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Beveik prieš metus susituokę LNK sporto žinių vedėja Asta Žukaitė (28) ir sporto komentatorius 
Saulius Nalivaika (29) sako, kad šiandien jų gyvenimo ritmą diktuoja futbolas.        68 p.
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rekomenduoja
pažintį	su	sporto	fanatikais	po	vienu	stogu

Sostinėje įsikūręs restoranų tinklas kvie-
čia užsukti ir įvertinti virtuvės meistrų 
išmonę bei pajusti itališkos vasaros 
skonį. 27 p.

■

Savitu stiliumi pasižyminti atlikėja Jurga 
Šeduikytė sugeba prikelti naujam gyveni-
mui net sugadintą drabužį, kad šis taptų 
įspūdinga aprangos detale.  19 p.
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Veidai

Eterio chuligane dažnai vadinama 
Simona Albavičiūtė pati savęs tokia 
nelaiko, tačiau pripažįsta, jog žiūrint kitų 
žmonių akimis ir lyginant ją su klasikine 
mergina ji atrodo chuliganiškai

Stasio Žumbio nuotr.
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Kiek patrakusi radijo laidų vedėja ir  
ZIP FM programų direktorė SIMona  
albavIčIūtė (29), klausytojams geriau 
žinoma kaip bandita, iššūkių nebijo nei  
darbe, nei gyvenime. Ji drąsiai leidžiasi į 
avantiūras ir nuotykius bei savo poelgiais 
įrodinėja, jog nieko nėra neįmanomo.  

Eimantė Juršėnaitė

- Nuo liepos kartu su ZIP FM studija 
persikėlei į pajūrį, kur siūlysite pamesti 
galvas. Regis, vasarą gyvensi taip, kaip 
gyvena pašėlę diskžokėjai Holivudo fil-
muose: saulė, jūra, vakarėliai ir daug 
muzikos. Koks tas darbas prie Baltijos 
platybių?

 - Vasaros projektas - tarsi 7 savaičių „team 
building“ (liet. komandos kūrimas), kurio kiek-
vienais metais visi stoties darbuotojai labai 
laukiame. ZIP FM yra kaip didelė šeima, čia 
kartu dirbdami jaučiamės tarsi broliai ir sesės. 
Todėl visi kartu gyvename viename name, 
plauname indus, vienas kitą žadiname ir neša-
me pusryčius į lovą, taip pat kuriame bei ve-
dame laidas. Pirmais metais buvo sunku sup-
rasti, kaip galima dirbti prie jūros, nes jūra ir 
smėlis - atostogos. Tačiau ir išvažiavus į kitą 
vietą reikia atlikti pareigą ir išmokti dirbti to-
kiomis pavojingomis sąlygomis kaip šios - 
atostogų režimu. (Juokiasi.) Bet kokiu atveju, 
geriausia yra tai, kad po 7 savaičių pasiilgsti 
miesto, net asfalto. Nori mesti „flip flopus“, 
neaiškių formų drabužius į šoną ir apsirengus 
švarkelį vėl gyventi tam tikruose rėmuose. 
Tačiau tokie pokyčiai tik į naudą. Manau, dėl 
tokių projektų mes esame kartu tiek metų. 

- Liepos 1 dieną stotis ZIP FM šven-
tė gimtadienį. Kas tave atvedė prie ZIP 
FM pulto? 

-  ZIP FM šventė devintąjį gimtadienį. Aš 
šioje šeimoje - lygiai 8 metus. Pamenu, ieš-
kodama smagaus ir patinkančio darbo daly-
vavau MTV atrankoje. Tąkart MTV pasirinko 
dabar jau gerą mano draugę Ugnę (Skonsma-
naitę, - red. past.). Kadangi aš turėjau vadina-
mąjį radijo balsą, gavau pasiūlymą dirbti  Klai-
pėdoje įsikūrusioje radijo stotyje „Lalūna“, 
bet į Klaipėdą kraustytis neketinau ir šio pa-
siūlymo atsisakiau. Tačiau sulaukiau paska-
tinimo ieškoti darbo radijuje. Nuo mažų die-

nų jo klausydavausi nuo ryto iki kito ryto, tad 
išgirdusi, kad tikčiau į radijo laidų vedėjas, 
labai apsidžiaugiau. Už tai, kad dabar esu ZIP 
FM, aš dėkinga Manfredui, kuris tuo metu 
dirbo šioje stotyje.

- Kuo tave žavi šis darbas ir kas labiau-
siai įsiminė per tuos ilgus darbo metus?

- Stotyje niekada nebuvo prodiuserių, ku-
rie kurtų laidas. Kaip ir žmonių, kurie spaudi-
nėtų mygtukus ir išleistų į eterį. Jei kažkuris 
iš mūsų nori įdomaus anonso ar reklaminio 
projekto, idėją sukuria pats. Visus metus su 
kitais viską darėme patys. Jei sugalvodavome 
ką nors naujo, patys tai pagamindavome arba 
rasdavome, kas mums padeda, nuo vaizdo  

„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimimo data: 1985 04 12

n Studijos: įstaigų vadyba (Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas)

n Nuo 2006 dirba ZIP FM

DOsJĖ

Simonos Ekstremalūs 

albavičiūtės gyvenimo prieskoniai  

Kadaise manęs 
Klausė, Kas 
labiausiai patinKa 
šiame darbe, 
atsaKiau - dideli 
žygiai

Simona Albavičiūtė ir Silva Rindzevičiūtė 
(dešinėje) - geriausios draugės, net 
šešerius metus drauge kūrusios radijo 
laidą „Sisi“, į eterį grįžtančią rudenį

redakcijos archyvo nuotr.
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klipų iki džinglų montavimo, žaidimų kūrimo 
ir tokių projektų kaip vasara Palangoje. ZIP 
FM nėra tik balsai ir reklamą transliuojantis 
kanalas. Kartais juokiamės, kad nėra to, ko 
mes negalėtume padaryti. Pastebėjome, kad 
jau ilgus metus dirbame kaip rimta kūrybinė, 
pardavimo ir produkcijos agentūra. Iš didelės 
laisvės, kurią suteikia ši darbo vieta, noro to-
bulėti ir kiekvieną kartą padaryti tik geriau 
sukaupiau nemenką patirtį.

- Kiek daugiau nei prieš metus moti-
nystės atostogų išėjo tavo kolegė ir gera 
draugė Silva Rindzevičiūtė, o eteryje ne-
liko kultine tapusios jūsų laidos „Sisi“. 
Tąsyk sakėte, kad tai - ne atsisveikini-
mas. Ar planuojate kokį nors bendrą pro-
jektą? 

- Silva jau grįžo į ZIP FM ir veda vasaros 
laidą, skirtą specialiai ZIP paplūdimio projektui. 
Nuo rudens turėsime ir savaitinę „Sisi“ laidą.

  
- Sakei, kad „Sisi“ buvo savotiška era. 

Koks dabar periodas tavo karjeroje?
- Dirbant ZIP FM,  buvo keli periodai.  

Pirmasis - pats sunkiausias: bandai apsitrin-
ti, mokaisi, mokaisi ir toliau mokaisi. Tada 
galvoje gimė autorinė laida „Sisi“, ji taip pat 
turėjo savo periodus. Buvo ir įkvėpimo me-
tų, buvo ir minčių apie išsiskyrimą, bet tai 
natūralu. Su Silva visada sakėme, kad esame 
kaip pora, o poroje juk būna visko. Džiau-
giuosi, kad iki šiol esame geriausios drau-
gės, viena iš mūsų jau turi vaikelį, bet mes 
ir toliau nesenstame, norime kalbėti etery-
je. Kai laida „Sisi“ darė pertrauką, buvau 
priversta gerai pagalvoti apie tai, kas toliau. 
Vėl buvo minčių apie radijo karjeros pabaigą. 
Tada atrodė: 7 metai - gal gana? Tačiau iš-
važiavau į savo gyvenimo kelionę - Ganą 
(Afrika), turėjau laiko pagalvoti. Būdama Ga-
noje supratau, kad dar tikrai negana. (Juo-
kiasi.) Tai yra darbas, kurį labai mėgstu. Ir 
galvoje gimė mano autorinė laida „Simona 
Bandita“, kuri teigia, kad viskas bus išban-
dyta. Štai ir naujas periodas. 

- Dažnai esi vadinama eterio chuliga-
ne. Nesikratai šios etiketės?

- Nelaikau savęs chuligane. Tačiau žiūrint 
kitų žmonių akimis ir lyginant su klasikine 
mergina, tikriausiai atrodau chuliganiškai. Vi-
sada tokia buvau. Man visuomet patiko aš-
tresnis humoras ir laisvalaikis. Mano mamos 
brolis dvynys - lakūnas. Kai buvau maža, 
skraidydavome lėktuvais, o kad nebūtų nuo-
bodu, dėdė lėktuvą visaip sukiodavo, o kartais 
būdavo ir taip, kad išjungia variklį ir krintame 
žemyn. Tada jį vėl įjungia ir toliau skrendam 
lyg niekur nieko. Tie ekstremalūs momentai, 
manau, tiesiogiai prisidėjo prie to, kokia esu 
dabar. Net dabar, kai išbandau kažką naujo, 
pavyzdžiui, važiavimą lenktyniniu automobi-
liu, suprantu, kad tai nėra taip stipru kaip 
potyriai vaikystėje. O ir mokykloje daugiau 

laiko leisdavau su berniukais. Man patikdavo 
būti jų draugijoje, patikdavo, kad jie juokauja 
stipresnėmis temomis, o ne kalbasi apie mez-
ginukus. Kai susirgdavau ir neidavau į moky-
klą, jie pabėgdavo iš pamokų ir ateidavo ma-
nęs lankyti, nes žinojo, kad visada pagaminsiu 
savo firminių spagečių. O kaip gali iširti drau-
gystė su vyrais, kai jiems duodi maisto? Ne-
įmanoma! (Juokiasi.) Dėl to ir pati turiu daug 
berniukiškumo. Lygiai tas pats ZIP FM. Visi 
visada turi ką pasakyti ir mes mėgstame aš-

triai vienas su kitu bendrauti. Kuo stipriau, 
tuo geriau. Vėliau prie to pripranti. Galbūt 
kitus tai gąsdina, bet aš kitaip nenorėčiau.

  
- Be to, kad garsėji kaip pašėlusi ve-

dėja, eini ir atsakingas programų direk-
torės pareigas. Koks tai darbas - teikian-
tis tiek pat malonumo, kiek ir darbas 
studijoje? 

- Prieš 4 metus gavau pasiūlymą perimti 
šias pareigas ir sutikau. Žinojau, kad bus daug 
darbo, tačiau nemaniau, kad tiek. Man patin-
ka dinamika, patinka, kai kažkas vyksta, pa-
tinka daryti tai, ko dar niekas nedarė. Prisi-
minus pirmąjį ZIP FM vasaros projektą, pa-
sidaro baisu, juk iškraustyti visą radijo stotį 
į paplūdimį - tikras iššūkis. Buvo tokių, kurie 
sakė, kad to padaryti neįmanoma. Tam, kad 
įrodyčiau, jog esu teisi, išsiaiškinau viską iki 
smulkiausių detalių. Dabar išmanau ir kaip 
perduodamas signalas, ir ką daryti, kai per 
audrą nutraukiami laidai ir radijas išsikrauna. 
Ir štai, mes transliuojame jau ketvirtus metus 
iš eilės. Per vasaros projektus du mėnesius 
einu iš proto ir kartais net gailiuosi, kad už-

„LaisvaLaikio“ interviu

Programų 
direktoriaus 
darbas yra daug 
atsakingesnis 
ir sunkesnis nei 
darbas studijoje, 
yPač kai turi 
vadovauti 
geriausiems 
draugams
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kūriau tokį didelį reikalą, tačiau kai viskas 
būna padaryta, ateina neapsakoma palaima, 
suprantu, kad noriu dar. Kadaise manęs klau-
sė, kas labiausiai patinka šiame darbe, atsa-
kiau - dideli žygiai. Programų direktoriaus 
darbas yra daug atsakingesnis ir sunkesnis 
nei darbas studijoje, ypač kai turi vadovauti 
geriausiems draugams.

  
- Kaip derini šiuos 2 amplua? 
- Pusę devynių pradedu programų direk-

torės darbo dieną. Iki 16 valandos dirbu biu-
re, o tada einu į studiją, bet dažnai 19 valan-
dą vakaro diena nesibaigia. Todėl būna ir taip, 
kad dirbu labai ilgai. Vis dėlto gerai, kad ne-
reikia blaškytis tarp dviejų darbo vietų. Mano 
aplinkoje visi labai daug dirba. Kol neturiu 
šeimos, galiu sau tai leisti. 

- Atrodo, tavo gyvenime galioja dės-
nis: kaip darbe, taip ir laisvalaikiu. Esi 
aktyvi, nenustygstanti, nebijanti rizikos 
ir ekstremalių potyrių. Kokie nuotykiai 
įsimintiniausi?

- Labai įsiminė laipiojimas olomis Anglijos 
nacionaliniame parke. Leidausi stačia uola pu-
čiant stipriam vėjui. Visas kūnas drebėjo iš 
baimės. Nusileidusi žemyn taip džiaugiausi, 
kad sakiau „dar“.  Kai vėl mane užkėlė į tą 
pačią vietą, supratau,  kad darau visišką nesą-
monę, nes bijau dar labiau. Po to karto nieko, 
kas susiję su aukščiu, nekartoju antrą kartą. 
Esu labai smalsi, ypač kelionėse noriu ką nors 
išbandyti. Prisimenu dar vieną baisoką mo-
mentą - šuolį nuo krioklio į vandenį, kai su 
Silva atostogavome Filipinuose. Mus nuvedė 
prie aukšto krioklio ir visi pradėjo nuo jo šo-
kinėti. Iš pradžių viską stebėjau ir sakiau, tikrai 
nešoksiu. Tada pagalvojau: na, kaip dabar aš, 
būdama Filipinuose ir turėdama galimybę nu-
šokti, to nepadarysiu? Kai atsistojau prie kraš-
to ir iš viršaus buvo matyti tik mažytis vandens 
plotelis, o  aplink - akmenys, galvojau nualpsiu. 
Tačiau lipti atgal stačiu kalnu man pasirodė 
baisiau nei šokti, todėl šokau. Daugiau to pa-
kartoti tikrai nenorėčiau.

 
- Ar ko nors bijai? 
- Bijau įvairiausių gyvių. Negalėčiau atsi-

durti kirminų pilnoje vonioje. Bijau dumbluo-
to vandens dugno. Bijau tamsaus vandens. 
Retai kada maudausi naktį. Bijau tamsos. Vi-
sada bijojau visko, kas susiję su mirtimi, vai-
duokliais ir mistika. Kad ir kaip man būtų įdo-
mu, nežiūriu siaubo filmų ir vakarais neleidžiu 
pasakoti mistinių istorijų, nes turiu lakią fan-
taziją  ir per daug gerai save pažįstu. 

„LaisvaLaikio“ interviu

O kaip gali iširti 
draugystė su 
vyrais, kai jiems 
duOdi maistO? 
NeįmaNOma!

Simonos para - ganėtinai ilga:  
nuo pusės devynių ryto ji - 
programų direktorė, o nuo 

šešioliktos valandos - daugelio 
pamėgta radijo laidų vedėja 

Simona Bandita
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Vaidas  
Baumila grįžta
Lietingą vasaros vakarą merginų numy-
lėtinis atlikėjas Vaidas BaumiLa (27) 
surengė trumpą koncertą, kurio metu 
pristatė naują dainą „Free Love“ ir jos 
vaizdo klipą, o taip pat pranešė naujie-
ną, pradžiuginusią visus jo talento ger-
bėjus. Kurį laiką dainavęs tik užsienie-
čiams, jis grįžta gyventi į Lietuvą.

„Norėjome šilto, jaukaus, vasariško, 
jausmingą meilės istoriją pasakojančio vaiz-
do klipo. Kadangi jo kūrime dalyvavo pro-
fesionali komanda, užtikrinusi, kad darbas 
vyktų sklandžiai ir greitai, todėl filmavimai 
vyko vos porą dienų. Nesijaučiau kaip fil-
mavimo aikštelėje, atrodė, jog tiesiog lei-
džiu laiką su draugais“, - naujos dainos 
„Free Love“ klipo filmavimo įspūdžiais da-
lijosi Vaidas. Bene gražiausiame Lietuvos 
krašte - Nidoje filmuotas klipas, kaip ir ro-
mantiška daina, sulaukė pliūpsnio ovacijų, 
o dar didesni džiaugsmo šūksniai pasigirdo, 
kai Vaidas prabilo apie savo planus pasilik-
ti Lietuvoje. „Po ilgų klajonių tarp šalių nu-

sprendžiau koncertuoti ir dirbti namuose. 
Būdamas užsienyje daug išmokau, ypač 
Londone, kur kas vakarą teko dainuoti ope-
retėje - tai reikalauja daug vokalisto jėgų. 
Jaučiuosi sukaupęs nemažai patirties ir 
energijos, todėl noriu ja pasidalinti ir su 
Lietuvos publika, kurios labai pasiilgau“, - 

sakė Vaidas, jau po truputėlį gyvenantis ir 
savo pirmojo turo po Lietuvą „Coming Ho-
me“ koncertais, kurie vyks didžiausiuose 
Lietuvos miestuose spalio mėnesį. Arti-
miausiuose atlikėjo planuose ir jau trečiojo 
solinio albumo, pasirodysiančio kitų metų 
pavasarį, įrašai.

Veidai

Rudenį Vaidas surengs  
pirmąjį savo turą per Lietuvą

Stasio Žumbio nuotr.

dainininko ir televizijos laidų vedėjo  
marijono miKutaVičiaus (43) gerbė-
jai rudenį jį išvys pirmajame lietuviškame 
vaidybiniame animaciniame filme „Gusta-
vo nuotykiai“. čia atlikėjas įkūnijo kaubo-
jaus-muzikanto personažą.

Tiesa, šis filmas per dainininko karjerą 
nėra pirmasis. Kaip aktorius jis debiutavo 

praėjusiais metais filme „Moterys meluoja 
geriau. Kristina“. Šį kartą, anot M.Mikutavi-
čiaus, viskas buvo daug paprasčiau. „Paskam-
bino pažįstamas, paklausė, ar negalėčiau pa-
kvailioti. Sutikau. Čia juk ne koks skrydis į 
kosmosą. Man tereikėjo pasimaivyti ir pagal 
fonogramą pažiobčioti dainą. Tad tą sugebėjau 
ir anksčiau daryti. Anokia čia ir aktorystė“, - 
pasakojo dainininkas.

Galutinio rezultato Marijonas dar nematė, 
todėl sakė net neįsivaizduojantis, kiek laiko 
jis šmėkščios ekrane. „Matyt, pasirodysiu ne 
ilgiau negu koks nors paveikslas ant sienos 
ar akmenukas ant kelio. Būsiu tik vienas iš 
daugybės veikėjų, kurie šmėkšteli ir dingsta. 
Pagrindinis veiksmas suksis tikrai ne aplink 
mane“, - sakė atlikėjas.

Anot jo, filmas „Gustavo nuotykiai“ bus 
skirtas ne tik vaikams, bet ir tiems, kurie 
užaugo su laidele „Gustavo enciklopedija“. O 
su kokiais televiziniais personažais užaugo 
pats M.Mikutavičius? „Būdamas vaikas žiū-
rėjau „Na, palauk“, dar labai patiko toks ja-
ponų animacinis filmas „Batuoto katino nuo-
tykiai“. Visai neseniai jį susiradau „Youtube“ 
ir mielai dar kartą pažiūrėjau“, - pasakojo dai-
nininkas.

M.Mikutavičiaus aktorinės avantiūros

Animaciniame filme „Gustavo 
nuotykiai“ Marijonas 
Mikutavičius įkūnijo  
kaubojų-muzikantą

„Tauras Films“ ir redakcijos archyvo nuotr.
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Veidai

Pasimatymų patarimų TOP 5

1Vaikinai, nepradėkite pasakoti apie sa-
vo žygdarbius mokykloje, kieme ar 

krepšinio aikštelėje. Visas dėmesys turi būti 

skirtas prieš jus sėdinčiai gražuolei. Visa ki-
ta galėsite įrodyti vėliau.

2Nepradėkite ieškoti bendrų draugų. 
Tai tik parodo, kad neturite apie ką 

kalbėti.

3Nelįsk bučiuotis, jei nesi įsitikinęs, 
kad to nori ir mergina! Nes antro pa-

simatymo nebus.

4Nepadaugink plaukų želės ir kvepa-
lų, kiek purški kas dieną, tiek kvė-

pinkis ir prieš pasimatymą. Nes dviguba 
dozė kvepalų merginą apsvaigins blogąja 
prasme. Nebeliks vietos atsiskleisti tavo 
žavesiui.

5Pagrindinė taisyklė - jei pamiršai mer-
ginos vardą, neklausk jo, o kreipkis 

malonybiniu žodeliu. Turėtų suveikti. Jeigu 
ne - soriukas!

Pa
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l  
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Ieva StaSIulevIčIūtė (25) per šią vasarą išvydo daugiau pasimatymų, nei pati yra 
buvusi. lNK televizijos realybės šou „Soriukas“ vedėja kasdien poruoja ir į pasimaty-
mus siunčia meilės ieškančius jaunuolius. Stebėdama „Soriuko“ dalyvių romantiškus 
susitikimus ir pasitelkdama savo pačios patirtį, laidos vedėja sudarė penkių patarimų 
sąrašą pirmiesiems pasimatymams. Sąrašas orientuotas į vyriškosios lyties atstovus. 
Įsidėmėkite ir nedarykite tokių klaidų!

Ieva Stasiulevičiūtė 
juokauja, jog dabar 

apie pasimatymus žino 
beveik viską

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

Asta Stašaitytė-Masalskienė į 
darbą grįš išbandžiusi ekstremalias 

atostogų pramogas
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ,  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Asta Stašaitytė 
įveikė 15 metų 
turėtą fobiją
Populiarios pokalbių laidos „Yra kaip 
yra“ vedėja AstA stAšAitYtė- 
MAsAlskienė (43) šią vasarą atsikratė 
baimės, kurią, po draugės žūties, jautė 
penkiolika metų. „Prieš kelias savai-
tes pagaliau įveikiau save ir nusileidau 
kalnų upe su valtimi, su visa šeima iš-
bandėme bene populiariausią turkijos 
pramogą - raftingą. 

Prisipažinsiu, didžiuojuosi savim. Nors 
tą rytą, kai atsikėlėme vykti į raftingą, iš 
baimės man širdis lipo iš krūtinės. Teko 
gerti tabletę“, - prisipažino pokalbių laidos 
vedėja.

Penkiolika metų Astai vien mintis apie 
plaukimą kalnų upe kėlė tik siaubą. Būtent 
prieš tiek metų iš kelionės nebegrįžo jos 
draugė palangiškė, raftinge patyrusi mir-
tiną galvos traumą. „Kai su šeima įveikė-
me pirmą slenkstį, užplūdo adrenalinas ir 
aš iš karto atsipalaidavau, supratusi, kad 
laukia nuostabi diena. Adrenalinas, fizinis 
darbas, šaltas vanduo ir šeimos vienovė. 
Irklavome pagal vieną ritmą visi keturiese 
su berniukais ir Giedriumi, buvo gera jaus-
ti vienos šeimos jausmą. Be to, buvo labai 
malonu pamatyti, kaip vaikai rūpinosi ma-
nimi: išsigandusi mama jiems tapo maža 
mergaite, kurią jie prižiūrėjo, o paskui... 
didžiavosi“.

Nors raftingas pavyko puikiai, Asta 
nežino, ar dar kartą jį bandys. „Tai - kaip 
lėktuvo pilotavimas ar šuolis su parašiutu. 
Užsidėjau pliusus ir ramu“, - kvatojosi 
populiarios laidos „Yra kaip yra“ vedėja 
Asta Stašaitytė-Masalskienė.
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Jei pirmasis ir vienintelis Lietuvos kara-
lius Mindaugas gyventų šiandien, matyt, 
būtų patenkintas, kad politiniai klausimai 
sprendžiami ne jėga, o diplomatiniu su-
sitarimu. Anot istorikų, įvaizdis, kad Min-
daugas buvo griežtas, žiaurus ir karingas 
valdovas, tėra mitas. Ir tai ne vienintelis 
mitas apie žinomą Lietuvos valdovą. At-
rodo, kad istorijos vadovėliai ne visada 
atspindi tiesą.

Artėjant liepos 6-ajai - Mindaugo karūna-
vimo dienai - jūsų teismui - net keliolika fak-
tų, kuriuos šiandieniai istorikai paneigia ar 
bent jau dėl kurių ginčijasi.

1 Mindaugas buvo žiaurus, 
griežtas ir puikus karvedys

Iki šiol istorikai nesutaria dėl to, koks 
buvo Mindaugo charakteris. Manoma, kad jis 
labiau mėgo diplomatines priemones, o jėgos 
imdavosi tik tada, kai priversdavo aplinkybės. 
Jo kariuomenei dažniausiai vadovaudavo pa-
tyrę karvedžiai. Paties Mindaugo žygiai ne-
buvo labai sėkmingi.

2 Mindaugas įkūrė lietuvos 
valstybę

Nors istorijos vadovėliai būtent Mindau-
gą vadina Lietuvos valstybės įkūrėju, istorikai 
dėl to nėra tikri. Pasirodo, kad jau Mindaugo 
tėvas buvo galingas valdovas, todėl spėjama, 
kad valdžią ir pačią Lietuvą Mindaugas pavel-
dėjo, o ne įkūrė. Lietuva kaip galinga jėga 
reiškėsi jau nuo XII a. pabaigos - nuo 1183 m., 
kai vyko lietuvių karo žygiai, todėl manoma, 
kad mūsų valstybė susiformavo gerokai anks-
čiau.

3 lietuva tapo krikščioniška 
valstybe po to, kai 

Mindaugas ją pakrikštijo

Nors 1251 m. Mindaugas politiniais su-
metimais priėmė krikščionybę, o popiežius 
Lietuvą paskelbė karalyste, pavaldžia Romos 
vyskupui, po sėkmingo 1260 m. Durbės mū-

šio Mindaugas grįžo prie lietuvių religijos ir 
krikščionybės invazija buvo sustabdyta dar 
maždaug šimtui metų.

4 Mindaugas buvo 
vienintelis lietuvos 

karalius

Karaliaus titulas Lietuvoje yra šiek tiek 
mistifikuotas. Viduramžiais nebuvo viskas 
taip tvarkingai ir griežtai apibrėžta. Mindau-
gas iš kitų Lietuvos valdovų išsiskiria tik tuo, 
kad buvo pripažintas Romos popiežiaus. Ta-

čiau karaliaus titulą galėjo naudoti ir kiti. Be 
to, paties žodžio „karalius“ tuo metu Lietu-
voje nebuvo, jis iš slavų kalbos atėjo tik vė-
liau, kai Jogaila tapo Lenkijos karaliumi. Lie-
tuvos valdovai tuo metu buvo vadinami ki-
taip - viešpačiu, valdovu, kunigu, kas išvertus 
iš vokiečių kalbos ir reiškė „karalius“.

n Manoma, kad karalius Mindaugas gimė apie 

1200 m., mirė - 1263 m. rugsėjo 12 d.

n 1253 m. jis buvo karūnuotas ir pakrikštytas

n Turėjo žmoną Mortą ir keturis vaikus

n 1261 m. Mindaugas atsimetė nuo krikščionybės

n 1263 m. jis buvo nužudytas

Faktai

Mitai 
apie karalių Mindaugą

 LEGENDOS

Vilniuje stovinčią karaliaus 
Mindaugo skulptūrą sukūrė 
skulptorius Regimantas Midvikis ir 
architektas Ričardas Krištapavičius

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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5 Mindaugas karūnuotas 
vilniaus arkikatedroje

Nėra jokių faktų, patvirtinančių, kad Min-
daugas buvo karūnuotas Vilniuje, mat tuo 
metu Vilniaus teritorijoje miesto dar nebuvo. 
Maža to, nėra žinoma net ir nuolatinė pirmo-
jo karaliaus gyvenamoji vieta. Viena iš versi-
jų - kad jis tokios apskritai neturėjo. Tyrinė-
jimai rodo, kad jis galėjo gyventi Vorutoje. 
Deja, istorikai iki šiol nesutaria, kurioje vie-
toje šis miestas buvo įsikūręs.

6 Mindaugas turėjo  
barzdą

Susiformavęs Mindaugo įvaizdis - vyras 
su barzda ir iškeltu kalaviju - yra kilęs iš 
XVI a. pabaigos Aleksandro Gvanjinio kroni-
kos. Tiesa, jis nieko bendro neturi su tuo, kaip 
iš tiesų atrodė Mindaugas. Be to, yra žinoma, 
kad kronikininkas tas pačias iliustracijas nau-
dodavo net keliems valdovams pavaizduoti. 
Istorikai mano, kad Mindaugas tikriausiai ne-
turėjo barzdos, mat tuo metu lietuviams bu-
vo įprasta barzdą skustis.

7 Mindaugas palaidotas 
naugarduke, agluonoje 

arba punske

Apie Mindaugo palaikus beveik nieko nė-
ra žinoma. Spėjamos trys vietos, kur jis ga-
lėjo būti palaidotas, bet greičiausiai visos jos 
neturi nieko bendro su realybe. Kadangi tuo 
metu Mindaugas jau buvo atsimetęs nuo 
krikščionybės, galima manyti, kad jis buvo 
palaidotas pagal pagoniškus papročius - tai 
yra sudegintas. Yra tikimybė, kad tai galėjo 
būti padaryta Šventaragio slėnyje Vilniuje. 
Legenda byloja, kad ten buvo laidojami visi 
valdovai.

8 Mindaugas buvo 
išsilavinęs valdovas

Viduramžiais valdovai apskritai retai kada 
buvo išsilavinę. Valdovo mokėjimas rašyti ar-
ba skaityti greičiau būdavo išimtis, o ne tai-
syklė. Korespondenciją ir laiškus tvarkydavo 
raštininkai. Valdovams šito nereikėjo. Rašto 
vertė viduramžiais nebuvo tokia, kokia yra 
dabar. Tai buvo toks pats amatas kaip staliaus 
ar batsiuvio. Nebuvo jokio prestižo mokėti 
rašyti. Tad Mindaugas taip pat nebuvo išim-
tis - nei skaityti, nei rašyti jis nemokėjo.

9 Mindaugas karūną  
gavo už dyką

Pats faktas, kad Mindaugas gavo karūną 
ir tapo Lietuvos karaliumi, šiandien yra per-
vertinamas. Daug svarbiau anuomet buvo rea-
lūs jėgos santykiai ir kaina, kurią Mindaugas 
sumokėjo už gautą karūną. Kadangi tuo me-

tu Lietuvoje vyko vidaus karai, Mindaugas, 
siekdamas taikos ir Lietuvos tarptautinio pri-
pažinimo, sudarė sutartį su Livonijos ordinu - 
už palaikymą jis jiems pažadėjo Žemaitiją ir 
Jotvos žemes. Deja, alternatyvos nebuvo.

10 Mindaugas turėjo dvi 
žMonas

Apie Mindaugo meilės žygius, deja, neži-
noma daug. Vieni istorikai įsitikinę, kad Min-
daugui ir Mortai jų santuoka buvo jau antro-
ji, kiti linkę manyti, kad Mindaugas turėjo tik 
vieną žmoną. Istoriniai šaltiniai byloja, kad 
Mindaugas nužudė Žemaičių kunigaikštį Vis-
mantą ir galbūt pagrobė jo žmoną Mortą. Tie-
sa, gali būti, kad Morta tuo metu dar nebuvo 
ištekėjusi, o tik susižadėjusi.

11 Mindaugas nužudytas  
iš keršto

Kai mirė Mindaugo žmona, jos sesuo, ku-
nigaikščio Daumanto žmona, atvyko jos ge-
dėti. Manoma, kad Mindaugas, vykdydamas 
savo mirusios žmonos valią, jai neleido išvyk-
ti. Morta buvo paprašiusi, kad Mindaugas im-
tų jos seserį į žmonas ir ši prižiūrėtų jų vai-
kus, mat kita valdovė galėjo juos nuskriausti. 
Tuo metu dažnai taip nutikdavo, kad nauja 
valdovo žmona nustumdavo pirmosios vaikus, 
atimdavo iš jų paveldėjimo teisę. Tačiau toks 
Mindaugo žingsnis sukėlė jo ir Daumanto 
konfliktą. Pastarasis kreipėsi į Treniotą pa-
galbos. Šis jam garantavo saugumą, todėl 
Daumantas ryžosi nužudyti Mindaugą.

Istoriką Tomą Baranauską  
kalbino Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dainininkas MinDaugas  
Mickevičius-Mino:

- Kuo reikšmingas Mindaugas Lie-
tuvos istorijoje?

- Jis buvo vienintelis Lietuvos karalius. 
Kitiems tų laikų politinėje situacijoje nepa-
vyko gauti ir užsidėti ant galvos karūnos. Tai 
buvo vienintelis tokio lygio monarchas.

- Kada Mindaugas gyveno?
- Tikslaus skaičiaus negaliu pasakyti. Dėl 

to visada turiu gudrų atsakymą, kad skaičius 
galima pasitikrinti enciklopedijoje.

- Kas buvo Mindaugo žmona?
- Nežinau.

- Kaip mirė Mindaugas?
- Nepamenu, kuris iš jų buvo nuverstas 

nuo arklio, bet žinau, kad Mindaugas buvo 
nužudytas.

ką apie karalių Mindaugą žino žyMūs jo bendravardžiai?

 LEGENDOS

Televizijos laidų vedėjas  
MinDaugas Rainys:

- Kuo reikšmingas Mindaugas 
Lietuvos istorijoje?

- Jo karūnavimas buvo ir mūsų 
valstybės įkūrimo diena.

- Kada Mindaugas gyveno?
- XIII a., karūnuotas buvo 

1253 m.

- Kas buvo Mindaugo žmona?
- Morta.

- Kaip mirė Mindaugas?
- Žinau, kad jis mirė, sulaukęs  

63-ejų, karaliumi jis pabuvo 10 metų. 
Kiek pamenu, jis buvo nužudytas. Jo 
įpėdiniu tapo Treniota.
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verslo žmonės

Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Ar visuomet svajojote būti versli-
ninke? Kas paskatino imtis verslo?

- Baigusi mokyklą studijavau mediciną dabar-
tinės Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fa-
kultete, vėliau pasirinkau molekulinės biologijos 
studijas Vilniaus universitete, po to įgijau komu-
nikacijos mokslų magistro laipsnį. Ilgą laiką dar-
bavausi komunikacijos srityje, o verslo idėją įkvė-
pė motinystė. Susilaukusi vaikų, kaip ir visos 
mamos daugiau dėmesio skyriau sveikai gyven-
senai, natūralių maisto ir kūno priežiūros produk-
tų paieškoms. Pati pradėjau pirkti natūralią kos-
metiką ir supratau, kad ji veiksmingesnė. Studi-
jų metu buvau sukaupusi nemenką teorinių žinių 
bagažą, tad ši sritis mane labai sudomino. Nu-
sprendžiau ir aš pabandyti ką nors pagaminti. 
Kadangi bandymas pavyko, nenorėjau, kad ši vei-
kla būtų tik hobis, kuriuo užsiimu namuose, rei-
kėjo eiti iki galo. Prieš porą metų savo muilus jau 
pardavinėjau Kaziuko mugėje, tačiau ši veikla 
prekės ženklu virto tik prieš pusmetį.

- Kokie tie „Wilkės“ muilai?
- Nors gaminu ir daugiau priemonių, elek-

troninėje parduotuvėje www.wilkes.lt  kol kas 
prekiauju tik muilais. Pramoniniai muilai, kurių 
galima įsigyti parduotuvėje, dažniausiai gamina-
mi iš pigių žaliavų, sintetiniais priedais sutei-
kiant jiems kvapą ir spalvą. Rankų darbo muilus 
gaminu nenaudodama sintetikos. Gaminant na-
tūralius muilus aliejai subalansuojami taip, kad 
muilas būtų kietas, švelnus odai, putojantis ir, 
žinoma, sveikesnis žmogui ir nekenksmingas 
aplinkai. „Wilkės“ muilas nėra verdamas, o alie-
jai yra jungiami su šarmu maksimaliai žemoje 
40 laipsnių temperatūroje. Taip išsaugomos vi-
sos vertingosios aliejų savybės.  Kvapui ir spal-
vai suteikti naudojamos tik natūralios medžia-
gos - prieskoniai, aliejai, eteriniai aliejai, todėl 

l Gimimo diena: rugpjūčio 6-oji

l Studijos: Vilniaus aukštesnioji medicinos 

mokykla (dabartinė Vilniaus kolegija, Sveikatos 

priežiūros fakultetas). Molekulinės biologijos baka-

lauras ir komunikacijos mokslų magistras (Vilniaus 

universitetas)
l Laisvalaikio pomėgiai: buvimas gamtoje, 

muzika, kelionės, važinėjimas dviračiu, plaukiojimas

l Gyvenimo kredo: gyvenime - „viskas praeina“, 

o versle - „geriau pabandyti ir suklysti, negu 

gailėtis, kad nebandei“

Dosjė

Iš reklamos agentūros 
Motinystė neretai įkvepia moteris pokyčiams ir dideliems darbams. Taip atsitiko ir  
Elvyrai vilkiEnEi, kuri susilaukusi vaikų susidomėjo muilo gamyba ir įkūrė savo pre-
kės ženklą „Wilkės“ muilai. nors iš pradžių verslas klostėsi kiek kitaip nei Elvyra įsivaiz-
davo, ji tikisi, jog vieną dieną jos muilai puikuosis ne tik lietuvių muilinėse. 

į muilų gamybą

Elvyra Vilkienė sako, jog prieš imantis verslo 
reikia sukaupti nemenką žinių bagažą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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verslo žmonės

muilai turi ir aromaterapinių savybių - ramina 
arba tonizuoja. Atsižvelgiant į sudėtį ir naudoja-
mus priedus, muilams suteikiu tam tikrų savy-
bių. Pavyzdžiui, jei muilas praturtintas vertin-
gaisiais sviestmedžio aliejumi ar kakavos svies-
tu, jis drėkina odą. Jei muilui gaminti naudojame 
arbatmedžio aliejų, jis puikiai ramina riebią odą, 
o jei į muilą įdedu cinamono, aguonų ar kavos - 
jis gali būti naudojamas kaip šveitiklis. 

- Europos Sąjungoje kosmetikos prie-
monėms keliami labai aukšti reikalavi-
mai. Ar sudėtinga pradėti tokį verslą?

- Imtis veiklos pasiryžau ganėtinai lengvai 
ir be didesnių svarstymų, tačiau neįsivaizda-
vau, kaip viskas rimta ir sudėtinga. Europos 
Sąjungoje reikalavimai kosmetikos gaminių 
saugai tikrai dideli pradedant gamyba, baigiant 
pakuote. Tam, kad juos atitiktum, reikia daug 
laiko, jėgų, pastangų ir pinigų. Taigi pradžia 
buvo išties nelengva, reikėjo tinkamai įsireng-
ti patalpas, gauti standartus atitinkantį higie-
nos pažymėjimą ir panašiai. 

-  Šiuo metu su „Wilkės“ muilais dir-
bate viena - sprendžiate gamybos, vady-
bos, rinkodaros ir kitus klausimus. Ar tai 
ne per sunkus darbas vienam žmogui?

- Man šiek tiek padeda šeimos nariai ir 
bičiuliai. Manau, per mėnesį galėčiau paga-
minti apie 2 tūkstančius muilo gabalėlių, ta-
čiau savo maksimalių pajėgumų neišnaudoju 
ir pagaminu pusę tiek. Man svarbiau ne kie-
kybė, o kokybė. 

- Ar jus domina užsienio rinkos?
- Jos mane domino nuo pat pradžių. „Wil-

kės“ muilai visuomet buvo orientuoti į Vaka-
rų Europos ar Jungtinių Amerikos Valstijų 

rinkas, nes žinau, kad ten žmonės labai ver-
tina rankų darbo produktus ir yra pasiryžę 
mokėti atitinkamą kainą. Dažnai lietuviai ma-
no gaminamus muilus kaip suvenyrus vežasi 
į užsienį ir grįžta su labai gražiais atsiliepi-
mais. Tai labai džiugina ir motyvuoja plėstis. 
Žinoma, pirmiausia noriu įsitvirtinti lietuviš-
koje rinkoje, o tuomet galėsiu susirasti pa-
galbos ir galvoti apie užsienį. 

- O iš kur tiek žinių apie verslą? Daug 
domėjotės?

- Domėtis tiesiog būtina. Remdamasi teo-
rinėmis žiniomis ir naudinga kitų sukaupta 
patirtimi verslininko keliu einama sparčiau. 
Nemažai žinių įgijau dirbdama komunikacijos 
srityje - komunikacijų agentūroje „Lukrecija 
BBDO“, kur išmokau pagrindinius vadybos ir 
rinkodaros principus. Apskritai verslo valdy-
mas - labai kompleksinis dalykas, reikalaujan-
tis įvairių sričių žinių. Teko domėtis ir apie 
kosmetikos gamybą ir verslo užkulisius. Lan-
kiau VšĮ „Versli Lietuva“ organizuotus  kursus, 
skirtus pradedantiems verslininkams,  skai-
čiau daug literatūros. Yra knygų pradedantie-
siems, jose surašytos visos pagrindinės klai-
dos, kurias daro pradėję verslą. Supratau, kad 
visas jas būčiau padariusi ir aš. (Juokėsi.) 

- Dažnai žmonės verslą renkasi susi-
žavėję sėkmingomis daug uždirbančių 
verslininkų istorijomis. Kiek laiko reikia, 
kad verslas duotų vaisių?

- Mano verslas nuolat reikalauja inves-
ticijų. Manau, kad man labai pasisekė, jog 
prekės ženklas viešumoje pasirodė prieš 
žiemos šventes. Šventiniu laikotarpiu pre-
kyba muilais puikiai sekėsi ir mano inves-
ticijos atsipirko. Dar negaliu pasakyti, kad 
esu klestinti verslininkė, tačiau pajamos yra 
generuojamos ir jų pakanka mano porei-
kiams ir verslui plėtoti. Tai, mano galva, 
svarbiausia.

Yra knYgų 
pradedantiesiems, 
jose surašYtos 
visos pagrindinės 
klaidos, kurias 
daro pradėję 
verslą. supratau, 
kad visas jas 
būčiau padariusi 
ir aš

į muilų gamybą
Natūralūs rankų darbo „Wilkės“ 

muilai yra sveikesni žmogui ir 
mažiau kenkiantys aplinkai

„Wilkės“ muilų nuotr.
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Ringailė Stulpinaitė

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

- Klaikiai. Prisimenu pakeltu tonu kalban-
tį tėtį ir mano apsisprendimą su juo vairuoti 
nebesimokyti. 

- Ar turite svajonių automobilį? 
- Turiu, tik ta svajonė kas kiek laiko 

vis keičiasi, kai atsiranda naujesnių mo-
delių. 

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant? 

- Tokių, kai pati vairavau, nepamenu, bet 
yra tekę verstis su automobiliu, kai vairuo-
tojas nesuvaldė ratų ant plikledžio, pajusti, 
kaip diržas skaudžiai suspaudžia šonkaulius 
trenkiantis į stovintį automobilį net nestab-
džius.

- Gal žinote savo greičio rekordą? 
- Tikriausiai 200 km/h.

- Kur ir kada važiuoti smagiausia? 
- Aišku, su šeimyna į keliones bet kuriuo 

metų laiku.

- Ką laikote bagažinėje ir daiktadėžėje? 
- Bagažinė paprastai būna tuščia, ne-

skaitant visų ten reikalingų daiktų (atsar-
ginio rato, domkrato ar virvės). Nebent iš-
siruošiame važiuoti tolimesnį atstumą, tuo-
met ankštoka būna. Daiktadėžėje yra že-
mėlapiai, akiniai nuo saulės, servetėlės ir 
kvepalai.

„Nemoku vairuoti kojomis“
Televizijos laidų vedėjai Laurai  
imbrasienei (36) svarbiausia, kad  
automobilis būtų saugus, galingas ir 
komfortiškas. atsakinga mama niekuo-
met vairuodama nedarytų to, kas sukeltų 
pavojų. ir nors Lauros greičio rekordas yra 
tikrai nemenkas, moteris stengiasi vairuo-
ti itin atsakingai ir nemėgsta, kai eismo 
taisyklių nesilaiko kiti.

Pasakysiu 
PaPrastai: jei 
žmogui duota 
važiuoti - važiuos, 
jei Ne - tai gal 
geriau riNktis 
troleibusą ir 
NebaNdyti savo ir 
kitų  likimo

Ratai

laura imbrasienė: 
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Ratai

- Kas jums automobilyje svarbiausia? 
- Saugumas, galingumas, komfortas. 

- Ko vairuodama niekuomet nesiryž-
tumėte daryti? 

- Visų dalykų ar veiklų, kurioms reikalin-
gos abi rankos. (Šypsosi.) Nemoku vairuoti 
kojomis kaip mano vyras.

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

- Labai sunkus klausimas. Tikrai skaičius 
3 išsiplės. Paprastai toks vairuotojas važiuo-
ja antra eismo juosta, galinio matymo veidro-
dėlis perkreiptas neaišku kur, nes tik dėl gro-
žio pakabintas arba kad save matytų. Vairuo-
tojo kėdės atstumas (kartu su vairuotoju) nuo 
vairo yra kokie 10 ar 15 cm. Dar prastam 
vairuotojui dažnai būna per šviesu arba kaip 

tik per tamsu, tad šviesos arba visai nereika-
lingos, arba jeigu įjungtos, tai ilgosios. O jei 
toks sumanė sukti kažkur, tai posūkis ir degs, 
kol pasieks tikslą arba suks į priešingą pusę. 
(Šypsosi.)

- Gėdingiausias epizodas jūsų vaira-
vimo istorijoje. 

- Gal jis nėra toks jau gėdingas, nes jam 
nutikus pastebėjau, kad daug automobilių taip 
traumuojami. Galu statydama mašiną, per 
daug gražiai norėjau pastatyti šalia alyvų krū-
mo, na, kokį milimetrą erdvės palikusi. Net 
nepastebėjau, kaip alyvos kamienas atsidūrė 
bagažinėje, o stiklas pažiro.

- Kokiomis savybėmis turėtų pasižy-
mėti geras vairuotojas? 

- Gera reakcija, supratingumu ir pagarba 
kitiems kelyje, nepervertinti savęs, jausti 
transporto priemonę.

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

- Ojoj, čia lytis, deja, ne visada lemiamas 
veiksnys. Esu tiek ir tiek personažų keliuo-
se prisižiūrėjusi. Pasakysiu paprastai: jei 
duota važiuoti - važiuos, jei ne - tai gal geriau 
rinktis troleibusą ir nebandyti savo ir kitų  
likimo.

- Kurioziškiausia situacija, nutikusi 
vairuojant. 

- Esu vyro (kuris, beje, mane mokė vai-
ruoti) išmokyta, kad jei koks varguolis pada-
rėlis droš per kelią, jokiu būdu staigiai nesuk-
čiau vairo. Besilaukdama sūnaus prieš 11 me-
tų važiavau namo siauru miško keliuku nor-
maliu greičiu. Tik šast katinas savižudis tiesiai 
man po ratais. Sumanė patikrinti, kiek liko 
gyvenimų. Vaje, man iš karto prieš akis vyras: 
„Nebandai sukti vairo.“ Akys netikėtai užsi-
merkia. Padarėlis baladojasi į automobilio du-
gną, stoju šalikelėje, bliaunu, nes katinėlio 
gaila, ir skambinu vyrui. Žmogus gi nežino, 
kas nutiko, juo labiau manęs žliumbiančios 
negali suprasti - pamanė, kad gimdau. Išleme-
nusi, kad katinuką suvėžinau, tik lengviau at-
siduso ir liepė važiuoti ir patikrinti, kad galė-
čiau ramiai naktį miegoti. Katinėlio gyvenimų 
limitas dar nebuvo pasibaigęs. (Šypsosi.) 

„Nemoku vairuoti kojomis“

n Šiuo metu vairuoja: viską, kas pasitaiko, nes 

neturi savo automobilio, bet dažniausiai „Volvo 

XC70“
n Svajonių automobilis: per daug greitai 

keičiasi, kad įsimylėtų vieną. Kol kas keli patinka - 

„Porsche Panamera“, „Range Rover Evoque“, 

„Volvo XC60“ 
n Greičio rekordas: 200 km/h

n Eismo įvykių skaičius: 1 (labai žioplas), 

nors ne kartą vaizdavosi, kaip privažiuoja kokiam 

bekultūriui iš galo ir pastumia 

n Vairavimo stažas: 16 metų

n Prietaras: neprietaringa

Dosjė

Lauros Imbrasienės svajonių  
automobiliai per greitai keičiasi,  

kad spėtų išsirinkti vieną
Stasio Žumbio nuotr.
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vasaros stilius

Visuomet stilinga aksesuarų kūrėja Toma JankauskaiTė (27) juokauja,  
kad kuria labai moteriškus, lengvus ir romantiškus kaip ji pati rankų darbo kaklo 
papuošalus ir lankelius, žydinčius visus metus. iš medžiaginių žiedlapių pagaminti 
papuošalai, jau tapę dizainerės prekės ženklo „Toma accessories“ vizitine kortele, 
naujausioje kolekcijoje atgimsta naujomis spalvomis ir žiedų variacijomis.  
Vyrauja švelnūs pasteliniai atspalviai, tačiau norinčios atrodyti ryškiau taip pat ras 
sau tinkančių ir patinkančių aksesuarų. Dažniausiai kurianti originalius papuošalus  
Toma vasarai siūlo ir keletą savo kurtų suknelių.

Vasariškas aksesuarų žydėjimas

Toma Jankauskaitė
„Soft Focus“ nuotr.

Originali ir vasariška 
Tomos Jankauskaitės 

kurta suknelė 
  „Monika Gete 

photography“ nuotr.
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vasaros stilius

Jurgos 
stiliaus improvizacijos

Per filmavimus 
apdegęs megztinis 
Jurgos kūrybiškumo 
dėka prikeltas 
naujam gyvenimui
Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 

Dainininkė ir aktorė Jurga ŠeDuikytė- 
Bareikienė (34) savitu stiliumi išsiskiria tiek  
scenoje, tiek gyvenime. Visuomet ieškanti ir  
kūrybiškai į pasaulį žiūrinti dainininkė,  
besirinkdama drabužius, taip pat išlieka  
originali. netgi prairus megztiniui, ji žino,  
kaip jį paversti stilingu aprangos akcentu.

„Kai filmavausi pirmajame lietuviškame siaubo 
filme „Rūsys“, pilkas megztinis buvo vienas rekvi-
zitinių drabužių. O, kaip žinoma, siaubo filmuose 
būna visko. Megztinis kiek apdegė ir jame liko sky-
lė. Tokio drabužio niekas nenorėjo grąžinti, tad su-
maniau jį įsigyti. Man visuomet malonu turėti kokį 
nors daiktą-prisiminimą iš kelionių ar panašiai, o 
šis megztinis man primena labai įdomų filmo kūri-
mo procesą, - sakė Jurga. - Kai jį apsivilkdavau, 
daugelis juokaudami klausdavo, kas mane pašovė, 
domėjosi, kas nutiko. Tada ir sugalvojau, kad sky-
lutę galima kaip nors papuošti. Specializuotoje ak-
sesuarų detalių parduotuvėje įsigijau gražių karo-
liukų ir detalę su narvelyje čiulbančiu paukštuku.“ 
Dabar pilkasis Jurgos megztinis - stilingas, origina-
liu dekoru nuolat traukiantis aplinkinių akį.

Tai ne pirmas kartas, kai žinoma atlikėja savo 
drabužius kiek patobulino ir suteikė jiems daugiau 
savitumo. „Tiesą sakant, man Lietuvoje trūksta uni-
kalesnių, labiau išsiskiriančių drabužių. Todėl ma-
nau, kad visuomet galima nusipirkti paprastą daik-
tą, mums įprastų mėlynos, žalios ar raudonos spal-
vų, ir prie jo prisiuvus kokį nors nedidelį daikčiuką 
ar ką nors sugalvojus padaryti jį unikalų. Jei megz-
tukas kur užsikabina, visi skuba tokį daiktą išmes-
ti, o aš į panašias situacijas stengiuosi pasižiūrėti 
kūrybiškai. Jei daiktas man mielas, pakeliantis nuo-
taiką ir man norisi jį nešioti, esu linkusi ką nors 
sumąstyti ir jį išsaugoti“, - šypsojosi dainininkė.

Paklausta, ar turi stiliaus silpnybę, kuriai nega-
li atsispirti, Jurga su šypsena atsakė: vieną nesą-
moningą - įsigyti drabužių, kurių vėliau nedėvi. 
„Manau, tai savybė žmogaus, kurio nuotaikos kei-
čiasi greičiau, nei diena mainosi su naktimi. Vis 
dėlto daugiausia turiu sceninių batų - visi patogūs 
ir visi nešiojami. Nematau nieko blogo, jei žmogus 
nori nusipirkti vieną kitą daiktą ir taip pakelti sau 
nuotaiką. Deja, neretai slapstomės už daiktų, tačiau 
nereikia pamiršti, kad nusipirkęs krūvą batų laimin-
gesnis nebūsi“, - tvirtino Jurga.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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ŽvaigŽdės

Atsibudę garsūs
Kiekvienas artistas svajoja apie šlovę, tačiau kelias į ją būna skirtingas: 
vieni žiūrovų meilę užsikariauja per ilgus metus, o kai kam fortūna 
šypsosi taip plačiai, kad užtenka vieno sėkmingo vaidmens arba geros 
dainos - ir kitą dieną jau esi garsus. Šiandien ir papasakosime apie to-
kius laimės kūdikius.

Megan FoKs (Megan Fox, 28)

Megan Foks svajojo tapti žvaigžde, tačiau iki vaidmens 

„Transformeriuose“ sėkmė jai nesišypsojo. Kelios sėkmingos 

plastinės operacijos padarė savo - Megan nepademonstravo 

ypatingo aktorės talento, net nedalyvavo filmo antroje dalyje, 

tačiau vis dar yra populiari. Paparacai sekioja Megan, o 

bulvariniai leidiniai domisi kiekvienu jos žingsniu.

KristoFas Valcas  
(christoph Waltz, 57)

Manote, kad puikusis Kristofas 

Valcas su mumis buvo visada? O iš 

tiesų jau nejauną vokiečių aktorių 

atrado Kventinas Tarantinas (Quentin 

Tarantino), ir populiarumas jį 

užgriuvo netikėtai. Filmas „Negarbingi 

šunsnukiai“ buvo parodytas 2009 m.  

Kanų festivalyje ir K.Valcas iškart 

buvo pripažintas geriausiu aktoriumi. 

Išgarsėjo K.Valcas 52-ejų!

DženiFer lorens 
(Jennifer  
lawrence, 23)
Dženifer Lorens 2013 
metais tapo tikra sensacija, 
netikėtai gavusi „Oskarą“ už 
vaidmenį filme „Optimisto 
istorija“. Dabar Dženifer - 
superžvaigždė, po metų dar 
kartą nominuota „Oskarui“. 
O juk visiškai neseniai 
Dž.Lorens buvo žinoma tik 
dėl vaidmens „Bado 
žaidynėse“ ir epizodinio dar-
belio „X-Menai“. Įdomu, kad 
net pirmoji „Bado žaidynių“ 
dalis nebuvo tokia populiari 
kaip tęsinys - ir visa tai 
dėl netikėto ir vis augančio 
Dž.Lorens populiarumo. O 
juk aktorei vos 23-eji!

eMber HerD  
(amber Heard, 28)
Ember Herd žvaigždžių valanda išmušė ne 
tiek po vaidmens filme „Romo dienoraštis“, 
kiek dėl romano su Džoniu Depu (Johnny 
Depp), užsimezgusiu filmavimo aikštelėje. 
Ember iškart gavo kelis naujus pasiūlymus, 
ir dabar aktorę aptarinėja visi, kas netingi: 
jos sužadėtuvių žiedą, tualetus, pasirodymus 
renginiuose...
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Ema Votson (Emma Watson, 24)

Šlovė Emą užklupo vos 9 metų, kai buvo atrinkta 

vaidinti filme apie Harį Poterį. Po filmo premje

ros ji tapo neįtikėtinai populiari. Ema neužleidžia 

savo pozicijų ir šiandien. Malonu pasakyti, kad 

ankstyvas ir netikėtas populiarumas neišmušė 

jos iš vėžių. E.Votson neįsipainiojo į skandalus, 

studijuoja universitete ir toliau filmuojasi kine.

adEl Eksarkopulos 
(adele  
Exarchopuolos, 20)
Prancūzų aktorė Adel 
Eksarkopulos, „Auksinės palmės 
šakelės“ laureatė, nepraleidžia 
mados šou, fotografuojasi 
žurnalams ir dalija interviu. Po 
vaidmens filme „Adelės gyveni
mas“ apie aktorę pradėta kalbėti ne 
tik Prancūzijoje, bet ir už jos ribų, 
neperdedant galima pasakyti, kad 
ji  pasaulinio lygio garsenybė.

lupita niongo  
(lupita  
nyong’o, 31)

Lupitos Niongo dar 
vakar niekas nepažinojo. 
Bet tamsiaodei gražuolei 
net nereikėjo vaidinti 
pagrindinio vaidmens, 
kad išgarsėtų pernakt. 
Aktorės antraplanis 
vaidmuo filme „12 
vergovės metų“ buvo 
įvertintas „Oskaru“. 
Lupitą pripažino ir 
mados pasaulis: sutartis 
su „Miu Miu“ ir vienos 
stilingiausių žvaigždžių 
vardas daug reiškia!

margo robi (margot robbie, 23)

Margo Robi, įspūdinga šviesiaplaukė, taip pat sužibėjo 

šiemet  per filmą „Volstryto vilkas“ su Leonardu 

Dikapriju (Leonardo DiCaprio). Margo jau nusifo

tografavo keliems populiariems žurnalams ir tapo 

pageidaujama aukštuomenės renginių dalyve. Tokios 

patrauklios aktorės neabejotinai laukia puiki ateitis.

džastinas bibEris (Justin bieber, 20)
Džastinas išgarsėjo labai anksti ir labai netikėtai. Tapti 
įžymybe jam padėjo visagalis internetas: Džastino mama 
įkėlė filmuką su jo pasirodymu, kad pamatytų giminaičiai, o 
jau kitą dieną jį pažiūrėjo keli tūkstančiai žmonių! Būtent taip 
talentingas vaikinukas iš Kanados pradėjo triumfo žygį.

kim kEtrol  
(kim Catrall, 57)

Kim yra retas pavyzdys, 
kai aktorė išgarsėja po 
40ies. Ji vaidino keliuose 
geruose filmuose, tačiau 
šlovė Kim aplankė tik po 
seksualiosios Samantos 
vaidmens seriale „Seksas 
ir miestas“. Nuo tada Kim 
nuolatos atsakinėja į tą 
patį klausimą: „Kaip išlikti 
gražiai ir patraukliai po 40 
metų?“

Parengė Milda KUNSKAITĖ

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.



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

ŽvaigŽdės

Olandijos rinktinės žaidėjas Lerojus Feras (Leroy Fer, 24)  
į pasaulio futbolo čempionatą Brazilijoje taip pat atvyko su artima siela - 
sužadėtine Ksenija Lodija Marija (Xenia Lodia Maria). Tad nenuos-
tabu, jog laisvą laiką, kurio futbolininkai turi itin mažai, leidžia būtent su 
ja. Kai pora pasirodė Rio de Žaneiro paplūdimyje, kilo didelis šurmulys - 
visiems norėjosi iš arčiau pamatyti futbolo žvaigždę ir jo sužadėtinę.

Tarp rungtynių - poilsis paplūdimyje

Lerojus Feras (Leroy Fer) su drauge 
Ksenija Lodija Marija (Xenia Lodia Maria) 

poilsiavo Rio de Žaneiro paplūdimyje
EPA-Eltos nuotr.

Prieš čempionatą - 
piršlybos

nors MaRijus BaLOTeLis 
(Mario Balotelli, 23) ir italijos rink-
tinė nesugebėjo įveikti pasaulio 
čempionato grupių etapo ir jau iš-
vyko namo, „aC Milan“ žvaigždei 

šis birželis įsimins ilgam ne tik 
dėl to. Dar prieš pasaulio 

futbolo čempionatą 
M.Balotelis pasipiršo 

Belgijos gražuolei 
Fanei negue-
šai (Fanny Negu-
esha) ir gavo tei-
giamą atsakymą. 
23-ejų mergina 
taip pat buvo 
Brazilijoje ir pa-
laikė nesėkmin-

gai žaidusią italijos 
rinktinę ir savo su-

žadėtinį.

Fanė Negueša (Fanny 
Neguesha) aktyviai 
palaikė sužadėtinį ir 
visą Italijos futbolo 
rinktinę

EPA-Eltos nuotr.

Marijus Balotelis 
(Mario Balotelli)

laisvalaikis 2 0 1 4  l i e p o s  4 23

ŽvaigŽdės

Skrajojančio olando moterys
Vienam iš Olandijos futbolo rinktinės lyderių Robi-

nui van PeRsiui (Robin van Persie, 30) nereikia žvilg-
čioti į tribūnas - jis ir taip žino, kad dvi svarbiausios jo 
gyvenimo moterys karštai palaiko jo komandą. Mat į 
Braziliją atvyko ir jo žmona buchRa (bouchra) su du-
krele Dina. Dizainerės ir skulptoriaus šeimoje gimęs 
R.van Persis neretai sulaukia klausimo, kodėl nepasuko 
tėvų menininkų pėdomis. Į tai futbolininkas atsako, kad 
ir futbolas yra menas: „Čia juk tikras džiazas, kur viskas 
priklauso nuo akimirkos. Gali pui-
kiausiai žinoti taktiką, bet lemia-
mą akimirką viskas priklauso 
nuo improvizacijos. Neneig-
siu, tiek tėvas, tiek mama 
galvojo, kad būsiu meni-
ninkas, tapysiu paveiks-
lus ar lipdysiu skulptū-
ras, bet kurti galiu tik 
ritinėdamas kamuolį 
po aikštelę.“ Šios kū-
rybos ir improvizacijos 
žavesio įrodymas - ne-
pakartojamas sportinin-
ko įvartis galva rungty-
nėse su Ispanijos rinktine, 
po kurių R.van Persis pra-
mintas skrajojančiu olandu.

Kai žaidžia Olandija, Buchrą van Persi 
(Bouchra van Persie) su dukrele Dina 
visada pamatysi tribūnose

EPA-Eltos nuotr.

Robinas Van Persis 
(Robin van Persie)

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Grožio paletė

„Manau, prie veidrodžio praleidžiu tiek 
pat laiko kiek ir kitos merginos. Kasdien pa-
sitepu pudra, pasidažau blakstienas ir esu 
pasiruošusi eiti. Žinoma, jei ruošiuosi į ren-
ginį ar koncertą, su malonumu pasigražinu, 
pasidarau vakarinį makiažą. Tokie ritualai 
man malonūs, nes galiu improvizuoti, sugal-
voti ką nors naujo, pavyzdžiui, kaip nors įdo-
miau pasidažyti akis“, - pasakojo Urtė. Jai 

lygiai taip pat malonu, kai gali tiesiog atsipa-
laiduoti, o jos grožiu rūpinasi profesionalai. 
„Neretai vykdama į renginius ar koncertus 
pasidažau pati, tačiau labai džiaugiuosi, kad 
pažįstu patikimų vizažisčių, grimuotojų ir 
plaukų stilisčių, nes būna dienų, kai noriu, 
kad mane papuoštų ir pagražintų kiti“, - šyp-
sojosi Urtė. Tiesa, kartais merginai prireikia 
nemažai pastangų, kad nueitų pas grožio spe-
cialistą. „Man labai patinka veido masažai, 

tačiau kai reikia atrasti laiko intensyvioje dar-
botvarkėje, tai tampa nelengva užduotimi. 
Tokiais atvejais, rodos, reikia prisiversti bent 
porą valandų skirti grožiui“, - atskleidė ji.

Atrodo, kad apdovanojusi atlikėją ryškiais 
veido bruožais, gamta Urtei nepagailėjo ir 
skaisčios odos. „Kažkokios ypatingos priežiū-
ros mano odai nereikia. Kiekvieną rytą veidą 
tepu kremu su vitaminu C, kuris dar labiau 
skaistina ir atgaivina odą, o po koncertų sten-
giuosi labai švariai nuvalyti veidą, naudoju 
šveitiklius, kad jis būtų švarus, - trumpai savo 
odos priežiūros procedūras vardijo atlikėja. - 
Kartais naudoju ledukus. Šaldymo kameroje 
užšaldau kubelius su citrinos sultimis ir jais iš 
ryto pasitepu. Manau, vitaminas C labai puiki 
veido regeneracijos priemonė.“

Urtės 
Šilagalytės  
grožio paslaptis - 
vitaminas C

Atlikėja Urtė Šilagalytė 
improvizuoti mėgsta ir 

kurdama savo įvaizdį
Stasio Žumbio nuotr.

n Kosmetikos priemonės, kurios visuomet 
rankinėje: lūpų blizgis
n Kosmetikos priemonė Nr.1: kreminė pudra
n Kvepalai: „Escada“ „Magnetism“

Urtės favoritai

Atlikėjos Urtės ŠilAgAlytės (22)  

gatvėje sunku nepastebėti. Ne vien 

todėl, kad unikalaus vokalo savinin-

kė - vis sparčiau populiarėjanti lietu-

viškos scenos diva, bet ir todėl, kad 

žavi rudaplaukė visuomet atrodo ori-

ginaliai ir stilingai, o neretai kompli-

mentų sulaukia ir dėl įgimto grožio. 

Nors be makiažo Urtė atrodo puikiai, ji 

kaip ir visos merginos mėgsta pasile-

pinti grožio procedūromis.
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n Nors pusiau skusta galva iki šiol sulau-
kia labai įvairių vertinimų, šukuosenos iš-
skustu šonu tikrai gali atrodyti labai stilingai. 
Užsienio žvaigždės žengdamos raudonu kili-
mu įrodė, kad pusę galvos nuskutus, o pusę 
tobulai sušukavus galima atrodyti stulbina-
mai. Ši šukuosena itin tinka ilgaplaukėms. Jos 
gali drąsiai eksperimentuoti: pintis kasas, 
garbanoti plaukus, susegti ir panašiai.

n Dabar madingi kiek sutaršyti ir lengvai 
suvelti trumpi plaukai atrodys dar efektin-
giau, jei nusiskusite vieną galvos šoną, abie-
juose šonuose išskusite po liniją virš ausų 
arba galvos apačią ties kaklu. Geriausiai at-
rodo pankų įkvėptos šukuosenos, kai viršu-
galvyje palikti palyginti ilgi plaukai. Trumpų 
plaukų kirpimai ganėtinai lengvai šukuojami, 
o atsižvelgiant į aplinką ir laiką šukuosena 

lengvai transformuojama: galima atrodyti 
maištingai ir valiūkiškai, galima tvarkingai 
sušukuoti plaukus ir atrodyti stilingai bei da-
lykiškai, o jei tinka lengvos garbanos, galima 
plaukus subanguoti. Puikiai atrodo ir griežtų 
linijų trumpų plaukų kirpimai, kur, rodos, kiek
vienas plaukas turi preciziškai gulti į savo 
vietą. Išskustas šonas pagyvins ir tokią šu-
kuoseną.

n  Nesiryžtančios į rankas imti skutimo-
si mašinėlės, asimetriškas skustos galvos šu-
kuosenas gali imituoti susipindamos smulkias 
kasytes arba pasitelkdamos plaukų laką ir 
segtukus. Pasidariusios tokią šukuoseną at-
rodysite ekstravagantiškai ir maištingai, ta-
čiau nereikės kantriai laukti, kol ataugs nu-
skusti plaukai.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Maištingam stiliui - pankiška šukuosena 

Amerikiečių atlikėja ir modelis Cassie -  
viena pirmųjų įžymybių, drąsiai nusirėžusių 
šoną ir išpopuliarinusių pankišką šukuoseną

EPA-Eltos nuotr.

Šukuosena - vienas lengviausių būdų  
išreikšti individualumą. Būtent todėl 
naujausios mados tendencijos stengiasi 
įtikti visiems skoniams ir įvairiems  
žmonių tipams. Norinčios atsidurti  
dėmesio centre neapsiriks pasirinkusios 
dabar tarp garsenybių labai populiarią 
pusiau skustos galvos šukuoseną.  
Ši mada - ne naujovė grožio pasaulyje, 
tačiau kasmet sugrįžtanti vis labiau  
atsinaujinusi ir pasikeitusi.

Saldžios paauglės įvaizdžio besikratanti 
aktorė ir atlikėja Maili Sairus (Miley Cyrus) 
renkasi maištingą trumpų plaukų kirpimą

Net ir pusiau skusta galva aktorė 
Rosarija Doson (Rosario Dawson) 
moka atrodyti labai elegantiškai
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l kopūstai

Bet kokios rūšies kopūstuose yra labai daug 
ląstelienos, kuri gerina virškinimą ir valo šlakus. 
Antioksidantai stiprina imunitetą. Be to, kopūs-
tuose yra labai daug vitaminų (A, C, E, K, PP 
ir B grupės) ir mikroelementų (kalcio, fosforo, 
kalio, magnio, geležies, vario, cinko, mangano, 
fluoro) bei nepakeičiamų amino rūgščių.

l Cinamonas

Šis prieskonis garsėja tuo, kad padeda atsi-
kratyti riebalų ant pilvo. Cinamonas mažina ir 
stabilizuoja cukraus kiekį kraujyje, o juk šoki-
nėjant šiam rodikliui ir jaučiame stiprų alkį. Ci-
namonas išjudina medžiagų apykaitą ir gali pa-
dėti įveikti potraukį saldumynams, juk vien kva-
pu šis prieskonis apgauna organizmą, sukuria 
saldumo ir sotumo pojūtį, ramina. Galbūt todėl, 
kad cinamono dedama į kepinius... Bet kaip tik 
cinamonu apibarstyti pyragai nepadės suliesėti! 
Naudingos cinamono savybės tokios kaimynys-
tės „neatlaikys“. Taigi cinamonu geriau barsty-
ti vaisių salotas arba dėti jo į vaisių desertus. 

l vanduo

Trūkstant vandens, metabolizmo procesai 
organizme apmiršta ir jis pradeda kaupti van-
denį - iš čia pabrinkimai ir riebalų sankaupos 
(jose taip pat nemaža vandens). Maža to, troš-
kulį dažnai galima supainioti su alkiu. Todėl, 
jei labai norite valgyti, tiesiog atsigerkite. 
Reikia turėti omeny, kad troškulį malšina ir 
valo tik švarus geriamasis vanduo, negazuo-
tas, be priedų. Sultys, arbatos ir kiti naudingi 
gėrimai taip pat reikalingi, bet jie neįeina į 
gydytojų rekomenduojamus 2 l vandens per 
dieną. Kava ir saldūs gazuoti gėrimai orga-
nizmą dehidratuoja.

l krienai

Krienai auga beveik visur, ir jau senovės 
egiptiečiai mokėjo juos naudoti ir įvairiems pa-
tiekalams ruošti, ir gydymo tikslais. Krienai pri-
klauso tai pačiai šeimai kaip ridikėliai ir ridikai, 
o šios daržovės garsėja savo savybėmis regu-
liuoti medžiagų apykaitą. Nenusileidžia joms ir 
krienai: aktyvina virškinimą, reguliuoja žarnyno 
darbą, neleidžia maisto pertekliui virsti riebalais 
ir užteršti organizmą. Krienai, kaip ir ridikėliai, 
nerekomenduotini esant nesveikoms kepenims 
ir inkstams ir sergant skrandžio uždegimais. 

l Žalioji arbata

Dietologai rekomenduoja šio naudingo gė-
rimo išgerti ne mažiau kaip 4 puodelius per 
dieną. Jame yra medžiagų, kurios spartina 
medžiagų apykaitą ir padeda liesėti. Be to, ši 
arbata neleidžia susidaryti vėžinėms ląste-
lėms, stiprina širdį ir kraujagysles. 

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Produktai,  
kurie padeda suliesėti
Pirmiausia reikia pasakyti, kad negalima sušlamšti tortuką su riebiu kremu, paskui užkąsti 
stebuklingu produktu, ir viskas, tarsi ir nebuvo jokio apsirijimo. Tokių produktų nebūna. 
Niekas nepakeis taisyklingos mitybos ir judrios gyvensenos. Kalorijas ir riebalus galima 
sudeginti tik sportuojant ir ribojant maistą. Bet pagerinti, paspartinti medžiagų apykaitą, 
padėti įsisavinti maisto medžiagas - galima. Tam reikia į valgiaraštį įtraukti daugiau dar-
žovių ir vaisių, o kai kuriuos nedideliais kiekiais valgyti iškart po valgymo.
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Vasarą tausojantiems dailias kūno linijas 
tikrai patiks šviežių salotų lapelių salotos su 
Alpių karvių pieno sūriu „Taleggio“, brandin-
tu 50 dienų, ir lengvu citrinų, sojų padažu ar  
gaivios mocarelos, sūdytų lašišų, krevečių, 
avokadų, greipfrutų salotos su „Pesto“ pada-
žu. Vegetarams ir žaliavalgiams siūloma švie-
žių daržovių mišrainė, gaminama tik iš žalių 
daržovių, pagardinta šviežiai gaminamu ana-
kardžių riešutų majonezu. 

Mėgstantiems labai sočiai pavalgyti ge-
riausias pasirinkimas - vištienos kepsnys su 
kokosų pienu ir anakardžių riešutų padažu 
bei svieste keptais šparagais ir špinatais. Už-
sukę į itališka virtuve garsėjantį restoraną, 
nepraleiskite progos paskanauti čia pat gami-
namų „Ravioli“ su daržovių įdaru, lengvu cu-
kinijų, morkų padažu, taip pat rankų darbo 
lakštinių „Tagliatelle“ su šparagais, kalma-
rais, morkomis,  česnakais ir lengvu sultinio 
padažu. Vienomis gardžiausių mieste picų 
garsėjantis restoranas nepamiršo ir šio patie-
kalo mėgėjų. Specialiai jiems siūloma para-
gauti naujos, vasariškai lengvos picos, įdary-
tos mocarela, varške ir žolelėmis. 

Smaližiams, neapsieinantiems be deserto 
ar norintiems pasaldinti kavos pertraukėlę, pui-
kiai tiks burnoje tirpstantis trapus pyragas su 
grietinėlės ir espreso kavos kremu, taip pat 
pagal italų receptą pagaminti naminiai ledai 
„Creme  bruleé“ su griliažu. Iš tokios naujienų 
gausos išsirinks ir įnoringiausias lankytojas, 
vertinantis tikrą skonį ir gerą kokybę.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

restoranai

su „Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida sąskaitai

n P.Lukšio g.32, Vilnius 
n Jogailos g.4, Vilnius 
n Ozo g.14, Vilnius 
n Daugiau informacijos: www.pomodoro.lt

RestoRanai „PomodoRo“

Restoranuose 

Sostinėje įsikūręs restoranų tinklas  
„Pomodoro“ kviečia užsukti ir įvertinti  
virtuvės meistrų išmonę bei pajusti  
itališkos vasaros skonius. Specialiai  
šiltajam sezonui sudarytame valgiaraštyje  
svečiams siūloma rinktis iš restorano naujienų -  
lengvesnių, gaivesnių, tačiau sykiu sočių ir skanių  
patiekalų. Čia kokybiškas maistas - visiems skoniams!

itališka vasara! 

Šviežių lapelių salotos su šiltu Alpių karvių pieno 
sūriu „Taleggio“ ir lengvu citrinų, sojų padažu

„Pomodoro“ nuotr.

Naminiai „Ravioli“ su daržovių įdaru 
ir lengvu cukinijų ir morkų padažu

Salotos su mini mocarela, 
sūdytos lašišos file, 
krevetėmis ir „Pesto“ padažu

Naminiai makaronai 
su kalmarais, 
šparagais ir lengvu 
sultinio padažu

Espreso kavos 
pyragas

Naminiai „Creme 
bruleé “ ledai

Panakota su 
braškėmis

Žaliavalgių mišrainė
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Ringailė Stulpinaitė

- Kokia gi buvo ta istorinė Lietuvos 
virtuvė? 

- Bet kokios šalies istorinę virtuvę sudaro 
du sluoksniai. Pirmasis - nulemtas gamtinių są-
lygų -  tai, kas tame konkrečiame krašte natūra-
liai gyvena ir auga. Lietuvoje būtų sėslių žem-
dirbių ir gyvulių augintojų virtuvė. Kitas sluoks-
nis - įtakos iš kitų šalių. LDK, viena vertus, kaip 
valstybė buvo ant Rytų ir Vakarų ribos, kur su-
sikirto Konstantinopolio ir Romos įtakos. Kita 
vertus, valdantysis elitas arba tie, kurie perim-
davo naujoves, buvo labai tolerantiški. LDK po-
litinis lojalumas buvo kur kas svarbiau nei žmo-
gaus tautybė ar jo pažiūros. Taigi diduomenė 
sakė: gerai, koks skirtumas, kad tai musulmo-
niškas (totorių) patiekalas, jei tik jis skanus, te-
būna ir mūsų virtuvėje. Jie neatmesdavo ko nors 
vien tik dėl religijos ar kultūrinių skirtumų. 

Jei imsime vietinę žemdirbių kultūrą, tai ji 
beveik vienoda nuo Maskvos iki Londono. Bet 
naujovių perėmimas skirtinguose regionuose 
skyrėsi. Mes įsileidome į savo virtuvę keis-
čiausių įtakų iš įvairiausių šalių. Susimaišę su 
vietiniu pagrindu, suformavo tai, ką mes dabar 
vadiname lietuviška kulinarine tradicija. 

- Tačiau naujovės tikriausiai nebuvo 
prieinamos visiems?

- Maistas visada siejosi su socialiniu sta-
tusu: nuo valdovų iki elgetų. Vieni valgė tai, 
ką turėjo, o kiti galėjo sau leisti kur kas dau-
giau. Taigi naujoves perima valdovas ir didi-
kai, kurie turi daug pinigų, vaikosi madų ir jų 
statusas to reikalauja. Vėliau, laikui bėgant, 
naujovės per socialinius sluoksnius eina že-
myn. Tarkim, taip, kaip šiandien valgome dau-
guma mūsų, prieš kelis šimtus metų galėjo 
valgyti tik valdovas ir patys turtingiausi didi-

kai. Tačiau paradoksalu, kad tai, ką prieš du 
šimtus metų valgė valstiečiai, mes dabar lai-
kome ekologiniu, prestižiniu maistu. Kad ir 
toks dalykas, kaip laisvėje augintų vištų kiau-
šinai. Na dabar tai lygis valgyti tokį maistą. 

- Kaip atrodė didikų pietų stalas LDK 
laikais?

- Pietūs galėjo būti paprasti, turiu galvoje, 
kasdieniai ir galėjo būti prašmatnesni su svečiais 
ar skirti iškilmėms, puotoms. Kasdieniai nuo 
puotos skyrėsi kaip diena ir naktis. Taip pat pa-
tiekalai labai skyrėsi pagal epochas. Ir dar buvo 
skirtumas, ar tuo metu yra pasninkas ar ne. 

Kasdienių pietų maistas nepasirodytų labai 
stebinantis. Tai, ką jie valgė paprastą dieną, nuo 
šiandieninės mūsų eilinės dienos skyrėsi tik 
tuo, kad jie turėjo gerokai didesnį pasirinkimą. 
Sakykim, per pietus buvo patiekiami kokie trys 
ar penki patiekalai, ir valdovas galėjo paragau-
ti ir pavalgyti jų visų. Yra toks dokumentas: 
1640 m. į Dubingius turi atvažiuoti Kristupo 
Radvilos žmona Ona Kiškaitė-Radvilienė. Ra-
dvilos yra aukščiausio lygmens didikai, vieni 
turtingiausių žmonių Abiejų Tautų Respubli-
koje ir t.t. Į Dubingius siunčiamas laiškas, kad 
atvažiuoja ponia, užpirkite produktų, kad ne-
trūktų. Taigi nuperkama miltų juodai ir baltai 
duonai, vienas jautis, statinaitė sviesto, dešimt 
sūrių, du kumpiai, miežinių ir grikių kruopų, 

Vytauto Didžiojo ir Radvilų puotos 
PAVELDAS

lyg iš  pasakos

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais patiekalai, kuriuos mes dabar laikome ekologiš-
kais ir sveikuoliškais, dažniau buvo patiekiami ant paprastų valstiečių stalo, tuo tarpu mes, 
šių laikų žmonės, beveik kasdien valgome taip, kaip valgė anų laikų didikai. Tačiau didikų ir 
valdovų puotos, jeigu dabar persikeltume laiku, nustebintų ne vieną ir įspūdį paliktų ilgam.
Apie LDK laikų valgymo ir maisto kultūrą „Laisvalaikiui“ pasakojo Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto mokslininkas RimVyDAs LAužiKAs,  parašęs knygą „istorinė  
Lietuvos virtuvė. maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“

Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakulteto mokslininkas Rimvydas Laužikas

irmanto Sidarevičiaus nuotr.

LDK laikais patiekalai buvo gaminami siekiant 
išorinio įspūdžio, todėl kepti paukščiai ant stalo 
vėl būdavo aptaisomi plunksnomis
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acto, midaus ir alaus. Nieko ypatingo. Puotau-
ti ten niekas nesiruošė. Arba kitas dokumen-
tas: 1812 m. rugsėjo pabaigoje Radvilos pie-
tauja Nesvyžiuje. Patiekiami balinti barščiai, 
zrazai, lazanija, aviena su ropėmis, mėsos ku-
kuliai, keptas viščiukas ir vafliai. Didikai valgė 
daug daugiau mėsos už paprastus žmones, vi-
sada galėjo rinktis iš kelių patiekalų, o maistą 
ruošdavo profesionalus virėjas, buvo naudojami 
geresni, neretai importiniai produktai. 

- O per puotas stalai tikriausiai lūž-
davo nuo gėrybių?

- Į europinę puotų kultūrą įšokome gotikos 
epochos pabaigoje ir tenai užstrigome ilgam. 
Gotikinė, vėliau barokinė ir net XVIII amžiaus 
LDK virtuvė buvo gausi, perteklinė, puošni 
ir didelė. Puota pirmiausia buvo priemonė 
pademonstruoti savo galią, didybę, turtus. 
Trukmė skyrėsi. Paprasti pietūs trukdavo dvi 
tris valandas, o puota galėjo trukti ir savaitę, 
ir 10 dienų, jeigu tai kokios nors valdovų ves-
tuvės. Puotoje buvo prašmatni kultūrinė pro-
grama. Svečiai gi nesėdėdavo ištisai prie sta-
lo. Buvo rengiami šokiai, riterių turnyrai, te-
atro vaidinimai, koncertai, fejerverkai. 

Kas yra puota, lyginant su paprastais pie-
tumis? Visko kiekybiškai didėja. Per kasdie-
nius pietus patiekiami penki antrieji patiekalai, 
o didelėje puotoje jų yra apie pusantro šimto. 
Kaip žinome iš XVII amžiaus dokumentų, 
patiekalai duodami trimis užnešimais. Pirmas 
užnešimas: jautiena, aviena, veršiena savo 
sultyse su įvairiais padažais, kartu patiekiami 
paštetai iš tų pačių mėsos rūšių. Toliau kiti 
patiekalai: rauginti kopūstai su lašinių gaba-
lėliais arba virtomis kruopomis ar tešla, val-
gomi su krienų padažu ir t.t. Antras užneši-
mas: kepta jautiena, aviena, veršiena, paskui 
vištiena, antys, žąsys ir visokie laukiniai 

paukščiai bei žvėrys. Užkandžiai: žirnių košė, 
kepinti lašinukai, skryliai, lazanijos, kitos ko-
šės. Trečias užnešimas - desertai. Patiekalai 
puotoje irgi buvo gaminami siekiant išorinio 
įspūdžio. Tarkim, iškepti paukščiai vėl būda-
vo aptaisomi plunksnomis. Žodžiu, iškepa, vėl 
patupdo paukštį normalia poza, aptaiso 
plunksnomis ir patiekia. Atrodo kaip gyvas. 

- Neretas mano, kad cepelinai ir šal-
tibarščiai yra mūsų lietuviški tradiciniai 
valgiai. Tiesa tai ar ne?

- Tiesa, žinoma, jie mūsų tradiciniai valgiai. 
O kodėl gi ne? Tik, matot, kai mes XIX a. pab. 
kūrėme savo valstybę, mums reikėjo susikurti 
ir tapatumą. O jį kurdami paėmėme kelis prin-
cipus: kalbinį - tikras lietuvis yra tas, kuris kal-
ba lietuviškai; socialinį - tikras lietuvis yra vals-
tietis ir religinį - tikras lietuvis yra pusiau pago-
nis arba bent jau nusiteikęs kritiškai dėl krikš-
čionybės. Tai suveikė anais laikais - mes sukū-
rėme nepriklausomą valstybę. Tačiau kultūros 
istorijos požiūriu mes atmetėme tą kultūros da-
lį, kurią sukūrė nelietuviškai kalbantys arba ne-
valstietiškos kilmės žmonės. Per tą patį požiū-
rį mes pasakėme, kad tikras lietuviškas maistas 
yra valstietiškas ir toks, kokį mes žinome iš 
XIX a. pab. ir XX a. pr. Taigi tai, kas anuo metu 
buvo valstiečių virtuvėje, dažniausiai sudaro mū-
sų dabartinį lietuviškos kulinarijos supratimą. 

Vytauto Didžiojo ir Radvilų puotos 
PAVELDAS

lyg iš  pasakos

Stasio Žumbio nuotr.

Iškilmingų puotų metu buvo  

rengiami šokiai, riterių turnyrai, teatro 

vaidinimai, koncertai, fejerverkai

Taip, kaip šianDien 
Valgome, pRieš 
kelis šimTus meTų 
galėjo ValgyTi 
Tik ValDoVas iR 
paTys TuRTingiausi 
DiDikai
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Bet turime suvokti, kad mūsų kulinarinis pa-
veldas turi gerokai daugiau sluoksnių, yra di-
desnis ir platesnis negu vien valstietiška vir-
tuvė. Tarkim, koks nors totoriškas šimtala-
pis, kurį Lietuvoje nuo XV a. kepė totoriai. 
Tai ką - jis jau nelietuviškas? Ar tai nėra mū-
sų paveldas dėl to, kad jie lietuviškai nešne-
kėjo? Arba Radvilų dvaro patiekalai - negi 
juos mesime lauk, sakydami, kad Radvilos 
buvo nedori lietuviai? Šaltibarščiai atėję iš 
Balkanų virtuvės. Albanai, graikai, bulgarai 
šaltibarščiams turi krūvas analogų. Ir net ga-
li būti, kad šis patiekalas Lietuvą pasiekė 
kokiame XIV a. Skeptikų galima paklausti: 
Vilniaus Šv.Onos bažnyčia yra lietuvių archi-
tektūrinis paveldas ar nėra? Kaip manote? 

Yra? Betgi gotika atsirado Prancūzijoje ir ką 
tai bendro turi su Lietuva? Taigi tas pats ir 
su kulinariniu paveldu. Tai kas, kad tas pa-
tiekalas gimė kitur ir tik vėliau atkeliavo iki 
mūsų? Bet jeigu mes jau kurį laiką jį naudo-
jame ir laikome savu, vadinasi, taip ir yra. 
Jis jau mūsų. Jeigu pasakytumėte, kad kru-
asanas yra ne prancūziškas, tikriausiai gau-
tumėte nuo prancūzų velnių, bet kruasanus 
į Paryžių XIX a. pradžioje atvežė austras 
kepėjas iš Vienos. O realiai Vienoje juos gal-
būt sugalvojo XVII amžiuje toks Ježis Kulčyc-
kis, kuris buvo lenkų kilmės kepėjas. Štai toks 
tas prancūziškas kruasanas. 

- Kaip tuomet atrodė saldumynai?
- Gotikinio laikotarpio pagrindiniai desertai 

buvo sūriai, žali vaisiai ir riešutai. Iš kepinių 
populiariausi buvo meduoliai, vafliai. XVI a. 
Bona Sforca atsineša pas mus gana stiprią mil-
tų kultūrą. Tai yra pyragų amžius. Atsiranda 
didesnė sausainiukų, kepinukų įvairovė. Toliau 
klasikiniai pyragai su įdarais: tešlos dubuo, į 
kurį prikrauna įdaro ir uždengia tešlos dangčiu. 
Iš cukraus gaminami saldainiukai, vėliau atsi-
randa riestainiai. XVI-XVII a. plinta kakava, 
šokoladas. XVIII a. jau turime ledus. Tai, ma-
nau, gana platus saldumynų laukas. 

- Gal žinote, ką labiausiai mėgo val-
gyti, pavyzdžiui, Vytautas Didysis?

- Apie Vytautą galima kalbėti pakankamai 
tiksliai, nes yra išlikusios sąskaitų knygos, 
laiškai, kur aprašyta, ką maždaug jie valgė. Jo 
racionas panašus į kitų to meto Europos mo-
narchų: vyrauja mėsa (jautiena, aviena, ka-
plūnai, žąsys), jei pasninkas - gėlavandenės 
žuvys, maistas gausiai gardinamas atvežti-
niais prieskoniais. Maisto paruošimas pakan-

kamai paprastas - virimas arba kepimas. 
Maisto technologijų įvairovė buvo išplėtota 
kur kas vėliau, XVI-XVII amžių Prancūzijos 
valdovų dvaruose.  

- Kai atrandate senoviškų patiekalų 
receptų, išmėginate juos?

- Knygoje sudėti nesudėtingi receptai, skir-
ti žmonėms, kurie nori išmėginti patys. Papras-
tai senose receptų knygose būna tik užuomina. 
Tokias knygas vienas profesionalus virėjas rašė 
kitam profesionaliam virėjui. Taigi niekas ten 
nesismulkino pateikti detalius technologinius 
aprašymus. Tik pasakoma patiekalo bendra idė-
ja. Taigi rekonstruoti senuosius valgius būtų 
geriausia kartu dirbant virėjui ir istorikui. Iš 
senųjų patiekalų mane labai „užkabino“ rene-
sansiniai tortai su įdaru ir dangčiu. Galima labai 
visko pridėti, būti kūrybišku, eksperimentuoti. 
Tiems, kas domisi receptais, galiu pasiūlyti 
savo Lietuvos kulinarinio paveldo tinklaraštį 
<http://kulinarinispaveldas.blogspot.com>, ku-
riame kas mėnesį paskelbiu po kelis knygoje 
nepublikuotus senuosius receptus.

Senoviškų tortų privalumas yra tas, kad jie - vienas 
kūrybiškiausių patiekalų, kurių pagrindą sudaro tešlos 
formoje iškeptas įdaras. Jei įdaras mėsiškas - tortas 
bus mėsiškas, o jei įdaras saldus - ir tortas bus saldus. 
Šiandien pristatome Sapiegų torto įdaro receptą, kurio 
pavadinimas sietinas su  viena žymiausių LDK didikų 
giminių. Panašų įdarą randame ir XVII amžiaus Radvilų 
virėjo receptų knygelėje. Saldus įdaras yra paimtas iš 
seniausios Lietuvoje kulinarijos knygos, XVII a. pabaiga 
datuojamų Radvilų virėjo užrašų. 

kaip gaminti torto apvalkalą
Torto apvalkalą galima daryti iš sluoksniuotos, 
bemielės tešlos, kurios yra mūsų prekybos centruose. 
2/3 tešlos reikia iškočioti ir torto formoje padaryti iš jos 
dubenį įdarui. Sudėjus įdarą - iškočioti likusį 1/3 tešlos 
ir ja uždengti dubenį su įdaru, gerai užspausti abiejų 
lakštų kraštus. Viduryje - išpjauti skylutę, kad kepimo 
metu garas nenukeltų dangčio. Kepimo pabaigoje ši 
skylutė užtaisoma kokia nors, iš tešlos nulipdyta, deko-

racija (pavyzdžiui, gėlės žiedu). Baigiant kepti patepti 
tortą plaktu kiaušinio tryniu. Dar pakaitinti, kad gražiai 
apskrustų.

kaip gaminti kumpio ir grybų įdarą
n Sapiegų torto įdarui reikės apie 370 gramų  
raugintų kopūstų, 3 šaukštų džiovintų grybų, 90 g rūkyto 
kumpio, 1-2 svogūnų, 1,5 šaukštelio sviesto, 1 kiaušinio, 
pipirų ir druskos. Raugintus kopūstus reikia sumaišyti su 
džiovintais grybais ir patroškinti kartu. Svieste pakepinti 
svogūnus ir sumaišyti su kopūstais. Kumpį supjaustyti 
smulkiais gabalėliais ir taip pat sumaišyti kartu. 

kaip gaminti saldųjį įdarą
n Radvilų virėjo knygoje rasime kaštainių 
įdarą.: „išvirk svarą kaštainių, nulupk ir smulkiai 
supjaustyk; paimk jautienos lajaus tiek, kaip du vištos 
kiaušiniai (šiais laikais rekomenduočiau imti sviesto), 
įmušk 6 kiaušinius, įdėk cukraus, cinamono, muskato 
riešutų ir viską sumaišyk; pripildyk šio įdaro paruoštą 
tešlos formą“.  Jei norite, vietoj kaštainių naudokite 
lazdyno riešutus ar migdolus. Riešutų nereikia virti, tie-
siog susmulkinti ir maišyti su kitais įdaro ingredientais.

TorTAi PAgAL SAPiEgų, rADViLų Virėjų rEcEPTuS
senoviški receptai

Rimvydo Laužiko asmeninio albumo nuotr.

Šiandien populiaru įvairioms  
progoms padengti stalą laikantis  

senoviškų patiekalų receptūros

Per kasdienius 
Pietus Patiekiami 
Penki antrieji 
Patiekalai, o 
didelėje Puotoje 
jų yra aPie 
Pusantro šimto
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KaleidosKopas

RestauRuojamas gaRsusis 
tRevi fontanas

Restauruojamas garsusis Trevi fon-
tanas Romos (Italija) širdyje. Populia-
riausio Romos fontano restauravimui  
mados namai „Fendi“ skyrė daugiau 
kaip 2 mln. eurų. Šį fontaną visame pa-
saulyje išgarsino scena iš Federiko Fe-
linio (Federic Fellini) filmo „Saldus gy-
venimas“ („La dolce vita“), kai aktorė 
Anita Ekberg (Anita Ekberg) naktį 
maudėsi fontane.

Gajus turistų paprotys yra per petį 
mesti monetą į Trevi fontaną, nes tai ža-
da laimę ir sugrįžimą į Amžinąjį miestą.

tėvas baRe kaip užstatą 
paliko dukRą

Vienas tėvas bare Platlinge (Vokie-
tija) kaip užstatą už neapmokėtą sąs-
kaitą paliko savo mažametę dukterį. Kai 
pinigų pasiimti išėjęs neblaivus 31 me-
tų vyras po valandos dar nebuvo sugrį-
žęs, o išsigandusi trimetė tik verkė, 
personalas iškvietė policiją. Mažylę pa-
siėmė pareigūnų iškviesta teta.

įdomu Londono  
simboliui - 120 metų
Vienas iš Londono simbolių - Tauerio tiltas - švenčia  
120-ies metų jubiliejų. 1894 metų birželio 30 dieną  
šį įspūdingą statinį iškilmingai  
atidarė karalius Edvardas VII.
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Hagoje, trečiame pagal dydį Nyderlandų 
mieste, po keletą metų trukusios renovacijos, 
duris atvėrė „Mauritshuis“ muziejus. Kara-
liškąją paveikslų galeriją, kurioje eksponuo-
jami Rembranto, J.Vermejerio ir kitų garsių-
jų menininkų darbai, atidarė pats Nyderlandų 
karalius Vilemas-Aleksanderis (Willem-Ale-

xander). Meno žinovai ir turistai vėl galės 
pamatyti garsiąją Johaneso Vermejerio (Jo-
hannes Vermeer) „Merginą su perlo auska-
ru“ - šio paveikslo kopija puikavosi ir ant afi-
šos, skelbiančios apie „Mauritshuis“ muzie-
jaus atidarymą.

Parengta pagal užsienio spaudą

Karališkoji galerija - vėl atidaryta

„Mauritshuis“ muziejaus 
atidarymo afišoje - garsioji 

J.Vermejerio „Mergina su 
perlo auskaru“

EPA-Eltos nuotr.

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.



34 laisvalaikis 2 0 1 4  l i e p o s  4 laisvalaikis 2 0 1 4  l i e p o s  4 35

Kasmet birželio pabaigoje Vilniaus SOS vai-
kų kaimas atveria duris ir kartu su jame augan-
čiais vaikais surengia įspū-
dingą gimtadienio šventę 
ištikimiausiems draugams. 
Šiemet erdvė tarp SOS šei-
mų namelių vienai dienai 
pavirto koncertų sale po 
atviru dangumi, karinių ir 
patriotinių žaidimų poligonu 
bei nedideliu zoologijos so-
du. Scenoje pasirodė Jeroni-
mas Milius, „Maximos“ jau-
nųjų talentų konkurso daly-
vis akordeonistas Dauman-
tas Stundžia, o SOS vaikų 
kaimo vaikai su SOS mamo-
mis susirinkusiems dovano-
jo žinomo miuziklo „Brėme-
no muzikantai“ motyvais pa-
remtą muzikinę versiją.

Šventės metu taip pat vy-
ko iškyla ant žolės: susirinku-
sieji buvo vaišinami gardžiais „Maximos“ meis-
trų keptais šašlykais ir didžiuliu konditerijos 
meistrų iškeptu tortu. SOS vaikų kaimo svečiai 
taip pat galėjo apsilankyti SOS šeimų nameliuo-
se, juose buvo vaišinami arbata, karštu šokoladu, 
galėjo apžiūrėti vaikų piešinių parodas. Neapsi-
eita ir be gimtadienio dovanų. SOS vaikų kaimui 
įteiktas beveik 100 tūkst. litų vertės čekis.

„Per kiek mažiau nei 2 mėnesius klientai 
į mūsų parduotuvėse įrengtas aukadėžes su-
aukojo beveik 100 tūkst. litų. Tai graži, dosni 
ir šiems vaikams labai reikalinga dovana. To-
dėl visiems dosniai aukojusiems „Maximos“ 
pirkėjams nuoširdžiai dėkoju už parodytą jau-
trumą ir pagalbą“, - lietuvių gerumu džiau-
gėsi „Maxima LT“, UAB generalinis direkto-
rius Arūnas Zimnickas.

Aukoti SOS vaikų kaimų vaikams buvo ga-
lima metant auką į specialiai prie kasos įrengtas 

dėžutes. Taip pat aplink Lietuvą po „Maximos“ 
parduotuves keliavo speciali interaktyvi aukų 
dėžutė - į ją įmetęs auką, kiekvienas galėjo ma-
tyti, ką gali net ir mažiausia auka. Paaukoti SOS 
vaikų kaimui visi „Maximos“ klientai dar gali 

iki liepos 31 dienos. „Norime padėkoti už 
visokeriopą pagalbą ir dovanas vaikams, rū-
pestį ir šią gražią iniciatyvą, kurios metu bu-
vo suaukota įspūdinga suma. Šie pinigai pa-
dės sukurti geresnes sąlygas vaikams mo-
kytis ir tobulėti. Jeigu nebūtų šios paramos, 
tai negalėtume padėti globojamiems vaikams 
taip, kaip kiekvienam iš jų reikia, kad užaug-
tų visaverte asmenybe, ateityje gebėtų save 
išlaikyti, o sukūręs šeimą mokėtų ja pasirū-
pinti pats“, - kalbėjo SOS vaikų kaimo di-
rektorius Audrius Natkevičius.

Per pirmąjį šių metų pusmetį „Ma-
xima LT“ parėmė apie 40 įvairių paramos 
organizacijų ir projektų, jiems skyrė dau-
giau kaip 500 tūkst. litų. Didžioji dalis 

paramos teko vaikų ir jaunimo švietimo bei 
ugdymo ir bendruomenių veiklai, kurias rem-
ti - strateginė bendrovės kryptis jau ne vie-
nus metus.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

SOS vaikų kaimo mažiesiems - 
beveik 100 tūkst. litų dovana
Neseniai Vilniaus SOS vaikų kaimas  
spalvingai paminėjo 19-ąjį gimtadienį. 
 Į gimtadienio šventę buvo pakviesti  
visi šios labdaringos organizacijos  
rėmėjai bei draugai. Renginį vainikavo 
geros valios žmonių prekybos centruose 
„Maxima“ įrengtose aukų dėžutėse  
suaukoti beveik 100 tūkst. litų,  
kurie, tikimasi, padės gerinti SOS vaikų  
kaimo mažųjų gyvenimo bei  
švietimo sąlygas.

Šventės

Didžiulio gimtadienio 
torto užteko visiems

Vilniaus SOS vaikų kaimas 
spalvingai ir žaismingai 

paminėjo 19-ąjį gimtadienį
„Maxima“ nuotr.

Lietuvių gerumu džiaugėsi  

„Maxima LT“, UAB generalinis direktorius 

Arūnas Zimnickas ir SOS vaikų kaimo 

direktorius Audrius Natkevičius
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Per pilnatį - gražūs ir keisti sapnai

Profesorius R.Vaizmanas ir jo kolegos 
mano, kad gražūs ir keisti sapnai dažniausiai 
sapnuojami per Mėnulio pilnatį. Tokią išva-
dą jie daro remdamiesi 1000 savanorių gru-
pės stebėjimais: eksperimento dalyviai tam 
tikru laikotarpiu miegodavo laboratorijoje, 
stengėsi įsiminti savo sapnų turinį ir paskui 
juos pasakodavo tyrinėtojams. R.Vaizmanas 
norėjo patikrinti, kaip sapnų turinį veikia 
vieni ar kiti veiksniai, pavyzdžiui, metų lai-
kas arba savaitės diena. Be to, miegantiems 
dalyviams jis leisdavo įvairius garsus. Tačiau 
jam nepavyko nustatyti jokių kitų dėsningu-
mų, išskyrus sapnų siužetų priklausomybę 
nuo Mėnulio fazių. Ypač ryškūs, fantastiški 
ir gražūs sapnai būdavo būtent per pilnatį. 
„Pavyzdžiui, kam nors gali prisisapnuoti, kad 
jis skraido ant drakono, o paskui nulipęs nuo 
jo eina gerti kavos su Džordžu Kluniu (Ge-
orge Clooney), - komentuoja mokslininkas. 
- Kai kas sapnuodavo, kad yra superherojus 

kaip koks Betmenas... Bet tai vykdavo tik 
per pilnatį, o kitu laiku sapnų turinys būda-
vo visiškai kasdieniškas, tarkime, žmogus 
sapnuodavo save sėdintį darbe prie kompiu-
terio.“ Beje, pernai švedų mokslininkai at-
liko tyrimą, kuris parodė, kad per pilnatį rei-
kia daugiau laiko užmigti. Be to, tokiomis 
naktimis miegame tyliau ir 20 minučių trum-
piau nei įprastai.

kaip mėnulis veikia žmonių  
fizinę ir psichinę būklę

Mokslininkai seniai diskutuoja, ar Mėnu-
lis veikia fizinę ir psichinę žmonių būklę. Mat 
per pilnatį Žemės palydovas yra labiausiai 
nutolęs nuo Saulės. Kadangi jo judėjimo grei-
tis tampa minimalus, gyvų būtybių organiz-
muose sulėtėja apykaitos procesai, todėl jau-
čiame įtampą. Dėl to gali kilti kraujotakos 
problemų ir paūmėti psichopatinės būsenos. 

Kai kurie žmonės per pilnatį jaučia susijau-
dinimą ir agresyvumą. Prieš keletą metų 
anglų psichiatrai, atlikę tyrimą griežto reži-
mo įkalinimo įstaigoje, nustatė, kad būtent 
stojus pilnačiai tarp kalinių pagausėja smur-
to proveržių. Didėja ir konfliktų bei nusi-
kaltimų skaičius, suaktyvėja maniakai. Kar-

tu kaip tik per pilnatį labai didėja žmogaus 
kūrybiškumas. Amerikietis Džonas Vait-
kroftas (John Whitecroft) taip pat nustatė, 
kad tuo metu sudaroma daugiau prekybinių 
sandorių. Tiesa, kaip manė senovės kinai, 
jaunatis ir pilnatis - nepalankus laikas inty-
miems ryšiams ir rimtų romanų pradžiai. 
Per jaunatį vyrai mažiau linkę bendrauti, o 
štai pilnatis stipriai veikia moteris, staiga 
kaitaliojasi jų nuotaika. Nors seksualinė 
energija, priešingai, sustiprėja, ir gražiosios 
lyties atstovė rizikuoja būti suvedžiota ko-
kio nors donžuano.

vis dar nesutariama  
dėl Mėnulio poveikio

Astrologai savo prognozes sieja būtent su 
Mėnulio fazėmis - pataria, kokiomis Mėnulio 
mėnesio dienomis geriau tuoktis, pradėti vai-
kus, kurti verslą, sodinti, sėti arba nuimti 
derlių, kirptis, pirkti... Tos rekomendacijos 
yra susijusios su mūsų biologiniais ritmais, 
o jie yra susiję su Mėnulio fazėmis. Tačiau 
ne visi su tuo sutinka ir teigia, kad tai - tik 
pasakėlės, nėra jokių patikimų pilnaties nei-
giamos įtakos įrodymų. Vieni šaltiniai tvirti-
na, kad pagal statistiką tomis dienomis pa-
dažnėja atvejų, kai plėšrūnai užpuola žmones, 
taip pat daugėja nusikaltimų ir prievartos 
atvejų, kiti, priešingai, pateikia statistiką, kad 
tokių faktų skaičius per pilnatį nesikeičia ar-
ba staiga sumažėja. O štai dabar, pasirodo, yra 
dar ir ryšys su sapnais...

Parengė Milda KUNSKAITĖ

 pažinimo kodas

priklauso nuo Mėnulio fazės
Sapnai 

Per Pilnatį 
miegame tyliau 
ir trumPiau nei 
įPrastai

Tikriausiai visi kartais sapnuoja keisto, 
fantastinio turinio sapnus, kurie iš pirmo 
žvilgsnio niekaip negali būti tiesiog per 
dieną sukauptų įspūdžių kratinys. Hart-
fordšyro (Anglija) universiteto mokslinin-
kų grupė, vadovaujama Ričardo Vaizma-
no (Richard Wiseman) teigia, kad sapnų 
temos priklauso nuo Mėnulio fazių.

EPA-Eltos nuotr.
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datos

Kaip bučiuojasi žvaigždės?
Kad bučinys yra svarbus ir intymus meilės bei dėmesio ženklas, sutinka ir žinomi Lietu-
vos pramogų pasaulio atstovai. Apie savo pirmuosius ar įsimintiniausius bučinius bei jų 
reikšmes jie sutiko papasakoti „Laisvalaikio“ skaitytojams.
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Radijo laidų vedėjo Rolando 
Mackevičiaus (30) pirmasis 
bučinys - svogūnų skonio

- Labai gerai pamenu savo pirmąjį bučinį - jis buvo toks svogūnų skonio. Tai įvyko kaime pas močiutę Ukmergės rajone, ant šieno, pavalgius braškių, prieš tai, matyt, svogūnų sriubos, puikiai viską atsimenu. Man tuo metu buvo jau gal kokie 12 metų.
Bučinys, mano manymu, gali daug ką reikšti: ir „tu man patinki“, ir „tu man nepatinki“, bet kuo vyresnis daraisi, tuo rečiau vartoji žodį „myliu“, rečiau daliji ir bučinius. Dabar jie skirti mano arti-miesiems ir žmonai. Visada išeidamas į darbą pabučiuoju žmoną ir sūnų, net jei pamirštu, nuėjęs iki automobilio, grįžtu. Žmona iš manęs juokiasi. 

dainininką aRvydą 
MaRtinėną-vudį (30) 
gerbėjos bučiuoja po koncertų

- Pirmojo savo bučinio neprisime-

nu. Pirmas, kuris įstrigo atmintyje, bu-

vo stovykloje. Tuo metu man buvo gal 

kokie 14-15 metų. Bučinys man aps-

kritai yra smagus dalykas. Tai intymus 

dviejų žmonių reikalas. Nemanau, kad 

yra taisyklė, vaikinas ar mergina turi 

pirmas žengti šį žingsnį, abu turi pa-

justi tinkamą momentą. Tada būna ge-

riausia. Kadangi daug koncertuoju, bū-

na, kad po pasirodymo gerbėjos, atėju-

sios pasveikinti, nori pabučiuoti į žan-

dą, būna, bando pataikyti ir į lūpas.

atlikėja eglė Jakštytė (22) 
bučiniais nesišvaisto

- Pirmas bučinys buvo įsiminti-
niausias. Jis nebuvo labai romantiškas, 
tai įvyko mano namuose, kai dar gy-
venau Utenoje. Man tuo metu buvo 
apie 15 metų. Bučinys buvo netikėtas, 
bet pirmas gal visada toks būna. Inicia-
tyvos ėmėsi vaikinas, bet nemanau, 
kad yra skirtumas, kuris pirmas žengia 
šį žingsnį. Aš to nesureikšminu, jei yra 
trauka, tai nereikėtų laukti, ypač jei iš 
jo matai simpatiją. Bučinys, manau, yra 
svarbus žingsnis, tai meilės išraiška, 
todėl nereikėtų jais švaistytis į kairę 
ir dešinę.

truputis istorijos

n Antropologai, nagrinėjantys bučinių kil-
mę, yra pasidaliję į dvi stovyklas: vieni įsitikinę, 
kad šį poreikį lėmė instinktai, kiti - kad maiti-
nimo būdas kūdikystėje. Mamos, kol jų mažyliai 
neturėdavo dantų, sukramtydavo maistą ir per-
duodavo iš burnos į burną. Ilgainiui tai tapo 
įpročiu ir net kai vaikams išdygdavo dantys, 
mamos lūpomis liesdavo mažylių skruostus, 
norėdamos juos nuraminti ar paguosti.

n Tokią teoriją patvirtina ir faktas, kad ne 
visi žmonės linkę bučiuotis. Pasaulyje yra gen-
čių, kurios nesibučiuoja. Apskaičiuota, kad to-
kių yra apie 10 proc. žmonijos populiacijos.
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Liepos 6-ąją pasaulis švenčia tarptautinę 
bučinių dieną. Kol apsvaigusieji iš meilės 
bučiuojasi, mokslininkai ginčijasi, iš kur 
kilo šis žmonių noras, ar jis įgimtas,  
ar išmoktas. Kad ir kaip ten būtų,  
pripažinkime - bučiuotis malonu. Maža 
to, moksliškai įrodyta, kad ir naudinga.

laisvalaikis 2 0 1 4  l i e p o s  4 39

Pirmieji Holivudo 
žvaigždžių 
bučiniai
Aktorius Hju DžekmenAs  
(Hugh jackman, 45): 9 metų

- Mano pirmasis buči-
nys buvo su mergina 
vardu Sara Doset (Sa-
rah Dowsett), kai 
man buvo devyneri. 
Tuo metu iš papras-
tos mokyklos perė-
jau į berniukų mo-
kyklą ir pagalvojau, 
kad jei dabar nepabu-
čiuosiu merginos, aps-
kritai teks tai pamiršti. 
Vienas mano draugas pasakė, 
kad Sara leidžiasi bučiuojama, jis ją bučiavo. 
Kai sutikau Sarą, pasakiau, kad ją myliu. Ji 
man irgi pasakė, kad mane myli. Pasiūliau 
jai pasibučiuoti - sutiko. Pabaiga.

Aktorė ŠArlizė Teron  
(Charlise Theron, 38): 13 metų

- Pamenu, kad berniu-
kas, su kuriuo pirmą kar-
tą bučiavausi, turėjo ka-
bes. Mes žaidėme ga-
liniame namo kieme, 
buvome ką tik pažiū-
rėję filmą „Penkta-
dienis, 13-oji“. Viskas 
buvo suplanuota: jis 
ateis, pažiūrėsime fil-
mą, paskui pasibučiuosi-
me. Taip viskas ir buvo. Pa-
tirtis siaubinga.

Aktorė rys ViTerspun  
(reese Witherspoon, 38): 10 metų

- Tai įvyko penktoje kla-
sėje, kai maniau, kad esu 
įsimylėjusi vaikiną var-
du Grehemas (Gra-
ham). Taigi mes pa-
sibučiavome, paskui 
jis man sudaužė širdį 
ir visiems papasako-
jo, kad mano krūtinė 
plokščia, todėl jam ne-
bepatinku.

datos

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

n Nors daugelis bučiuodamiesi nesusimąs-
to, kodėl taip daro, arba daro iš malonumo, gam-
ta turi savo paaiškinimą. Anot mokslininkų, bu-
činys padeda išsiaiškinti partnerio „kokybę“. 
Kai dviejų žmonių veidai susiglaudžia, jų fero-
monai (natūralūs cheminiai junginiai, kuriuos 
kūnas išskiria tam, kad perduotų tam tikrą in-
formaciją apie save aplinkiniams) ima „kalbėti“, 
t.y. keistis biologine informacija, ar šie du jau-
nuoliai galės susilaukti stiprių palikuonių.

ar žinojote, kad...

n Bučiuojantis dirba 29 veido raumenys, 
kitaip tariant, bučiniai yra puikus būdas už-
kirsti kelią veido raukšlėms.

n Besibučiuodami žmonės apsikeičia sei-
lėmis, kuriose pilna riebalų, mineralinių druskų, 
proteinų. Anot paskutinių tyrimų, toks apsikei-
timas gali paskatinti organizme susidaryti anti-
kūnus, kurie kovoja su tam tikromis ligomis.

n 66 proc. žmonių besibučiuodami užsi-
merkia, kiti mėgaujasi žiūrėdami į partnerį.

n Statistika rodo, kad moteris iki vestu-
vių pasibučiuoja vidutiniškai su 29 vyrais. 

Tiesa, Jungtinių Amerikos Valstijų statistika 
kiek kitokia - ten šis skaičius 80.

n Įprasto pakštelėjimo metu dirba vos du 
burnos raumenys, o gero prancūziško bučinio 
metu - net 34. Paprastas bučinys sudegins 
porą kalorijų, prancūziškas - 5. Taigi per va-
landą sudeginsite apie 1560 kalorijų.

n Lūpos yra 200 kartų jautresnės negu 
pirštai.

n Manoma, kad vyrai, kurie prieš išeida-
mi į darbą pabučiuoja žmoną, gyvena penke-
riais metais ilgiau negu tie, kurie paprasčiau-
siai užtrenkia duris.

n 90 sekundžių aistringas bučinys pake-
lia kraujo spaudimą tiek, kaip dalyvautumėte 
lenktynėse.

n Dvi iš trijų porų besibučiuodamos pa-
suka veidą į dešinę.

n XVI amžiuje Neapolyje už viešą bučia-
vimąsi buvo baudžiama mirties bausme. Kai 
kuriais atvejais tam tikrose Jungtinių Valstijų 
srityse bučiniai taip pat draudžiami. Kai kuriuo-
se Ajovos ir Konektikuto miestuose bučiuoti 
nepažįstamą neteisėta. Taip pat moterims ne-
leistina savo vyrų bučiuoti sekmadieniais.
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Mįslingiausia ir labiausiai 
aptarinėjama vietovė

Pirmą kartą apie Bermudų trikampio fe-
nomeną 1950 metais užsiminė agentūra „As-
sociated Press“. Žinutėje mįslingoji zona 
buvo pavadinta Velnio jūra. O vėliau prigiju-

sį pavadinimą „Bermudų 
trikampis“ įvedė žurna-
listas Vinsentas Gadisas 
(Vincent Gaddis), 1964 
m. paskelbęs straipsnį 
„Mirtinas Bermudų tri-
kampis“. Paskui publika-
cijos apie anomalią zoną 
spaudoje ėmė rodytis vis 
dažniau. Ši tema dar la-
biau išpopuliarėjo 1974 
m. pasirodžius Čarlzo 
Berlico (Charles Berlitz) 
knygai „Bermudų trikam-
pis“, kurioje buvo surink-
ti pasakojimai apie mįs-
lingus dingimus šiame 
rajone, tačiau vėliau pa-
aiškėjo, kad daugelį kny-
goje aprašytų faktų auto-
rius iškraipė. 

Mokslo kodas

JAV kosmoso agentūra NASA šeštadie-
nį sėkmingai į Žemės atmosferą palei-
do aparatą, skirtą išbandyti nutūpimo 
Marse technologijas.

Skraidantis lėkštės formos aparatas 
„Low Density Supersonic Decelerator“ 
(LDSD) buvo paleistas į viršutinius Žemės 
atmosferos sluoksnius. Taip buvo siekiama 
išbandyti naujo tipo parašiutą ir pripučia-
mą greičio mažinimo įrenginį, kuris sulė-
tintų erdvėlaivį šiam artėjant prie Raudo-
nosios planetos paviršiaus.

„Skraidanti lėkštė“ buvo paleista iš 
JAV karinio jūrų laivyno bazės prie Hava-
jų Kauajo salos krantų. Iš pradžių helio 
balionas aparatą iškėlė į 35 kilometrų 
aukštį, vėliau, įsijungus raketiniams varik
liams, LDSD stratosferoje pasiekė dides-
nį nei 50 kilometrų aukštį ir keturis kartus 
viršijo garso greitį. Paskutiniame etape 
aparatas pripučiamu stabdymo įrenginiu 
ir parašiutu pradėjo stoti ir nusileido taip, 
kaip tūpdamas Marse turėtų padaryti er-
dvėlaivis. Po skrydžio aparatas nusileido 
į Ramųjį vandenyną.

NASA tikisi, kad šis bandymas bus 
naudingas norint per ateinančius dešimt
mečius Marse nutupdyti sunkesnius kos-
minius aparatus, kurių svoris iki šiol yra 
apie pusantros tonos. Jeigu kada nors žmo-
nės panorėtų nusileisti Marse, tada svoris 
viršytų net dešimt tonų.

NASA išbandė 
„skraidančią lėkštę“ 
skrydžiui į Marsą

„Skraidanti lėkštė“ buvo 
paleista į viršutinius Žemės 

atmosferos sluoksnius
EPA-Eltos nuotr.

Sritis tarp Bermudų salų, Puerto Riko ir 
Floridos dėl neva joje masiškai žūstančių 
laivų ir lėktuvų pelnė garsiausios  
pasaulyje anomaliosios zonos reputaci-
ją, dar vadinamą Velnio trikampiu.  
Bolonijos nacionalinio astrofizikos  
instituto specialistai ketina patyrinėti 
Bermudų trikampio anomalijas naudo-
damiesi palydovais.
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Įdomu

austras pajudino 142 
tonas sveriantĮ lėktuvą

Ekstremalių pojūčių mėgėjas iš Aus-
trijos Francas Miulneris (Franz Muell-
ner) vien tik savo raumenų jėga pajudino 
142 tonas sveriantį lėktuvą „Boeing 777“. 
Zalcburgietis Vienos oro uoste 14,5 metro 
patempė 64 metrų ilgio orlaivį. „Buvo la-
bai žiauru, bet dabar aš jaučiuosi ge-
rai“, - sakė 44 metų vyras. Šiam išban-
dymui jis ruošėsi penkis mėnesius.

„Austrijos uola“ - taip kartais vadi-
namas F.Miulneris, jau ir anksčiau yra 
pasiekęs ekstremalių laimėjimų. 2013 
metų spalį jis be techninių pagalbos prie-
monių pasuko 244 tonų Vienos apžvalgos 
ratą. Ant jo pečių yra nutūpęs ir sraig-
tasparnis.

Remiantis F.Miulnerio interneto sve-
taine, buvusiam kareiviui priklauso 13 
pasaulio rekordų.

kanadietis patempė  
65 tonų lėktuvą

Vienas stipriausių pasaulio žmonių 
Kevinas Fastas (Kevin Fast) Tailande 20 
metrų patempė 65 tonas sveriantį orlaivį 
„Airbus 320“. Taip 51 metų kanadietis 
Bankoko oro uoste reklamavo televizijos 
laidą apie beprotiškiausius rekordus.

Tačiau tai buvo viena lengvesnių 
K.Fasto užduočių. Jis yra įrašytas į Gine-
so rekordų knygą kategorijoje „Sunkiau-
sias kada nors žmogaus patemptas lėktu-
vas“. 2009-aisiais ekstremalas karinių 
oro pajėgų bazėje Ontarijuje 8,8 metro 
pavilko 188 tonų orlaivį. K.Fastas yra 
pastorius. „Aš manau, kad mano stiprybė 
yra Dievo dovana. Todėl aš ja naudosiuo-
si, kol galėsiu“, - sakė jis 2011 metais.

ELTA

Mokslo kodas

tarp versijų - susikaupusios  
metalo dujos

Spaudos pranešimų apie keistus reiškinius 
Bermudų trikampyje pasirodo iki šiol. Keliama 
dešimtys juos aiškinančių versijų. Tarp jų yra 
visiškai fantastinių - apie kitų planetų gyven-
tojų grobiamus lėktuvus ir laivus arba persi-
kėlimą į paralelinius pasaulius - ir daugmaž 
racionalių, pavyzdžiui, apie infragarsą, veikian-
tį įgulos narių psichiką... Prieš keletą metų 
amerikiečiai okeanografai Džozefas Monaga-
nas (Joseph Monaghan) ir Deividas Mėjus (Da-
vid Mey) iškėlė hipotezę, kad laivų ir lėktuvų 
katastrofų Bermudų rajone priežastis gali bū-
ti ten susikaupusios metano dujos. Mokslinin-
kams pavyko kompiuteriu sumodeliuoti situ-
aciją, kai bet koks laivas, patekęs į milžinišką 
metano burbulą, akimirksniu grimzta į vande-
nyno dugną. Negana to, tokie burbulai gali net 
„numušti“ lėktuvus. Autorių nuomone, šios 
versijos teisingumą įrodo atvejai, kai „trikam-
pio“ rajone būdavo randami laivai su negyvais 
įgulos nariais be jokių smurtinės mirties po-
žymių - greičiausiai žmonės mirtinai apsinuo-
dydavo dujomis. Dar viena pusiau fantastinė 
hipotezė: Bermudų rajone galinga Golfo srovė 
sudaro šimtų kilometrų skersmens verpetus, 
o tai keičia laiko tėkmę ir gravitaciją...

veikia kosminės  
spinduliuotės dalelės

Italų astrofizikai teigia, kad Bermudų tri-
kampis yra zonoje, kuri yra žinoma kaip Pietų 
Atlanto magnetinė anomalija. Magnetinio lau-
ko rodikliai jūros lygyje yra analogiški fiksuo-
jamiems kitose Žemės vietose 1000 km aukš-
tyje. Taigi ši anomalija apima ne tik jūros akva-
toriją, ji plyti per šimtus mylių nuo planetos 
paviršiaus. Mokslininkai daro prielaidą, kad 

būtent čia vidinė radiacinė Žemės juosta (Van 
Aleno žiedas) labiausiai priartėja prie mūsų 
planetos. Gali būti, kad būtent įkrautos kos-
minės spinduliuotės dalelės veikia prietaisų 
darbą ir dėl to žūsta ir dingsta laivai ir lėktuvai. 
Skrendant virš šios zonos neretai pradeda trik-
ti lėktuvų ir net orbitoje esančių kosminių ap-
aratų kompiuterių ir kitų prietaisų darbas. Pa-
vyzdžiui, dalis teleskopo „Hubble“ įrenginių 
automatiškai išsijungia, kai palydovas skrenda 
virš „negeros“ vietos... Taip užprogramuota 
specialiai, kad spinduliuotė nesugadintų jau-
trios aparatūros. TKS net teko įrengti papil-
domą apsaugą nuo radiacijos. Be to, būtent 
Bermudų trikampio radiacija, kaip manoma, 
trikdo palydovų „GlobeStar“ darbą.

Beje, išanalizavęs duomenis, gautus „Bep-
poSAX“ palydovu, tyrusiu šią zoną nuo 1996 
iki 2003 m., Italijos nacionalinio astrofizikos 
instituto specialistas Rikardas Kampana (Ric-
cardo Campana) nustatė, kad radiacijos lygis 
apatiniame mangnetinės anomalijos sluoks-
nyje yra žemesnis negu viršutiniuose sluoks-
niuose. Taip pat jis pastebėjo, kad anomalijos 
plotas juda į vakarus, į Meksikos įlankos pusę. 
Dabar R.Kampanos vadovaujama mokslininkų 
grupė kuria specialų kosminį aparatą, kuris 
skries Žemės orbita ir matuos magnetinį lau-
ką ir kitus parametrus, o tai galbūt padės at-
skleisti Bermudų trikampio paslaptį.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Bermudų trikampio 
paslaptį atskleis palydovas?

„Trikampio“ 
rajone randami 
laivai su negyvais 
įgulos nariais Be 
jokių smurTinės 
mirTies požymių

Kevinas Fastas 
(Kevin Fast)

EPA-Eltos nuotr.
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GIDAS

Kas? „Yaga Gathering“.

Kur? Apie 60 km į pietus nuo Vilniaus, prie upės ir 
Spenglos ežero, Dzūkijos girių apsupty.

Kada? Liepos 31 - rupgjūčio 4 d.

Už kiek? 139 litus.

Kam? Visiems, norintiems atitrūkti nuo kasdie-
nybės ir pasinerti į neįprastų garsų ir ritualų sąskrydį. 
Tiems, kurie nėra abejingi teminėms erdvėms, stulbi-
nančioms dekoracijoms ir tikro garso koncertams. Su-
sirinkusiųjų laukia ne tik muzika, bet ir įvairūs moky-
mai, seminarai, meno parodos ir tarptautinė publika.

Kas dalyvaus? „Emize“ (Italija), „Kashyyyk“ 
(Meksika), „Neuron Compost“ (Australija), „Onionbrain“ 
(Brazilija), „Scope“ (Belgija), „Kib“, „Matangi aka Sati“, 
„Shnaresys“ ir kiti.

Kas?„Galapagai“.
Kur? Zaraso ežero saloje.
Kada? Rugpjūčio 1-2 d.
Už kiek?  94 litus.
Kam? Tiems, kurie mėgsta kokybiš-

ką populiarią muziką ir platų pramogų pa-
sirinkimą po atviru dangumi. Čia kasmet 
išdėstomos keturios scenos, jose groja 
skirtingų stilių atlikėjai. Iš kitų festivalių 
šis išsiskiria didžiausiomis Lietuvos fes-
tivalių žvaigždėmis ir pramogomis.

Kas dalyvaus? „The Baseballs“ 
(Vokietija), „Supersci“ (Švedija), „Lemon 
Joy“, „Liūdni slibinai“, „Keymono“, „Ti-
mohi“ ir kiti.

Kas?„Granatos Live“.
Kur? Rumšiškėse, Liaudies ir buities muziejuje.
Kada? Rugpjūčio 1-3 d.
Už kiek? 129-144 litus.
Kam? Žmonėms, kuriems gera muzika, įspūdinga gamta ir idiliška aplinka yra 

privalomi tikro festivalio atributai. 4 scenos, daugiau nei 30 artistų ir grupių, puikus 
maistas ir gėrimai, atviros menų dirbtuvės džiugins kiekvieną, nutarusį apsilankyti 
festivalyje.

Kas dalyvaus?Džonas Njumanas (John Newman, Didžioji Britanija), „Bastille“ 
(Didžioji Britanija), „Dub FX“ (Australija), „G&G Sindikatas“, „Biplan“ ir kiti.

Vasaros festivaliai po  atviru dangumi 
„Laisvalaikis“ tęsia praėjusiame numeryje pradėtą 
vasaros festivalių gidą. Šį kartą jūsų teismui rugpjū-
čio mėnesio pramogos po atviru dangumi. Savo fes-
tivalį atras kiekvienas - ir triukšmingo roko mėgėjas, 
ir populiariosios muzikos aistruolis, ir alternatyvų 
ieškantis melomanas.

„Sati“

„Lemon Joy“

„Biplan“
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Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Kas? „Satta Festival“.
Kur? Papėje, Latvija.
Kada? Rugpjūčio 14-17 d.
Už kiek? 105-125 litus.
Kam? Alternatyvios muzikos ir meno mėgėjams. Nors svarbiau-

siu festivalio „Satta“ elementu išlieka muzika, šiemet didelis dėmesys 
jo programoje bus skirtas ekologijai ir gamtos apsaugai.

Kas dalyvaus?„Dirty Beaches“ (Kanada), „Forest Swords“ 
(Didžioji Britanija), „Submotion Orchestra“ (Didžioji Britanija), „Clap! 
Clap!“ (Italija) ir kiti.

Kas? „Roko naktys“.
Kur? Varėnos dainų slėnyje.
Kada? Rugpjūčio 15-16 d.
Už kiek? 79 litus.
Kam? Maištingos roko dvasios gerbėjams. Šiemet, be trankios ro-

ko muzikos grupių iš Lietuvos ir pasaulio, festivalio lankytojams bus 
pasiūlyta ir išskirtinių pramogų: kūrybinę laisvę skatinančių menų, su 
roko kultūra ir tradicijomis susijusių žaidimų bei įvairių staigmenų.

Kas dalyvaus?„Breed 77“ (Didžioji Britanija), „Thundertale“, 
„Rebelheart“, „Rojaus tūzai“, „Katedra“, „Siela“ ir kiti.

Kas? „Karklė“.

Kur? Karklės kai-
me Klaipėdos rajone.

Kada? 
 Rugpjūčio 15-17 d.

Už kiek? 119 litų.

Kam?  Hipiškos 
dvasios mėgėjams. Gy-
vos muzikos paplūdi-
myje bus įrengtos 6 
scenos: pagrindinė, 
„Kopų“, „Electronic 
stage“, „Underground 
stage“, „Beach stage“ 
ir „Rock club“. Muzika 
čia dalysis daugiau nei 
80 įvairaus žanro artis-
tų. Be muzikos, progno-
zuojamas pramogų, me-
nų ir pasaulio virtuvių 
škvalas.

Kas dalyvaus? „Tinie Tempah“ (Didžioji Brita-
nija), HIM (Suomija), Marijonas Mikutavičius, „Naktinės 
personos“, Linas Adomaitis, Ieva Narkutė ir kiti.

Kas? „Mėnuo 
Juodaragis XVII“.

Kur? Skinde-
riškio parke Kė-
dainių rajone.

Kada? 
Rugpjūčio 22-24 d.

Už kiek?  
120 litų.

Kam? Norin-
tiems nugrimzti į 
gilią ir užburiančią 
ramybę. Šio festiva-
lio tema - sapnai, to-
dėl organizatoriai 
žada žaidimus pa-
slapčių archetipais ir 
keliones vidiniu kos-
mosu. Dviejose sce-
nose skambės įvai-
riausia muzika - nuo 
postfolkloro ir roko 
iki ambient ir akusti-
nių transcendencijų.

Kas dalyvaus? „And also the trees“ (Didžio-
ji Britanija), „Krauka“ (Danija), „Kūlgrinda“, „McKa-
ras“, „Mano juodoji sesuo“, „Virsmai“ ir kiti.

Redakcijos archyvo ir Eltos nuotr.

Vasaros festivaliai po  atviru dangumi Ką pasirinkti? (II dalis)
Luko Šalnos nuotr.

„Thundertale“

Ieva Narkutė
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 Reginys

Pristatys 56 baltų genčių kostiumus

Teatralizuotą kostiumų pristatymą po atvi-
ru dangumi kuria žinoma režisierė ir choreo-
grafė Agnija Šeiko, muziką jam parašė vienas 
žymiausių šiuolaikinės lietuvių muzikos kom-
pozitorių Antanas Jasenka. Specialiai vakaro 
sutemose kuriamo pristatymo, prasidėsiančio 
22 valandą, metu bus pristatyti net 56 baltų 
genčių kostiumai, o reginį papuoš pripažinti 
šalies atlikėjai - saksofonininkas Petras Vyš-
niauskas, perkusininkas Arkadijus Gotesma-
nas, choras „Brevis“, Vytauto Didžiojo univer-
siteto kamerinis orkestras, pučiamųjų kvinte-
tas, aktorius Vaidotas Martinaitis ir šiuolaiki-
nio šokio šokėjai Aušra Krasauskaitė, Darius 
Berulis, Mantas Stabačinskas, Marius Pinigis, 
Petras Lisauskas ir kiti.

Vienintelį baltų genčių kostiumų kolek-
cijos pristatymą galės išvysti vos pusantro 
tūkstančio žiūrovų - tiek telpa Valdovų rūmų 
kieme. 

Gentims pristatyti - simboliai

Genčių pristatymuose vyraus vis kita 
nuotaika ir simboliai. Štai sėlių gentis bus 
pristatyta šokiu, muzika ir poezija, bus išskir-
tas medus kaip bičiulystės simbolis.

Kuršiai į sceną įžengs nešini žibintais, sim-
bolizuojančiais iš jūros grįžtančių žvejų laukimą. 
Originalių spalvų suteiks ne tik choreografijos, 
bet ir šviesos, garso ir vaizdo sprendimai. Juos 
kūrė vaizdo menininkas Rimas Sakalauskas, jau 

n Baltų genčių kostiumų pristatymas Valdovų 

rūmų kieme liepos 4 d. 22 val.

n Bilietai į Baltų genčių kostiumų pristatymo 

renginį parduodami visose „Ticketpro“ kasose ir 

internetu.

Teatralizuota baltų genčių istorija 
Valdovų rūmų kiemeKuršiai, sėliai, jotvingiai, žemaičiai, aukš-

taičiai, lietuviai, žiemgaliai - šios septy-
nios baltų gentys liepos 4 dienos vakarą 
išdidžiai žengs Valdovų rūmų kieme: čia 
bus pirmą kartą pristatyta specialiai jubi-
liejinei Dainų šventei atkurta I-XIV a. baltų 
genčių kostiumų kolekcija.

V-VIII a. kuršių genties kostiumai
LLKC nuotr.
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įvertintas ir „Sidabrinės gervės“ 
apdovanojimu. Kostiumams pri-
statyti bus išnaudoti ir rūmų bal-
konai, bokštai, kurie, nuspalvinti 
3D projekcijų, taps scenografijos 
dalimi. Pastatyme dalyvaus Klai-
pėdos jaunimo teatro aktoriai, 
modernaus šokio šokėjai ir Lie-
tuvos aukštosios jūreivystės mo-
kyklos studentai, kurie įkūnys 
septynių baltų genčių atstovus.

Kiekvienos genties kolekci-
ją sudaro aštuoni - 4 moterų ir 4 
vyrų - kostiumai. Jie spindės 
įvairove - ir jaunų merginų bei 
vaikinų, ir ištekėjusių moterų 
bei vyrų. Taip pat bus pristatomi 
ir skirtingais metų laikais dėvimi 
drabužiai, bus itin svarbios deta-
lės - nuo žiedo ant mažojo piršto 
iki tam tikrai genčiai būdingo 
apavo, specifinio audinio ir jo 
spalvos.
Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Teatralizuota baltų genčių istorija 
Valdovų rūmų kieme

I-IV a. kuršių  
genties mergina

V-VIII a.  lietuvės 
kostiumas
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Prancūzijoje kasmet vyksta geriausių rek
lamų festivalis „Kanų liūtai“. Apdovano
jimai išdalyti, tad galime pakalbėti apie 
įdomesnius egzempliorius. Kam pirkti 
„brokuotą“ šokolado plytelę? Kuo pakeisti 
įkyrius lankstinukus ir neestetiškus plaka
tus? Ar įmanoma konservatyviems žmo
nėms parodyti interneto naudą?

El.reklama: origi nalūs sprendimai

Dingęs šokolado gabalėlis 

Kas?
„Milka“.

Ką padarė?
Kone kiekvienas smaližius pritartų, 

kad pati skaniausia šokolado plytelės da-
lis - paskutinis gabalėlis. „Milka“ ko-
manda tai puikiai suprato, tad nutarė 
išleisti liniją saldumynų su... trūkstama 
viena dalimi.

Kodėl veikė?
Pakuotės viduje pirkėjai rado kodą ir 

nuorodą į specialų tinklalapį. Tereikėjo 
nueiti į jį, pasirinkti „norite susigrąžin-
ti trūkstamą saldainio dalį“ arba „nori-
te išsiųsti ją draugui“, šalia parašyti no-
rimą tekstą - ir kone kitą dieną paštinin-
kas pasibelsdavo į adresato namus.

rezultatai
Beveik nė vienas pasinaudojęs akcija 

nesiuntė saldainio gabalėlio sau - taip šo-
kolado gamintojai darsyk įrodė, kad jų 
gaminiai skirti žmonių santykiams gerin-
ti. Po parduotuves buvo išvežiota 10 mln. 
plytelių, tad nieko keisto, kad žinia žaibiš-
kai pasklido socialiniuose tinkluose.

http://goo.gl/uE9xuw

n Geroje reklamos kampanijoje net ir minusai gali 

virsti pliusais.

Vietoj 
išVadų
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skaitmeninis laikraščio laikiklis 

Kas?
„Nzz.ch“.

Ką padarė?
Konservatyviems Šveicarijos skaity-

tojams nuspręsta gyvai parodyti interne-
tinio naujienų portalo pranašumą popie-
rinio laikraščio atžvilgiu. Tam sukurti 
skaitmeniniai laikraščių laikikliai. Nors 
atrodė jie lyg iš seno medžio, tačiau vos 
pasiekusi reporterius naujiena iškart at-
sirasdavo bėgančiame LED ekrane.

Kodėl veikė?
Nereikia net minėti, kad visi, susi-

dūrę su kampanija, buvo maloniai nu-
stebinti. Tarkime, vakarykščiame laik
raštyje rašoma apie laukiamas finalines 
krepšinio rungtynes, o išmaniajame 
ekrane jau važiuoja eilutė su rezultatu 
ir sveikinimais laimėtojams.

rezultatai
Organizatoriai šypsosi girdėję, kad 

kai kurie žmonės vėliau ieškojo, kur ga-
lima tokių laikiklių įsigyti ir naudotis 
jais namie. Tai rodo, kad įpročius pa-
keisti įmanoma.

El.reklama: origi nalūs sprendimai keli kvadratiniai metrai euroremonto

Kas?
OBI.

Ką padarė?
Kasdien savo pašto dėžutėse randame ga-

lybę agresyvių, rėkiančių ir estetiškai atgrasių 
lankstinukų. Ar susimąstėte, kodėl daiktai, 
kurie turėtų mūsų aplinką daryti gražesnę, 
reklamuojami tokiais būdais? Vieno didžiausio 
Vokietijos statybinių medžiagų tinklų OBI ko-
manda apie tai pagalvojo ir nutarė eiti kitu 
keliu. Vietoj įprastų skrajučių ar stendų reno-
vavo senų pastatų dalis.

Kodėl veikė?
Įsivaizduokite, einate gatve ir matote, kad 

keli aptriušusio daugiabučio sienos kvadrati-
niai metrai atrodo kaip po gero euroremonto. 
Galite plika akimi palyginti skirtumą ir su-
prasti, kaip gali pasikeisti net pats neišvaiz-
džiausias pastatas. Na, ir šalia, aišku, kabo 
OBI lentelė  vadinasi, žinote, ir kur apsirū-
pinti medžiagomis.

rezultatai
Vaizdo klipas apie kampaniją jau surinko 

70 tūkst. peržiūrų, bet šiam atvejui jos didelės 
reikšmės neturi, daug svarbiau, kiek reklamas 
pamatė gatve žingsniuojančių žmonių.

http://goo.gl/0l39kc

http://goo.gl/b0dE1M
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Interviu su Asta ir Sauliumi - 68-69 p.

2014 m. liepos 4-10 d.
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 Asta ir 
Saulius - 

sporto ir  
televizijos suvesti
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AŠTRUS ŽVILGSNIS

Gyvenimo būdo žurnalai 

Gyvenimo būdo žurnalus įdomu žiūrėti, 
yra įdomių pašnekovų, vedėjų.

serialai 

Juose dirba tikrai talentingi žmonės, kurie 
bando padaryti tai, ką įmanoma geriausio. Se-
rialai tobulėja, kuriami geresni scenarijai. De-
ja, labai trūksta scenaristų. Čia gal ir yra sil-
pnoji grandis. Bet pažanga matyti ir smagu, 
kad procesai vyksta gerąja linkme. Tikiuosi, 
kad kūrėjai neišsisems ir parodys ką nors 
naujo.

ProGramos vaikams 

Savaitgaliais per Lietuvos televiziją rodo 
Brolių Grimų pasakas, jos yra didžiausias mū-
sų dukros džiaugsmas, ji visada jų laukia ir 
žiūri. Man keista, kad vaikams rodo „Simp-
sonus“. Tai lyg ir animacija, bet kai paklausai, 
apie ką ten kalba, supranti, kad gvildenamos 
temos nėra vaikiškos. Galėtų būti daugiau 
tokių laidų kaip „Gustavo enciklopedija“, pa-
žintinių programų.

PramoGinės laidos 

Pagrindinis tokių laidų tikslas yra žmo-
nėms suteikti pramogą, tik jos mūsų televi-
zijos kanaluose yra per daug banalios, papras-
tos. Pasigendu kokybės visur - tiek operato-
rių ir vedėjų darbe, tiek stiliaus, tiek turinio. 
Manau, kad dar yra kur kilti. Gal kalti finan-
sai. Kita vertus, ne šiaip sau tokias laidas 
rodo per televiziją, gal didžiajai žiūrovų dau-
gumai jų reikia.

nelaimių eskalavimas 

Nepatinka, kad komercinių kanalų žinio-
se iškart brukamos nelaimės, informacija 
apie kokias nors nesėkmes, nusižudymus 
ar avarijas. Juk žinių laikas yra tas metas, 
kai televizorių žiūri ir vaikai, tad tokios nei-
giamos naujienos nemaloniai nuteikia. Ma-
ža to, jos dar ir pateikiamos skandalingai, 
atrodo, kad norima pašiurpinti žiūrovus. Su-
tinku, kad turime žinoti tai, kas vyksta Lie-
tuvoje ir pasaulyje tiek gero, tiek blogo, bet 
galima tai pateikti kaip nors kitaip, įdomiau, 
švelniau.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Televizijos pliusai ir minusai pagal

reiTinGai

Nr. Laida   TV Reitingas

1 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS/ 
 MEKSIKA-OLANDIJA LRT 6,7

2 ŠEIMŲ ŠVENTĖ LNK 6,5

3 LIETUVOS KOMIKO VAKARAS 2014 TV3 6,5

4 Žinios 18:30 LNK 5,9

5 SPĄSTAI TĖVAMS TV3 5,7

6 TELELOTO  LNK 5,7

7 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 5,5

8 POLICIJOS AKADEMIJA IV.  
 CIVILIAI PATRULIAI LNK 5,4

9 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS/ 
 BRAZILIJA-ČILĖ LRT 5,4

10 KVAILIŲ AUKSAS LNK 5,3

Duomenys: TNS LT, 2014 birželio 23-29 d.TV
 Au
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TV1  4,7 %
TV8  4,5 %
PBK  4,3 %
Lietuvos rytas TV  3,6 %
NTV Mir  3,5 % 

REN Lietuva  2 %
Info TV  1,9 %
LRT Kultūra  1,7 %
Video ir DVD  1 %
Liuks!  0,8 %

LNK 16,2 %

TV6 5,4 %

LRT Televizija 
14,8 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 13,4 %

BTV  5,8 %

TV3 16,4 %

TV6  4,5 %
Lietuvos rytas TV  4%
NTV Mir  3,8%
TV1  3,6%
TV8  2,9% 

Info TV  2,9%
REN Lietuva  2,4%
LRT Kultūra  1,8%
Video ir DVD  1,2%
Liuks!  1%

PBK 4,6%

BTV 7,1%

LRT Televizija 
12,6 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

Kiti  
kanalai 16,9%

TV3 15,2 %

LNK 15,6 %

Sandrą Daukšaitę-Petrulėnę
Aktorė ir televizijos laidų vedėja SANDRA 
DAUKŠAITĖ-PETRULĖNĖ (32) kaip pagrin-
dinį televizijos laidų trūkumą įvardija 
žemą programų kokybę. Moteris spėja, 
kad tam įtakos turi arba pinigų stygius, 
arba tokių šou paklausa. Vis dėlto, anot 
aktorės, pasitempti yra kur - ji tikisi, kad 
ateityje tiek laidos, tiek serialai nustebins 
gerąja prasme.   

TrumPai

Šį sekmadienį TV3 jau šeštą kartą tradiciškai kviečia 
susiburti ir visiems drauge sugiedoti „Tautišką 
giesmę“. Šiemet Lietuvos himnas TV3 eteryje skambės 
tiesiogiai ne tik iš Vilniaus Vinco Kudirkos aikštės, bet 
ir nuo Palangos Birutės kalno. Į šventinį giedojimą 
susiburs projekto „Chorų karai“ dalyviai ir mėgstami 
eterio žmonės. „Tautišką giesmę“ drauge atliks ASTOS 
PILYPAITĖS vadovaujamas Alytaus choras „De Žavu“, 
Arno Švilpausko Kėdainių „Senamiesčio“ choras ir 
Stano vadovaujamas senjorų „Bočių“ choras.

Televizijos laidų vedėja ir prodiuserė EDITA 
MILDAŽYTĖ ėmėsi atsakingos veiklos - ji tapo 
viena iš „Dainų šventės“ režisierių. 90 metų 
mininčios šventės akimirkos visą savaitgalį bus 
tiesiogiai transliuojamos per Lietuvos televiziją. 
Renginį baigs sekmadienį vyksiantis koncertas 
Vingio parke „Čia mūsų namai“. Skaičiuojama, kad 
iš viso šiemet „Dainų šventėje“ dalyvaus 37 tūkst. 
dainininkų.

V.Musvydaitė 
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Labiausiai V.Musvydaitei įsiminė pasi-
ruošimas ir dalyvavimas Tarptautiniame žur-
nalistų ralyje. „Tai buvo pirmoji mano išban-
dyta sporto šaka, po treniruočių skaudėjo ne 
tik visus raumenis, visą kūną, bet ir buvo 
labai sunku emociškai. Nuo šiol galiu sakyti, 

kad labai gerbiu lenktynininkus, nes jau ži-
nau, kokia tai alinama, fizinio ir psichologinio 
pasirengimo reikalinga sporto šaka“, - apie 
patirtį lenktynėse pasakojo žurnalistė.

Daugiausia juoko jai sukėlė pamokos su 
profesionaliu lenktynininko Tomo Vaitkaus 
dviračiu, kuriose dalyvavo ir automobilių lenk-
tynininkas, Dakaro ralio dalyvis Benediktas 
Vanagas. „Mūsų nuotykiai prasidėjo dar tada, 
kai vilkdamiesi dviratininkų aprangą supainio-
jome, ką po ko reikia vilktis. Atrodytų, papras-
ta, bet sunkiausia buvo pritvirtinti batus prie 
pedalų ir vėl juos atpalaiduoti. Šioje treniruo-
tėje mus su Benediktu gelbėjo tik juokas ir 
gera nuotaika“, - sakė TV laidų vedėja.

Vis dėlto kiekviena pažintis su sporto ša-
komis ir jos atstovais, anot V.Musvydaitės, bu-
vo neįkainojama. „Atsimenu, kai Latvijoje nu-

sileidau bobslėjaus trasa, sakiau, kad jau su-
pratau savo ribas ir nieko baisesnio negalėčiau 
patirti. Bet ne veltui sakoma, kad neperšokus 
per duobę nereikia sakyti „op“! Paskui man 
teko ir žirgu joti, ir automobilių ralyje dalyvau-
ti. Tada supratau, kad niekada negali žinoti, 
kas tavęs laukia“, - pasakoja žurnalistė.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

EtErio žmonės

per pusmetį išbandė 20 sporto šakų
V.Musvydaitė 

Kai nusileidau 
bobslėjaus 
trasa, saKiau, 
Kad jau supratau 
savo ribas ir 
nieKo baisesnio 
negalėčiau patirti

Televizijos laidų vedėja Vlada MusVy-
daiTė (30) galėtų pretenduoti į Gineso 
rekordą kaip daugiausiai sporto šakų per 
pusmetį išbandžiusi moteris. stojus prie 
TV3 laidos „sportuok su mumis“ vairo, jai 
teko išbandyti bene viską, nuo slidinėjimo 
iki penkiakovės, nuo jojimo iki automobi-
lių sporto - iš viso 20 sporto šakų.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Sporto žurnalistė Vlada 
Musvydaitė nepabijojo 
išbandyti jodinėjimo sporto

TV3 nuotr.

Įminti teniso gudrybes Vladai ir aktoriui 
Leonardui Pobedonoscevui padėjo 
profesionali tenisininkė Lina Stančiūtė

Po pasivažinėjimo su lenktynininku 
Vytautu Švedu V.Musvydaitei 

skaudėjo visus raumenis
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TV PROGRAMA penktadienis

 19.30 	 Amerikietiškos	
	 imtynės

 18.45 	 „Froido	
	 metodas“

 17.00 	 Poetas	Rimvydas	
	 Stankevičius

 14.15 	 Stilius 11.45 	 Mano	vyras	gali	 11.15 	 Mano	geriausia	
	 draugė

TV8
7.50,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.45	 „Detektyvė	
Fišer“.	9.50	 „Linksmieji	draugai“.	10.20	Senoji	
animacija.	 11.00	 Romantinė	 komedija	 „Neiš-
skiriamos“.	12.40,	16.00	Gydytoja.	13.35,	19.00	
„Apkabink	mane“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluo-
ja	geriau“.	17.00	Valgyk	ir	lieknėk.	18.00,	22.45	
„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.05	
Drama	„Svajonių	viešbutis.	Seišeliai“.	

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

PBK
6.00	 TV	 kanalas	 „Labas	 rytas“.	 9.00,	 11.00,	
14.00	Naujienos.	9.25	Kontrolinis	pirkimas.	9.55	
Gyventi	sveikai.	11.40	Mūsų	laikais.	12.35	Metas	
pietauti.	13.10	„Išgelbėti	vyrą“.	14.20	Filmo	tęsi-
nys.	15.20	Lauk	manęs.	16.10	Mados	nuospren-
dis.	 17.20	 Humoro	 festivalis	 „Jūrmala	 2011“.	
20.00	Laikas.	20.35	Stebuklų	laukas.	21.40	Kaip	
du	vandens	lašai.	0.35	Informacinė	laida.	

REn
7.00	Animaciniai	f.	7.20	Tinkamas	vaistas.	8.15	
Nemeluok	 man!	 10.00	 Šeimos	 dramos.	 10.55	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.50	 Slaptos	 teritorijos.	
12.45	 „Faraono	 skrydis“.	 13.40	Slaptos	 terito-
rijos.	14.35	Mano	nuostabūs...	15.35	Žiūrėti	vi-
siems!	16.20	Šeimos	dramos.	17.20	Nemeluok	
man!	 19.20	 Tinkamas	 vaistas.	 20.15	 Kviestinė	
vakarienė.	 21.20	 Tikra	 virtuvė.	 22.10	 Pasaulio	
paslaptys	su	A.Čapman.	

TV PolonIa
7.10,	 15.50	 K.Kovalskis	 kviečia.	 8.10	 „Vilno-
teka“.	 8.25	 Klajūno	 užrašai.	 8.40	 „Tėvas	 Ma-
teušas“.	10.20,	18.20	Polonija	užsienyje.	10.30	
Lenkų	 pasakos	 ir	 sakmės.	 „Gyvasis	 vanduo“.	
10.45	 Animaciniai	 f.	 11.25	 „Laukinė	 Lenkija“.	
12.00,	23.00	Polonia	24.	12.40,	17.55,	1.45	„Dvi	
medalio	pusės“.	13.05,	18.55	„Sultinio	kubelis“.	
13.25,	 18.50,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35	
Žinios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.50	„Komisaras	
Aleksas“.	16.40	Lenkų	valgiai.	17.00	„Zlotopols-
kiai“.	17.30	Žydros	atostogos.	Buriavimas.	18.30	
TV	ekspresas.	19.25	II	pasaulinio	karo	enciklo-
pedija.	19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	Labanaktu-
kas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.5	
„Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 23.45	 „Golemas“.	 1.20	
Liaudies	kapelų	ir	dainininkų	festivalis.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	„Ieškau	
top	 modelio“.	 7.30,	 10.50	 „Kardašianų	 šeimos	
aukštuomenės	gyvenimas“.	8.20,	16.40	„Tikroji	
Holivudo	istorija“.	9.10,	13.20,	18.20	„Džuliana	
ir	Bilas“.	11.40,	15.50,	20.00,	22.05	„Išskirtiniai“.	
15.00,	19.10	„Nėščia	su	aukštakulniais“.	16.15,	
21.15	„Mados	kontrolė“.	20.50,	22.30	„Vakarė-
liai	tęsiasi“.	23.20„Garsenybių	nesėkmės“.	

TV1000
9.10	 „Mėnulio	 princesė“.	 11.00	 „Linksmosios	
pėdutės“.	12.55	„Laukinė	upė“.	14.55,	1.00	„Pa-
žinti	Foresterį“.	17.20	„Minės	pirmasis	kartas“.	
19.00	„Širdžių	ėdikas“.	20.50	„Meilės	žinutės“.	
22.30	„Žmogus	be	šešėlio“.	

DIscoVERy
7.25,	 18.40	 Sandėlių	 medžiotojai.	 7.50	 Relikvijų	
medžiotojai.	 8.15	 Išgyventi.	 9.10	 Vyras,	 moteris,	
gamta.	10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	staty-
bos.	11.50,	20.00	Kaip	tai	pagaminta?	12.40	Apga-
vikai.	13.35	Geriausi	automobiliai.	14.30	Puošyba.	
15.25	 Penki	 geriausi.	 18.10	 Aukcionų	 karaliai.	
19.05	Nekilnojamojo	turto	agentai.	19.35	Karai	dėl	
bagažo.	21.00	Kodėl?	23.00	Ateivių	paslaptys.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Maseratti“	 au-
tomobilių	 gamykla.	 11.00	 Statyba	 be	 taisy-
klių.	 12.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 13.00	 Tunų	
žvejyba.	 14.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	
15.00	 Ryklys	 vardu	 Nikolė.	 16.00	 Pavojingi	
susitikimai.	 17.00	 Geriausi	 karo	 lakūnai.	
18.00	 Statyba	 be	 taisyklių.	 19.00	 Mokslo	
šėliojimai.	 20.00	 Žemės	 evakuacija.	 21.00	
Paranormalūs	reiškiniai.	22.00	Mokslo	šėlio-
jimai.	 23.00	 Kontrabandininkai	 J.F.Kennedy	
oro	 uoste.	 24.00	 Žemės	 evakuacija.	 1.00	
Nakties	programa.	

TRaVEl
	7.00	Pasaulio	keliautojas.	8.00,	14.00	Naujo	
būsto	paieška.	9.00	Karibų	regiono	receptai.	
Barbadoso	 žuvis.	 10.00,	 13.00,	 17.00	 Karai	
dėl	bagažo.	11.00,	16.30,	24.00	Nusikaltimai	
pasienyje.	 11.30,	 16.00	 Gelbėtojai.	 12.00,	
18.00,	 23.00	 Paminklų	 paslaptys.	 15.00	
Viešbučių	 verslas.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	
Klivlendas.	 20.00	 Kelionių	 iššūkiai.	 22.00	
Pavojingos	 žemės.	 Himalajai.	 1.00	 Naktinė	
programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Madagaskaro		

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

„Brazilijos	aveniu“.
9.05	 TV	serialas	

„Dievobaimingos	
kalės“	(N-7).

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

11.15	Mano	geriausia	
draugė	(N-7).

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

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

13.20	Animacinis	f.	
„Meškiukai	Gamiai“.

13.50	 „Madagaskaro		
pingvinai“.

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

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

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

sportas.	TV3	orai.
19.10	Animacinis	f.	„Brolis	

lokys“.
20.50	Nuotykių	f.	

„Žvaigždžių	dulkės“.
23.20	Fantastinis	trileris	

„Įvykis“	(N-14).
1.10	 Fantastinis	trileris	

„Orkų	karai“	(N-14).

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

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

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

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

„Patėvio	meilė“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

11.10	K11.	Komisarai	tiria.	
Klyksmas	(N-7).

11.45	 Mano	vyras	gali	(N-7).
12.55	 „Agentas	Šunytis“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

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

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

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

Brazilija	2014.	Orai.
19.30	Komedija	„Policijos	

akademija	5.	
Užduotis	Majamio	
pakrantėje“.

21.20	Veiksmo	komedija	
„Mirtinas	ginklas	2“.

23.40	Siaubo	f.	„Laivas	
vaiduoklis“	(N-14).

1.30	 Soriukas	(N-14).

5.50	 Programos	pradžia.
6.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	2014	m.	Dainų	

šventė.	Ansamblių	
vakaras	„Krantai	
Nemunėlio“.

14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Stilius.
15.05	Skonio	improvizacija.
15.55	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžval-
ga.	Tiesioginė	laida.

18.00	Šiandien.	Sportas.	
Orai.

18.30	Žingsnis	po	žings-
nio.	Būstas.

18.45	Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	
Ketvirtfinalis.	
Prancūzija	-	
Vokietija.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Rio	de	
Žaneiro.

21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	Panorama.
21.30	Loterija	„Perlas“.
21.35	TV	serialas	„Rojus	

Lietuvoj“.
22.35	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Ketvirtfinalis.	
Brazilija	-	Kolumbija.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Fortalezos.

1.05	 TV	serialas	„Senis“	.

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

8.00	 Ekstrasensai	detekty-
vai	(N-7).

9.00	 Juoko	kovos		
(N-7).

10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

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

(N-7).
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Pragaro		
virtuvė	(N-7).

15.00	Amerikos		
talentai.

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

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

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

imtynės	(N-7).
21.30	Veiksmo		

trileris	„Snaiperis“	
(N-14).

23.15	Trileris	
„Informatorius“		
(N-14).

2.15	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

3.15	 Bamba	TV	(S).

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

medžiotojai“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Nuoga	tiesa.	„Ar	

V.Putino	šlovintojai -	
Lietuvos	išdavikai?“.

13.00	Patriotai	(N-7).
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
17.20	 „Pavojingiausi	

pasaulio	gyvūnai“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45 „Froido	metodas“.
19.50	 „Moterų	daktaras“.
21.50	Veiksmo	f.	

„Priverstinis	paniri-
mas“	(N-14).

23.50, 4.00	 Kriminalinis	
trileris	„2“	(N-14).

2.00	 Reporteris.
2.30	 Veiksmo	f.	„Priverstinis	

panirimas“	(N-14).
5.45	 Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.
5.50	 „Gamtos	pasaulis“.
6.00	 Ilgai	ir	laimingai.
6.35	 Dokumentinis	f.	

„2000	km	istorijos“
7.00	 Reporteris.

8.05	 Legendos.
8.50 	 ...formatas.	Poetė	

Nijolė	Daujotytė.
9.00	 Vilniaus	sąsiuvinis.
9.15	 Trembita.
9.30	 Vilniaus	albumas.
9.45	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.15	Naktinis	ekspresas.
12.45	Mūsų	dienos -	kaip	

šventė.	
14.20	Aktorės,	režisie-

rės	Kazimieros	
Kymantaitės	105-
osioms	gimimo	
metinėms.	

16.20	Būtovės	slėpiniai.	
17.00	 ...formatas.	

Poetas	Rimvydas	
Stankevičius.

17.15	Laiko	portretai.	
18.00	 2014	m.	Lietuvos	

Dainų	šventė	„Čia -	
mano	namai“.		

20.00	Lietuvių	kinas	trum-
pai.

20.20	 „Kai	tūkstančiai	dai-
nuoja	Lietuvą“.

21.00	Dokumentinis	f.	
„Apie	teisę“.

21.10	Linija,	spalva,	forma.
22.00	2014	m.	Lietuvos	

Dainų	šventė	„Čia -	
mano	namai“.	

23.30	Naktinis	ekspresas.
24.00	Panorama.	
0.25	 „Prokurorai“.
1.15	 Džiazo	vakaras.	
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„Policijos akademija 5.  
UždUotis majamio 
Pakrantėje“
Komedija. JAV. 1988.
Režisierius A.Majersonas.
Vaidina D.Grafas, B.Smitas.

Policijos akademijos komendantas 
Lazaras ketina pasitraukti į atsargą. 
Už nuopelnus jam suteikiamas apdo
vanojimas. Bet nenumatytos aplinky
bės sukels visus ant kojų.

„orkų karai“
Fantastinis trileris. JAV. 2013.
Režisierius K.Glasas.
Vaidina R.Džoineris, M.Laša,
V.Džonas.

Norėdamas pakeisti savo gyveni
mą, Džonas Nortonas nusiperka 
atokią rančą Amerikos vakaruose, 
net neįsivaizduodamas, kas yra 
jo naujieji kaimynai. Naujakurio 
keliuose vis pasipainioja keisti kla
jūnai arba elfų princesė. 

liepos 4 d.

 19.00 	 „Rani:	maištingoji	
	 princesė“

 16.00 	 „Vampyrų	
	 žudikė“

 16.30 	 Linksmieji	
	 žvėreliai

animal
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25	 Mutantų	
planeta.	8.15	Žydrosios	planetos	stebuklai.	9.10,	
15.30	 Namai	 medžiuose.	 10.05,	 14.40	 Gyve-
nimas	 laisvėje.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20	
Viskas	 apie	 šunis.	 12.50	 Veterinarijos	 klinika.	
13.45	Gamta -	tokia,	kokia	ji	yra.	16.30	Žydrosios	
planetos	 stebuklai.	 17.25	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	
18.20	Blogas	šuo.	19.15	Aligatorių	tramdytojai.	
20.10	 60	 pačių	 baisiausių	 sutvėrimų.	 21.05	
Gyvenimas	 laisvėje.	 22.00	 Akvariumų	 verslas.	
22.55	Namai	medžiuose.	23.50	Gyvūnų	policija.	

sPort1
9.45	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	Vilniaus	„Lie-
tuvos	rytas“ -	„Triumph“.	11.30	Rusijos	„Premier	
League“.	Turo	apžvalga.	12.00	Olandijos	„Eredivi-
sie“	lygos	turo	apžvalga.	12.30	ATP250	„Brisbane	
International	 Open“	 vyrų	 tenisas.	 Finalas.	 15.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“ -	 San	 An-
tonio	 „Spurs“.	 17.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
„Zenit“ -	 „Ural“.	 19.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	
lygos	 apžvalga.	 20.00	 Europos	 taurė	 (Eurocup).	
Atėnų	„Panionios“ -	Klaipėdos	„Neptūnas“.	21.45	
NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	22.00	NBA	
krepšinio	 lyga.	 Los	 Andželo	 „Clippers“ -	 Dalaso	
„Mavericks“.	 24.00	 ATP250	 „Apia	 International	
Sydney“	vyrų	tenisas.	Finalas.	

Viasat sPort Baltic
	9.25	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	legendos.	
Robbie	Fowleris.	9.55	„Trans	World	Sport“	žur-
nalas.	10.55	„Formulė-1“.	Austrijos	GP	lenktynių	
apžvalga.	11.55	„Formulė-1“.	Didžiosios	Britani-
jos	GP	treniruotė	1.	Tiesioginė	transliacija.	13.55	
Sochi	 2014	 Olimpinės	 žaidynės.	 Ledo	 ritulys.	
Pusfinalis,	vyrai.	15.55	„Formulė-1“.	Didžiosios	
Britanijos	GP	treniruotė	2.	Tiesioginė	transliaci-
ja.	17.35	Sochi	2014	Olimpinės	žaidynės.	Ledo	
ritulys.	Pusfinalis.	19.35	Sochi	2014	Olimpinės	
žaidynės.	Ledo	ritulys.	Mačas	dėl	trečios	vietos.	
21.50	 Sochi	 2014	 Olimpinės	 žaidynės.	 Ledo	
ritulys.	 Finalas.	 0.20	 „Formulė-1“.	 Didžiosios	
Britanijos	 GP	 treniruotė	 1.	 2.00	 „Formulė-1“.	
Didžiosios	Britanijos	GP	treniruotė	2.	3.40	Mo-
tosportas.	Olandijos	MotoGP	lenktynės.	

eUrosPort
9.30,	 11.45	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žur-
nalas.	9.45,	12.00,	18.40,	1.35	Biliardas.	„WSA	
Main	Tour“.	15.00,	18.30	Pasaulio	futbolo	čem-
pionato	 apžvalga.	 15.10,	 17.45,	 20.45,	 24.00	
Sporto	 linksmybės.	 16.15	 Dviračių	 sportas.	
„Tour	 de	 France“.	 21.15	 Jojimo	 žurnalas.	
21.30	Jojimas	su	kliūtimis.	„Gucci	Gold	Cup“.	
22.30,	 1.00	 „Copacabana“.	 Pasaulio	 futbolo	
čempionato	studija.	23.00	Galiūnų	sportas.	

„ĮVykis“
Fantastinis trileris. JAV, Indija. 2008.
Režisierius M.N.Šjamalanas.
Vaidina M.Valbergas, Z.Dešanel, B.Bakli.

Filadelfijoje mokytoju dirbantis Eliotas Moras su mokiniais aptaria pa
slaptingą bičių populiacijų išnykimą, kai tuo metu jo kolegos mokytojai 
įspėjami dėl nepaaiškinamų reiškinių, vykstančių Niujorke. Eliotas kartu 
su žmona Alma bei bičiuliu Džulianu ir jo dukrele Džese sėda į trauki
nį, kuris išveža likusius gyvus amerikiečius į tariamai saugią zoną. Deja, 
traukinys pusiaukelėje sustoja.

„mirtinas ginklas 2“
VeiKsmo Komedija. JAV. 1989.
Režisierius R.Doneris.
Vaidina Dž.Pešis, D.Gloveris, 
M.Gibsonas.

Detektyvas Rigsas ir Martas sėk
mingai dirba kartu. Nors Martas 
skundžiasi savo partnerio nepagarba 
šventiems dalykams, o Rigsas mano, 
kad jo partneris yra perdėm atsargus, 
tai padeda jiems išnarplioti bylas.

rekomenduoja

lnk
19.30

lnk
21.20

tV3
1.10

tV3
23.206.45	 Dienos	programa.

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Berniukas	ir	vove-

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

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00	Linksmieji		
žvėreliai.

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

Tęsinys“	(N-7).
13.00	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Draugai	VIII“	(N-7).
16.30	Linksmieji		

žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
17.50	 „Didingasis	amžius“	

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

Kolambas.		
Mirtinas	vainikėlis“	
(N-7).

23.05	Melodrama	„Ties	
išsiskyrimo		
riba“	(N-14).

0.50	 „Žmogus	juodu	
apsiaustu“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Ugniagesiai		

gelbėtojai	(N-7).
10.00	 „Beverli		

Hilsas	90210“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00, 18.00	 „Viskas		
teisėta“	(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir	Staleris“	

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.00	 „Univeras“		

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

kadrai	(N-7).
23.00	 „Nepasitikėk		

bjaurybe	iš	23	buto“	
(N-7).

23.45	Serialo	pertraukoje	
23.45-23.50 -		
Kitoks	futbolo	čem-
pionatas	(N-14).

0.10	 „Las	Vegasas“	(N-7).
1.05	 Veiksmo	f.	

„Universalus		
karys.	Regeneracija“	
(N-7).

9.00 	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Geros	savijautos	
gidas.

9.45	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

10.45	 „Barako		
Obamos		
istorija“.

11.45	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

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

menas“.
14.50	Rekordininkai.
15.20	 „Gražuoliukas“.
16.20	 „Arkadija“.
18.00	Sveikatos		

užtaisas.
18.30	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

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

20.00	Balticum		
TV	žinios.

20.15	Mados		
legendos.

20.45	Pagaliau		
penktadienis!	
„Meilės	virtuvė“.

22.25	Balticum		
TV	žinios.

22.40	 „Kova	už		
garbę“	(N-14).
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Beibleidai.	Metalo	

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

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

Amerikos	namų	vaiz-
deliai.

10.30	 „Barbė	ir	deimantinė	
pilis“.

12.05	Komedija	„Kalėdų	
karštinė“.

13.50	Komedija	
„Penelopė“.

15.50	Juokingiausi	
Amerikos	namų	vaiz-
deliai.

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

vai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Nuotykių	komedija	

„102	dalmatinai“.
19.30	Filmo	pertraukoje	-	

Eurojackpot.
21.05	Romantinė	komedija	

„Meilė,	vedybos,	šei-
myninis	gyvenimas“.

22.55	Romantinė	drama	
„Viskas	ore!“	(N-14).

1.10	 Romantinė	komedija	
„500	meilės	dienų“	
(N-7).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Pirmykštė	žemė“.
6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 „Antinas	Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
8.10	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 „Dantų	šepetukų	

karalienė“.
10.00	 Nuotykių	filmas	

šeimai	„Loch	Neso	
paslaptis“	(1,	2)	(N-7).

14.00	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.30	 „Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

15.30	 „Dalasas“	(1)	(N-7).
16.30	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
18.30	Žinios.	Brazilija	

2014.	Orai.
19.00	Veiksmo	f.	

„Paskutinis	veiksmo	
filmų	herojus“	(N-7).

21.35	Romantinė	komedija	
„Mano	geriausio	
draugo		
mergina“	(N-14).

23.40	Komedija	„Ratko“	
(S).

1.20	 Siaubo	f.	„Kruvina	
seserijos	paslaptis“	
(S).

5.50	 Programos	pradžia.
6.00	 Pagalbos	ranka.
6.30	 Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Ketvirtfinalis.	
Brazilija	-	Kolumbija.	

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

Kelmickaite.
12.00	Mūsų	miesteliai.	

Kražiai.	1,	2	d.
14.00	2014	m.	Dainų	šven-

tė.	Baltų	genčių	kos-
tiumų	pristatymas.

16.00	Žinios.
16.10	 Sveikinimų	koncertas.
18.00	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžval-
ga.	Tiesioginė	laida.

18.45	Pasaulio	futbolo	
čempionatas.	
Ketvirtfinalis.	
Argentina	-	Belgija.	

21.00	Loterija	„Perlas“.
21.05	Panorama.
21.35	 „Lituanicos“	paslap-

tis“.	2013	m.	
22.35	 Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Ketvirtfinalis.	
Nyderlandai	-	Kosta	
Rika.	

1.05	 „Senis“	(N-7).

 12.00 	 Mūsų	miesteliai 9.30 	 Statybų	TV

ŠeŠtadienis

„Meilė, vedybos, šeiMyninis gyveniMas“
Romantinė komedija. JAV. 2011.
Režisierius D.Malronis.
Vaidina M.Mur, K.Lucas, Dž.Broulinas.

Neseniai susituokusios vedybų konsultantės gyvenimas apvirsta aukš-
tyn kojomis, kai ji sužino, kad laimingas jos tėvų vedybinis gyvenimas 
gali netikėtai baigtis skyrybomis. Ji nusprendžia sutaikyti savo tėvus 
ir surengti jiems nelauktą vedybų 30-mečio vakarėlį, ir niekas jai ne-
sutrukdys įgyvendinti šio plano. Ar bandydama sutaikyti savo tėvus ji 
nesužlugdys savo santuokos ir profesinės karjeros?

rekomenduoja

„102 dalMatinai“
nuotykių komedija. JAV. 2000.
Režisierius K.Lima.
Vaidina G.Klouz, Ž.Depardjė, 
E.Evans.

Šauni komedija, kurioje pagrindinis 
vaidmuo ir vėl tenka žaviems dal-
matinukams, tik šįkart jų bus jau 
102. Piktoji Kruela De Vil išleista iš 
kalėjimo. Ji tvirtai pasižadėjusi ne-
beskriausti gyvūnėlių. Tačiau piktoji 
turtuolė garsėja tuo, kad niekuomet 
nesilaiko pažadų. Ji turi dar suktesnį 
sumanymą, kaip pasisiūti nuosta-
bius kailinius iš dalmatinukų. 

„Paskutinis veiksMo 
filMų herojus“
Veiksmo filmas. JAV. 1993.
Režisierius Dž.Maktirnanas.
Vaidina F.Marėjus Ebrahemas, 
A.Švarcenegeris, O.O’Brajenas.

Denis yra veiksmo filmų gerbėjas, 
o ypač vieno herojaus - Sleite-
rio. Draugo pagalba jis patenka 
į filmuojamą filmą: jis atsiduria 
Sleiterio pasaulyje, kuriame ge-
rieji visada laimi. Sleiterio priešas 
Benediktas nutaria, kad jam reikia 
susidoroti su Sleiterį vaidinančiu 
aktoriumi.

„tiesą žino tik kalnai“
dRama. Vokietija. 2010.
Režisierius H.Grismairas.
Vaidina M.Bartšek, K.Hateris, 
L.Klebou.

Džoaną su žymiu alpinistu Ferdi-
nandu supažindina draugė Merli. 
Visi planai kartu keliauti po kalnus 
sužlunga, nes ateina baisi žinia - 
Merli žuvo kalnuose. Džoana su-
žino, kad ferma, netoli kurios žu-
vo draugė, priklauso Ferdinando 
broliui Jorgui. 

tv3
19.00

tv8
20.00

tv8
10.00	Menų	 sala.	 10.30	Gyvenimas	 yra	gražus.	
11.00	Tobula	moteris.	11.30	Sportuok	su	mumis.	
12.00	„Linksmieji	draugai“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	
15.00	„Nanomeilė“.	16.00,	23.25	„Frosto	prisilie-
timas“.	18.00	„Detektyvė	Fišer“.	19.05	Labanakt,	
vaikučiai.	 20.00	 Drama	 „Tiesą	 žino	 tik	 kalnai“.	
21.40	Drama	„Svajonių	viešbutis.	Seišeliai“.	

info tv
5.00	Info	diena.	13.00	Teleparduotuvė.	13.30	Nuo...	
Iki.	 14.15,	 15.50,	 17.00	 KK2.	 14.55,	 16.30,	 17.45	
Dviračio	šou.	15.25,	20.30	Padėkime	augti.	18.15	
Jėgos	vietos.	18.45,	1.30	KK2	penktadienis.	20.00	
Alchemija	LVII.	Poezija	po	metaforos.	VDU	karta.	
21.00	 Dokumentinis	 f.	 „Mus	 supantis	 pasaulis“.	
22.00,	22.30	Dokuemntinis	f.	„Rojaus	sodai“.	23.00	
Pagalbos	skambutis.	23.55	Valanda	su	Rūta.	

Pbk
9.00,	 11.00,	 17.00	 Naujienos.	 9.15	 Ganytojo	
žodis.	 9.35	 Skanėstas.	 10.20	 Metas	 pietauti.	
11.20	 Idealus	remontas.	12.30	Liaudies	medici-
na.	13.45	Mes	dar	 jauni!	15.00,	17.20	 „Šuolis“.	
17.45	 Linksmųjų	 ir	 išradingųjų	 klubas.	 20.00	
Laikas.	20.25	Dvi	žvaigždės.	22.05	„Meilės	oazė“.	
24.00	Informacinė	laida.	0.35	„Juodas	sniegas“.	

ren
6.40	 Animacinis	 f.	 6.55-10.40	 Kviestinė	 va-
karienė.	 11.35-15.20	 Tikra	 virtuvė.	 16.20	
Pasaulio	paslaptys	su	A.Čapman.	18.10	Pa-
klydimų	 teritorija	 su	 I.Prokopenka.	 20.00	
Žiūrėti	visiems!	21.00	M.Zadornovo	koncer-
tas.	22.40	Slaptos	 teritorijos.	23.35	Humoro	
programa.	

tv Polonia
7.35	„Zlotopolskiai“.	9.55	Polonia	24.	10.30	
Polonija	užsienyje.	10.45	 Žydros	atostogos.	
11.10	„Žirafos	ir	raganosio	viešbutis“.	12.00	
„Užburtas	 dvaras“.	 13.05,	 18.25,	 1.45	 Gal-
vosūkis.	13.15,	22.35,	4.25	Sveikinimų	kon-
certas.	13.35	„Ne	šios	žemės	bankas“.	14.30	
Maklovičius	 keliauja.	 15.00	 „Ir	 gėriui,	 ir	
blogiui“.	16.00	„Volino	nacionalinis	parkas“.	
17.00	 Kultūringieji	 PL.	 18.00,	 1.15	 Lenkų@
lenkų	 žodynas.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	
1.50	 „M,	kaip	meilė“.	19.50	 „Londoniečiai“.	
20.40	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	
ir	 orų	 prognozė.	 21.45,	 3.40	 Laskovikas	 ir	
Malickis.	 Sekmadienio	 vakaras.	 23.00,	 4.45	
Lenkai	 čia	 ir	 ten.	 23.40,	 5.25	 „Lėlė“.	 2.40	
Animacinis	f.	3.00	Žinios.	

lnk
19.00

tv3
21.05

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

moterys!	(N-7).
10.30	Kviečiu		

vakarienės.
11.00	Galiūnai.	Baltijos	

vilkikų	tempimo	
čempionatas.		
2014	m.

12.00	 „Žmogus	prieš	
gamtą.	Šiaurinė	
Australija.	Darvinas“	
(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

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

sugrįžimas“	(N-7).
17.00	 „Brolis	už		

brolį“	(N-7).
18.00	Ekstrasensai		

detektyvai	(N-7).
19.00	Savaitės	kriminalai	

(N-7).
19.30	Muzikinė	kaukė.	

2012	m.
22.10	Veiksmo	f.	„Tikras	

teisingumas.	Brolija“	
(N-14).

23.55	Siaubo	trileris	
„Hibridas“	(S).

1.45	 Bamba	TV	(S).

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

„Pasaulio	istorija“	
(N-7).

11.00	 „Moterų	daktaras“	
(N-7).

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

Orai.
16.20, 17.20	Dokumentinis	f.		

„Laukinis		
pasaulis“.

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

„Laukinis	pasaulis“.
21.00	Orai.
21.30	 „Merdoko	paslaptys“	

(N-7).
23.40	Mistinis		

kriminalinis	f.	
„Kolumbo	ratas“	
(N-14).

1.25	 „Vera“	(N-7).
2.55	 „Kolumbo		

ratas“	(N-14).
4.20	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos		
pasaulis“.

4.40	 Gongo	Gangas“.
5.15	 „Kelionė	į	Rio	5.	San	

Paulas“.
6.00	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos		
pasaulis“.

6.20	 Gongo	Gangas.

8.05	 Pasaulio	futbolo	čem-
pionato	rungtynės.

9.45	 Rusų	gatvė	(rusų	k.).
10.00	Menora.
10.15	Krikščionio	žodis.
10.30	 Kelias	(evangelikams).
10.45	 „Saulutė	rateliu	tekė-

jo.	Folkloro	diena“.
11.15	 ...formatas.	Poetė	

Dalia	Teišerskytė.
11.30	Naktinis	ekspresas.
12.00	Lietuvos	valstybinio	

simfoninio	orkestro	
sezono	pabaigos	
koncertas.	

14.00	Kine	kaip	kine.
14.30	 Istorinė	drama	

„Skrydis	per	Atlantą“.
16.10	 „Radvilos.	Auksiniai	

Lietuvos	kunigaikš-
čiai“.	2009	m.

17.00	2014	m.	Lietuvos	
Dainų	šventė	„Čia	-	
mano	namai“.	

19.00	Žinios.
19.15	Lietuvos	didžiosios	

kunigaikštystės	
Valdovų	rūmų	atida-
rymo	iškilmės.	

21.00	2014	m.	Lietuvos	
Dainų	šventė	„Čia	-	
mano	namai“.	Šokių	
diena	„Sodauto“.	

23.30	Panorama.	
24.00	Vakaras	su	Josephu	

Calleja	Maltoje.	
Koncertas.	2013	m.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Sodo		

paslaptys“.
7.45	 Išgelbėti		

dizainerį.
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos		
gydytojo	patarimai	
(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Korio	gyvūnijos	

pasaulis“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Natūralioji		
kulinarija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	 „Savaitgalis	su	
Aleks.

13.00	 „Sodininkų	p	
asaulis“.

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

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

ežero“	(N-7).
19.00	Nuotykių	f.	

„Laikrodžių	stabdy-
tojai“.

21.00	Drama		
„Čigonas“	(N-7).

22.40	 „Dešimčia		
metų	jaunesni“	
(N-7).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	Krovinių	karai	(N-7).
11.00	Dokumentinis	f.		

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

12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	Juokingiausi	

Amerikos		
namų	vaizdeliai	
(N-7).

13.00	Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per	15	
minučių.

14.00, 17.00	 Jokių	kliūčių!	
(N-7).

15.00	Aukščiausia	pavara	
Indijoje.

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

„Karibų	piratai.	
Numirėlio	skrynia“	
(N-7).

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

bjaurybe	iš	23	buto“	
(N-7).

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

0.10	 „Las	Vegasas“		
(N-7).

1.05	 Trileris	„Šaltasis	
sprogimas“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „Barako		
Obamos		
istorija“.

10.15	 „Įkalčiai“	(N-7).
11.15	Geros	savijautos	

gidas.
11.45	Mados		

legendos.
12.15	 „Fortjė		

faktorius“		
(N-7).

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

14.15	 „Rifo	pasaka	2.	
Potvynis“.

15.40	 „Če	Gevara.		
Antroji	dalis“		
(N-7).

18.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

19.00	 „Gražuoliukas“.
20.00	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

20.30	Sveikatos		
užtaisas.

21.00	 „Bado		
žaidynės“	(N-14).

23.25	Reidas.		
Eismo	įvykių	
kronika.

23.55	 „Interviu	su		
žudiku“	(N-14).

 14.00 	 Kine	kaip	kine 21.30 	 „Merdoko	
	 paslaptys“

 10.00 	 Atsargiai	-	
	 moterys!	

 15.40 	 „Če	Gevara.	
	 Antroji	dalis“

 13.00 	 Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per	15	minučių

 8.40 	 Daktaras	Ozas

TV PROGRAMAliepos 5 d.

Diva Universal Tv
10.00	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 11.40,	 16.40,	
19.35,	 21.40	 „Mados	 kontrolė“.	 12.05,	 16.15,	
19.10,	 0.35	 „Vakarėliai	 tęsiasi“.	 12.30,	 22.30	
„Hanos	 auksas“.	 14.10	 „Liežuvautoja“.	 15.00	
„Gyvenimas	kaip	šou“.	15.50,	0.10	„Vakarėliai	
tęsiasi“.	17.05	„Žvaigždė	kadre“.	17.30	„Erikas	
ir	Džesė“.	17.55	„Kortnė	ir	Chloja	pavergia	Ma-
jamį“.	18.45	„Mados	ekspertas“.	20.00	„Ruduo	
Niujorke“.	1.00	„Tikroji	Holivudo	istorija“.		

Tv1000
9.00	„Pažinti	Foresterį“.	11.20,	20.55	„Panikos	
kambarys“.	13.20	 „Žmogus	be	šešėlio“.	15.25	
„Širdies	ritmu“.	17.05	„Mano	tėvas	Romulas“.	
19.00	 „Tėve	 mūsų,	 kuris	 esi	 medyje“.	 23.00	
„Žmogus-voras	3“.	

Discovery
7.00,	 15.25	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Greiti	 ir	 triukš-
mingi.	8.15,	20.00	Penktoji	pavara.	9.10	Žmogaus	
rankų	 stebuklai.	 10.05	 Tikri	 aferistai.	 11.50	 Išgy-
venk,	jei	gali.	16.20	Gamyba	per	rekordinį	laikotarpį.	
17.15	 Neįtikėtinas	 dangoraižis.	 18.10	 Sunkusis	
transportas.	 19.05	 Didieji	 apgavikai.	 21.00,	 1.55	
Greiti	 ir	 triukšmingi.	 22.00	 Kova	 dėl	 konteinerių.	
22.30	Aukcionų	karaliai.	23.00	Likvidatorius.	

naTional GeoGraphic
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Patrauklus	
mokslas.	11.00	Geriausi	karo	lakūnai.	12.00	
Antrasis	 pasaulinis	 karas.	 14.00	 Ryklių	
armija.	 15.00	 D.Atenborou:	 gyvūnijos	
istorija.	 16.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	
17.00	 Nepaprastos	 „National	 Geographic“	
nuotraukos.	 18.00	 Dešimt	 geriausių	
„National	 Geographic“	 nuotraukų.	 19.00	
Krikščionybė:	 kelias	 į	 valdžią.	 Mesijas.	
20.00	 Praeities	 paslaptys.	 21.00	 Dievo	
bausmės	 Egipto	 karalystei.	 23.00	
Penkiasdešimtininkų	bažnyčia.	24.00	Dievo	
bausmės	 Egipto	 karalystei.	 1.00	 Nakties	
programa.	

Travel
7.00	 Čia	 Brazilija.	 8.00,	 14.00	 Naujo	 būsto	
paieška.	10.00	Amerikos	maistas.	Pitsburgas;	
Klivlendas.	 12.00,	 18.00,	 22.00	 Karai	 dėl	
bagažo.	16.00	Čia	Brazilija.	17.00	Pavojingos	
žemės.	Uganda.	19.00,	23.00	Sunkios	kelio-
nės.	 Indija.	 20.00	 Miestų	 paslaptys.	 Dubli-
nas.	21.00	Tamsiausios	Amerikos	paslaptys.	
1.00	Naktinė	programa.	

animal
7.00	 Ginant	 laukinę	 gamtą.	 7.25	 Pragariška	
katė.	 8.15,	 12.50	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 9.10	
Aligatorių	 tramdytojai.	 10.05	 Iškviečiamas	
tramdytojas.	10.30	 Liūno	broliai.	11.00,	18.20	
Akvariumų	 verslas.	 11.55	 Namai	 medžiuose.	
19.15	Karalienė	liūtė.	20.10	Gyvenimas	laisvėje.	
21.05,	 0.45	 Rykliai.	 22.00	 Mieliausi	 Amerikos	
augintiniai.	22.55	Pažintis	su	 tinginiais.	23.50	
Laukiniai	ir	pavojingi.	1.35	Gyvūnų	policija.	

sporT1
11.00,	12.15	ATP250	„Apia	 International	Syd-
ney“	vyrų	tenisas.	Ketvirtfinalis.	13.40	Europos	
taurė	 (Eurocup).	Loimos	 „Bisons“ -	Klaipėdos	
„Neptūnas“.	15.25	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	
„AFC	Ajax“ -	„NEC	Nijmegen“.	17.20	Olandijos	
„Eredivisie“	 lygos	 turo	apžvalga.	18.00	Portu-
galijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 19.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Memfio	 „Grizzlies“ -	 Ou-
klendo	 „Warriors“.	 21.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Indianos	 „Pacers“ -	 Klievlendo	 „Cavaliers“.	
23.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	 apž-
valga.	 24.00	Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	
apžvalga.	 1.15	 WTA	 Shenzen	 Open.	 Moterų	
tenisas.	Pusfinalis.	3.15	NBA	Action.	Krepšinio	
lygos	apžvalga.	4.50	Europos	taurė	(Eurocup).	
Klaipėdos	„Neptūnas“ -	Stabmulo	„Bešiktaš“.		

viasaT sporT BalTic
9.30	Ledo	ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	Finalas.	
11.55	„Formulė-1“.	Didžiosios	Britanijos	GP	tre-
niruotė	3.	Tiesioginė	transliacija.	13.05	Krepšinis.	
Eurolyga.	 CSKA -	 „Panathinaikos“.	 14.55	 „For-
mulė-1“.	 Didžiosios	 Britanijos	 GP	 kvalifikacija.	
Tiesioginė	transliacija.	16.15	Krepšinis.	Eurolyga.	
„Emporio	Armani“ -	„Maccabi“.	18.05	Krepšinis.	
Eurolyga.	„Real“ -	„Olympiacos“.	19.55	Krepšinis.	
Eurolyga.	„Barcelona“ -	„Galatasaray“.	22.00	Fut-
bol	 Mundial	 žurnalas.	 22.30	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	lygos	legendos.	Robbie	Fowleris.	23.00	
„Formulė-1“.	Didžiosios	Britanijos	GP	treniruotė	
3.	 0.10	 „Formulė-1“.	 Didžiosios	 Britanijos	 GP	
kvalifikacija.	1.30	Motosportas.	Nascar	400	mylių	
lenktynės.	Tiesioginė	transliacija.	

eUrosporT
	9.30,	11.30	Pasaulio	futbolo	čempionato	žur-
nalas.	9.45,	18.45,	1.35	Biliardas.	„WSA	Main	
Tour“.	 11.45,	 13.00,	 16.10	 Dviračių	 sportas.	
„Tour	 de	 France“.	 12.45,	 18.30,	 0.45	 Dvira-
čių	 sportas.	 Laida	 su	 Gregu	 LeMondu.	 16.00	
Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 apžvalga.	 21.00,	
1.00	 „Copacabana“.	Pasaulio	 futbolo	čempio-
nato	studija.	21.30	Jojimas	su	kliūtimis.	„Glo-
bal	Champions	Tour“.	23.00	 Jojimo	 žurnalas.	
23.15	Dviračių	sportas.	„Tour	de	France“.	
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 19.00 	 „Baltosios	
	 balandės	paslaptis“

 19.25 	 Lietuvos	Dainų	
	 šventė	

 13.30 	 „Lituanicos“	
	 paslaptis“

 11.50 	 „Tarp	jaunų	ir	
	 karštų“

 14.20 	 „Brangioji,	aš	
	 padidinau	vaiką“

TV8
10.10	„Inspektorius	Mažylis“	(N-7).	11.00	Obelis	
nuo	 obels.	 11.30	 Mankštinkitės.	 12.00	 „Links-
mieji	draugai“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	„Na-
nomeilė“).	 16.00,	 23.30	 „Frosto	 prisilietimas“	
(N-7).	17.30	 „Detektyvė	Fišer“	 (N-7).	18.35	La-
banakt,	 vaikučiai.	 20.00	 Drama	 „8	 valandos	 28	
minutės“.	21.50	Drama	„Tiesą	žino	tik	kalnai“.	

Info TV
5.15,	12.30	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiu-
liu.	5.45	KTV -	kino	ir	tele	virtuvė.	6.15,	10.45,	
19.05	 Alchemija	 LVII.	 Poezija	 po	 metaforos.	
VDU	karta.	6.45,	14.00	Valanda	su	Rūta.	8.20,	
9.35,	11.15,	0.50,	3.05	KK2	 (N-7).	9.05	 Jėgos	
vietos.	 10.20	 Priimk.	 Drąsink.	 Keiskis.	 12.00	
Dviračio	 šou.	 13.00	 Teleparduotuvė.	 13.30,	
19.40	 KTV -	 kino	 ir	 tele	 virtuvė.	 15.35	 KK2	
penktadienis	(N-7).	16.45	Retrospektyva.	Auto-
riai	Juozas	Matonis	 ir	Vytautas	Damaševičius.	
Ciklas	 „Menininkų	 portretai“.	 2001	 m.	 17.20,	
23.00	 Padėkime	 augti.	 17.45	 Šefas	 rekomen-
duoja.	 18.15,	 1.30	 Nuo...	 Iki.	 20.10	 Pagalbos	
skambutis	 (N-7).	21.00	Dokumentinis	 f.	 „Mus	
supantis	pasaulis“.	22.00	Dokumentinis	f.	„Ro-
jaus	 sodai“.	 23.30	 Savaitės	 kriminalai	 (N-7).	
24.00	Sveikatos	ABC	 televitrina.	2.15	Yra	kaip	
yra	(N-7).	3.45	Autopilotas.	4.15	Farai	(N-14).	

PBK
6.40,	9.00,	11.00	Naujienos.	7.10	Laida	kariams.	
7.35	Vaikų	klubas.	8.00	Sveikata.	9.20	Kelionės	
užrašai.	 9.35	 Kol	 visi	 namie.	 10.25	 Fazenda.	
11.20	Septyni	 didieji	Rusijos	 keliautojai.	 12.20	
„Geriausia	mūsų	gyvenimo	vasara“.	16.35	„Ope-
racija	 Y	 ir	 kiti	 Šuriko	 nuotykiai“.	 18.20	 Šlovės	
minutė.	 20.00	 Laikas.	 21.05	 Pakartok.	 23.30	
Informacinė	laida.	24.00	„Juodas	sniegas“.	

REn
7.00	 Animacinis	 f.	 7.15	 Švarus	 darbas.	 8.05	
Įsivaizduokite.	 8.55	 Žiūrėti	 visiems!	 9.50	
M.Zadornovo	koncertas.	11.30-21.45	„Kareiviai“.	

TV PolonIa
11.30	 Kokie	 nuostabūs	 yra	 prisiminimai.	 12.35,	
23.40	 Sveikinimų	 koncertas.	 12.55	 Tarp	 žemės	
ir	 dangaus.	 13.00	 Viešpaties	 Angelas.	 13.10	
Tarp	 žemės	 ir	 dangaus.	 13.45	 Prie	 Tatrų.	 14.00	
Šv.Mišių	transliacija.	15.30	Užstalės	daina -	daina	
be	sienų	(3).	Koncertas.	16.25	„Lėlė“.	17.55	Made	
in	 Poland.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.50	 „M,	 kaip	
meilė“.	19.45	Dokumentinis	f.	20.15	Žydros	atos-
togos.	20.40	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	
ir	orų	prognozė.	21.45	„Pas	poną	Dievą	sodelyje“.	
24.00	Kokie	nuostabūs	yra	prisiminimai.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 19.10,	 23.15	 „Išskirtiniai“.	 5.50	 „Ieškau	
top	 modelio“.	 10.00	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	
10.50,	11.40	„Nėščia	su	aukštakulniais“.	12.30,	
17.30	 „Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	 13.20,	 18.20	
„Erikas	ir	Džesė“.	13.45,	0.55	„Vakarėliai	tęsia-
si“.	14.10,	18.45,	0.05	„Mados	kontrolė“.	14.35	
„Ruduo	Niujorke“.	16.15	„Kortnė	 ir	Chloja	pa-
vergia	Majamį“.	20.00,	20.50	„Gyvenimas	kaip	
šou“.	21.40	„Džordžijos	išgyvenimo	mokykla“.	

TV1000
5.00,	14.50	„Žmogus-voras	3“.	7.25	„Nevykėlio	pri-
siminimai“.	9.25	 „Pavojingi	 žaidimai“.	11.10	 „Šir-
džių	ėdikas“.	13.00	„Tėve	mūsų,	kuris	esi	medyje“.	
17.15	„Pavojingi	žaidimai“.	19.00	„Surasti	tą	vienin-
telę“.	20.45	„Saulėlydis“.	23.00	„Prieglobstis“.	

DIscoVERy
9.10	Mitų	griovėjai.	10.05	Nebandykite	to	pakarto-
ti.	10.55	Karai	dėl	bagažo.	11.50	Žaidimai	lombar-
de.	 12.40	 Sandėlių	 medžiotojai.	 13.35	 Aukcionų	
karaliai.	 14.30	 Relikvijų	 medžiotojai.	 15.25	 Kova	
dėl	 konteinerių.	 16.20	 Didelės	 statybos.	 18.10,	
18.40	Kaip	tai	veikia?	19.05,	1.55	Automobilių	var-
žytinės.	20.00	Ekstremali	kelionė.	21.00	Apgavikai.	
22.00	Iliuzionistas.	1.00	Aukso	karštligė.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	Ryto	programa.	10.00	Patrauklus	moks-
las.	 11.00	 Geriausi	 karo	 lakūnai.	 12.00	 An-
trasis	 pasaulinis	 karas.	 14.00	 Slaptas	 ryklių	
guolis.	15.00	D.Atenborou:	gyvūnijos	istorija.	
16.00	Pavojinga	kelionė	į	Aliaską.	Upė.	17.00	
S.Hawkinso	 ateities	 mokslas.	 18.00	 Kosmo-
sas:	erdvė	ir	laikas.	19.00	„Wargaming“	kom-
piuterių	 žaidimų	 gamykla.	 20.00	 Pabėgimas	
iš	 nacistų	 koncentracijos	 stovyklos.	 22.00	
Istorijos	 paslaptys.	 24.00	 Pabėgimas	 iš	 na-
cistų	 koncentracijos	 stovyklos.	 1.00	 Nakties	
programa.	

TRaVEl
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00	 Amerikos	
maistas.	 10.00	 Sunkios	 kelionės.	 Indija.	
11.00	 Brangenybių	 ieškant:	 safyras	 ir	 Mė-
nulio	akmuo -	Šri	Lanka.	12.00	Pavojingos	
žemės.	 Uganda.	 13.00,	 18.30	 Karai	 dėl	
bagažo.	 14.00,	 22.00	 Viešbučių	 verslas.	
15.30	Didžiausios	paslaptys.	18.00	Paslap-
tys	 ir	 mįslės.	 Londonas.	 20.00	 Amerikos	
maistas.	 Naujasis	 Džersis.	 21.00	 Pavo-
jingos	 žemės.	 Uganda.	 23.00	 Didžiausios	
paslaptys.	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 1.00	
Naktinė	programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 Komedija	

„Sudėtingas		
pagrobimas“		
(N-7).

8.50	 Fantastinė	drama	
„Paauglės	dvasia“.

10.35	 „Barbė	
Auksaplaukė“.

12.10	Nuotykių		
komedija		
„Asteriksas	ir	
Obeliksas.		
Misija	Kleopatra“	
(N-7).

14.20	Fantastinė		
nuotykių	komedija	
„Brangioji,		
aš	padidinau	vaiką“	
(N-7).

16.10	Biografinė	drama	
„Bangų	medžiotoja“	
(N-7).

18.30	TV3	žinios.		
TV3	sportas.		
TV3	orai.

19.00	Drama	„Robinzonas	
Kruzas“	(N-7).

20.50	Tautiškos	gies-
mės	giedojimas.	
Tiesioginė		
transliacija.

21.05	Trileris	„Žmogus	be	
praeities“	(N-14).

23.00	Siaubo	trileris	
„Siaubas	ledo		
kely“	(S).

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

Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
8.10	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.
10.00	Nuotykių	filmas		

šeimai	„Šuo		
vampyras“.

11.50	Veiksmo	komedija	
„Tarp	jaunų	ir		
karštų“	(N-7).

13.55	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.30	 „Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

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

(N-7).
18.30	Žinios.	Brazilija	

2014.	Orai.
19.00	Teleloto.
20.00	Nuotykių	komedija	

„Gyvenimas	ant	ratų“	
(N-7).

22.05	Veiksmo	trileris	
„Kurjeris“	(N-14).

23.55	Kriminalinis	trileris	
„Bruklino		
geriausieji“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 2014	m.	Dainų	
šventė.	Šokių	diena	
„Sodauto“.

9.30	 „Džeronimas“.
9.55	 „Mažasis	princas“.
10.20	 „Čaplinas“.
10.30	 „Brolių	Grimų		

pasakos“.	
11.45	Lietuvos	Valstybės	

(Karaliaus	Mindaugo	
karūnavimo)	
diena.	Iškilmingas	
Valstybės	vėliavos	
ir	istorinės	vėliavos	
pakėlimas.	

12.30	Valstybės	diena.	
Šv.Mišių	tiesioginė	
transliacija.

13.30	 „Lituanicos“	paslaptis“.
14.30	 Iškilminga	Dainų	

šventės	dalyvių	
eisena.	Tiesioginė	
transliacija.

16.00	Žinios.	Orai.
16.10	 Iškilminga	Dainų	

šventės	dalyvių	eisena.	
18.00	2014	m.	Dainų	šven-

tė.	Dainų	diena	„Čia	
mūsų	namai“.	

21.30	Panorama.	
21.45	Mūsų	laisvės	metai -	

2004.
23.45	Auksinė	Agatos	

Kristi	kolekcija.	
„Puaro“	(N-7).

7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
8.00	 „Galileo“	(N-7).
8.30	 „Mitų		

griovėjai“	(N-7).
9.30	 „Lietuvėlė“		

(N-7).
10.00	Pašėlusios		

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

sala	(1)	(N-7).
12.30	 „Ekstremali		

padėtis“	(1)		
(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

17.00	 „Brolis	už		
brolį“	(N-7).

18.00	Ekstrasensai		
detektyvai	(N-7).

19.00	Rosamunde		
Pilcher.	Romantinė	
drama	„Baltosios	
balandės	paslaptis“	
(N-7).

21.00	Mistikos	trileris	
„Šėtono		
gėlelė“	(N-14).

22.45	Veiksmo		
trileris	„Snaiperis“	
(N-14).

0.30	 Bamba	TV	(S).

6.59	 TV	parduotuvė.
7.15	 Svečiuose	Kristina	

Brazauskienė	(N-7).
8.15	 Šiandien	kimba.
8.50	 Gyvenu	čia.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	 „Pažabok	stresą!“	
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Girių	takais.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Kartą	Odesoje...“	
16.00, 17.00, 18.00	 Žinios.	

Orai.
16.20, 17.20	 „Laukinis	

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

„Laukinis	pasaulis“.
21.00	Žinios.	Orai.
21.30	24/7.
22.30, 1.40	Nusikaltimas	ir	

bausmė.	Kriminalinės	
paslaptys	su	
K.Krivicku	(N-7).

23.30	 „Šerifas“	(N-7).
2.20	 24/7.
3.00	 Amerikos	muzikos	

„Grammy“	apdova-
nojimai.	2014	m.

5.20	 „Miestai	ir	žmonės“.
5.25	 Ilgai	ir	laimingai.
6.00	 „Kelionė	į	Rio	6.	Rio“.
6.45	 „Baikalo	legendos:	

tremtinių	ir	nuotykių	
ieškotojų	keliais -	iki	
Mongolijos“	(1).

7.05	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 Pasaulio	futbolo	čem-
pionato	rungtynės.

9.45	 Septynios	Kauno	
dienos.

10.15	 Vilniaus	Karoliniškių	
muzikos	mokyklai -	40.	

11.40	2014	m.	Lietuvos	
Dainų	šventė.		
Pučiamųjų	orkwestrų	
koncertas.

13.45	Mūsų	miesteliai.	
Kražiai.	1,	2	d.

15.30	Šventadienio	mintys.
16.00	 2014	m.	Lietuvos	Dainų	

šventė.	Teatro	dienos	
baigiamasis	spektak-
lis	„Jau	saulelė“.

18.15	Žinios.
18.30	Dokumentinis	f.	

„Dangaus	sodai“.
19.25	2014	m.	Lietuvos	

Dainų	šventė	„Čia -	
mano	namai“.	Baltų	
genčių	kostiumų	
pristatymas	Valdovų	
rūmų	kieme.

21.00	 „2000	km	istorijos.	
Žygis	žirgais	iki	
Juodosios	jūros“.

22.00	Koncertas	„Gimę	
Rygoje“.	

24.00	Panorama.	
0.15	 Geriausi	trumpamet-

ražiai	filmai.	
0.35	 Džiazo	vakaras.	Tarp-

tautinis	džiazo	festiva-
lis	„Birštonas	2014“.	

 9.50 	 Namų	daktaras
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 21.00 	 „Kovotojas“ 13.00 	 Topmodeliai 12.00 	 Natūralioji	kulinarija		
su	Anabele	Lengbein

AnimAl
7.00	Ginant	laukinę	gamtą.	7.25	Pragariška	katė.	
8.15	Kačiukai	ir	šunyčiai.	9.10	Aligatorių	tram-
dytojai.	 10.05	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 10.30	
Liūno	broliai.	11.00	Akvariumų	verslas.	11.55,	
18.20,	 5.45	 Namai	 medžiuose.	 12.50	 Afrikos	
gilumoje.	19.15	Mieliausi	Amerikos	augintiniai.	
20.10	 Pažintis	 su	 tinginiais.	 21.05,	 0.45,	 2.25	
Rykliai.	22.00,	3.15	Dramblių	kambarys.	22.55,	
4.05	 Laukinės	 gamtos	 gangsteriai.	 23.50	 Lau-
kiniai	 ir	 pavojingi.	 1.35,	 4.55	 Gyvūnų	 policija.	
6.35	Laukinės	gamtos	pagalbos	šauksmas.	

Sport1
11.00,	12.25	ATP250	„Apia	International	Sydney“	
vyrų	tenisas.	Pusfinalis.	15.00	ATP250	„Apia	In-
ternational	Sydney“	vyrų	tenisas.	Finalas.	16.25	
NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 17.00	
Rusijos	„Premier	League“.	CSKA -	„Lokomotiv“.	
19.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“ -	
Toronto	 „Raptors“.	 21.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Bruklino	 „Nets“ -	 Hjustono	 „Rockets“.	 23.00	
VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 „Lokomotiv“ -	
Maskvos	CSKA.	0.50	VTB	Vieningoji	krepšinio	
lyga.	Maskvos	CSKA -	UNICS.	2.40	Portugalijos	
„Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 3.30	 Rusijos	
„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	4.00	Olandijos	
„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	

ViASAt Sport BAltic
8.00	Motosportas.	Žiedinės	lenktynės.	Suomijos	
etapas.	 10.00	 Motosportas.	 Olandijos	 MotoGP	
lenktynės.	 11.40	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 CSKA -	
„Panathinaikos“.	13.30	„Formulė-1“.	Didžiosios	
Britanijos	 GP	 kvalifikacija.	 14.50	 „Formulė-1“.	
Didžiosios	 Britanijos	 GP	 lenktynės.	 Tiesiogi-
nė	 transliacija.	 17.00	 Motosportas.	 Žiedinės	
lenktynės.	 Švedija.	 19.00	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Emporio	Armani“ -	„Maccabi“.	21.50	„Formulė-
1“.	 Didžiosios	 Britanijos	 GP	 lenktynės.	 23.00	
Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Atletico“ -	
„Chelsea“.	0.50	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	
„Real“ -	„Bayern“.	2.40	Ledo	ritulys.	KHL	finalas.	
„Lev“ -	„Metallurg“.	5.00	Futbolas.	UEFA	Čem-
pionų	lygos	pusfinalis.	„Bayern“ -	„Real“.	

EuroSport
	9.30,	12.30	Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žur-
nalas.	 9.45	 Motosportas.	 „GP3	 Serie“.	 10.45,	
18.45	Biliardas.	„WSA	Main	Tour“.	12.45	Mo-
tosportas.	„Porsche“	supertaurė.	13.30	Dviračių	
sportas.	„Tour	de	France“.	18.30	Dviračių	spor-
tas.	 Laida	 su	 Gregu	 LeMondu.	 20.45	 „Copa-
cabana“.	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 studija.	
21.15	Motosportas.	Savaitgalio	žurnalas.	21.30	
Motociklų	sportas.	Europos	čempionatas.	0.30	
Motosportas.	Pasaulio	čempionatas.	

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

dizainerį.
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Korio	gyvūnijos	

pasaulis“.
11.30	 „Stulbinamas	gyvū-

nijos	pasaulis“.
12.00	Natūralioji		

kulinarija	su		
Anabele	Lengbein.

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

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

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

(N-7).
20.00	Nematomas		

žmogus.
21.00	Detektyvas	„Niro	

Vulfo	mįslės.	
Motinos	paieškos“	
(N-14).

22.50	Erotinis	trileris	
„Laukinės	aistros	2“	
(N-14).

0.45	 „Nerami		
tarnyba“	(N-7).

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

patiekalai	per	15	
minučių.

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

12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	Juokingiausi	

Amerikos	namų	vaiz-
deliai.

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

kliūčių!	(N-7).
15.00	Krovinių	karai	(N-7).
16.00	Crisso	Angelo	iliuzi-

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

Didžiosios	Britanijos	
GP	lenktynės.

21.30	 „Klyvlendo		
šou“	(N-7).

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

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

(N-14).
0.55	 „CSI	kriminalistai“	

(N-14).
1.10	 „Komedija	„Lyga“	

(N-7).
1.45	 „Mastrichto	policija“	

(N-7).

9.00 	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės		
įvykių	apžvalga.

9.30	 Sveikatos		
užtaisas.

10.00	 „Objektas	11“	(N-7).
11.00	Reidas.	Eismo	įvykių	

kronika.
11.30	 „Gražuoliukas“.
12.30	Žymiausios		

pasaulio	vietos.
13.00	Rekordininkai.
13.30 	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.00	 „Atgal	į	jūrą“.
15.45	Mados		

legendos.
16.15	 „Tai	Či	nulis“		

(N-7).
18.00	 „Rani:	maištingoji	

princesė“	(N-7).
19.00	 „Karalienė		

Elžbieta	II:	
Aukščiausioji		
valdžia“.

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

„Kovotojas“	(N-14).
 23.05	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

23.35	Geros	savijautos	
gidas.

0.05	 Rekordininkai.
0.35	 Sveikatos		

užtaisas.

„BAngų mEdžiotojA“
Biografinė drama. JAV. 2011.
Režisierius Š.Maknamara.
Vaidina A.S.Rob, D.Kveidas, H.Hant.

Tikrais įvykiais paremtas filmas apie perspektyvią banglentininkę Betani 
Hamilton. Trylikametė sėkmingai sportuoja, vis laimi banglentininkų var-
žybose ir, atrodo, ji tiesiog sukurta būti vandenyje. Deja, mergaitę užpuola 
ryklys. Sportininkė praranda ranką ir visko mokosi iš naujo: kaip apsirengti, 
susitvarkyti ir... kaip vėl kovoti su bangomis stovint ant lentos.

tV3
16.10

rekomenduoja

„gyVEnimAS Ant rAtų“
nuotykių komedija. JAV, Vokietija, 
Didžioji Britanija. 2006.
Režisierius B.Sonenfeldas.
Vaidina R.Viljamsas, Č.Hains.

Manrou šeima ruošiasi į egzotišką 
kelionę. Bobas Manrou pažadėjo 
žmoną Džeimi ir vaikus nusivežti į 
Havajus. Kaip tyčia tuo pačiu metu 
Bobo bosas pasiunčia jį į Baulderį 
Kolorado valstijoje verslo reikalais. 

„Bruklino gEriAuSiEji“
kriminalinis trileris. JAV. 2009.
Režisierius A.Fukua.
Vaidina R.Giras, D.Čidlas, 
I.Hokas.

Policijoje moralę kiekvienas su-
pranta savaip. Paskutines dienas 
prieš pensiją čia dirbantis Edis 
nusivylęs teisingumo sistema, o 
narkotikų skyriaus pareigūnas Se-
las pasiryžęs viskam, kad užtikrintų 
savo šeimai geresnį gyvenimą. 

„žmoguS BE prAEitiES“
trileris. Kanada. 2010.
Režisierius R.Libermanas.
Vaidina S.Ostinas, E.Sera, 
A.Byčas.

Paslaptingas nepažįstamasis šia-
me filme neturi vardo, pavardės, 
praeities ir neturi ko prarasti. Įdo-
miausia tai, kad jį medžioja ne 
tik FTB, bet ir nuožmiausi Rusijos 
gangsteriai.

lnk
20.00

tV3
21.05

lnk
23.55
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Madagaskaro		

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

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

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	Drama	„Robinzonas	

Kruzas“	(N-7).
13.05	 Juokingiausi	Amerikos	

namų	vaizdeliai.
13.50	 „Madagaskaro		

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

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

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

meluoja	geriau“	(N-7).
17.15	 TV	serialas	„Moterys	

meluoja	geriau“	(N-7).
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	
19.25	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	Aklos	vestuvės	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	TV	serialas	„Privati	

praktika“	(N-7).
23.00	Komedija	„Jei	tai	

būtų	tiesa“	(N-7).
1.00	 TV	serialas	„Tikrasis	

teisingumas“	(N-14).
1.50	 „24	valandos“	(N-7).

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

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

Teksaso	reindžeris“	.
8.45	 Veiksmo	f.	

„Paskutinis	veiksmo	
filmų	herojus	(N-7).

11.15	Nuotykių	filmas	šei-
mai	„Šuo	vampyras“.

13.00	 „Agentas	Šunytis“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

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

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

Lietuva.
17.50	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	 Tikras	gyvenimas.	

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

20.25	K11.	Komisarai	tiria.	
Nuotaka,	kuri	žinojo	
per	daug	(N-7).

21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	
22.10	TV	serialas	

„Juodasis	sąrašas“.
23.10	TV	serialas	„Judantis	

objektas“	(N-7).
0.10	 „Havajai	5.0“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	„Nikita“.
2.00	 TV	serialas	„Čakas“.

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“	
(N-7).

10.00	2014	m.	Dainų	šven-
tė.	Dainų	diena	„Čia	
mūsų	namai“.

14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Taip.	Ne.
15.00	TV	serialas	„Šerloko	

Holmso	sugrįžimas“.
16.00	TV	serialas	

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

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.30	TV	serialas	„Naisių	
vasara“.

19.30	Nacionalinė	paieškų	
tarnyba.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Dokumentinio	kino	

vakaras.	„Karo	pra-
džia“	(subtitruota).

22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	TV	serialas	„Rojus	

Lietuvoj“.
23.00	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

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

 18.30 	 TV	serialas	
	 „Naisių	vasara“

 13.05 	 Juokingiausi	
Amerikos	namų	vaizdeliai

 7.50 	 „Volkeris,	Teksaso	
	 reindžeris“

Pirmadienis

„Meilės bilietas naMo“
Komedija. Vokietija. 2008.
Režisierius S.Vigas.
Vaidina V.Hegenbartas, J.Vaigendas, O.Bucas.

Džekė yra įsimylėjusi Frederiką iš turtingos ir įtakingos šeimos. Deja, ji 
neįtinka Frederiko mamai. Frederikas, nepaisydamas motinos nuomonės, 
vis dėlto pasiperša Džekei ir ši skuba pas savo tėvą pranešti džiugių 
naujienų. Ir staiga įsimylėjėlė sutinka ją įskaudinusį Tomą, kuris iki šiol 
nesutinka su Džeke skirtis. Džekė visaip bando jį perkalbėti, bet Tomas 
vis dar myli savo žmoną ir nenori jos paleisti.

rekomenduoja

tV8
21.05

„Jei tai būtų tiesa“
Komedija. JAV. 2005.
Režisierius M.Votersas.
Vaidina R.Viterspun, M.Rufalas, 
D.Lougas.

Apželdintojas Deividas San Fran-
siske randa nuostabų butą. Paaiš-
kėja, kad ten vaidenasi buvusios 
nuomininkės daktarės Elžbietos 
dvasia. Ji turi sunkumų pomirti-
niame gyvenime. Deividas pra-
deda domėtis Elžbietos gyveni-
mu. Tačiau nejučia susidomi ir 
saviškiu. Kaip susiklostys jųdviejų 
likimai?

„Pagieža“
Siaubo filmaS. JAV, Vokietija, 
Japonija. 2004.
Režisierius T.Šimidzu.
Vaidina S.M.Gelar, B.Pulmanas.

Netoli Tokijo esančiame name 
kadaise įvyko žiauri ir nesuvokiama 
žmogžudystė. Dvasios nebegali 
ilsėtis ramybėje, todėl išlieja savo 
rūstybę visiems žmonėms, kurie 
nutaria apsigyventi nuostabaus 
grožio name. Jauna studentė 
amerikietė Karen Davis atvyksta 
į Japoniją pagal savanorių darbo 
ir mokslo programą.

„tikrasis teisinguMas“
SerialaS. JAV. 2011.
Režisierius S.Sigalas.
Vaidina S.Sigalas, V.Stiuartas, M.Ori.

Elaidžas Keinas - specialiųjų pajėgų 
grupės vadovas, kurio valioje - Siet-
lo policininkai, tiriantys didžiausio 
masto bylas šiaurės vakaruose. Kei-
nas ir jo komanda imasi kiekvienos 
užduoties, pasiekiančios jų rada-
rus. Nuo smulkiausių narkotikų 
prekeivių iki žudikų maniakų - pro 
jų akis nepraslysta nė vienas.

tV3
23.00

tV6
23.00

tV3
1.00

tV8
7.45,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.40	Meilės	konvejeris.	
9.40	 „Linksmieji	 draugai“.	 10.10	 Senoji	 animacija.	
10.50	„Kalnų	trobelė“	(N-7).	12.40,	16.00	Gydytojai.	
13.35,	19.00	„Apkabink	mane“.	14.30,	20.35	„Mote-
rys	meluoja	geriau“.	17.00,	23.45	Valgyk	ir	lieknėk.	
18.00,	22.55	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaiku-
čiai.	21.05	Komedija	„Meilės	bilietas	namo“.	

info tV
5.50,	13.45	Padėkime	augti.	6.15,	16.20	Ne	vie-
nas	kelyje.	6.50	Pagalbos	skambutis.	7.35,	9.30	
Savaitės	 kriminalai.	 8.05	 Apie	 žūklę.	 8.30	 Šefas	
rekomenduoja.	 9.00	 Žinios.	 9.55,	 11.50	 Doku-
mentinis	f.	„Mus	supantis	pasaulis“.	10.50,	12.45	
Dokumentinis	f.	„Rojaus	sodai“.	14.15	Valanda	su	
Rūta.	15.50	Savaitės	kriminala.	17.00	Info	diena.	

Pbk
9.00,	 11.00,	 14.00	 Naujienos.	 9.25	 Kontrolinis	
pirkimas.	 9.55	 Gyventi	 sveikai.	 11.35	 Mūsų	 lai-
kais.	 12.30	 Metas	 pietauti.	 13.10,	 14.20	 Šįvakar	
su	A.Malachovu.	15.50	J.Menšovos	laida.	16.40	
Mados	 nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	
Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.35,	23.00	Lietuvos	
„Laikas“.	21.00	„Departamentas“.	23.05	Vladimi-
ras	Vorošilovas.	Visas	gyvenimas -	žaidimas.		

ren
6.55	Animacinis	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.00	
Nemeluok	 man!	 9.50	 Šeimos	 dramos.	 10.45	
Kviestinė	vakarienė.	11.45	Mirtis	kaip	stebuklas.	
12.35	Lobių	medžiotojai.	15.35	Žiūrėti	visiems!	
13.30	Senųjų	planetų	architektai.	14.25	Žvaigž-
džių	 vartų	 sargybiniai.	 15.20	 Žiūrėti	 visiems!	
16.15	 Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	
19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	
Kviestinė	vakarienė.	21.25	Tikra	virtuvė.	

tV Polonia
10.20,	 18.20,	 22.45	 Polonija	 užsienyje.	 10.30	
Lenkų	 pasakos	 ir	 sakmės.	 „Baziliskas“.	 10.40	
Animacinis	 f.	 10.50	 „Detektyvai	 atostogauja“.	
11.25	„Laukinė	Lenkija“.	12.00	Made	in	Poland.	
12.40,	17.55,	1.45	„Galerija“.	13.05,	18.55	„Sul-
tinio	 kubelis“.	 13.25,	 18.50,	 21.40	Galvosūkis.	
13.35	Žinios.	13.50	„Pas	poną	Dievą	sodelyje“.	
15.40	 Kultūringieji	 PL.	 16.40	 Lenkų	 valgiai.	
17.00	„Zlotopolskiai“.	17.30	Sveikatos	ir	grožio	
alchemija.	18.30	TV	ekspresas.	19.25	II	pasau-
linio	karo	enciklopedija.	19.55	„Garbės	laikas“.	
20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	
prognozė.	 21.50	 	 „Aš	 jums	 parodysiu!“	 23.00		
Polonia	 24.	 23.45	 „Komisaras	 Aleksas“.	 1.30	
Klajūno	užrašai.	2.15	 „Detektyvai	atostogauja“.	
2.45	Animacinis	f.		
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Ekstrasensai	detekty-

vai	(N-7).
9.00	 Rosamunde	Pilcher.	

Romantinė	drama	
„Baltosios	balandės	
paslaptis“	(N-7).

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

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

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

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

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

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

sprogimo	teorija“.
20.00	 TV	serialas	„Didžiojo	

sprogimo	teorija“	(1).
20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	 Kriminalinė	drama	

„Sumokėti	viską“	(N-7).
23.35	 „Vampyro	dienoraš-

čiai“	(N-14).
0.30	 „Mentalistas“	(N-7).
1.25	 „Laukinis“	(N-7).
2.25	 Bamba	TV	(S).

7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 Pažabok	stresą!	
8.00	 Girių	takais.
8.30	 Šiandien	kimba.
9.00	 Kitoks	pokalbis	(N-7).
10.00	Nuoga	tiesa.	„Ar	

V.Putino	šlovintojai	-	
Lietuvos	išdavikai?“

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

pasaulio	gyvūnai“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	 „Mikropasauliai“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Froido	metodas“	.
19.50, 23.45	 „Deimantų	

medžiotojai“	(N-7).
21.00	Nuoga	tiesa.	„Ar	

pašalpininkai	turi	ati-
dirbti	visuomenei?“	.

22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	Pasaulis	X	(N-7).
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.25	 „Miestai	ir	žmonės“.
1.30	 „Mikropasauliai“
2.05, 3.45, 5.25	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.40, 4.20	Reporteris.
3.10, 4.50	Gongo	Gangas.
6.00	 „Gamtos	pasaulis“.
6.10	 „Kelionė	į	Rio	1.	

Urugvajus“.

8.05	 „Brolių	Grimų	pasa-
kos“.	6	s.	„Užkeiktas	
princas“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Kine	kaip	kine.
11.55	 Istorinė	drama	

„Skrydis	per	Atlantą“.
13.30	Dokumentinis	f.	

„2000	km	istorijos.	
žygis	žirgais	iki	
Juodosios	jūros“.

14.30	Šventadienio	mintys.
15.00	Septynios	Kauno	

dienos.
15.30	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
16.20	Būtovės	slėpiniai.	
17.05	Smegenų	paslaptys.	

Apie	kompozitorių	
Igorį	Stravinskį.

17.15	Laiko	portretai.	
Vardas	-	Sandra.

18.05	 2014	m.	Lietuvos	
Dainų	šventė	
„Čia	-	mano	namai“.	
Kanklių	koncertas	
„Skambėkite,	kanklės“	
Šv.Jonų	bažnyčioje.

20.05	2014	m.	Lietuvos	
Dainų	šventė	„Čia	-	
mano	namai“.	Teatro	
dienos	baigiamasis	
spektaklis	„Jau	sau-
lelė“.

22.15	 „Žemės	stulpai“	(N-7).
24.00	Panorama.	
0.25	 Linija,	spalva,	forma.

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Berniukas	ir	vove-

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

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00	Linksmieji		
žvėreliai.

10.30	 „Sodininkų		
pasaulis“.

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

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

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

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

„Iš	kokios	tu		
planetos?“	(N-14).

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

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

vitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Juokingiausi	
Amerikos		
namų	vaizdeliai.

10.00	 „Beverli		
Hilsas	90210“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Viskas		
teisėta“	(N-7).

13.00	 „Simpsonai“	
	(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas		

ir	Staleris“	(N-7).
18.00	 „Viskas		

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

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

rusiški	kadrai		
(N-7).

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

„Pagieža“		
(N-14).

0.55	 „CSI	kriminalistai“	
(N-7).

1.45	 „Mastrichto	policija“	
(N-7).

9.00	 Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

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

10.30	Mados	legendos.
11.00	 „Neatrastieji“		

(N-7).
12.45	 „Objektas	11“		

(N-7).
13.45	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.15	 „Karalienė		
Elžbieta	II:	
Aukščiausioji		
valdžia“.

15.15	 „Paskutinis	legio-
nas“	(N-7).

17.00	Rekordininkai.
17.30	Klaipėdos		

savaitė.	Savaitės	
įvykių	apžvalga.

18.00	 „Įkalčiai“	(N-7).
19.00	 „Kupidonas“	(1).
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Žymiausios		

pasaulio	vietos.
20.50	Kino	akademija.	

„Rizikos	riba“.
22.50	Balticum		

TV	žinios.
23.05	 „MS1:	Kalėjimo	

griūtis“	(N-14).

 8.05 	 „Brolių	Grimų	
	 pasakos“

 11.00 	 Pasaulis	X 12.00 	 TV	serialas	
	 „Svotai“

 20.50 	 Kino	akademija.	
	 „Rizikos	riba“

 10.00 	 „Beverli	
	 Hilsas	90210“

 21.00  	„Iš	kokios	tu	
	 planetos?“

TV PROGRAMAliepos 7 d.

Diva Universal 
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	„Ieškau	
top	 modelio“.	 7.30,	 10.50	 „Kardašianų	 šeimos	
aukštuomenės	 gyvenimas“.	 8.20,	 15.50,	 20.00,	
1.00	 „Išskirtiniai“.	9.10,	13.20,	18.20	 „Džuliana	
ir	 Bilas“.	 11.40,	 16.40,	 23.45	 „Tikra	 Holivudo	
istorija:	Taigeris	Vudsas“.	15.00,	19.10	„Nėščia	
su	aukštakulniais“.	20.50,	1.50	„Kortnė	ir	Chloja	
pavergia	Majamį“.	22.05	„Gyvenimas	kaip	šou“.		

Tv1000
8.55	 „Imperatoriškas	 klubas“.	 11.00	 „Nevykėlio	
prisiminimai“.	13.05	„Širdies	ritmu“.	15.00	„Sau-
lėlydis“.	17.20	„Ponia	Petigriu	gyvena	šia	diena“.	
19.00	„Laris	Kraunas“.	20.50	„Lūžis“.	22.55	„Pa-
vojingas	metodas“.	0.45	„Nuogas	vyras“.	

Discovery
7.00,	 11.50	 Kaip	 tai	 pagaminta?	 7.25,	 18.40	
Sandėlių	medžiotojai.	7.50,	19.05	Relikvijų	me-
džiotojai.	8.15,	15.25	Išgyventi.	9.10,	23.00	Vyras,	
moteris,	 gamta.	 10.05	 Aukso	 karštligė.	 10.55	
Didelės	statybos.	12.40	Apgavikai.	13.35	Važiavi-
mas.	14.30	Vairuotojai.	18.10	Aukcionų	karaliai.	
19.35	 Karai	 dėl	 bagažo.	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	
21.00	Upių	monstrai.	22.00	Išgyventi	kartu.		

naTional GeoGraphic
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Mercedes“	
automobilių	 gamyklos.	 11.00	 Statyba	 be	
taisyklių.	 12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	
Pabėgimas	 iš	 nacistų	 koncentracijos	 stovy-
klos.	15.00	Kojotų	antpuolis.	16.00	Pavojingi	
susitikimai.	 17.00	 Geriausi	 karo	 lakūnai.	
18.00	 Statyba	 be	 taisyklių.	 19.00	 Gelbėkis	
nelaimėje.	20.00	Iliuzionistai	Anglijoje.	21.00	
Skaičių	 žaidimai.	 22.00	 Žemės	 evakuacija.	
23.00	 Kontrabandininkai	 J.F.Kennedy	 oro	
uoste.	24.00	Iliuzionistai	Anglijoje.	1.00	Nak-
ties	programa.	

Travel
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00	 Naujo	
būsto	 paieška.	 Prancūzija;	 Londonas,	 An-
glija.	 9.00,	 13.00,	 18.00,	 22.00	 Kovos	 dėl	
bagažo.	 10.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	
11.00,	 17.00,	 23.00	 Tamsiausios	 Amerikos	
paslaptys.	 12.00,	 16.00	 Ekspedicija	 į	 Pietų	
Afriką.	15.00	Viešbučių	verslas.	16.30	Šūviai	
pasienyje.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 Niujor-
kas.	20.00	Naujo	būsto	paieška.	Panama;	nuo	
Teksaso	 iki	 Trinidado.	 21.00	 Čia	 Brazilija.	
1.00	Naktinė	programa.	

animal
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Mutantų	
planeta.	 8.15	 Mėlynosios	 planetos	 stebuklai.	
Pietų	Amerika.	9.10,	20.10	Namai	medžiuose.	
10.05,	14.40	Gyvenimas	laisvėje.	11.00	Gyvūnų	
teritorija.	12.20,	6.35	Viskas	apie	šunis.	12.50	
Gyvūnų	 jaunikliai:	 pirmieji	 žingsniai.	 13.45	
Gamta	 tokia,	kokia	yra.	15.30	Dikas	 ir	Domas	
skuba	 į	 pagalbą.	 16.30	 Šunys,	 katės	 ir	 kiti	
gyvūnėliai:	 pradinis	 kursas.	 17.25	 Kelias	 iš	
prieglaudos.	 18.20	 Pandos	 nuotykiai.	 19.15	
Akvariumų	verslas.	21.05	Gyvenimas	 laisvėje.	
22.00	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 22.55	 Pragariška	
katė.	23.50	Gyvūnų	policija.	0.45	Rykliai.	

sporT1
11.00	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	11.30	
Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„Feyenoord“ -	„Vites-
se“.	 13.20	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „Mariti-
mo“ -	„FC	Porto“.	15.10	VTB	Vieningoji	krepšinio	
lyga.	„Triumph“ -	Vilniaus	„Lietuvos	rytas“.	17.00	
Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„SC	Cambuur“ -	„PSV	
Eindhoven“.	19.00	Pasaulio	galiūnų	čempionatas.	
20.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 Klaipėdos	
„Neptūnas“ -	„Triumph“.	21.45	NBA	Action.	Krep-
šinio	 lygos	 apžvalga.	 22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Memfio	 „Grizzlies“ -	 Oaklendo	 „Warriors“.	 24.00	
Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.		

viasaT sporT BalTic
8.40	Motosportas.	Nascar	400	mylių	lenktynės.	
13.10	 „Formulė-1“.	 Didžiosios	 Britanijos	 GP	
kvalifikacija.	14.30	„Formulė-1“.	Didžiosios	Bri-
tanijos	GP	lenktynės.	16.40	Krepšinis.	Eurolyga.	
„Galatasaray“ -	 „Barcelona“.	 18.30	 Motospor-
tas.	Žiedinės	lenktynės.	Švedija.	20.30	Futbolas.	
Anglijos	Premier	lyga.	„Arsenal“ -	„Aston	Villa“.	
22.20	Futbolas.	Anglijos	Premier	 lyga.	„Swan-
sea“ -	„Manchester	United“.	0.10	Krepšinis.	Eu-
rolyga.	 „Olympiacos“ -	 „Real“.	 2.00	 Krepšinis.	
Eurolyga.	„Maccabi“ -	„Emporio	Armani“.	

eUrosporT
9.30,	 12.30	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 žur-
nalas.	9.45	Motosportas.	Savaitgalio	apžvalga.	
10.00,	 12.45,	 14.15,	 24.00	 Dviračių	 sportas.	
„Tour	 de	 France“.	 11.00,	 14.00,	 18.00,	 1.00	
Dviračių	 sportas.	 Laida	 su	 Gregu	 LeMondu.	
11.15,	21.45	Sporto	linksmybės.	11.30	Jojimas	
su	kliūtimis.	„Gucci	Gold	Cup“.	18.15	Pasaulio	
futbolo	čempionato	apžvalga.	18.25	Motospor-
tas.	 Pasaulio	 čempionatas.	 19.55	 Motociklų	
sportas.	 Europos	 čempionatas.	 20.30,	 1.15	
Biliardas.	 „WSA	 Main	 Tour“.	 22.00	 Imtynės.	
WWE	žurnalas.	22.30	„Copacabana“.	Pasaulio	
futbolo	 čempionato	 studija.	 23.05	 Imtynės.	
WWE	archyvai.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.25 	 TV	serialas	
	 „Mentalistas“

 17.20 	 „Mikropasauliai“  13.45 	 „Džeronimas“ 17.30 	 Popietė	su	
Algimantu	Čekuoliu

 8.50 	 „Gyvenimas	ant	
	 ratų“

 16.45 	 „Moterys	meluoja	
	 geriau“

TV8
7.55,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.50	Meilės	kon-
vejeris.	9.45	„Linksmieji	draugai“.	10.15	Senoji	
animacija.	10.50	„Meilės	bilietas	namo“.	12.40,	
16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	mane“.	
14.30,	20.35	 „Moterys	meluoja	geriau“.	17.00,	
23.40	 Valgyk	 ir	 lieknėk.	 18.00,	 22.45	 „Meilė	
gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	ani-
macija.	21.05	Drama	„Zandbergeno	kerai“.	

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

PBK
9.00,	 11.00,	 14.30	 Naujienos.	 9.25	 Kontrolinis	
pirkimas.	9.55	Gyventi	sveikai.	11.35	Mūsų	laikais.	
12.30	Metas	pietauti.	13.10	Kelionės	užrašai.	13.35	
Jie	 ir	mes.	14.45	 „Gražuolė“.	15.55	 J.Menšovos	
laida.	16.50	Mados	nuosprendis.	17.55	Šventinis	
koncertas.	 20.00	 Laikas.	 20.35,	 23.00	 Lietuvos	
„Laikas“.	21.05	„Departamentas“.	23.10	Andrejus	
Miagkovas.	0.10	Informacinė	laida.	

REn
6.55	 Animacinis	 f.	 7.15	 Tinkamas	 vaistas.	 8.05	
Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	 10.50	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.50	 Apokalipsės	 šešėlis.	
13.25	Galaktikos	žvalgai.	15.30	Mano	nuostabūs...	
16.20	 Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	
19.15	 Naujienos.	 19.20	 Tinkamas	 vaistas.	 20.20	
Kviestinė	vakarienė.	21.25	Pragaro	virtuvė.	22.50	
Pasaulio	paslaptys	su	A.Čapman.	23.50	„NEXT“.	

TV PolonIa
7.05	„Zet“	ir	TVP2	vasara	2014 -	Kolobžegas	(1).	
8.05	 Lenkų@lenkų	 žodynas.	 8.40	 „Tėvas	 Ma-
teušas“.	10.20,	18.20,	22.45	Polonija	užsienyje.	
10.30	 Lenkų	 pasakos	 ir	 sakmės.	 „Apie	 kalvį	 ir	
velnią“.	 10.40	 Animacinis	 f.	 10.50,	 2.15	 „Šeši	
milijonai	 sekundžių“.	 11.25	 „Laukinė	 Lenkija“.	
12.00,	23.00		Polonia	24.	12.40,	17.55,	1.45	„Dvi	
medalio	pusės“.	13.05,	18.55		„Sultinio	kubelis“.	
13.30,	 18.50,	 21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	
3.00	 Žinios.	13.50	 „Londoniečiai“.	14.50	 „Mir-
tina	ugnis“.	15.50	 „Zet“	 ir	 TVP2	vasara	2014 -	
Kolobžegas	 (1).	 17.00	 „Zlotopolskiai“.	 17.30		
Istorijos	 aktualijos.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 19.30	
II	pasaulinio	karo	enciklopedija.	19.55	 „Garbės	
laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	spor-
tas	ir	orų	prognozė.	21.50,	3.45	„Naujokė“.	23.45	
„Saitai“.	2.40	Animacinis	f.	

DIVa UnIVERsal 
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Orindžo	 apygardos	 namų	
šeimininkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	„Ieškau	top	
modelio“.	 7.30,	 10.50	 	 „Kardašianų	 šeimos	 aukš-
tuomenės	gyvenimas“.	8.20	„Tikra	Holivudo	istorija:	
10	pačių	netikėčiausių	 istorijų“.	9.10,	13.20,	18.20	
„Džuliana	 ir	 Bilas“.	 11.40	 „Tikra	 Holivudo	 istorija:	
Taigeris	Vudsas“.	15.00,	19.10	„Nėščia	su	aukštakul-
niais“.	15.50,	20.50,	23.20	„Kortnė	ir	Chloja	pavergia	
Majamį“.	 16.40,	 20.25,	 22.55	 „Išskirtiniai“.	 20.00,	
22.30	„Vakarėliai	tęsiasi“.	21.40	„Mados	kontrolė“.	

TV1000
11.05	„Laris	Kraunas“.	12.55	„Ponia	Petigriu	gyvena	
šia	diena“.	14.35	„Protas	ir	jausmai“.	17.00	„Prie-
globstis“.	19.05	„Gladiatorius“.	21.05	„Tėve	mūsų,	
kuris	esi	medyje“.	23.05	„Žmogus-voras	2“.	

DIscoVERy
7.00,	11.50,	20.00	Kaip	tai	veikia?	7.25,	18.40	San-
dėlių	medžiotojai.	7.50	Relikvijų	medžiotojai.	8.15	
Išgyventi.	9.10	Vyras,	moteris,	gamta.	10.05	Aukso	
karštligė.	10.55	Didelės	statybos.	12.40	Apgavikai.	
13.35	Automobilių	dirbtuvė.	14.30	Penktoji	pavara.	
15.25	Purvinas	darbelis.	18.10	Aukcionų	karaliai.	
19.05	Nekilnojamojo	turto	agentai.	19.35	Karai	dėl	
bagažo.	21.00	Degtindariai.	22.00	Mafija.	

naTIonal GEoGRaPhIc
	 8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Jaguar-XJ“	
automobilių	gamyklos.	 11.00	Statyba	be	 tai-
syklių.	 12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	 Skai-
čių	 žaidimai.	 14.00	 Iliuzionistai	 Anglijoje.	
15.00	 Nesugaunama	 katė.	 16.00	 Pavojingi	
susitikimai.	 17.00	 Antrasis	 pasaulinis	 karas.	
18.00	 Statyba	 be	 taisyklių.	 19.00	 Mokslo	
šėliojimai.	 20.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 21.00	
Nenugalimųjų	 dvikova.	 22.00	 Mokslo	 šėlio-
jimai.	 23.00	 Kontrabandininkai	 J.F.Kennedy	
oro	 uoste.	 24.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 1.00	
Nakties	programa.	

TRaVEl
	 7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00,	 14.00	 Būsto	
paieška.	 Roma,	 Italija;	 Meksika.	 9.00,	 13.00,	
18.00	Kovos	dėl	bagažo.	10.00,	24.00	Paminklų	
paslaptys.	 11.00,	 17.00,	 23.00	 Tamsiausios	
Amerikos	 paslaptys.	 12.00,	 16.00	 Ekspedicija.	
15.00	Viešbučių	verslas.	19.00,	22.00	Amerikos	
maistas.	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 21.00	
Didžiausios	paslaptys.	Vatikanas.	1.00	Naktinė	
programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 Žalioji	enciklopedija.
7.00	 „Madagaskaro		

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

sūkuryje“	(N-7).
10.10 	„Visada	sakyk	visada“.
11.15	Aklos	vestuvės	(N-7).
12.20	 „Juodoji	skylė“	(N-7).
12.50	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Madagaskaro		

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

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

meilė“	(N-7).
16.45	 „Moterys	meluoja	

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

kas.	Vasara	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	Veiksmo	drama	

„Agentūra	
S.K.Y.D.A.S.“	(N-7).

23.00	Drama	„Netikėta	
meilė“	(N-7).

1.15	 „Tikrasis	teisingumas“.
2.05	 „24	valandos“	(N-14).

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

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

reindžeris“	(N-7).
8.50	 Nuotykių	komedija	

„Gyvenimas	ant	ratų“.
10.50	 Veiksmo	komedija	

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

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

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

Brazilija	2014.	Orai.
19.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Konkurentai“.	Šeimų	
dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

20.25	 K11.	Komisarai	tiria.	
Mirtinas	kėlinys	(N-7).

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

Brazilija	2014.	Orai.
22.10	Trileris	„Gundytoja“.
0.25	 TV	serialas		

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

(N-7).
2.15	 TV	serialas		

„Išrinktieji“	(1)	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Dokumentinis	f.	

„Karo	pradžia“.	
12.00	Didieji	Žemaičių	

Kalvarijos	atlaidai.	
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
15.00	TV	serialas	„Šerloko	

Holmso	sugrįžimas“.
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Pagalbos	ranka.
17.30	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu	
(subtitruota).

18.00	Šiandien.	Sportas.	
Orai.

18.30	TV	serialas	„Naisių	
vasara“.

19.30	Bėdų	turgus.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Emigrantai.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.	
22.45	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Pusfinalis.	

1.00	 Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

1.30	 TV	serialas	„Senis“.

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

8.00	 Ekstrasensai		
detektyvai	(N-7).

9.00	 Amerikietiškos	imty-
nės	(N-7).

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	TV	serialas	„Svotai“	
(N-7).

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

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

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

sprogimo	teorija“.
20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Romantinė	komedija	

„Nuotaka	iš	anapus“.
23.20	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

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

1.10	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.10	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Deimantų	medžiotojai“.	
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	24/7.
13.00	Viskas	bus	gerai!	
14.00	 „Mikropasauliai“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	 „Mikropasauliai“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Froido	metodas“.
19.50	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
21.00	Patriotai	(N-7).
22.00	Reporteris.	
22.45	Nuoga	tiesa.	„Ar	

pašalpininkai	turi	ati-
dirbti	visuomenei?“

23.45	 „Deimantų	medžioto-
jai“	(N-7).

0.45	 Reporteris.	Orai.
1.25	 Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.
1.30	 Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“.
2.05, 3.45, 5.25	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.40, 4.20	Reporteris.
3.10, 4.50	Gongo	Gangas.
6.00	 „Gamtos	pasaulis“.
6.10	 „Kelionė	į	Rio	2.	

Argentina“.
6.55	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 Krikščioniškoji	
Lietuva.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Vilniaus	Karoliniškių	

muzikos	moky-
klai	-	40.	Koncertas	
Nacionalinėje	fil-
harmonijoje	„Mano	
mokykla“.	

12.50	Dokumentinis	f.	
„Dangaus	sodai“.	

13.45	 „Džeronimas“.
14.05	 „Mažasis	princas“.
14.30	Pagalbos	ranka.
15.00	Dingusios	civilizaci-

jos.	1	d.	
15.30	Linija,	spalva,	forma.
16.20	Būtovės	slėpiniai.	
17.15	Laiko	portretai.	

Cezario	grupė.	Žinia	
tarp	eilučių.

18.05	 „Prokurorai“.
19.00	Kultūra.	Aktorius	

Laimonas	Noreika.	
19.30	Septynios	Kauno	

dienos.
20.00	Pasaulio	dokumen-

tika.	„Įkyrių	minčių	
nelaisvėje“.

21.00	Prisiminkime.
21.10	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
24.00	Panorama.
0.25	 „Žemės	stulpai“	(N-7).
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liepos 8 d.

 20.20 	 Reidas.	Eismo
	 įvykių	kronika

 9.30 	 Tavo	augintinis 10.30 	 „Sodininkų	
	 pasaulis“

AnimAl
7.00,	 11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 7.25,	 15.30	
Dikas	 ir	 Domas	 skuba	 į	 pagalbą.	 8.15,	 16.30	
Šunys,	katės	ir	kiti	gyvūnėliai:	pradinis	kursas.	
9.10	Kelias	iš	prieglaudos.	10.05	Pandos	nuo-
tykiai.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20	Viskas	apie	
šunis.	12.50	Liūto	riaumojimas.	13.45	Gamta -	
tokia,	kokia	ji	yra	su	Deivu	Selmoniu.	14.40	Gy-
venimas	laisvėje.	17.25	Mažylių	planeta.	18.20	
Kaip	 tapti...	 tigru.	 19.15	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	
20.10	 Pragariška	 katė.	 21.05	 Šeimos	 safaris.	
22.00	 Gyvūnų	 prieglauda.	 22.55,	 23.25	 Styvas	
Irvinas:	gelbėjant	laukinę	gamtą.	23.50	Gyvūnų	
policija.	0.45	Žvėrių	žemė	su	D.Selmoniu.	

Sport1
11.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 CSKA -	
„Nizhny	Novgorod“.	13.00	Portugalijos	„Primei-
ra“	lyga.	„Gil	Vicente“ -	„FC	Porto“.	15.00	NBA	
krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“ -	Majamio	
„Heat“.	Pirmas	susitikimas.	Finalas.	17.00	NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	18.00	Čempi-
onai	LT.	Tarptautinis	 laisvųjų	 imtynių	 turnyras.	
19.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	
20.00	Europos	taurė	(Eurocup).	Klaipėdos	„Nep-
tūnas“ -	 „Radnicki“.	21.45	NBA	Action.	Krepši-
nio	 lygos	 apžvalga.	 22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Indianos	„Pacers“ -	Klievlendo	„Cavaliers“.	

ViASAt Sport BAltic
11.00	Futbolas.	Ispanijos	supertaurė.	„Atletico“ -	
„Barcelona“.	12.50	Futbolas.	Ispanijos	supertau-
rė.	„Barcelona“ -	„Atletico“.	14.50	Futbolas.	An-
glijos	 Premier	 lyga.	 „Liverpool“ -	 „Manchester	
United“.	16.40	Motosportas.	Nascar	400	mylių	
lenktynių	 apžvalga.	 17.40	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Panathinaikos“ -	CSKA.	19.30	Krepšinis.	Euro-
lyga.	„Maccabi“ -	„Emporio	Armani“.	21.20	Fut-
bol	Mundial	žurnalas.	21.50	Krepšinis.	Eurolyga.	
„Olympiacos“ -	 „Real“.	 23.40	 Futbolas.	 UEFA	
Europos	lyga.	„Sevilla“ -	„Valencia“.	1.30	Futbo-
las.	UEFA	Europos	lyga.	„Benfica“ -	„Juventus“.	

EuroSport
9.30,	12.30	Pasaulio	futbolo	čempionato	žurnalas.	
9.45,	13.45,	15.15,	23.30	Dviračių	sportas.	„Tour	
de	 France“.	 11.00,	 15.00,	 18.30,	 0.45	 Dviračių	
sportas.	Laida	su	Gregu	LeMondu.	11.15	Biliardas.	
„WSA	 Main	 Tour“.	 12.45,	 18.45	 Motociklų	
sportas.	 Europos	 čempionatas.	 20.00	 Pasaulio	
futbolo	 čempionato	 apžvalga.	 20.10,	 23.25	
Motosporto	apžvalga.	20.15	Motociklai.	Švedijos	
komandų	 lyga.	 22.00	 Motokrosas.	 Pasaulio	
čempionatas.	22.30,	1.00	„Copacabana“.	Pasaulio	
futbolo	 čempionato	 studija.	 23.00	 Motosportas.	
„Blancpain	Sprint	Series“.	1.35	Sporto	linksmybės.	
2.15	Motosportas.	Savaitgalio	apžvalga.	

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos		

linksmybės“.
8.40	 „Berniukas	ir	vove-

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

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00	Linksmieji	žvėreliai.
10.30	 „Sodininkų		

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

Gyvenimas	iš	naujo“	
(1)	(N-7).

13.00	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Draugai	VIII“	(N-7).
16.30	Linksmieji		

žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
17.50	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
20.00	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Drama	„Įtariamasis.	

Driu	Pitersono	gyve-
nimas“	(N-14).

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

23.40	 „Dūmas“	(N-14).
0.35	 „Žmogus	juodu	

apsiaustu“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo		

augintinis.
10.00	 „Beverli		

Hilsas	90210“		
(N-7).

11.00	 	„Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Viskas		
teisėta“	(N-7).

13.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

13.30	 „Univeras“		
(N-7).

15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Vampyrų		

žudikė“	(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(N-7).
18.00	 „Viskas		

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

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

(N-7).
21.30	Veiksmo	f.		

„Narsioji	širdis“	
(N-14).

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

1.10	 „CSI	kriminalistai“	
(N-7).

2.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio	vietos.

9.45	 „Įkalčiai“	(N-7).
10.45	 „Kupidonas“	(1).
11.45	 „Če	Gevara.	

	Antroji	dalis“		
(N-7).

14.05	Mados		
legendos.

14.35	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

15.35	 „Legendinis		
kovotojas“.

17.30	Geros	savijautos	
gidas.

18.00	 „Gražuoliukas“.
19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

20.50	 „Objektas	11“		
(N-7).

21.50	Balticum		
TV	žinios.

22.05	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

23.05	 „Karalienė		
Elžbieta	II:	
Aukščiausioji		
valdžia“.

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

„nEtikėtA mEilė“
Drama. Kanada, Jungtinė Karalystė, JAV. 2009.
Režisierius B.Kempas.
Vaidina A.Ekhartas, D.Fogleris, Dž.Eniston.

Našlys Berkas įsitikinęs, kad jau niekada nepatirs meilės džiaugsmo. 
Todėl jis visas paniręs į darbą - knygas ir seminarus. Užsimiršti kartais        
pavyksta, tačiau dažnai aplanko mintys apie vienatvę. Sykį per seminarą 
jis sutinka žavią moterį, ir ši jam neabejinga. Berkas nežino, kaip elgtis, 
nes jis jai taip pat kažką jaučia...

tV3
23.00

rekomenduoja

„ZAndBErgEno kErAi“
meloDrama. Vokietija. 2008.
Režisierė K.Mėder.
Vaidina J.Tremsal, M. Šulcas, 
I.Griubelis.

Magnusas ant kranto randa moterį 
be sąmonės. Atsigavusi ji negali pa-
sakyti nei savo vardo, nei iš kur esan-
ti. Gydytojas nesiryžta prognozuoti, 
kiek truks amnezija, tad Magnusas ją 
priglaudžia savo namuose. 

„AgEntūrA S.k.Y.d.A.S.“
Veiksmo Drama. JAV. 2013-2014.
Režisierius Dž.Vedonas.
Vaidina G.Klarkas, M.N.Ven,
B.Daltonas.

Po Niujorko mūšio pasaulyje kara-
liauja ne tik žinomi herojai „keršyto-
jai“, bet ir jiems grasinantys priešai.  
Tad Naujųjų laikų pasaulyje įkurta 
organizacija S.K.Y.D.A.S. rūpinasi, kad 
eilinių Žemės gyventojų nepasiektų 
jokios išskirtinių veikėjų galios.

,„nArSioji širdiS“
Veiksmo filmas. JAV. 1995.
Režisierius M.Gibsonas.
Vaidina M.Gibsonas, S.Marso, 
K.Makormak.

XIII a. Škotijoje Viljamas Volesas 
veda savo žmones į sukilimą prieš 
Anglijos karalių, suteikusį aukštuo-
menei „prima nocta“ teisę - privile-
giją pasiimti neturtingas nuotakas 
pirmajai nakčiai. 

tV8
21.05

tV6
21.30

tV3
22.00
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Madagaskaro		

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

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

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	Žvaigždžių	dešimtu-

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

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

Praimas“	(N-7).
13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Madagaskaro		

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

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

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

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

Hausas“	(N-7).
23.05	Romantinė	komedija	

„Likimo	skirtoji“.
1.00	 „Tikrasis	teisingumas“.
1.55	 „24	valandos“	(N-14).

6.00	 Labas	vakaras,	Lietuva.
6.35	 „Didysis	filmukų	šou“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

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

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

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

10.30	Tikras	gyvenimas.	
Konkurentai“.	

11.30	K11.	Komisarai	tiria.	
Nuotaka,	kuri	žinojo	
per	daug	(N-7).

12.10	 K11.	Komisarai	tiria.	
Mirtinas	kėlinys	(N-7).

12.55	 „Agentas	Šunytis“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	 „Pavogtas	gyvenimas“.
14.50	 „Be	kaltės	kalta“	(N-7).
17.00	 Labas	vakaras,	Lietuva.
17.50	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	Tikras	gyvenimas.	

„Sužadėtinis“.	
20.25	K11.	Komisarai	tiria.	

Milijono	vertės	san-
doris	(N-7).

21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	
22.10	 „Sąmokslo	teorija“.
0.55	 TV	serialas	„Nikita“	.
1.50	 „Išrinktieji“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“	.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 Pasaulio	futbolo	čem-

pionatas.	Pusfinalis.	
Vaizdo	įrašas	iš	Belo	
Orizontės.

13.00	TV	serialas	„Rojus	
Lietuvoj“.

14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Bėdų	turgus.
15.00	TV	serialas	„Užrašai	

apie	Šerloką	
Holmsą“	(N-7).

16.00	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
18.00	Šiandien.	Sportas.	

Orai.
18.30	TV	serialas	„Naisių	

vasara“.
19.30	Lietuva	gali.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Gyvenimas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Pasaulio	futbolo	

čempionato	apžvalga.	
22.45	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Pusfinalis.	

1.00	 Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

1.30	 TV	serialas	„Senis“.

 13.00 	 TV	serialas
	 „Rojus	Lietuvoj“

 14.50 	 TV	serialas
	 „Nuostabi	meilė“

 17.00 	 Labas	vakaras,	
	 Lietuva

Trečiadienis

„Likimo skirtoji“
Romantinė komedija. JAV. 2000.
Režisierius S.Federis.
Vaidina N.Henstridž, M.Vartanas, M.Rispolis.

Čarlis prieš pat vestuves išvyksta savaitgaliui į viešbutį be savo būsimos 
žmonos, pasinėrusios į grandiozinius vestuvių planus. Viešbučio lifte jis 
sutinka žvitrią, nerūpestingą Aną, kuri čia atvyko to paties kaip ir Čarlis. 
Greitai Čarlis supranta, kad nemyli savo būsimos žmonos. Jis įsimylėjo 
Aną. Bet ar Ana įsimylėjo jį?

rekomenduoja

tV3
23.05

„Nematomas myLimasis“
komedija. Vokietija. 2010.
Režisierius U.Baumanas.
Vaidina D. Amft, S.Liuka, 
L.Gregorovičius.

Jana turi viską, apie ką gali svajoti 
moteris - sėkmingą karjerą ir lai-
mingus santykius su idealiu vai-
kinu Maksu. Vieną dieną jos idilę 
sudrumsčia avarija... Jai po ratais 
papuola Tomas. Nors Jana ir nekalta, 
ją kamuoja kaltė, nes Tomui - koma. 
Iškart po avarijos merginai pasiper-
ša Maksas. Išvargusi mergina staiga 
ima regėti Tomo vėlę.

„39-oji byLa“
mistinis tRileRis. JAV. 2009.
Režisierius K.Elvartas.
Vaidina R.Zelvėger, A.Makšein,
 Dž.Ferland.

Geraširdė socialinė darbuotoja 
Emilė besirūpina vaikais iš pro-
blemiškų šeimų. Vieną dieną ant 
jos darbo stalo atsidūrusi byla Nr. 
39 leidžia moteriai suprasti vie-
na: visa jos ligšiolinė patirtis yra 
niekai, palyginti su šios šeimos 
istorija. Byla liudija - tėvai bandė 
nužudyti savo vienintelę dukrą - 
dešimtmetę Lilit.

„sąmoksLo teorija“
Veiksmo filmas. JAV. 1997. 
Režisierius R.Doneris. 
Vaidina M.Gibsonas, 
Dž.Roberts, P.Stiuartas. 

Džeris Flečeris - paranojiškas taksi 
vairuotojas, sugeriantis visą išgirstą 
informaciją. Keisčiausias ir netikė-
čiausias sąmokslo teorijas vyrukas 
skelbia internete ir didžiuojasi tu-
rįs penkis nuolatinius puslapio 
skaitytojus. Ir štai vieną dieną Dže-
ris pagrobiamas CŽV agentų. 

tV8
21.05

tV6
21.30

LNk
22.10

tV8
7.55,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.50,	10.15	Senoji	
animacija.	9.40	„Linksmieji	draugai“.	10.55	„Zand-
bergeno	 kerai“.	 12.40,	 16.00	 Gydytojai.	 13.35,	
19.00	 „Apkabink	 mane“.	 14.30,	 20.35	 „Moterys	
meluoja	 geriau“.	 17.00,	 23.55	 Valgyk	 ir	 lieknėk.	
18.00,	23.00	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vai-
kučiai.	21.05	Komedija	„Nematomas	mylimasis“.	

iNfo tV
5.00	Info	diena.	9.00	Žinios.	9.40,	12.15,	15.55	Dvi-
račio	šou.	10.05,	14.15	Yra	kaip	yra.	10.55,	16.20	24	
valandos.	11.30,	15.10	KK2.	12.45	Pagalbos	skam-
butis.	13.35	Ne	vienas	kelyje.	17.00	Info	diena.	

Pbk
5.50	 Lietuvos	 laikas.	 6.00	 TV	 kanalas	 „Labas	
rytas“.	9.00,	11.00,	14.25	Naujienos.	9.25	Kon-
trolinis	 pirkimas.	 9.50	 Gyventi	 sveikai.	 11.35	
Mūsų	 laikais.	 12.30	 Metas	 pietauti.	 13.30	 Jie	
ir	 mes.	 14.40	 „Gražuolė“.	 15.50	 J.Menšovos	
laida.	 16.45,	 3.55	 Mados	 nuosprendis.	 17.55	
Susituokime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	
20.55,	 23.30	 Lietuvos	 „Laikas“.	 21.20	 „Depar-
tamentas“.	 23.40	 Natalija	 Gvozdikova.	 Mylėti	
-	 reiškia	 atleisti.	 0.40	 Informacinė	 laida.	 1.10	
Naktinės	naujienos.	1.20	„Vaniušino	vaikai“.	

reN
7.00	Animacinis	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.10	Ne-
meluok	man!	9.55	Šeimos	dramos.	10.50	Kviestinė	
vakarienė.	11.45	Pasaulio	paslaptys	su	A.Čapman.	
12.40	 „NEXT“.	 14.30	 Mano	 nuostabūs...	 16.10	
Šeimos	dramos.	17.10	Nemeluok	man!	19.15	Nau-
jienos.	 19.20	 Tinkamas	 vaistas.	 20.20	 Kviestinė	
vakarienė.	 21.25	 Pragaro	 virtuvė.	 22.50	 Pasaulio	
paslaptys	su	A.Čapman.	23.45	„NEXT“.	

tV PoLoNia
	8.10	Žvaigždžių	keliu.	8.40	„Tėvas	Mateušas“.	
10.20,	 18.20,	 22.45,	 5.10	 Polonija	 užsienyje.	
10.30	 Lenkų	pasakos	 ir	 sakmės.	 „Dvylika	mė-
nesių“.	 10.50,	 2.15	 „Iki	 pertraukos	 0:1“.	 11.25	
„Laukinė	 Lenkija“.	 12.00,	 23.00,	 4.35	 Polonia	
24.	 12.40,	 17.55,	 1.45	 „Dvi	 medalio	 pusės“.	
13.05,	 18.55,	 5.20	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.25,	
18.50,	 21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Ži-
nios.	 13.50	 „Aš	 jums	 parodysiu!“	 14.50	 Rytų	
studija.	 15.25	 Okrasa	 laužo	 taisykles.	 Rūkyta	
varškė.	15.55	„Zet“	 ir	TVP2	vasara	2014	-	Ko-
lobžegas	(2).	17.00	„Zlotopolskiai“.	17.30,	6.45	
„Vilnoteka“.	18.30	TV	ekspresas.	19.30	II	pasau-
linio	karo	enciklopedija.	19.55	„Garbės	laikas“.	
20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	
orų	prognozė.	21.50,	3.45	„Orai	penktadieniui“.	
23.45	„Karininkas“.	2.45	Animacinis	f.		
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7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Ekstrasensai	detekty-
vai	(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane.
10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

„Laukinis“	(N-7).
12.00	TV	serialas		

„Svotai“	(N-7).
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

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

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

sprogimo	teorija“).
20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Trileris	„Nenatūrali	

mirtis“	(N-14).
23.15	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

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

1.05	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.05	 Bamba	TV	(S).

7.00	 Programa.
7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Deimantų	medžiotojai“
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	 Kitoks	pokalbis	(N-7).
13.00	 „Įspūdingiausi	gam-

tos	reiškiniai“	(N-7).
14.00	 „Mikropasauliai“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
17.20	Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Froido	metodas“.
19.50	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
21.00	 Kitoks	pokalbis	(N-7).
22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	Patriotai	(N-7).
23.45	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.25	 „Miestai	ir	žmonės“.
1.30	 Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“.
2.05, 3.45, 5.25	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.40, 4.20	Reporteris.
3.10, 4.50	Gongo	Gangas.
6.00	 „Gamtos	pasaulis“.
6.10	 „Kelionė	į	Rio	3.	Čilė“.
6.55	 „Miestai	ir	žmonės“.

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

šventė.	Estrados	
klasikos	vakaras.

13.30	Prakalbintas	medis.	
Suvalkija.	2001	m.

13.55	Vakaras	su	Josephu	
Calleja	Maltoje.	

15.30	Legendos.
16.20	Būtovės	slėpiniai.	
17.00	 ...formatas.	Poetas	

Marius	Burokas.
17.15	Laiko	portretai.	

Karščiuojančios		
dainos.

18.05	Lietuvių	dokumenti-
ka.	„Mes“.	2003	m.	
Rež.	L.Augutis.

19.00	2014	m.	Lietuvos	
Dainų	šventė	„Čia	-	
mano	namai“.	Šokių	
diena	„Sodauto“	
Lietuvos	futbolo	
federacijos	stadione.

21.30	Kultūros	savanoriai.
22.00	2014	m.	Lietuvos	

Dainų	šventė	
„Čia	-	mano	namai“.	
Pučiamųjų	orkestrų	
koncertas	„Vario	
audra“.

24.00	Panorama.	Sportas.	
Orai.

0.25	 „Prokurorai“.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Draugai	VIII“		

(N-7).
7.50	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos		

linksmybės“.
8.40	 „Berniukas	ir		

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

ateivius.	Lemiama	
kova“.

10.00	Linksmieji		
žvėreliai.

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

Gyvenimas		
iš	naujo“	(N-7).

13.00	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Draugai	VIII“	(N-7).
16.30	Linksmieji		

žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
17.50	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
20.00	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Trileris	„Kaulų	kolek-

cininkas“	(N-7).
23.20	 „Gyvenimas	pagal	

Harietą“	(N-7).
0.15	 „Dūmas“	(N-14).
1.10	 „Žmogus	juodu	

apsiaustu“	(N-7).

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas		
(N-7).

10.00	 „Beverli		
Hilsas	90210“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Viskas		
teisėta“	(N-7).

13.00, 21.00	 „Rezidentai“	
(N-7).

13.30, 20.00	 „Univeras“	
(N-7).

15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Vampyrų		

žudikė“		
(N-7).

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

18.00	 „Ieškotojas“		
(1)	(N-7).

19.00, 0.55	 „CSI	Majamis“	
(N-7).

21.30	Mistinis		
trileris	„39-oji	byla“	
(N-14).

23.45	Filmo		
pertraukoje		
23.45-23.50	-	Kitoks	
futbolo	čempionatas	
(N-7).

23.55	Europos	pokerio	
turas	(S).

1.45	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

9.45	 „Karalienė		
Elžbieta	II:	
Aukščiausioji		
valdžia“.

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	Sveikatos		

užtaisas.
12.15	 „Gražuoliukas“.
13.15	 „Tai	Či	nulis“		

(N-7).
15.00	Geros	savijautos	

gidas.
15.30	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

16.00	 „Laukinių	vakarų	
Pelenė“.

17.30	Mados		
legendos.

18.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Rekordininkai.
20.50	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
21.50	Balticum	TV	žinios.
22.05	 „Tobulas		

nusikaltimas“		
(N-14).

23.55	Sveikatos	užtaisas.

 19.00 	 2014	m.	Lietuvos	
	 Dainų	šventė

 11.15 	 Reporteris 10.00 	 Jokių	kliūčių  9.45 	 „Karalienė	
	 Elžbieta	II“	

 9.30 	 Adrenalinas 11.00 	 „Karadajus“

TV PROGRAMAliepos 9 d.

Diva Universal 
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Orindžo	 apygardos	 namų	
šeimininkės“.	 6.40,	 10.00,	 14.10,	 17.30	 „Ieškau	
top	 modelio“.	 7.30,	 10.50	 	 „Kardašianų	 šeimos	
aukštuomenės	 gyvenimas“.	 8.20,	 11.40,	 16.15,	
21.15,	23.20,	1.00	„Išskirtiniai“.	9.10,	13.20,	18.20		
„Džuliana	ir	Bilas“.	15.00,	19.10	„Nėščia	su	aukš-
takulniais“.	15.50,	20.50	„Vakarėliai	tęsiasi“.	16.40	
„Tikra	 Holivudo	 istorija:	 10	 pačių	 netikėčiausių	
istorijų“.	 20.00,	 22.30	 	 „Erikas	 ir	 Džesė“.	 20.25,	
22.55		„Mados	kontrolė“.

Tv1000
9.40	 „Gladiatorius“.	 11.45	 „Patriotas“.	 14.45	
„Žmogus-voras	 2“.	 17.10	 „Surasti	 tą	 vienin-
telę“.	 19.00	 „Naktinis	 traukinys	 į	 Lisaboną“.	
21.10	„Pirmūnai“.	22.55	„Kosmopolis“.	

Discovery
9.10	Vyras,	moteris,	gamta.	10.05	Aukso	karštligė.	
10.55	Didelės	statybos.	11.50	Kaip	tai	pagamin-
ta?	12.40	Apgavikai.	13.35	Greiti	 ir	 triukšmingi.	
14.30	Spausk.	15.25	Senienų	medžiotojai.	18.10	
Aukcionų	 karaliai.	 18.40	 Sandėlių	 medžiotojai.	
19.05	 Nekilnojamojo	 turto	 agentai.	 19.35,	 Karai	
dėl	 bagažo.	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 21.00	 Aukš-
čiausios	klasės	mašinos.	22.00	Ledų	auksas.	

naTional GeoGraphic
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Corvette“	 ZR1	
automobilių	gamyklos.	11.00	Statyba	be	 tai-
syklių.	12.00	Mokslo	šėliojimai.	13.00	Gelbė-
kis	 nelaimėje.	 14.00	 Nenugalimųjų	 dvikova.	
15.00	 Liūtė,	 išgelbėjusi	 antilopės	 jauniklį.	
16.00	Koks	gyvūnas	kanda	stipriausiai?	17.00	
Antrasis	 pasaulinis	 karas.	 18.00	 Statyba	 be	
taisyklių.	 19.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 20.00	
Lobių	 ieškotojai.	 21.00	 Statyba	 be	 taisy-
klių.	 22.00	 Kas	 brangiau	 parduos	 japoniškų	
automobilio	 detales?	 23.00	 Kalėjimo	 sun-
kumai.	 24.00	 Lobių	 ieškotojai.	 1.00	 Nakties	
programa.	

Travel
7.00,	 21.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 8.00	 Būsto	
paieška.	 Gyvenimas	 Panamoje;	 pirmieji	 nuo-
tykiai	 Australijoje.	 9.00,	 13.00,	 18.00	 Kovos	
dėl	 bagažo.	 10.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	
11.00,	 17.00,	 23.00	 Tamsiausios	 Amerikos	
paslaptys.	 12.00,	 16.00	 Ekspedicija.	 14.00,	
20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 15.00	 Viešbučių	
verslas.	19.00	Amerikos	maistas.	San	Francis-
kas.	22.00	Sunki	kelionė	po	Indiją.	1.00	Naktinė	
programa.	

animal
9.10	Mažylių	planeta.	10.05	Kaip	 tapti...	 tigru.	
11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20,	6.35	Viskas	apie	
šunis.	12.50,	5.45	Rezervato	prižiūrėtojai.	13.45	
Gamta	-	tokia,	kokia	ji	yra	su	Deivu	Selmoniu.	
14.40	 Šeimos	 safaris.	 17.25	 Pragaras.	 18.20	
Pingvinų	 safaris.	 19.15	 Gyvūnų	 prieglauda.	
20.10	Styvas	 Irvinas:	gelbėjant	 laukinę	gamtą.	
21.05,	2.25	Šeimos	safaris.	22.00,	3.15	Nežino-
mi	miestai.	22.55,	4.05	Galapagų	salos.	23.50,	
4.55	Gyvūnų	policija.	0.45	Laimikis	-	žmogus.	
1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sporT1
7.00	Rusijos	 „Premier	League“.	Turo	apžvalga.	
8.00	Europos	taurė	(Eurocup).	„Spartak“	-	Klai-
pėdos	 „Neptūnas“.	 9.45	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Memfio	„Grizzlies“	-	Oaklendo	„Warriors“.	12.00	
NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	13.00	Ru-
sijos	„Premier	League“.	„Kuban“	-	„Krasnodar“.	
14.50	NBA	krepšinio	 lyga.	 Indianos	 „Pacers“	 -	
Klievlendo	„Cavaliers“.	17.00	Portugalijos	„Pri-
meira“	lyga.	„Sporting	CP“	-	„Olhanense“.	19.00	
Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	20.00	
Europos	taurė	(Eurocup).	„Spartak“	-	Klaipėdos	
„Neptūnas“.	21.45	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	
apžvalga.	 22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	
„Heat“	-	Toronto	„Raptors“.	

viasaT sporT BalTic
9.10	 Ledo	 ritulys.	 KHL	 finalas.	 13.10	 Ledo	
ritulys.	KHL	finalas.	„Lev“	-	„Metallurg“.	17.10	
Ledo	ritulys.	KHL	finalas.	„Metallurg“	-	„Lev“.	
19.20	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Lev“	 -	 „Metallurg“.	
21.25	 „Formulė-1“.	 Didžiosios	 Britanijos	 GP	
lenktynių	 apžvalga.	 22.25	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
„Metallurg“	-	„Lev“.	0.35	Krepšinis.	Eurolyga.	
„Real“	 -	 „Olympiacos“.	 2.25	 Krepšinis.	 Euro-
lyga.	 CSKA	 -	 „Panathinaikos“.	 4.15	 Futbolas.	
Premier	lygos	legendos.	Solas	Campbellas.	

eUrosporT
9.30,	12.30	Pasaulio	futbolo	čempionato	žurna-
las.	9.45,	13.45,	14.45,	23.00	Dviračių	sportas.	
„Tour	 de	 France“.	 10.45,	 14.30,	 18.30,	 0.45	
Dviračių	 sportas.	 Laida	 su	 Gregu	 LeMondu.	
11.00	 Motociklų	 sportas.	 Europos	 čempio-
natas.	 12.45	 Sporto	 linksmybės.	 18.45,	 1.35	
Motociklų	 sportas.	 Švedijos	 komandų	 lyga.	
20.05	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	 apžvalga.	
20.15,	 22.20	 Trečiadienio	 sporto	 įvykių	 apž-
valga.	 20.20	 Raitelių	 klubo	 žurnalas.	 20.25	
Golfas.	 „US	 PGA	 Tour“.	 21.25	 Golfas.	 „Euro-
pean	 Tour“.	 21.55	 Golfas.	 „Ladies	 European	
Tour“.	22.10	Golfo	klubas.	22.15	Jachtų	klubas.	
22.30,	 1.00	 „Copacabana“.	 Pasaulio	 futbolo	
čempionato	studija.	
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 19.30 	 „Didžiojo	
	 sprogimo	teorija“

 13.00 	 „Įspūdingiausi
	 gamtos	reiškiniai“

 22.30 	 Mūsų	dienos	-	
	 kaip	šventė

 11.00 	 Pasaulio	futbolo	
	 čempionatas

 21.30 	 Žinios 18.30 	 TV3	žinios

TV8
7.45,	15.00	„Žavūs	 ir	drąsūs“.	8.35	„Detektyvė	
Fišer“.	 9.40	 Linksmieji	 draugai.	 10.10	 Seno-
ji	 animacija.	 10.50	 „Nematomas	 mylimasis“.	
12.40,	16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	
mane“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	geriau“.	
17.00,	 23.40	 Valgyk	 ir	 lieknėk.	 18.00,	 22.50	
„Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	
21.05	Komedija	„Pabučiuok	nuotaką“.	

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

PBK
6.00	 TV	 kanalas	 „Labas	 rytas“.	 9.00,	 11.00,	
14.25	Naujienos.	9.25	Kontrolinis	pirkimas.	9.55	
Gyventi	sveikai.	11.35	Mūsų	laikais.	12.30	Metas	
pietauti.	 13.05	 Kelionės	 užrašai.	 13.30	 Jie	 ir	
mes.	14.40	„Gražuolė“.	15.45	J.Menšovos	laida.	
16.40,	3.55	Mados	nuosprendis.	17.50	Susituo-
kime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	 20.40,	
23.05	Lietuvos	„Laikas“.	21.05	„Departamentas“.	
23.15	Zinaida	Kirijenko.	0.20	 Informacinė	 laida.	
0.50	Naktinės	naujienos.	1.00	Žvaigždėlaivis.	

REn
7.00	Animacinis	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.10	
Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	 10.55	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.50	 Keista	 byla.	 12.45	
„NEXT“.	 14.35	 Mano	 nuostabūs...	 16.10	 Šei-
mos	dramos.	17.10	Nemeluok	man!	19.15	Nau-
jienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	
vakarienė.	21.25	Tikra	virtuvė.	22.55	Povande-
ninė	Visata.	23.50	„NEXT	2“.	

TV PolonIa
7.05	Koncertas	„Kas	skamba	mūsų	sieloje“.	8.05	
„Žmogus	ir	biblija“.	8.40	„Tėvas	Mateušas“.	10.20,	
18.20,	 22.45	 Polonija	 užsienyje.	 10.30	 Lenkų	
pasakos	ir	sakmės.	„Ledo	kalnas“.	10.50	„Sudie,	
Rokfeleri“.	11.25	 „Laukinė	Lenkija“.	12.00,	23.00	
Polonia	 24.	 12.40,	 17.55,	 1.45	 „Dvi	 medalio	
pusės“.	 13.05,	 18.55	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.30,	
18.50,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	
13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.45	„Orai	penktadieniui“.	
15.45	11-oji	Vudstoko	stotelė	„Woodstock	2005“ -	
Makva.	 Koncertas.	 16.40	 Lenkų	 valgiai.	 17.00	
„Zlotopolskiai“.	 17.30	 Klimatas	 ir	 skoniai.	 18.30	
TV	ekspresas.	19.30	II	pasaulinio	karo	enciklope-
dija.	19.55	 „Garbės	 laikas“.	20.45	 Labanaktukas.	
21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.55	
„Komisaras	 Aleksas“.	 23.45	 „Policininkas“.	 0.35	
„Labas	vakaras,	Opole!	Festivalis	legenda“.	

DIVa UnIVERsal 
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Orindžo	 apygardos	 šeimi-
ninkės“.	 6.40,	 10.00,	 14.10	 „Ieškau	 top	 modelio“.	
7.30,	 10.50,	 „Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	
gyvenimas“.	8.20	 „Tikra	Holivudo	 istorija:	Taigeris	
Vudsas“.	 9.10,	 13.20,	 17.30	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	
11.40,	16.40,	20.00	„Išskirtiniai“.	15.00,	19.10	„Nėš-
čia	su	aukštakulniais“.	15.50,	20.50	„Erikas	ir	Džesė“.	
16.15,	22.05	„Mados	kontrolė“.	21.15	„Tikra	Holivu-
do	istorija:	Kardašianai“.	22.55	„Vakarėliai	tęsiasi“.	

TV1000
11.00	„Nacionalinis	saugumas“.	12.45	„Pirmūnai“.	
14.30	 „Geri	 vyrukai“.	 17.00	 „Nevykėlio	prisimini-
mai“.	19.00	„Įsibrovimas“.	20.45	„Tamsos	baikeris.	
Keršto	demonas“.	22.35	„Dogtauno	ekstremalai“.	

DIscoVERy
9.10	Vyras,	moteris,	gamta.	10.05	Aukso	karštligė.	
10.55	Didelės	statybos.	11.50	Kaip	 tai	pagaminta?	
12.40	 Apgavikai.	 13.35	 Autostrados	 riteriai.	 14.30	
Automobilių	kolekcionieriai.	15.25	Ekstremali	žvejy-
ba	su	R.Grynu.	18.10	Aukcionų	karaliai.	18.40,	23.30	
Sandėlių	 medžiotojai.	 19.05	 Nekilnojamojo	 turto	
agentai.	20.00	Kaip	tai	veikia?	19.35,	21.30	Karai	dėl	
bagažo.	 21.00	 Dingusių	 daiktų	 pardavėjai.	 22.00,	
Kova	dėl	konteinerių.	22.30	Likviduotojas.	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	Ryto	programa.	10.00	„Gumpert	Apol-
lo“	 automobilių	 gamyklos.	 11.00	 Statyba	
be	taisyklių.	12.00	Mokslo	šėliojimai.	13.00	
Lobių	 ieškotojai.	 14.00	 Statyba	 be	 taisy-
klių.	 15.00	 Hiena,	 grobuonių	 karalienė.	
16.00	Pavojingi	susitikimai.	17.00	Antrasis	
pasaulinis	 karas.	 18.00	 Statyba	 be	 taisy-
klių.	 19.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 20.00	 Tunų	
žvejyba.	21.00	Pavojinga	kelionė	 į	Aliaską.	
22.00	 Šamų	 žvejyba.	 23.00	 Kalėjimo	 sun-
kumai.	 24.00	 Tunų	 žvejyba.	 1.00	 Nakties	
programa.	

TRaVEl
	7.00	Pasaulio	keliautojas.	8.00,	14.00,	20.00	
Naujo	 būsto	 paieška.	 9.00,	 13.00,	 18.00	
Kovos	 dėl	 bagažo.	 10.00,	 24.00	 Paminklų	
paslaptys.	 11.00,	 17.00,	 23.00	 Tamsiausios	
Amerikos	 paslaptys.	 12.00,	 16.00	 Ekspedici-
ja.	 15.00	 Viešbučių	 verslas.	 19.00	 Amerikos	
maistas.	 Naujasis	 Orleanas.	 21.00	 Miestų	
paslaptys.	 Glazgas.	 22.00	 Didžiausios	 pa-
slaptys.	 Bakingamo	 rūmai,	 Londonas.	 1.00	
Naktinė	programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Madagaskaro		

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

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

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	 „Inspektorius	

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

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

Praimas“	(N-7).
13.20	 „Meškiukai	Gamiai“.
13.50	 „Madagaskaro		

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

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

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

draugė	(N-7).
21.00	Farai	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
21.55	Žalioji	enciklopedija.
22.00	TV	serialas	

„Gelbėtojų	būrys“.
23.00	 Trileris	„Mechanikas“.
0.50	 TV	serialas	„Tikrasis	

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

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

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

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

„Sužadėtinis“.	Šeimų	
dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

11.10	K11.	Komisarai	tiria.	
Milijono	vertės	san-
doris	(N-7).

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

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

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

20.25	K11.	Komisarai	tiria.	
Mirtis	grožio	salone.

21.00	Soriukas	(N-14).
21.30	Žinios.	
22.10	Veiksmo	f.	„Į	saulę“.
0.10	 „Havajai	5.0“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	„Deksteris“.
2.05	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

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

prerijose“.
11.00	Pasaulio	futbolo	

čempionatas.	
Pusfinalis.	Vaizdo	
įrašas	iš	San	Paulo.

13.00	TV	serialas	„Rojus	
Lietuvoj“.

14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Emigrantai.
15.00	 „Užrašai	apie	Šerloką	

Holmsą“	(N-7).
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.30	TV	serialas	„Naisių	
vasara“.

19.30	Auksinės	rankos.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Specialus	tyrimas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	TV	serialas	„Rojus	

Lietuvoj“.
23.00	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

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

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

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Prajuokink		
mane	(N-7).

10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

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

(N-7).
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

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

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

sprogimo	teorija“	
(N-7).

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

„Pripažinkite	mane	
kaltu“	(N-14).

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

1.05	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.05	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Deimantų	medžiotojai“.	
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Įspūdingiausi	gam-

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

„Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	 „Mikropasauliai“
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Froido	metodas“.
19.50	 „Stalino	sūnus“	(1).
21.00	Pasaulis	X	(N-7).
22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	Nusikaltimas	ir	

bausmė	(N-7).
23.45	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.25	 Miestai	ir	žmonės.
1.30	 Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“.
2.05, 3.45, 5.25	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.40, 4.20	Reporteris.
3.10, 4.50	Gongo	Gangas.
6.00	 „Gamtos	pasaulis“.
6.10	 „Kelionė	į	Rio	

4.	Kolumbija	ir	
Ekvadoras“.

6.55	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Naktinis	ekspresas.
12.00	Koncertas	„Gimę	

Rygoje“.
14.00	 Lietuvos	didžiosios	

kunigaikštystės	
Valdovų	rūmų	atidary-
mo	iškilmės.	2013	m.

15.35	Dokumentinis	muzi-
kinis	f.	„Grandinėlė“.	
1973	m.

16.20	Būtovės	slėpiniai.	
Švitrigailos	pėdsakai	
Ukrainoje.

17.15	Laiko	portretai.	
Atviras	ratas.

18.05	 „Prokurorai“.
19.00	Dingusios	civiliza-

cijos.	2	d.	Ugnis.	
Geležies	apdirbimas.

19.30	2014	m.	Lietuvos	
Dainų	šventė	„Čia	-	
mano	namai“.	Baltų	
genčių	kostiumų	
pristatymas	Valdovų	
rūmų	kieme.

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

šventė.	Estrados	
klasikos	vakaras.

24.00	Panorama.	
0.25	 Kristupo	vasaros	fes-

tivalis	2013.	Jorge	
Pardo.
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liepos 10 d.

 22.05 	 „Gražuoliukas“ 13.00 	 „Rezidentai“ 14.00 	 „Superauklė“

AnimAl
7.00,	11.55	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25,	15.30	Dikas	
ir	Domas	skuba	 į	pagalbą.	8.15	Šunys,	katės	 ir	
kiti	 gyvūnėliai:	 pradinis	 kursas.	 9.10	 Pragaras.	
10.05	 Pingvinų	 safaris.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	
12.20,	6.35	Viskas	apie	šunis.	12.50,	5.45	Vete-
rinaro	pagalba.	13.45	Gamta -	tokia,	kokia	ji	yra.	
14.40,	15.05	Šeimos	safaris.	17.25	Patys	netikė-
čiausi	 „Animal	 Planet“.	 18.20	 Mutantų	 planeta.	
19.15	 Nežinomi	 miestai.	 20.10	 Galapagų	 salos.	
21.05,	2.25	Šeimos	safaris.	22.00,	3.15	Aligatorių	
tramdytojai.	22.55,	4.05	Patys	pavojingiausi:	 iš-
sami	apžvalga.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	0.45	
Banginių	karai.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

Sport1
12.00	 Čempionai	 LT.	 Tarptautinis	 laisvųjų	 im-
tynių	turnyras.	13.00	Rusijos	„Premier	League“.	
„Lokomotiv“ -	 „Spartak“.	 15.00	 NBA	 krepšinio	
lyga.	 Hjustono	 „Rockets“ -	 Majamio	 „Heat“.	
17.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„PEC	Zwolle“ -	
„Vitesse“.	 19.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	
turo	 apžvalga.	 20.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	
lyga.	„Krasny	Oktyabr“ -	Klaipėdos	„Neptūnas“.	
21.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Bruklino	 „Nets“ -	
Hjustono	„Rockets“.	24.00	NBA	krepšinio	 lyga.	
Memfio	„Grizzlies“ -	Oaklendo	„Warriors“.	

ViASAt Sport BAltic
11.30	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 žvaigž-
dės -	Peteris	Schmeichelis.	12.00	Futbolas.	An-
glijos	Premier	lygos	legendos.	Alanas	Sheareris.	
12.30	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	legendos.	
Michaelas	 Owenas.	 13.00	 Krepšinis.	 Eurolygos	
2014/2015	metų	sezono	burtai.	Tiesioginė	trans-
liacija.	 13.40	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	
legendos.	 Gary	 Neville’as.	 14.10	 Futbolas.	 An-
glijos	Premier	lygos	legendos.	Robbie	Fowleris.	
14.40	 Futbolas.	 Premier	 lygos	 legendos.	 Solas	
Campbellas.	 15.10	 Futbolas.	 Europos	 lygos	
finalas.	 „Sevilla“ -	 „Benfica“.	 18.15	 Futbolas.	
UEFA	Čempionų	lygos	finalas.	„Real“ -	„Atletico“.	
20.55	Krepšinis.	Europos	čempionatas.	Latvija -	
Lietuva.	22.45	Krepšinis.	Europos	čempionatas.	
Lietuva -	Juodkalnija.	0.35	Krepšinis.

EuroSport
9.30,	 11.15,	 12.30	 Pasaulio	 futbolo	 čempionato	
žurnalas.	 9.45,	 13.45,	 15.15,	 23.00	 Dviračių	
sportas.	 „Tour	 de	 France“.	 11.00,	 15.00,	 18.30,	
1.00	Dviračių	sportas.	Laida	su	Gregu	LeMondu.	
11.30	Sporto	linksmybės.	12.45	Motociklų	sportas.	
Švedijos	komandų	lyga.	18.45	Sporto	linksmybės.	
19.15	Biliardas.	„WSA	Main	Tour“.	20.30	Kovinis	
sportas.	 22.30	 „Copacabana“.	 Pasaulio	 futbolo	
čempionato	studija.	1.15	Dviračių	sportas.	

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

nuotykiai“.
8.15	 „Beprotiškos	links-

mybės“.
8.40	 „Berniukas	ir	vove-

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

prieš	ateivius.	
Lemiama	kova“.

10.00	Linksmieji		
žvėreliai.

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

Gyvenimas	iš	naujo“	
(N-7).

13.00	 „Apgavystės“		
(N-7).

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

žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
17.50	 „Didingasis	amžius“	

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

žudystės	VI.	Talentas	
gyventi“	(N-7).

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

apsiaustu“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
11.00	 „Mastrichto		

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

(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Univeras“		

(N-7).
15.00	 Išlikimas		

(N-7).
16.00	 „Vampyrų		

žudikė“	(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

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

(N-7).
19.00	 „CSI		

Majamis“	(N-7).
20.00	 „Univeras“		

(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	Komedija		

„Mis	Kovas“		
(N-14).

23.20	 Istorinė	drama	
„Britanikas“		
(N-14).

1.20	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

2.10	 „Mastrichto	policija“	
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Objektas	11“		

(N-7).
10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Žvėrelių	būrys:	

Marko	Polo		
kodas“.

13.30	Sveikatos		
užtaisas.

14.00	Reidas.		
Eismo		
įvykių	kronika.

14.30	 „Įkalčiai“	(N-7).
15.30	 „Keturios		

paskutinės		
dainos“	(N-7).

17.30	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

18.00	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Geros	savijautos	

gidas.
20.50	 „Rani:		

maištingoji	princesė“	
(N-7).

21.50	Balticum		
TV	žinios.

22.05	 „Gražuoliukas“.
23.05	 „Objektas	11“		

(N-7).
0.05	 „Įkalčiai“	(N-7).

„BritAnikAS“
IstorInė drama. JAV, Jungtinė Karalystė. 2000.
Režisierius B.Trenčardas-Smitas.
Vaidina E.Etertonas, A.Rajan, Ž.Bisė.

„Titaniko“ sese vadinamas karinis laivas „Britannic“ 1916 m. gauna nau-
ją paskirtį - jame turi būti gydomi sužeistieji. Į laivą patekęs vokiečių 
šnipas, sekdamas laivo kapitoną, išsiaiškina, kad laivu plukdomi kariniai 
daliniai. Staiga didžiulio laivo borte atsiranda pražūtinga skylė. Laivui 
nepavyksta pasiekti už kelių mylių esančios salos ir išsigelbsti tik nedi-
delė žmonių grupelė.

tV6
23.20

rekomenduoja

„miS koVAS“
KomedIja. JAV. 2009. 
Režisieriai Z.Kregeris, T.Muras.
Vaidina Z.Kregeris, T.Muras, 
R.Alesi.

Judžinas prabunda iš ketverius 
metus trukusios komos. Jaunuolį 
pribloškia naujiena, kad jo mo-
kyklos laikų simpatija, garsėjusi 
šventai saugoma nekaltybe, tapo 
erotinių žurnalų žvaigžde. 

„mEchAnikAS“
trIlerIs. JAV. 2011.
Režisierius S.Vestas.
Vaidina Dž.Stathamas, 
B.Fosteris, D.Saterlandas.

Arturas Bišopas - mechanikas. Ge-
riausias žudikas, gebantis pašalinti 
auką nepalikdamas pėdsakų. To-
kioje srityje klysti negalima. Po ar-
timo draugo Hario nužudymo jis 
nusprendžia viską išsiaiškinti. Kita jo 
užduotis - nudėti draugo žudikus.

„Į SAulę“
VeIKsmo fIlmas. JAV. 2005.
Režisierius K.Morisonas.
Vaidina S.Sigalas, M.Deivisas, 
E.Džordžas.

Tokijuje nužudomas vyriausybės 
pareigūnas. Nužudymo bylą pakvie-
čiamas tirti kvalifikuotas buvęs FTB 
agentas, turintis patirties jakudzų 
kultūroje. Tirdamas bylą jis pasiners į 
klastingą japonų mafijos pasaulį...

tV6
21.30

lnk
22.10

tV3
23.00
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Beveik prieš metus susituokę LNK  
sporto žinių vedėja AstA ŽuKAitė- 
NALivAiKieNė (28) ir sporto komenta-
torius sAuLius NALivAiKA (29) prisi-
pažįsta, kad šiandien jų gyvenimo ritmą 
diktuoja futbolas. sporto fanatikais save 
vadinantys Asta ir saulius nepraleidžia  
nė vienų rungtynių, o romantišką  
vakarienę mielai iškeičia į varžybų  
žiūrėjimą. Pora įsitikinusi: bendras  
pomėgis juos ne tik suvedė, bet ir padeda 
kurti tvirtus tarpusavio santykius.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Futbolas dabar jūsų darbas ar lais-
valaikis?

Asta: Visas mano gyvenimas. Visa galva 
esu į jį pasinėrusi, tai ir darbas, ir laisvalai-
kis, ir mintys, ir emocijos - viskas, kuo gy-

venu. Gal kažkam gali nuskambėti keistai, 
bet mes tokie.

Saulius: Net ir susitikimai su draugais 
yra tik dėl futbolo. Juk toks mėnuo būna tik 
kartą per ketverius metus.

- Sergate už tas pačias komandas ar 
už skirtingas?

Asta: Nežiūrime čempionato tik dėl to, 
kad palaikome kurią nors komandą. Tai reiš-
kinys, kurio negalima praleisti. Tiesa, turime 
savo favoritus, kurie nesutampa, bet dėl to 
jokių nesutarimų kol kas nebuvo.

- Kokios dar sporto šakos jus domina?
Asta: Labai daug. Pavyzdžiui, mane do-

mina dailusis čiuožimas. Meilė šiai sporto 
šakai dar labiau sustiprėjo po to, kai pati su-
dalyvavau LNK projekte „Šokiai ant ledo“. 
Tai yra viena mėgstamiausių mano sporto 
šakų. Kai žiemą vyksta čempionatai, man tai 
suteikia daug džiaugsmo. Apskritai esame 
sporto fanatikai. Nors gal daugeliui, žiūrint į 
mane ekrane, gali pasirodyti, štai atėjo blon-

dinė mergaitė ir perskaitė kitų surašytą teks-
tą, bet mano darbas nėra vien pasėdėti prie-
šais kamerą. Priešingai - mano svarbiausia 
darbo dalis vyksta už kadro. Pati ieškau in-
formacijos, sprendžiu, koks bus turinys, rašau 
tekstus, montuoju reportažus.

- Buvai susidūrusi su tokiu stereoti-
pu, kad blondinė ir sportas nesuderinami 
dalykai?

Asta: Kai pradėjau dirbti šį darbą, nebu-
vau blondinė. Plaukų spalvą pakeičiau vėliau. 
O dabar savo bendruomenėje esu gerai žino-
ma, jaučiu jos pagarbą ir su tokiais stereoti-
pais nebesusiduriu.

Saulius: Tiems, kurie Astos nepažįsta, 

 UŽ KADRO

Jei šalia manęs 
būtų žmogus, 
nesidomintis 
sportu, Jam būtų 
labai sunku

SauliuS Nalivaika

Asta ir Saulius - 
sporto fanatikai po vienu stogu
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gali taip pasirodyti, bet ilgainiui supranti, kad 
sporto pasaulyje neišsilaikytum, jei būtum 
vien gražus.

- Galima sakyti, kad jus suvedė spor-
tas?

Saulius: Tikrai taip, susipažinome spor-
to televizijoje.

- Ar sportas dažna tema jūsų namuo-
se?

Asta: Neišvengiama. Nors turime ir savų 
rūpesčių, kasdienių aktualijų, sportas - viena 
pagrindinių temų. Mes diskutuojame, ginči-
jamės, jei rungtynes žiūrime atskirai, susiti-
kę būtinai aptariame.

- Ar patariate vienas kitam darbo 
klausimais?

Asta: Galima sakyti - taip. Kartais net 
juokauju, kad jis yra mano didžiausias pata-
rėjas, vadybininkas. Nėra žmogaus, kuris ši-
tiek prisidėtų prie mano darbo. Sauliaus pa-
tarimai yra labai vertingi.

Saulius: Taip yra tik dėl to, kad noriu iš 
jos išspausti maksimumą. Esu maksimalistas. 
Pats blogiausias dalykas, kai televizijoje ma-
tai „chalturą“. Manau, reikia gerbti savo žiū-
rovą ir darbą padaryti kokybiškai. Todėl na-
tūralu, kad į kiekvieną niuansą žiūriu preci-
ziškai. Bet mano patarimai dažniausiai būna 
techniniais klausimais. Visa kita Asta ir pati 
gerai išmano.

- Tau nekliūva, kad sporto žinių ve-
dėjų kėdes užima moterys?

Saulius: Visame pasaulyje sporto žinias 
dažniausiai skaito moterys. Juk ši tema skir-
ta vyriškai auditorijai, todėl natūralu, kad to-
kias naujienas pristatyti pasirinkta dailiosios 
lyties atstovė.

- Kas jus atvedė į sportą?
Asta: Mane - tėtis. Jis buvo pats didžiau-

sias sporto fanatikas. Nuo pat mažų dienų 
domėjausi sportu, daug sportavau, natūralu, 
kad tai įaugo į kraują. Tačiau visada maniau, 
kad tai liks tik mano laisvalaikis. Buvo smagu, 
kad mokykloje turėdavau apie ką padiskutuo-
ti su vaikinais. Tai, kad atsidūriau sporto žur-
nalistikoje, man buvo netikėta, nors dabar 
suprantu, kad esu ten, kur ir turiu būti.

Saulius: Aš neturėjau tokio tikslo - tapti 
sporto žurnalistu. Kai buvau vaikas, domėjau-
si sportu, smaigydavau į žemėlapį vėliavėles, 
kai vykdavo pasaulio ar Europos čempionatai, 
rašydavausi rezultatus, juk interneto dar ne-
buvo. Tai buvo mano hobis. Paskui viskas su-
sidėliojo natūraliai. Atsirado sporto televizija, 
pradėjau dirbti ir štai esu ten, kur esu.

- Ar daug rutinos jūsų darbe?
Saulius: Jos visiškai nėra. Šis darbas ir 

yra specifinis tuo, kad negyvename nuolatiniu 
ritmu - mes neturime šeštadienių ar sekma-
dienių, neturime laisvų vakarų ir darbo nuo 
aštuonių iki penkių. Net savo gyvenimo tam 
tikrus momentus deriname prie sporto įvy-
kių. Kai planavome vestuves, žiūrėjome, kad 
tuo metu nevyktų jokie čempionatai.

Asta: Taip, šią vasarą jau nebūtų pavykę. 
(Šypsosi.)

- Ar patys sportuojate?
Saulius: Žaidžiame tenisą.
Asta: Aš pusę metų atidaviau dailiajam 

čiuožimui, žiūrėsime, kokio sporto imsiuosi 
dabar. Nueiti į sporto klubą man neužtenka, 
reikia adrenalino.

- Turite svajonių, ambicijų nuvažiuo-
ti į kokį nors čempionatą?

Asta: Pusė tų svajonių jau išsipildė.
Saulius: Buvau Londono olimpiadoje, tai 

buvo įsimintiniausias įvykis. Manau, ir Asta 
turėtų nuvažiuoti, kad suprastų, kas tai per 
renginys. Buvo labai įspūdinga.

Asta: Smagu, kad sporto dėka mums ten-
ka daug pakeliauti po pasaulį tiek asmeniniais, 

tiek darbo tikslais - Jungtinės Amerikos Vals-
tijos, Kanada, Venesuela, Maskva. Bet svajo-
nių, tikslų - dar daugybė. Dabar, stebint pa-
saulio futbolo čempionatą, taip norėtųsi atsi-
durti ten.

Saulius: Kitiems gali pasirodyti, kad dir-
bame svajonių darbą - keliaujame, žiūrime 
sporto varžybas ir dar algą už tai gauname, 
bet, kad tai pasiektum, turi daug dirbti, do-
mėtis, skaityti, turi tuo gyventi. Dažnai net 
mūsų atostogos būna skiriamos vienam ar 
kitam sporto įvykiui. Kartais nebežinau, ar 
aš dirbu, ar ne.

- Randate laiko sau?
Asta: Vėlai vakarais.
Saulius: Taip, štai neseniai ėjome į kiną, 

nes spėjome padaryti visus darbus. Turime 
laiko, bet jei šalia manęs būtų žmogus, nesi-
domintis sportu, jam būtų labai sunku. Dažnai 
tenka iš kolegų girdėti, kad jų žmonos dirba 
nuo aštuonių iki penkių ir vakarais nori vyro 
namie, o sportas juk vyksta vakarais.

- Jums bendra sritis padeda?
Asta: Bent jau kol kas santykiams tikrai 

padeda.

- Tai nesutiktumėte su tuo posakiu, 
kad priešingybės traukia?

Asta: Sutinkame, nes kaip asmenybės 
esame visiškos priešingybės. Bet turime ben-
drą sritį, kuri mus vienija.

Saulius: Žmogaus smegenys veikia 
dviem frontais - racionaliuoju ir emociona-
liuoju. Tai mūsų poroje aš esu ta racionalioji 
pusė, o Asta - emocionalioji.

- Emocionaliai žiūrite varžybas?
Asta: Taip, bet jei tuo metu dirbu, rea-

guoju profesionaliai.
Saulius: Dirbome, kai 2011 m. Europos 

krepšinio čempionate lietuviai žaidė su Ma-
kedonija. Asta kalbino žaidėjus po rungtynių. 
Natūralu, kad po to pralaimėjimo ašaros by-
rėjo kaip pupos, interviu neįvyko, bet ne dėl 
jos kaltės - žaidėjams buvo per sunku. Tad į 
tokius įvykius tikrai reaguoji.

- Bet lėkštės namuose dėl kokios 
nors komandos pralaimėtų rungtynių 
neskraido?

Asta: Ne, lėkštės neskraido. Tos emoci-
jos nepereina į pyktį, greičiau - į liūdesį.

Veidai

TELEVIZIJA UŽ KadRO

Futbolas dabar 
yra ir mano 
darbas, ir 
laisvalaikis, 
ir mintys, ir 
emocijos - viskas, 
kuo gyvenu

AstA ŽukAitė-NAlivAikieNėAsta ir Saulius - 
sporto fanatikai po vienu stogu

Skirtingų komandų palaikymas 
sporto varžybose sporto 

žurnalistams sutuoktiniams 
Astai ir Sauliui Nalivaikams 

namie nesutarimų nesukelia
Stasio Žumbio nuotr.
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ŽVAIGŽDĖS

Kol vienos Holivudo kino gražuolės pristato filmų premjeras, 
kitos mėgaujasi šeimos pagausėjimo laukimu. Pristatome ak-
tores, kurios atidėjo filmavimus ir kol kas ruošiasi bene svar-
biausiam savo gyvenimo vaidmeniui - motinystei.

Žinomos Holivudo 
nėštukės karjeroje 
daro pertrauką

EP
A-
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Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Heiden Panetjė  
(Hayden Panettiere, 24)
Netrukus mamyte taps ir boksininko 
Vladimiro Klyčko (38) sužadėtinė 
H.Panetjė. Dar prieš metus Holivudo 
gražuolė prisipažino, kad svajoja apie 
šeimą. „Jaučiuosi taip, lyg būčiau gimusi 
tapti motina. Manau, vaiko gimimas ir  
auginimas yra pats gražiausias dalykas 
gyvenime. Ir nėra nieko, ko negalėčiau 
suderinti su motinyste“, - sakė aktorė.
H.Panetjė ir V.Klyčko susipažino dar 
2009 m. Po poros metų juodu išsiskyrė, o 
2013 m. vėl susiėjo ir susižadėjo.

Kristina riči  
(Christina ricci, 34)
Holivudo žvaigždė K.Riči ir jos 
vyras operatorius Džeimsas 
Herdegenas (James Heerdegen) 
paviešino žinią, kad laukiasi 
pirmagimio. Juodu susituokė 
praėjusių metų rudenį. Pora 
susipažino kino filmavimo 
aikštelėje 2011 m.

Šiuo metu aktorė atsisakė visų 
projektų, kad galėtų ramiai laukti 
gimdymo, o vėliau prižiūrėti vaiką.

Mila Kunis (30)
Gegužę M.Kunis viešai ne 

tik patvirtino spėjimus apie 

nėštumą, bet ir sukėlė gandų 

apie savo ir vaiko tėvo akto-

riaus Eštono Kačerio (Ashton 

Kutcher, 36) sužadėtuves.

Daugiau apie savo gyvenimą 

M.Kunis nesipasakojo, tik 

išsidavė, kad vaikas gimti 

turėtų dar šiais metais ir pora 

jau yra išrinkusi vardą.

sKarlet joHanson  
(scarlett  
johansson, 29)
Nors aktorė S.Johanson 
neatskleidžia, nei kada numato-
mas gimdymas, nei kokia bus 
vaikelio lytis, nebėra jokių 
abejonių, kad ji laukiasi pir-
magimio. Vaiko tėvas - kino 
žvaigždės sužadėtinis žurnalistas 
Romenas Duriakas (Romain 
Dauriac, 32).

Skarlet ir Romenas kartu 
viešai pasirodė prieš porą 
metų, o praėjusių metų 
rugsėjį susižadėjo. Tai bus 
antroji aktorės santuoka. Prieš 
tai moteris buvo ištekėjusi už 
aktoriaus Rajeno Reinoldso (Ryan 
Reynolds). Juodu 2011 m. - po 
trejų bendro gyvenimo metų - 
pasuko skirtingais keliais.
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„Ilgas kelias žemyn“ - juodojo humoro komedija, kurioje nevengiama pasišaipyti 
iš  skaudžių, sunkiai ištveriamų dalykų - netekčių, ligų. Kartu parodoma, kad net 
beviltiškos situacijos nėra tokios beviltiškos, ypač jei randi bendraminčių. 
Filmas pakelia ūpą ir priverčia kitokiomis akimis pažvelgti į aplinkinius.

Filmo „ilgas kelias žemyn “ pliusai minusai

Filme minėta, kad pagrindinius veikėjus nuo savižudybės išgelbėjo angelas, atrodantis 
kaip nuogas Metas Deimonas. Manau, ne aš viena tikėjausi pamatyti šaunųjį ir įtaigųjį 
angelą, tačiau jo taip ir neparodė. (Juokiasi.)

Ir juokingas, ir graudus 
„Ilgas kelias žemyn“
Atlikėja IevA NArkutė (27) visada sa-
ko, jos dainos nėra vien liūdnos ar nevil-
tingos, kurdama stengiasi įdėti lengvos 
ironijos ir šypsenos. Galbūt todėl Ieva, 
sutikusi tapti „Laisvalaikio“ kino kritike, 
pasirinko filmą, kuriame kaip ir jos kūry-
boje telpa visas emocijų spektras, juokas 
ir ironijos prieskonis. taigi, „Ilgas kelias že-
myn“ su Ieva.

Eimantė Juršėnaitė

- Koks tas „Ilgas kelias žemyn“?
- Tai juodojo humoro komedija, kurią žiū-

rėdama daugiau verkiau nei juokiausi. Viskas 
prasidėjo labai smagiai, paradoksaliai ir leng-
vabūdiškai, o galiausiai yra gilinamasi į skau-
desnius dalykus. Tai juodojo humoro kome-
dija, kurioje aštriai pasijuokiama ir kiek pa-
sišaipoma iš skaudžių gyvenimo patirčių: 
ligų, netekčių ir panašiai.  Filme per dantį 
traukiamos net ir beviltiškiausios situacijos, 
kurios nėra tokios beviltiškos, jei randi ko-
mandą. Šiame filme skambėjo frazė: „Nors 
mes ir nevykėlių komanda, pati prasčiausia 
komanda, mes vis tiek - komanda.“ Šis jaus-
mas net ir juodžiausioje situacijoje labai tei-
giamai nuteikia. Apskritai filme plati emoci-
nė amplitudė: nuo skambaus juoko iki susi-
graudinimo. Kartais ganėtinai jautriai rea-
guoju į filmus, tad paašarojau, tačiau filmas 
padarė gerą įspūdį.

- Kuri scena padarė didžiausią įspūdį?
- Filme daug įsimenančių scenų: ir labai 

juokingų, ir labai liūdnų. Net pati pirmoji, 
kurioje Pirso Brosnano (Pierce Brosnan) he-
rojus ant stogo rūko „paskutinį“ gyvenime 
cigarą ir išgirsta nepažįstamą balsą, klausian-
tį, ar jis ilgai užtruks, nes ne vienas turi pa-
našių planų. (Juokiasi.) 

- Kuris aktorius vaidino įsimintiniau-
siai?

- Išskirčiau du aktorius. Iki šiol į Pirsą 
Brosnaną žiūrėjau skeptiškai, nes dažniausiai 

vaidindavo ne visai mano mėgstamo stiliaus 
filmuose, tačiau šiame jis atsiskleidė nauju 
amplua ir maloniai nustebino. Įtikinamai su-
vaidino Imodžen Puts (Imogen Poots) - siau-
bingai graži ir visuomet labai įdomi, pašėlusiai 
apsirengusi. 

- Kam rekomenduotum pažiūrėti šį 
filmą?

- Komedijos žanras priimtinas ir mėgs-
tamas daugelio, todėl „Ilgas kelias žemyn“ 
būtų įdomus visokio amžiaus žmonėms, tu-
rintiems skirtingų pomėgių. Kaip aš sakau, 
jaunam, suaugusiam ir vyresniam. (Juokia-
si.) Gvildenamos temos taip pat aktualios 
ir suprantamos visoms amžiaus grupėms. 

Tiesa, svarbu suprasti ironiją ir sarkazmą, 
mokėti pasijuokti iš savęs. Nesuprantančius 
aštraus humoro juokas iš skaudžių gyveni-
mo išbandymų, pavyzdžiui, vėžio, gali žeis-
ti, ypač turinčius tokios patirties. Autoiro-
nija taip pat reikalinga, norint suprasti pa-
grindinę filmo mintį.

Filmas „Ilgas kelias žemyn“ Ievą Narkutę 
ir pralinksmino, ir sugraudino

Stasio Žumbio nuotr.

n Žanras: komedija, drama, Didžioji Britanija

n Režisierius: Pascal Chaumeil 

n Vaidina: Pierce Brosnan, Imogen Poots, Aaron 

Paul, Rosamund Pike ir kiti

„ilgas kelias žemyn“
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KINAS

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, N-7) - 4-10 d. 11, 12.45, 15.30, 
18.10, 21.50 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.15, 13.25, 15.50 val.
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija, N-13) -  
4-10 d. 13.35, 16, 18.20, 20.40 val.
„Kraujo kerštas“� (veiksmo trileris, D.Britanija, N-16) - 
4-10 d. 14, 16.30, 19, 21.30 val.
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 7-10 d. 19 val. (CHARLIE kino premjera).
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 4-10 d. 14.15, 18.30, 20.50 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 4-10 d. 12 val.
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“� (komedija, 
JAV, N-13) - 4-10 d. 13.15, 18.40 val. (18.40 val. seansas 
vyks 4-6 d.).
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 14.35, 19.10 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 17, 21.40 val.
„Meilės punšas“� (romantinė komedija, Prancūzija,  
N-13) - 4-10 d. 16.10, 21.15, 21.35 val. (21.15 val. sean-
sas vyks 4-6 d.; 21.35 val. seansas vyks 7-10 d.).
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 4-10 d. 17.45, 20.30 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 4-10 d. 10.30 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
4-10 d. 11.30 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 4-10 d. 11.45 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 12.30 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) -  
4-10 d. 11.15 val.
„Piktadarės istorija“� (fantastinis f., JAV, 3D, N-7) -  
4-10 d. 17.45 val.

„Piktadarės istorija“� (fantastinis f., JAV, N-7) -  
4-10 d. 15.20 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
4-10 d. 20.15 val.
„Zambezija“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 4-10 d. 10.45 val. (Vasaros seansai vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 4-10 d. 11, 13.30, 16.15, 19, 
21.40 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 12.15, 14.45, 17.30 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., originalo 
k., JAV, V) - 4-10 d. 13.10 val.
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija, N-13) -  
4-10 d. 13.35, 15.50, 18.20, 20.45 val.
„Kraujo kerštas“� (veiksmo trileris, D.Britanija, N-16) - 
4-10 d. 14.15, 18.15, 20.45 val.
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 7-10 d. 19 val. (CHARLIE kino premjera).
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 4-10 d. 14.30, 18, 21.30 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 4-10 d. 11, 16 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 4-10 d. 15.30, 20.15 val.
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“� (komedija, 
JAV, N-13) - 4-10 d. 13.20, 19.20 val. (10 d. 19.20 val. 
seansas nevyks).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 4-10 d. 
11.40, 16.25 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 4-10 d. 
14, 18.45 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 19.15, 21.20 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
4-10 d. 11.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 11.15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 4-10 d. 13.40 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 4-10 d. 11.50 val.

„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) -  
4-10 d. 11.30 val.
„Nojaus laivas“� (fantastinis nuotykių ir veiksmo f., JAV, 
3D, N-13) - 4-10 d. 15.45 val.
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija,  
N-16) - 4-10 d. 16.50 val.
„Meilės punšas“� (romantinė komedija, Prancūzija,  
N-13) - 4-6 d. 18.45 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
4-10 d. 21, 21.30 val. (21 val. seansas vyks 4-6 d.;  
21.30 val. seansas vyks 7-10 d.).
„Dovanėlė su charakteriu“� (nuotykių komedija, Rusija, 
N-7) - 4-10 d. 21.15 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 21.50 val.
„Paslaptinga karalystė“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 11 val. (Vasaros seansai vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
Atostogos!

MULTIKINO OZAS
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 4-8, 10 d. 11.15, 13.45, 
16.15, 18.45 val. 9 d. 10, 13.30, 16, 19 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 4-5, 7-8, 10 d. 10, 12.15, 14.45, 
17.30 val. 6 d. 10.05, 12.15, 14.45, 17.15 val. 9 d. 11.15, 
14.45, 17.30 val.
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija, N-13) -  
4-10 d. 17, 19.50, 22 val.
„Kraujo kerštas“� (veiksmo trileris, D.Britanija, N-16) - 
4-10 d. 19.45, 22 val.
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 7-10 d. 19.15 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., JAV, 
3D, N-13) - 7-10 d. 12.15, 15.30, 17, 18.45, 20.15, 21.15 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 7-10 d. 11, 14.15 val.
„Meilės punšas“� (romantinė komedija, Prancūzija,  
N-13) - 4, 7 d. 19 val. 5 d. 21.30 val. 6, 8, 10 d. 21.45 val.
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“� (komedija, 
JAV, N-13) - 4-6 d. 19.15, 21.45 val. 7-10 d. 21.45 val.

Premjera

Džina Korano (Gina Corano) 
ir Amauris Nalaskas (Amaury 
Nalasco) filme „Kraujo kerštas“

EPA-Eltos nuotr.
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„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 4, 7, 9 d. 11.30, 21.30 val. 5 d.  
18.30 val. 6, 8, 10 d. 11.30, 19 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo kome-
dija, JAV, N-16) - 4, 6-10 d. 14.15, 22 val. 5 d. 13.30, 22 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 4-5, 7-10 d. 
10.30, 12.45, 15.15, 17.30 val. 6 d. 10, 14.30, 17.30 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 4, 7-10 d. 
16.30 val. 5 d. 16 val. 6 d. 10.45, 16.30 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 4-5, 7-8, 10 d. 10, 13 val. 6 d. 13, 15 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-5, 7-8, 10 d. 11, 15 val. 6 d. 10, 12 val. 
9 d. 11, 13, 15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 5 d. 11 val. (Multikinuko seansai mažiukams).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 9 d. 12 val. (Specialus seansas 
mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus“�  
(nuotykių f., Lietuva) - 4, 8 d. 17.15 val. 9 d. 18 val.
„Keršto aitvaras“� (veiksmo f., JAV) - 4, 8 d. 18 val. 5 d. 
15 val. 9 d. 16.30 val.
„Aurora“� (drama, Lietuva) - 5 d. 17 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, V) - 10 d. 
16.30 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� (komedija, Rusija) - 10 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 4-10 d. 10.15, 12.45, 15.20, 
17.40, 21.20, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 11.30, 13.50, 16.10 val.
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija, N-13) - 4-10 d. 
15.35, 18.35, 23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Kraujo kerštas“� (veiksmo trileris, D.Britanija, N-16) - 
4-10 d. 18.15, 20.50, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 
4-5 d.).

„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 7-10 d. 21.40 val. (CHARLIE kino premjera).
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 4-10 d. 10.45, 14.15, 18, 20, 22.40 val. 
(22.40 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 4-5 d. 23.30 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 15.50, 19.30, 
21.45 val. (21.45 val. seansas vyks 4-6 d.).
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 16.20, 21.30, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“� (komedija, 
JAV, N-13) - 4-10 d. 14.30, 20.45 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 4-10 d. 13.35, 18.45 val.  
(10 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, 3D, N-7) -  
4-10 d. 13.15, 17.50 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.30, 12.30 val.
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) -  
4-10 d. 11 val.
„Olis ir piratų lobis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 4-10 d. 11.45 val.
„Rio 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
4-10 d. 13.40 val.
„Meilės punšas“� (romantinė komedija, Prancūzija,  
N-13) - 4-10 d. 17 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
4-10 d. 20.15 val.
„Debesuota. Numatoma mėsos kukulių kruša 2“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 
11.15 val. (Vasaros seansai vaikams).

CINAMON
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 10 d. 20.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 4-10 d. 12, 14.15, 16.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45 val.

„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija, N-13) -  
4-10 d. 14, 18.30 val.
„Kraujo kerštas“� (veiksmo trileris, D.Britanija, N-16) - 4-10 d. 
17.15, 21.30 val. (5, 7, 9 d. 17.15 val. seansas nevyks).
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“� (komedija, 
JAV, N-13) - 5, 7, 9 d. 16.15 val.
„Meilės punšas“� (romantinė komedija, Prancūzija,  
N-13) - 4, 6, 8 d. 20.45 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 4-10 d. 14.45, 18, 19, 21.15, 22.15 val. 
(5, 7, 9 d. 18 val. seansas nevyks).
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 4-10 d. 11.15, 18 val. (5, 7, 9 d. 11.15 val. 
seansas nevyks; 18 val. seansas vyks 5, 7, 9 d.).
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 17.15,  
19.30 val. (17.15 val. seansas vyks 5, 7, 9 d.).
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 4-10 d. 11.30 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 4, 6, 8, 10 d. 16.15 val.
„Piktadarės istorija“� (pasaka, JAV, N-7) - 4-10 d. 
12.55 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 4-10 d. 22 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 5, 7, 9 d. 12.30 val.
„Operacija „Riešutai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 11, 15 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 4-10 d. 10.30, 13, 15.45, 
18.30, 21.20, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 11.30, 14, 16.25 val.
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija, N-13) -  
4-10 d. 13.20, 18.15 val.
„Kraujo kerštas“� (veiksmo trileris, D.Britanija, N-16) -  
4-10 d. 15.35, 20.30, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV, 
 N-13) - 7-10 d. 21 val. (CHARLIE kino premjera).

Į Lietuvos kino teatrus veržiasi seksua-
liausios Jungtinėse Valstijose šiuo metu labai 
populiarių mišrių kovos menų (MMA) atsto-
vės. Trečiojoje „Nesunaikinamų“ („The Ex-
pendables 3“) dalyje nusifilmavo neseniai 
išgarsėjusi kovotoja Ronda Rousi (Ronda 
Rousey). O filme „Kraujo kerštas“ suvaidi-
no kita mišrių kovos menų žvaigždė, šiuo 
metu sėkmingai aktorės karjerą tęsianti Dži-
na Korano (Gina Corano). 

Prieš porą metų „Oskaro“ laureato Sti-
veno Soderbergo (Steven Soderbergh) fil-
me „Melori Kein. Prarasta kontrolė“ mer-
gina debiutavo kaip pagrindinio vaidmens 
atlikėja. Filme ji vaidino kartu su tokiomis 
įžymybėmis kaip Maiklas Daglasas (Mi-
chael Douglas), Antonijus Banderasas (An-
tonio Banderas) ir Evanas Makgregoras 
(Ewan McGregor). Už šį pasirodymą Kri-
tikų pasirinkimo apdovanojimuose Dž.Ko-

rano buvo nominuota geriausios veiksmo 
filmų aktorės kategorijoje. Ją taip pat pri-
simena ir visi matę paskutinę „Greitų ir 
įsiutusių“ dalį.

Trisdešimt dvejų metų kovos menų eks-
pertė Dž.Korano yra ragavusi ir fotomodelio 
duonos, tačiau šiuo metu jos karjera Holivu-
de pasiekia vis didesnį greitį. Labai teigiamai 
vertinamas ne tik jos fizinis pasiruošimas ir 
išvaizda. Kritikai giria vaidybinius moters su-
gebėjimus, o tai aktorei leidžia tikėtis vis 
svarbesnių vaidmenų. 

„Garsų pasaulio įrašų“ inf. 

„Kraujo kerštas“ 
„In The Blood“

Premjera

Kino teatruose - nuo liepos 4 d.

n Veiksmo trileris, 2014

n Režisierius: John Stockwell

n Vaidina: Gina Corano, Cam Gigandet, Danny 

Trejo, Luis Guzman, Amaury Nolasco ir kiti.

Džina Korano (Gina Corano)
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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Kinas/ teatras

„Buvome susitikę su Klaipėdos miesto 
meru Vytautu Grubliausku, perdaviau jam 
200 bilietų, kurie atiteks daugiavaikėms, 
neįgalių ir ligotų vaikų šeimoms. Juos pa-
kviesti į koncertą jau tapo gražia tradicija, 
norime ją ir toliau tęsti. Tegu reginiu pasi-
džiaugia ir tie, kurie savo išgalėmis to pa-
daryti tiesiog neįstengtų“, - sakė Selas.

Koncerto dieną estradoje iškils rekordi-
nio dydžio scena. Jos plotis sieks 40 metrų, 
aukštis bus 12 metrų. Koncertas bus įspū-
dingas ir savo techninių reikalavimų sąrašu, 
visa įranga atsieis beveik 400 tūkst. litų. Iki 

šiol vasaros estradoje į pirmąjį „SEL Grand 
Show“ buvo susirinkę 12 tūkst. gerbėjų, 
kitais metais čia šėlo 13 tūkst. Šiemet, kaip 
planuojama, renginyje dalyvaus jau 15 tūkst. 
gerbėjų.

„Duris atversime 19 val., nuo 21 val. 
scenoje gros garsiausias Lietuvos diskžo-
kėjas Ignas. Grupė „Sel“ gerbėjams pasiro-
dys 21 val. Jei matysime, kad ne visi spėjo 
susirinkti ir prie įėjimų vis dar stovi eilės, 
dešimt penkiolika minučių palauksime. Be-
je, susirinkusiuosius nemokamai vaišinsime 
„Coca-Cola“ gėrimais. Jie bus su ypatingo-
mis etiketėmis, kurias puoš mūsų dainų pa-
vadinimai“, - sakė atlikėjas.

„Grupės „Sel“ gerbėjai žino, kad kas-
kart organizuodami koncertą netaupome ir 
pasistengiame nustebinti naujais ir itin ori-
ginaliais sprendimais. Šįkart ir vėl bus ką 
prisiminti: renginį užbaigsime didžiuliais fe-
jerverkais. Jei esate matę fejerverkus, ku-
riais Klaipėda pasipuošia per Jūros šventę, 
tai mūsiškiai savo dydžiu ir kaina bus net 
keturiskart įspūdingesni“, - sakė Selas.

„Laisvalaikio“ inf.

Prieš „Sel“ koncertą Klaipėdoje -
E.Dragūno dovanos

Egidijus Dragūnas-Selas 
žada įspūdingą, fejerverkais 

užsibaigiantį pasirodymą
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Iki liepos 5 dienos, kai Klaipėdos vasaros es-
tradoje rankas į viršų kels net 15 tūkst. gru-
pės „Sel“ gerbėjų, liko diena. EgIdIjuS  
dragūnaS net neabejoja, kad „SEL 
grand Show“ bus didžiausias lietuviškas 
renginys šią vasarą, savo masiškumu ir re-
kordais pralenksiantis net ir muzikos fes-
tivalius su užsienio žvaigždėmis.

Teatras
VILNIUS

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
8 d. 12 val. - Tarptautinis sakralinės muzikos chorų 
konkursas „Laudate dominum“. Dalyvauja kolektyvai iš 
Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Čekijos, Airijos.

„DOMINO“ TEATRAS
7 d. 19 val. - R.Kūnio „Langas į parlamentą“.  
Rež. A.Večerskis.
8 d. 19 val. - W.Weinberger „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
9 d. 19 val. - K.Ludwig „Paskolinkite tenorą“.  
Rež. M.Slawinski.

ŠIAULIAI

KULTŪROS CENTRAS
8 d. 18 val. - R.Conney „Meilė pagal grafiką“.  
Rež. A.Večerskis. („Domino“ teatras).

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS  
„RAMYBĖ“ 

6 d. 20 val. - „Švęsti kosmose ir tvarte“ (pagal G.Morkūno 
kūrybą). Rež.: V.Rašimas, Ž.Mičiulytė („Keistuolių“ teatras).
7 d. 20 val. - „Meilužis“ (pagal Margueritte Duras 
romaną). Rež. B.Mar.

SENOJI GIMNAZIJA
4 d. 20 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“  
Rež. O.Šapošnikovas („Domino“ teatras).
10 d. 20 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski 
(„Domino“ teatras).

„Transformeriai: išnykimo amžius“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 4-10 d. 10.45, 14.15, 18, 21.30 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 4-5 d. 23 val.
„Operacija „Riešutai“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 11.15, 14.35 val.
„Rio 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
4-10 d. 12.15, 16.40 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 4-10 d. 13.30, 18.40 val.
„Nevykėliai po priedanga“ (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 16.15, 21.40, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Piktadarės istorija“ (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 4-9 d. 18.50 val.
„Olis ir piratų lobis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 4-10 d. 10.15 val.
„Ties riba į rytojų“ (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
4-10 d. 21.10, 21.20 val. (10 d. 21.10 val. seansas nevyks; 
21.20 val. seansas vyks 10 d.).
„Žigolo“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 19 val.
„Šefas ant ratų. Virtuvė Los Andžele“ (komedija, 
JAV, N-13) - 4-10 d. 21, 23.40 val. (23.40 val. seansas 
vyks 4-5 d.; 21 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Meilės punšas“ (romantinė komedija, Prancūzija,  
N-13) - 6 d. 21 val.
„Monstrų universitetas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 11 val. (Vasaros seansai vaikams).

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 4-10 d. 10.15, 13, 15.30, 
18.15, 21 val.

„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 11.30, 14,  
16.30 val.
„Aistrų vulkanas“ (komedija, Prancūzija, N-13) -  
4-10 d. 19.35 val.
„Kraujo kerštas“ (veiksmo trileris, D.Britanija, N-16) - 
4-10 d. 21.50 val.
„Kartu ne savo noru“ (romantinė komedija, JAV, N-
13) - 7-10 d. 20.45 val. (CHARLIE kino premjera).
„Transformeriai: išnykimo amžius“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 4-10 d. 11, 14.20, 17.45, 21.15 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“ (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 4-10 val. 19, 21.30 val. (10 d. 
21.30 val. seansas nevyks)
„Operacija „Riešutai“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai JAV, V) - 4-10 d. 11.15, 15.45 val.
„Rio 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
4-10 d. 13.20 val.
„Olis ir piratų lobis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 4-10 d. 12.45 val.
„Piktadarės istorija“ (pasaka, JAV, 3D, N-7) - 4-10 d. 
14.45 val.
„Ties riba į rytojų“ (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
4-10 d. 17.05 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 4-10 d. 18 val.
„Šefas ant ratų, Virtuvė Los Andžele“ (komedija, 
JAV, N-13) - 4 d. 20.45 val.
„Žigolo“ (komedija, JAV, N-16) - 6 d. 20.45 val.
„Meilės punšas“ (romantinė komedija, Prancūzija,  
N-13) - 5 d. 20.45 val.
„Stebuklų namai“ (animacinis f., Belgija, V) - 4-10 val. 
10.30 val. (Vasaros seansas vaikams).
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

Šią vasarą į Lietuvą sugrįžtantis šokių 
muzikos dievukas Jamesas ZabieLa 
ne tik iš pamatų sudrebins istorinę 
Trakų pilį. Žymus Didžiosios britanijos 
diskžokėjas ir prodiuseris pagerins sa-
vo daugkartinių pasirodymų skaičių 
Lietuvoje. maža to, neoficiali statistika 
skelbia, kad mūsų šalyje ypač mėgsta-
mo diskžokėjo pasirodymus jau stebėjo 
ne mažiau kaip 50 tūkstančių Lietuvos 
klubinėtojų.

Ar tarp ryškiausių pasaulio klubinių 
žvaigždžių esamą diskžokėjų, kurių vardą 
Lietuvos klubinėtojai skandavo dažniau nei 
Jameso Zabielos? Matyt, kad ne. 
Nenuostabu, mat dėl scenoje krečiamų 
muzikinių triukų šimtapirščiu vadinamas 
atlikėjas jokioje kitoje pasaulio valstybėje 
negroja taip dažnai, kaip Lietuvoje. „Įprasta, 
kad į tas pačias vietas sugrįžtu ne daugiau 
kaip 1-2 kartus per metus. Pastaruoju metu 
Lietuvoje būnu dažniau. Galima sakyti, esu 
rezidentas“, - teigia tūkstančius gerbėjų 
visame pasaulyje turintis elektroninės 
muzikos virtuozas. Skaičiuojama, kad 
Jamesas Zabiela Vilnių, Kauną ir Klaipėdą 
nuolat vizituoja jau 10 metų iš eilės.

Po klubų stogu nebetelpančius savo 
gerbėjus šokių muzikos dievukas liepos 11 

dieną priims ypatingoje rezidencijoje - Trakų 
pilyje, kuri vis plačiau veria duris moderniajai 
kultūrai. Anksčiau menės ir kitos pilies 
erdvės buvo dedikuojamos Lietuvos praeitį 
menantiems renginiams, istorinių asmenybių 
minėjimams, parodoms ir seniesiems 
amatams. Šiandien šį įprastą pilies paveikslą 
su trenksmu praturtina naujos spalvos - 

ryškūs šokių muzikos renginiai, papildyti 
galingomis garso ir vaizdo sistemomis.

Šokių muzikos dievukas 
Jamesas Zabiela gerins rekordą

Jamesas Zabiela Trakų pilyje pasirodys liepos 11 d.

Bilietai platinami visose „Ticketpro“ kasose ir  

internetu - www.ticketpro.lt.

Elektroninės muzikos 
virtuozas Jamesas 
Zabiela gerbėjus 
pakvies į Trakų pilį

Organizatorių nuotr.

„Laisvalaikio“ inf.

Koncertai
VILNIUS

PAVEIKSLŲ GALERIJA
9 d. 19 val. - Ole Christian Haagenrud (fortepijonas), 
Dalia Dėdinskaitė (smuikas), Gleb Pyšniak (violončelė).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
4 d. 18 val. - „Muzikinis linkėjimas“. Paramos koncertas. 
Atlikėjai: D.Kuznecovaitė (smuikas, Lietuva/Prancūzija), 
I.Šruogytė (altas), J.Sadaunykaitė (fortepijonas), 
E.Janauskaitė (fleita), A.Blažiūnas (fortepijonas), 
M.Šinkūnas (vibrafonas), G.Griniūtė (fortepijonas), 
L.Pilkauskas (saksofonas), J.Baltrušaitis (vokalas). Baltijos 
gitarų kvartetas. Įėjimas - nemokamas.
8 d. 19 val. - Rumunijos legendų takais. Nacionalinis 
kamerinis choras „Madrigal“ (Rumunija).  
Dir. V.Popescu.
10 d. 19 val. - Bendras vardiklis - romantika. 
Kamerinio muzikavimo tradicijų tęsėjai. Ipolitovo-Ivanovo 
fortepijoninis kvartetas (Rusija): I.Grayfer (fortepijonas), 
A.Jakushina (smuikas), O.Kogan (altas), S.Ananich 
(violončelė).

ŠV.KAZIMIERO BAŽNYČIA
6 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. CASCADE 
jaunimo simfoninis orkestras (JAV). Dir. ir meno vad. Gerry 
Jon Marsh. Įėjimas - nemokamas.
8 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. Mansfield 
University Concert Choir (JAV). Choro vadovės: Peggy 
Detwiller, Sheryl Monkelien. Įėjimas - nemokamas.

VU BOTANIKOS SODAS
6 d. 19 val. - Gediminas ir Ainis Storpirščiai, Saulius ir 
Jokūbas Bareikiai. Dainuojančių aktorių duetai.

MOKYTOJŲ NAMAI
8 d. 19 val. Kiemelyje - Mamani Keita (Malis).

LIETUVOS DAINŲ ŠVENTĖS  
PROGRAMA

4 d. 10-23 val. Bernardinų sode, pilių teritorijoje - 
Folkloro diena „Laimužės lemta“.
4 d. 18 val. Šv.Jonų bažnyčioje - Kanklių koncertas 
„Skambėkite, kanklės“.
4 d. 19 val. Katedros aikštėje - Koncertas-vakaronė.
5 d. 12 val. Lietuvos futbolo federacijos stadione 
(Stadiono g.2) - Šokių diena „Sodauto“.
5 d. 12 val. Bernardinų sode, pilių teritorijoje - Teatro 
diena „Dyvų dyvai“.
5 d. 17 val. Katedros aikštėje - Teatro dienos finalas 
„Jau saulelė...“ 5 d. 17 val. Kalnų parke - Pučiamųjų 
instrumentų orkestrų koncertas „Vario audra“.
5 d. 21 val. Lietuvos futbolo federacijos stadione - Šokių 
diena „Sodauto“.
6 d. 18 val. Vingio parke - Dainų diena „Čia - mūsų 
namai“.

KAUNAS

RYŠIŲ KIEMELIS
9 d. 19 val. - Mamani Keita (Malis).

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
5 d. 20 val. Koncertų salės parko estradoje - 
Vasaros koncertų ciklas. „Tamsiai mėlyna Karibų naktis“. 
R.Novikaitė (mecosopranas), Kauno fortepijoninis trio: 
L.Krėpštaitė (fortepijonas), I.Čepinskienė (smuikas), 
A.Krištaponienė (violončelė).

6 d. 20 val. Koncertų salės parko estradoje - Vasaros 
koncertų ciklas. Trimitai gaudžia Lietuvai. Lietuvos 
valstybės - Mindaugo karūnavimo dienai. Lietuvos 
kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras (meno vad. 
ir dir. P.Memėnas). Solistai: E.Bružas (trombonas), 
E.Federavičius (perkusija).

PALANGA

Kultūros centras „Ramybė“
4 d. 20 val. - Vintažinės dainos - Neda ir 4 Tango. 
N.Malūnavičiūtė (vokalas, fleita). B.Bagdonienė (altas), 
K.Žebrauskaitė (akordeonas), F.Zakrevskis (fortepijonas), 
D.Bagurskas (kontrabosas).
5 d. 20 val. - A.Globys ir Z.Levicki gitaros ir smuiko 
dvikovoje.
10 d. 20 val. - Una palabra: Ona Kolobovaitė ir gitaristas 
A.Globys.

KLUBAS „VANDENIS“ 
10 d. 21 val. - Teatralizuotas koncertas „Vienoj pavasario 
nakty...“ („Keistuolių“ teatras).

NIDA

4 d. 20 val. Nidos kultūros centre „Agila“ - 
„Hiperbolė Tribute Band“.

KITI MIESTAI

4 d. 19.30 val. Kražių kolegijoje - IX Kražių festivalio 
pradžios koncertas. Šventinė kamerinės muzikos programa. 
„Adora“ kvartetas. Solistės: A.Krikščiūnaitė (sopranas), 
R.Novikaitė (mecosopranas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

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

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

avalYNĖ, galaNterija   
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgYveNdiNimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius

Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580

Boulingo ir biliardo klubas 
„Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt

Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 

„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo 
(nuolaida taikoma vienam takeliui) ir 
pulo žaidimams.  
Tel. (8 5) 233 9909

Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030

„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, BouliNgas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 

Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų 
aromatams, kvepiančiom žvakėm, 
persiškiems kilimams, šviestuvams, 
interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 

Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt

Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, iNterjero detalĖs

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augiNtiNiui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių Nuoma     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt

Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gĖlių saloNai

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060,  
www.ambermassage.lt 
Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams ir 
anticeliulitinėms  
procedūroms presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt
Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt

Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt

Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Nuad Thai“ 
Vilnius. 15% nuolaida viso kūno  
masažams, SPA paketams.
Tel. (8 679) 98 999, www.nuadthai.lt 
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743, www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
Masažo studija „Studio figura“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys.  
12% nuolaida vienkartiniam 
apsilankymui.
Tel. (8 686) 73 077, www.studiofigura.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009, www.
belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.   
Tel. (8 678) 08 811,  
http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalbų kuRsai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optikos salonai

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS



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

 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranai „Forest“:  
sezoniška, iš Lietuvos ūkininkų, 
pagal naujausias technologijas! 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums.  
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356, www.nautilusclub.lt  

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Gedimino dvaras“  
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 604) 97 949,  
www.gedimino-dvaras.lt 
Baras „Roast&Beer“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 607) 63 429, (8 5) 212 4847,  
www.roastandbeer.lt 
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranas „Gusto blyninė“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir atvežamam maistui. 
Tel. (8 5) 262 0056, www.gusto.lt
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 

Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas  „Neringa“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(iki 15 žmonių).   
Tel. (8 5) 261 4058,  
www.restoranasneringa.lt
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Kavinė baras „Café-bar“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai,  
100% nuolaida įėjimui.  
Tel. (8 5) 261 4058, www.
restoranasneringa.lt
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai (išskyrus  
akcijinius patiekalus ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kinų restoranas „Naujieji rytai“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 652) 10 273, www.nrytai.lt
Kinų restoranas „Kinų smuklė“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 43 382 , www.nrytai.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai kavinėje.
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys.  
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija“
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

kiNas     
Išskirtinių kelionių organizatorius  
„Boutique Travel“   
Vilnius. 5-10% nuolaida kelionėms,  
20% draudimo paslaugoms.   
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% –„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% –  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra „Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida poilsinėms 
kelionėms iš Vokietijos, 5% nuolaida 
kruizams, 20% nuolaida medicininių 
išlaidų draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

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

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai
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www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311,  
www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams  
„Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams  
į spektaklius suaugusiems.  
Tel. (8 41) 524 968 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111, www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 10% nuolaida visoms  
odontologo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo projEkto vadovėS
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44. El. p. club@respublika.net
ineta tamašauskaitė.  
Tel. (8 698) 54 541. El. p. ineta.tamasauskaite@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„MV gėrimų parduotuvė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida  
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius)  
www.mv.lt  

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Su „SEB Laisvalaikio“ kortele  
bronzinė programa - 19 Lt,  
sidabrinė - 22 Lt, auksinė - 24 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių nuoma „Hertz“
20% nuolaida automobilių nuomos  
paslaugoms Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 6940, www.hertz.lt 

transporto paslaugos

   
  

Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. – spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555,  
www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Penktadienis - aštroka diena, netinkama svarbiems darbams, susitikimams, linksmybėms. Reikalai gali pakrypti netikėta 
linkme. Tausokite santykius, venkite agresijos, atsargiau vairuokite.
Šeštadienis taip pat netinka švęsti, gausiai bendrauti. Geriausia bus, jei ramiai grožėsitės gamta, ramiai poilsiausite su 
partneriu, tvarkysitės, gražinsite namus, aplinką.
Sekmadienį ryte gali būti painiavos, nesusipratimų, popietė po 15 val. visai nebloga kultūros renginiams, draugiškiems 
susitikimams, poilsiui, pirčiai.
Pirmadienis - puiki diena verslo operacijoms, pirkiniams, ypač elektronikos, sveikatai stiprinti, aistringam meilės pasi-
matymui. Vakaras - dvasinėms praktikoms.
Antradienis - gana kovinga, dirgloka diena. Ji bus nebloga, jei nedarysite neapgalvotų veiksmų (o polinkis bus), atsar-
giau vairuosite. Genialių idėjų realizavimą atidėkite rytojui.
Trečiadienis - puiki diena kelionėms, pristatymams, šventėms, kultūros renginiams, sutartims pasirašyti, persikraustyti, 
kreiptis į svarbius asmenis. Jei norite sėkmės, ir patys būkite atjaučiantys, pozityvūs.
Ketvirtadienis - puiki diena svarbiems darbams, sutartims, kultūros renginiams, kelionėms, dvasinėms praktikoms, 
ilgam įtvirtinti tai, ką norite.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Kviečiu save geriau pažinti Astrologijos kursuose  

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt

Liepos 4-10 diena

Geriausios dienos: 7, 9, 10.

SVEIKINA

Modelis Jurgita Tvarijonaitė
1976 07 07

Krepšinio treneris 
Gintaras Krapikas

1961 07 06

Dizainerė Jolanta Talaikytė
1963 07 08

Aktorė Agnė Grudytė
1986 07 09

Penktadienį sunku 
bus suderinti šeimą ir darbą. 
Pirmadienis puikus pažintims. 
Antradienį ramiau reaguokite į 
namiškius - trečiadienį išspręsite 
šeimos problemas.

aVinui

Penktadienis bei antra-
dienis nelabai tinkami kelio-
nėms, užtat pirmadienis puikus 
meilei, partnerystei, pirkiniams, 
trečiadienis - ir kelionėms, ir 
partnerystei stiprinti.

JAUČIUI

Jei penktadienį bei 
antradienį neišlaidausite, trečia-
dienį galėsite gerokai papildyti 
piniginę. Pirmadienis puikus 
meilės pasimatymui, partne-
rystei.

dVYniaMs

Penktadienį sudėtinga 
bus suderinti savo ir partnerio 
interesus, antradienį erzins  
staigmenos darbe. Venkite 
dramatizmo, trečiadienį viskas 
išsispręs kuo puikiausiai.

VĖŽIUI

Savaitgalį bei antradienį 
patausokite sveikatą, nesivelkite 
į intrigas. Trečiadienis bei ketvir-
tadienis puikūs meilei, kūrybai, 
dvasinėms praktikoms.

LIŪTUI

Penktadienį neprieka-
biaukite prie mylimo žmogaus. 
Pirmadienį gali kilti neblogų 
darbo, verslo idėjų. Bendravimą 
ir pažintis nukelkite iš antradie-
nio į trečiadienį.

MerGeLei

Penktadienį labai pri-
reiks jūsų įgimtos diplomatijos. 
Pirmadienis puikus kelionėms, 
partnerystei, pristatymams. 
Antradienį nesivelkite į ginčus, 
trečiadienis palankus darbo 
reikalams.

SVARSTYKLĖMS

Planuokite keliones, 
susitikimus - tik ne penktadie-
niui ar antradieniui. Pirmadienis 
puikus tvarkyti verslo reikalus. 
Trečiadienis - pasirašyti svar-
bias ilgalaikes sutartis, vykti į 
kelionę.

SKORPIONUI

Susilaikykite nuo išlai-
davimo, lošimų, spekuliacijų, 
ypač penktadienį bei antradienį. 
Trečiadienis bei ketvirtadie-
nis - puikios dienos įgyvendinti 
sumanymus, tik per daug nesi-
viešinkite.

ŠauLiui

Patausokite sveikatą, 
ieškokite būdų, kaip „nukrauti“ 
įtampą dėl skubėjimo, daugybės 
reikalų. Pirmadienis puikus 
meilei, pažintims, trečiadienis - 
įtvirtinti karjerą.

Vandeniui

Įtampos, netikėtumų 
gali kelti mylimas žmogus, 
vaikai. Pirkiniams geras pir-
madienis, bet antradienį neiš-
laidaukite. Trečiadienis puikus 
meilei, kūrybai, pristatymui, 
kelionėms.

ŽUVIMS

Penktadienį nebūkite 
per daug niūrus partnerio 
atžvilgiu, antradienį lengviau 
žiūrėkite į namiškių staigmenas. 
Trečiadienį viskas išsispręs kuo 
puikiausiai.

OŽIARAGIUI

Astrologinė prognozė

BLoGiausios dienos: 5, 6 (iki 15 val.).
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Pensakola. Ruopis. 
Tilaka. Arda. Varėna. Primas. Rod. 
Kalija. Krokas. Opi. Gija. Buomas. 
Snau. Oja. Šortai. Spa. Na. Lemtas. 
Skauda. Biržai. Kraitės. Teflonas. 
Kraikas. Vėdrynas. Plautas. Gonas. 
Sadutės. Ms. Patas. Saturnas. Dėl. 
Erės. Pašok. Asilena.
Horizontaliai: Vagonetė. PE. Antalija. 
Edgar. Sirija. Frotė. Alėja. Blynas. 
Kana. Lionas. Šoka. Šernas. La. 
Bomžas. SA. Kurtas. Aš. Šprotai. Sto. 
Romas. Pauk. Graikai. KLDR. Urmas. 
Krauna. Kodas. Srautas. Pas. Skaitėsi. 
Spaikas. Astronautas. De. Opa. Dės. 
Mėn. Kurdiukas. Asla.
Pažymėtuose langeliuose: 
KiniVarPa.

sENTENCiJa

„Kas nebuvo 
pradėta šiandien, 
tas nieKad nebus 
baigta rytoj“

J.V.Gėtė

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų studijos 
„Equador“ abonementą

Atsakymą į 
kryžiažodį iki liepos 
8 d. siųskite SMS 
žinute numeriu 
1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina - 1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtojas riManTaS DOVYDĖnaS  
iš Trakų. Jam bus įteiktas „Equador“ 
abonementas.
Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai 
laikomi tik dvi savaites.

SU
DO

KU
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BEPROTIŠKAS PASAULIS

l

Pasipiktinęs keleivis skundžiasi geležin-
kelio stoties darbuotojui:

- Kokia prasmė vis spausdinti ir spaus-
dinti naujus tvarkaraščius, jei jūsų trauki-
niai nuolat vėluoja?

- O kaip žinosite, kad traukinys vėluoja, 
jei nebus tvarkaraščio?

l

Mokytojas bara vėluojantį mokinį:
- Na ir kur tu buvai? Pamoka prasidėjo 

prieš pusvalandį!
- Žmogus gatvėje pametė 100 litų...
- Ir tu padėjai jam jų ieškoti? - apsi-

džiaugia mokytojas.
- Ne, stovėjau ant banknoto kol jis nuėjo.

l

Trys pelės bėga nuo katino. Staiga viena 
apsisuka ir ima loti šuns balsu. Išsigandęs 
katinas kaipmat nulėkė šalin. Kitos dvi pelės 
su nuostaba susižvalgo ir viena sako kitai:

- Tikrai apsimoka mokytis užsienio 
kalbų....

l

Gydytojas pacientui:
- Jūs labai smarkiai sergate.
- Norėčiau dar vienos nuomonės apie 

save, - nesutinka pacientas.
- Puiku, jūs taip pat labai negražus.

l

Meilė yra ilgas ir saldus sapnas, o san-
tuoka - geriausias žadintuvas.

l

Kalbasi dvi biuro darbuotojos. Viena gi-
riasi, kad gali bet kada gauti laisvą dieną. 
Antroji netiki, todėl pirmoji nusprendžia vis-
ką parodyti ir nagais įsikabina į lubas. At-
ėjęs viršininkas nustemba ir klausia, kodėl 
darbuotoja taip daro.

- Aš lemputė, - skubiai atsako ši.
- Jums nuo darbo visai stogas pavažiavo. 

Eikit namo ir pailsėkit dienelę, - atsako va-
dovas.

Pirmoji patenkinta eina iš biuro, paskui 
ją seka ir antroji darbuotoja.

- O jūs kur einate? - piktinasi virši-
ninkas.

- Aš juk negaliu dirbti tamsoje.

aNEkDOTai

PAPUOŠĖ. Garsiosios Leonardo da Vinčio 
„Monos Lizos“ kopija papuošė pastatą Vo
kietijos Holfeldo mieste.

REKORDAS. Vokiečio Andrejaus Skalos (Andreas Skala) iš Heningsdorfo (Vokietija) 
surinkta policijos pareigūnų kepurių kolekcija įtraukta į Gineso rekordų knygą kaip di
džiausia policininkų kepurių kolekcija pasaulyje. Joje  2280 policijos pareigūnų kepurių. 

DVIRATIS. Vokietis dviračių dizaineris ir kūrėjas Dyteris  

SenftasDidi (Dieter ‘Didi’ Senft) pristatė savo naujausią kūrinį  

popkaraliaus M.Džeksono penktosioms mirties metinėms  

paminėti skirtą dviratį. Dviratis su 4,5 m aukščio skulptūrasiluetu 

išsiskiria ir tuo, jog važiuojant groja M.Džeksono melodijas. 

EPA-Eltos nuotr.
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