teatras „Mens publica“. „Atsitiktinis 
žmogus“. Rež. J.Vaitkus.
5 d. 20 val. - Teatras „Klajojančios pono Pežo lėlės“ 
(Sankt Peterburgas, Rusija). „Dekadansas“.  
Rež. A.Šiškina.
6 d. 17 val. - Valstybės dienai skiriama - teatralizuotas 
baltų genčių archeologinio kostiumo pristatymas. Rež. 
A.Šeiko.
6 d. 19 val. - Klaipėdos Pilies teatras „Drauge Širvy, Jūs 
visiškai teisus“. Rež. A.Vizgirda.
6 d. 18 val. - Šokio ir muzikos misterija „Išėjusio laiko 
ženklai“. Rež. R.Bunikytė.

pAlAnGA

KulTŪROs CEnTRAs  
„RAMYBė“

6 d. 18 val. - „Pasaka apie karalius“. Rež. S.Degutytė 
(„Stalo teatras“).
7 d. 18 val. - „Eglė žalčių karalienė“. Rež. S.Degutytė 
(„Stalo teatras“).

KiTi MiEsTAi

4 d. 19 val. Druskininkai, „Eglės“ sanatorijoje - 
Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“. 
Rež. O.Šapošnikov („Domino“ teatras).
9 d. 19 val. Druskininkai, „Eglės“ sanatorijoje - 
„8 mylinčios moterys“. Rež. A.Fišaraitė-Šakalienė.

RAGAniuKės TEATRO GAsTROlės
7 d. 19.30 val. Juodkrantė, L.Rėzos kultūros centre; 9 d. 
18.30 val. Šventoji, kavinėje „Galera“ - „Pinokis“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

Koncertai
Vilnius

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
9 d. 15 val. - „Muzikos karalystėje“. Ansamblis 
„Regnum Musicale“: V.M.Daunytė (fleita), J.Daunytė (arfa), 
K.U.Daunytė (smuikas), E.Daunytė (violončelė).

MOKYTOJŲ nAMAi
7 d. 19 val. VMN Kiemelyje - Gruzinų vyrų cho-
ras „Iberi“. B.Murgulia, G.Kapanadze, G.Khutsishvili, 
Z.Suramelashvili, N.Charbadze, A.Uturashvili, 
I.Tkeshelashvili, M.Tavartkiladze, D.Kurdadze.

lDK VAlDOVŲ RŪMŲ MuZiEJus
9 d. 20 val. Rūmų kieme - Apocalyptica „Shadowmaker“ 
turo koncertas.

piAnO.lT
8 d. 19 val. - „Paryžiaus virtuozas“. Solistai: Dominique 
de Williencourt (violončelė, Prancūzija). Vilniaus miesto 
sav. Šv.Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. D.Katkus.
9 d. 20 val. - „Sensual Duo“. A.Matulevičiūtė (akordeo-
nas) ir Marco Lo Russo aka Rouge.

ŠVČ.M.MARiJOs ėMiMO Į DAnGŲ  
BAŽnYČiA

3 d. 20 val. - Andrzej Szadejko - didingieji vargonai.

KAunAs

Pažaislio muzikos festivalis
8 d. 19 val. Kauno Šv.Apaštalų Petro ir Povilo arkikated-
roje bazilikoje - Čikagos choralinis choras (JAV). Vadovas 
ir dir. B.Tammen (JAV). Įėjimas nemokamas

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Art’Vilnius15“ laureato darbe - besaikio vartojimo problema

Paskelbti tarptautinės šiuolaikinio meno 
mugės „Art’Vilnius15“ laureatai. Parodų ir 
kongresų centre „Litexpo“ vykusioje mugėje 
dalyvavo 55 galerijos iš Lietuvos ir užsienio.

Geriausia mugės skulptūra pripažinta 
ukrainiečio Nikitos Šalenijo instaliacija „Sibiras“, 

sukurta iš 1000 kiniškų rankšluosčių
Eltos nuotr.
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
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 laikro   džiams.  
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  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, 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

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur nuolaida kalbų 
kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
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

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.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“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „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 
„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

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
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 as me   niui.  
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. 24,62 Eur 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 foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
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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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 

Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 31 059,  
www.solerespublika.lt

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  

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 

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
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 „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-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% 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.
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
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. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur 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. 0,58 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur/min.), 
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina - 4,34 Eur. 
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 4,92 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis 
bilieto kaina - 3,48 Eur. Savaitgaliais  
ir švenčių dienomis - 3,76 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 3,19 Eur. 
3D bilietai - 4,05 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
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    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
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“ 
15% 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
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida 
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

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
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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 ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
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
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
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 pas laugoms.  
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

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
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
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. 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
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

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“. 
0,029 Eur 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 0,29 Eur) 
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. Bronzinė programa - 5,79 Eur, 
sidabrinė - 6,66 Eur, auksinė - 7,24 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 8,98 Eur.
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.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
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, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

Aktorė Toma Vaškevičiūtė
1986 07 03

Šokėjas Tadas Rimgaila
1984 07 05

Krepšinio treneris  
Gintaras Krapikas
1961 07 06

Modelis Jurgita 
Tvarijonaitė-Vaškevičė
1976 07 07

EzotErinis konsultavimas
 astrologija
 Chirologija
 runos
 taro

Astrologė ViDA
tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com
http://ezoteriniskonsultavimas.webs.com

Plutonas neleis sėdėti vietoje, 
vilios permainų ir tolimų kelionių paža-
dais. Stengsitės pagerinti savo gyveni-
mo kokybę. Vienišiams žvaigždės žada 
naujus santykius, tačiau pataria juos 
bent kurį laiką išlaikyti paslaptyje.

AVINuI

Neptūnas į jūsų gyvenimą įneš 
daug paslaptingų ir intriguojančių įvy-
kių. Sumažėjęs darbingumas - tai signa-
las, kad metas pailsėti. Jei nepavyktų 
pratęsti išeiginių ir kur nors išvykti, bent 
jau nepersitempkite darbe.

JAUČIUI

Uranas pastūmės jus aktyviai 
veiklai, nukreiptai asmeninės sėkmės ir 
klestėjimo link. Nepralošite, jei aktyviai 
ieškosite dalykinių partnerių. Neprošal 
būtų į savo siekius įtraukti šeimos 
narius.

DVYNIAMS

Saturnas gali priversti jus 
jaudintis dėl savo ateities. Rūpinsitės 
savo šeimos gerove. Daugumai atsiras 
tikimybė įsivelti į rizikingą, pelnu masi-
nančią avantiūrą, tad būkite atsargūs ir 
neprasilenkite su įstatymu.

VĖŽIUI

Neptūnas užpildys jus jausmais 
ir emocijomis, romantiniu ilgesiu. 
Džiugins profesiniai laimėjimai, tik pasi-
stenkite neįsivelti į intrigas. Nuo to, kaip 
seksis meilės fronte, priklausys jūsų 
dvasinė būsena.

LIŪTUI

Dėl įtemptos Neptūno padėties 
tikriausiai teks rinktis tarp meilės ir 
finansinės gerovės. Pasiseks, jei suge-
bėsite rasti aukso vidurį. Palankus metas 
darbinių projektų pradžiai.

MERGELEI

Plutono sukelta įtampa gali 
pasireikšti imuniteto susilpnėjimu, 

todėl palepinkite save. Perdėtas dirglu-
mas trukdys priimti reikiamus sprendi-
mus. Netikėti įvykiai gali stipriai pakeisti 
jūsų pasaulėžiūrą ir vertybes.

SVARSTYKLĖMS

Neptūnas lems jūsų nestabilumą 
ir neapsisprendimą. Žvaigždės pataria 
būti pasiruošusiems ryžtingiems veiks-
mams - nuo perėjimo į kitą darbą iki 
gyvenamosios vietos pakeitimo.

ŠAuLIuI

Harmoningas Plutonas palepins 
jus džiugiais įvykiais, didins pasitikėji-
mą savimi ir ateities gerove. Vienų lauks 
ilgai lauktas paaukštinimas darbe, kitų - 
kūrybiniai laimėjimai.

SKORPIONUI

Plutonas skatins jus naujiems 
darbams ir eksperimentams. Visi poky-
čiai išeis į naudą, jausitės atgimstantys 
tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Numatomos 
naujos finansinės perspektyvos, vadovy-
bės palankumas.

OŽIARAGIUI

Saturnas į jūsų gyvenimą įneš 
įtampos, ypač tuomet, jei jūsų partnerio 
požiūris į šeimyninius santykius nesu-
taps su jūsiškiu. Žvaigždės pataria nieko 
neprisiimti pernelyg giliai į širdį.

VANDENIuI

Padedami Saturno, galite tikėtis 
vadovybės palankumo ir gerų pokyčių 
karjeroje. Nepraleiskite galimybių pasi-
naudoti ryšiais. Darbo bus daug, bet jo 
rezultatai jūsų netenkins. Nenusiminkite: 
dabar svarbu kantrybė.

ŽUVIMS

 Prognozė liePos 3-9 d.
Pirmą liepos dekadą, veikiant Merkurijui, kuris eina Dvynių ženklu, jūsų laukia svarbios naujienos, netikėtos permainos, įdomios pažintys. 
Pirmosiomis dienomis įvykiai darbinėje aplinkoje ir asmeniniame gyvenime rutuliosis ypač greitai ir gali pasisukti netikėtu kampu, tad žvaigždės 
pataria jums būti viskam pasiruošusiems ir niekuo nesistebėti. Sėkmė lydės tuos, kurie susiję su prekyba ir masinės informacijos priemonėmis. 
Tie, kuriems norisi pokyčių meilės srityje, turėtų būti draugiškai nusiteikę ir lengvai bendrauti - šios savybės padės užkariauti bet kurio žmogaus, 
kuris jums bus reikalingas, simpatijas. Naują romaną pradėti patartina tik tiems, kurie trokšta audringų ir aistringų, tačiau ne ilgalaikių santykių.
Avinams žvaigždės pataria kuo mažiau blaškytis. Būkite ramūs ir santūrūs: santykiai su artimaisiais susitvarkys.
Jaučiai turėtų būti ypač taktiški ir diplomatiški. Nepraleiskite progos užjausti šalia esančiuosius, o savaitgalį geriau leisti jaukioje namų aplinkoje.
dvyniams per išeigines žvaigždės pataria kuo daugiau bendrauti. Tinkamas laikas susitikti su mielais žmonėmis, linksmintis, iškylauti, 
eiti į svečius.
Vėžiams patartina neskubėti ir nesinervinti. Pasipasakoję artimiesiems apie savo planus, žengsite vieną žingsnį link jų realizacijos. 
Penktadienį galimas susitikimas su įtakingu žmogumi, galinčiu padėti įgyvendinti seną jūsų troškimą.
Energijos ir jėgų siekiant tikslo nestigs liūtams, tačiau žvaigždės pataria į viliojantį darbo ar asmeninio gyvenimo pasiūlymą žiūrėti atsar-
giai. Savaitgalį tikėtinas jus ypač nudžiuginsiantis įvykis.
Mergelėms patartina būti atidžioms ir kruopščiai užbaigti penktadienio darbus. Savaitgalį kontroliuokite savo emocijas, žodžius ir elgesį, 
nes neatsargumas gali apsunkinti jūsų santykius su mylimu žmogumi.
Visą savaitę svarstykles lydėjusi gera nuotaika nepranyks ir penktadienį. Savaitgalį geriausia praleisti užmiestyje gerų draugų apsuptyje.
skorpionų savaitgalį gali sugadinti buitinės technikos gedimai. Šios išeiginės labai tinkamos pirkiniams.
Šauliams žvaigždės pataria nepraleisti progos pakalbėti su žmogumi, kurio seniai nematėte. Savaitgalio sėkmė priklausys nuo jūsų 
iniciatyvos ir išradingumo.
ožiaragiams žvaigždės pataria pailsėti ir nuo darbo, ir nuo apmąstymų. Neidealizuokite praeities, o vakarėliai su senais draugais - tik 
prielaida prisiminimams. Ateityje žvaigždės jums ruošia lemtingus susitikimus.
Penktadienį Vandenių laukia neformalus dalykinis susitikimas, kuris atvers naujas galimybes. Išeiginės puikiai tiktų atkreipti dėmesį į savo išvaizdą.
Žuvys bus išsiblaškiusios ir penktadienį gali pridaryti klaidų. Šeštadienį būsite emocionalūs ir pažeidžiami, tad žvaigždės rekomenduoja 
laiką leisti tik artimų žmonių draugijoje.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Okavangas. 
Rapakivis. Alyva. Ala. Šoka. 
Simulik. Gir. Avė. Ragana. Šūka. 
Alė. Botičelis. Ynas. Kurėnas. 
Edas. Tarasovas. Lapas. Vatalinas. 
Povas. SR. Seralis. Sitis. Ta. Linas. 
Mekas. Sau. Atas. Minas. Itin. 
Kinas. Magnis. Piroga. Tas. Stal. 
Sororatas.
Horizontaliai: Kašalotas. It. 
Alovė. Atelana. Vykė. Raritas.  
Nava. Kalanas. Na. Busilas. 
Moronis. MT. Tėvas. AA. Aspirinas. 
MGL. Mačas. Min. Drauges. Senis. 
LAL. „Pikaso“. Paini. Lotas. Alkas. 
Avis. Po. Oka. Epas. Ir. Šydas. IRA. 
Svogūnas. Stot. Ikas. Staiga. Astras. 
Braunas.
Pažymėtuose langeliuose: 
Kuolinga.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „Equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki liepos 7 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Violeta Martinkutė 
iš Vilniaus.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

 Ar verta pradėti romaną su jaunesniu?
Jokio skirtumo, vis tiek jie niekada ne-

subręsta.
l

Kalbasi panelė su vaikinu:
- Brangioji, ar ištekėtum už debilo var-

dan babkių?
- Na... Hmmm... Nežinau... O kiek pas 

tave babkių?
l

Jei moteris mėgsta laikyti galvą palenktą 
į kairę, vadinasi, ji turi meilužį. Jei ji mėgs-
ta laikyti galvą palenktą į dešinę, tai irgi 

reiškia, kad ji turi meilužį. Ir apskritai - jei 
moteris turi galvą, vadinasi, ji turi meilužį.

l

Ištekėjo lapė už krokodilo. Atsivedė būrį 
paršelių. Moralas: visi vyrai - kiaulės.

l

Vyras pagavo žmonos meilužį ir pradėjo jį 
koneveikti. Žmona, puolusi į neviltį, sako jam:

- Paleisk jį, kvaily, juk jis tavo vaikų 
tėvas!

l

Susitinka du draugai. Vienas kitam sako:
- Žinai, mūsų mieste yra restoranas. Ir 

viskas ten nemokama. Valgiai nemokamai, 

gėrimai nemokami, šokiai iki nukritimo.
- Ir visa tai nemokamai?
- Ir kambarį nakčiai duoda nemokamai, 

o ryte nemokamai iškviečia taksi ir dar duo-
da krūvą pinigų!

- O iš kur tu žinai?
- Man žmona pasakojo.

l

Sėdi varlė ant kranto ir taško kojomis 
vandenį.

Prišliaužia krokodilas ir klausia:
- Varle, tai kaip vanduo?
- Aš čia sėdžiu kaip moteris o ne kaip 

termometras!..

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis
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RYŽIAI. 3D piešiniais išdailinti ryžių 
laukai Šenjango mieste, Kinijoje.


