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 ■ Pusmetį gyvenę Balyje aktorius Leonardas Pobedonoscevas su žmona Ieva ir dukrele 
dalijasi įspūdžiais iš šios rojumi vadinamos salos. 20 p.

 ■ Kokį maniakišką įprotį turi televizijos 
laidų vedėja Ugnė Galadauskaitė? Šis 
ir kiti faktai, kurių galbūt nežinojote 
apie Ugnę. 11 p.

 ■ Ar gali žmones supiršti televizija? 
Kur rasti meilę? Atsakymus į šiuos ir 
kitus klausimus pateikia psichologė 
Eglė Pelienė. 39 p.
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Goda alijeva: 
Savo šeimoje kuriame savo taisykles

n Goda Sabutytė-Alijeva gimė 1986 m. 

birželio 4 d. Kaune
n Buvo viena iš merginų grupės „69 danguje“ 

narių, vedė įvairias televizijos laidas

n 2009 m. ištekėjo už krepšininko Rolando Alijevo

n 2010 m. jiems gimė dukrytė Tėja, 2013 m. - 

sūnus Amilis

Dosjė

Šiandien dainininkė, buvusi grupės „69 danguje“ narė Goda alijeva (29) - rūpestinga dviejų vaikų mama ir 
atsidavusi žmona. Tačiau prieš gerą dešimtmetį, kai grupės dainas dainuodavo bene visa lietuva, koncertai,  

kelionės, skandalai ir mergaitiškos šėlionės su kitomis „šeškėmis“ buvo jos kasdienybė. Nepaisant to,  
kad prisiminus anuos laikus, Godos akyse dar užsidega ugnelės, šiandienio gyvenimo atlikėja į nieką neiškeistų.  

ji džiaugiasi, kad yra jauna, turi du nuostabius vaikus, mylintį bei mylimą vyrą ir nekantraudama laukia,  
kokias staigmenas jai dar paruošė gyvenimas.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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- Neseniai pirmą kartą su šeima sve-
čiavotės Azerbaidžane. Kokius įspūdžius 
paliko šis kraštas?

- Labai patiko. Ypač sužavėjo maistas, 
aplinka, žmonės. Vietos gyventojai labai my-
li vaikus. Net svetimus jie ima ant rankų, 
bučiuoja. Iš pradžių man tai pasirodė truputį 
keista, juk mes, lietuviai, esame gana šalti, 
bet ilgiau ten pabuvęs pastebi, kad jie tai da-
ro su visai kitokia energetika. Jie paima, pa-
bučiuoja rankytę, paniurko, panešioja. Kai 
ateini į restoraną, net pamiršti, kad su vaiku 
atėjai, nes kol jis pereina visas padavėjas, 
moteris, vyrus, nes jie irgi vaikais labai džiau-
giasi, tu spėji ir pavakarieniauti. Vaikai jiems 
tarsi laimės šaltinis. Mums, lietuviams, iki to 
dar labai toli.

- Kuo skiriasi tenykštis gyvenimo 
būdas?

- Azerbaidžaniečiai taikosi prie oro. Kai 
pas juos labai karšta, jie ilsisi. Pagrindinis 
veiksmas gatvėse vyksta vakarais ir naktimis. 
Tada gatvės atgyja. Žmonės bendrauja, jie 
gali iki 2-3 val. nakties sėdėti ir gerti arbatą.

- Girdėjau, kad šią vasarą planuojate 
keliauti ir į Turkiją. Vaikai jums nėra 
kliūtis kelionėms?

- Tikrai ne. Viskas priklauso nuo požiūrio. 
Man vaikai netrukdo. Vienus buvimas šalia 
vaikų erzina, o kiti su tuo gyvena ir „kaifuo-
ja“. Aš nuo savo vaikų nepavargstu. Nuolatos 
su jais būnu, man nereikia auklių, nereikia 
nuolat jų kur nors nutrenkti, palikti, kad pa-
ilsėčiau. Ilsiuosi kartu su jais.

- Gal vyresnioji jau irgi šiek tiek pa-
deda?

- Be abejo. Jai jau penkeri, broliukui - me-
tai ir septyni mėnesiai. Nebėra jis toks mažas, 
paskui jį nereikia lakstyti, nereikia atskirai 
virti jam košių ar pan. Galiu išleisti į kiemą 
ir leisti tiesiog džiaugtis savo vaikyste.

- Trumpų atostogų pavasarį buvote iš-
vykę ir tik su vyru, be vaikų. Nepamiršta-
te, kad esate ne tik mama, bet ir žmona?

- Tik neseniai prisiminiau. (Juokiasi.) Pra-
ėjo šešeri metai, kaip esame vyras ir žmona, 
visą tą laiką visur buvome kartu su vaikais. 
Buvau labai „mamiška“, man visada reikėjo 
vaikų šalia. Bet vyrams irgi reikia dėmesio. Jie 
neturi būti nuskriausti ir palikti antrame plane. 
Leidau savo vyrui prisiminti, kad jis yra mano 
vyras, kad man gera tik su juo. Tokių akimirkų 

reikia. Jos sveikos ir gali būti dažnesnės. Tuo 
labiau dabar, kai vaikai jau dideli.

- Jūsų kasdienybę neseniai paįvairino 
ir darbas televizijoje. Prisijungėte prie Žy-
gio ir Irūnos LNK laidoje „KK2 Vasara“. 
Kokius įgūdžius reikėjo prisiminti?

- Įgūdžių pamiršusi nebuvau, su kameromis 
dirbti moku, man nereikia sakyti, kur žiūrėti, ką 
kalbėti, kaip elgtis. Bet šį kartą buvo visai kita 
laidos specifika. Studijoje - pašnekovai, ausyje - 
ausinė su režisierės pastabomis. Yra scenarijus, 
privalomi klausimai studijos svečiams. Turi ne-
atsilikti nuo plano. Buvo truputį sunkiau nei kad 
ateiti į laidą, perskaityti tekstą ir išeiti. Nerimo 
ir streso neišvengiau, o juk ir pertrauka buvo ne 
tokia jau trumpa - pusantrų metų. Iš naujo rei-
kėjo įsivažiuoti. Be to, nedirbusiam žmogui at-
eiti į labai darnų kolektyvą, kur visi vienas kitą 
iš žvilgsnio supranta, gana sudėtinga.

- Norėtumėte grįžti į televiziją ilges-
niam laikui?

- Labai noriu, o ir minčių tokių yra. Jei 
bus patvirtintas vienas projektas, dirbsiu te-
levizijoje. Bet viskas priklauso ir nuo mano 
vyro. Jei būsime Lietuvoje - be kalbų, bet kol 
kas bijau planuoti.

- Ar nesunku nuolat derintis prie vyro?
- Labai sunku, bet iškart žinojau, kad ku-

rį laiką reikės pasiaukoti, dėl to nesinervinu. 
Kas iš to, kad graušiu save, jei vis tiek nieko 
negaliu pakeisti? Moterų tokia dalia - kurį 
laiką, kol vaikai maži, savo ambicijas turi pri-
stabdyti. Šiandien moterys apskritai pamirš-
ta savo tikrąjį pradą - išauginti vaikiukus. Vi-
sos užsiėmusios karjera. Tad aš dar paaugin-
siu, o paskui žiūrėsime. Juk esu dar jauna - 
dar net trisdešimties neturiu.

- O ką reiškia būti krepšininko žmona?
- Sunku. Tik atrodo, kad gyveni ir juokie-

si. Tau ant pečių gula didžiulė atsakomybė, 
be to, aukoji save, savo karjerą, savo, kaip 
moters, realizaciją ne tik darbe, bet ir kitose 
srityse. Turi važiuoti paskui savo vyrą, palik-
ti gimtą šalį, šeimą. Tikrai nėra lengva.

- O kaip scena - ar tai jau praeitis?
- Negalvoju apie sceną. Išaugau iš to, pa-

žaidžiau, smagu prisiminti, bet tik tiek. Ne-
grįšiu į sceną. Nors...

- Kam jaučiate didžiausią nostalgiją 
iš anų laikų?

- Pasiilgstu tų tokių mūsų vakaronių. Mū-
sų kompanija - aš, Nylka, Ingrida ir Karina - 
nereali. Kai būname visos kartu - laikykis. Pa-
pildome viena kitą ir užvedame. Vien buvimas 
drauge - tikras džiaugsmas širdžiai. Kartu ga-
lime ir verkti, ir džiaugtis. Net ir dabar, kai 
susitinkame po kokio pusmečio nesimatymo, 
niekada nesėdime tokioje nejaukioje tyloje. 
Labai greitai atrandame, apie ką kalbėtis.

- Gal dukrytė jau irgi rodo sceninius 
sugebėjimus?

- Taip, ji ypač po baleto pamokų parodo, ko 
išmoko, kaip koją reikia laikyti, kaip rankas.

- Sakoma, kad mergaitės laimingos 
būna tos, kurios panašios į tėčius, o ber-
niukai - į mamas...

- Mūsų šeimoje taip ir yra. Mano dukrytė 
yra tamsių akių, net tamsesnių už mano vyro 
ir jo tėčio, kuris grynakraujis azerbaidžanie-
tis. Jos oda irgi nėra labai šviesi. O Amilis - 
blondinas, mėlynomis akimis, toks kaip aš. 
Vienas - vienam, kitas - kitam. Juk negaliu 
gimdyti tik vyrui, vieną turiu ir dėl savęs. 
(Šypsosi.)

- Jūsų vyras pusiau azerbaidžanietis. 
Ar šeimoje nebūna kultūrinių nesusipra-
timų?

- Ne. Rolandas augo mišrioje šeimoje - jo 
tėtis azerbaidžanietis, mama - žemaitė, tai 
jau daug ką pasako. Jis neturi kokių nors 
griežtų tradicijų, kurių žūtbūt laikytųsi, nė-
ra per daug religingas, kad turėčiau taikytis. 
Gyvename lygiai taip pat, kaip ir kitos Lie-
tuvos šeimos, kuriame savo taisykles. Be 
to, dažniausiai moterys į šeimą atneša tam 
tikras tradicijas. Vyrams - šimtas metų iki 
jų. O mes, moterys, jas sureikšminame, ruo-
šiamės šventėms ir pan.

- Ar krepšinis - dažna tema jūsų na-
muose?

- Labai džiaugiuosi, kad mano vyras nėra 
fanatikas ir ištisai apie tai nešneka. Nežinau, 
ar man tai patiktų.

- O ar pati sekate, stebite, kas vyks-
ta jūsų srityje - muzikiniame pasaulyje?

- Kartais pažiūriu. Ir nors atrodo, kad ne-
labai kas naujo atsiranda, keičiasi laikai, kei-
čiasi muzikos samprata. Mūsų, „šeškių“, lai-
kais mūsų dainas dainuodavo visa Lietuva. O 
dabar nežinau nė vienos lietuviškos naujos 
dainos, kuri būtų hitas. Gal esu atsilikusi, bet 
tokio kūrinio negirdėjau. O mūsų laikais tokių 
buvo ir ne vienas, ir ne du.

- Ką patartumėte jauniems atlikė-
jams?

- Kad viską darytų kryptingai, kad tiks-
lingai siektų savo svajonių. Pamenu, kaip mū-
sų prodiuseris viską sumąstydavo iki smul-
kiausių detalių, todėl pasirodymai visada bū-
davo tam tikras šou. Kažkas, ko neparodyda-
vo kiti. Savotiško žavesio priduodavo ir tie 
skandalai. Juk buvome jaunos, vyko toks pa-
šėlęs gyvenimas.

Vaikas turi būti 
Vaikas, jis negali 
pagal saVe tVarkyti 
tėVų gyVenimo

noriu būti pati 
geriausia saVo 
Vaikams ir žinau, 
kad Visą gyVenimą 
stengsiuosi  
tą daryti
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Moterų tokia 
dalia - kurį laiką, 
kol vaikai Maži, 
savo aMbicijas  
turi pristabdyti
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- Kaip manote, kiek sėkmės pramogų 
pasaulyje lemia išvaizda?

- Lemia labai daug. Pavyzdžiui, būna gra-
ži panelė, bet savo arogancija, vulgarumu ar 
kažkokia tuštybe viską ima ir sugadina. O 
kiti užburia savo paprastumu, darbais, idėjo-
mis. Grožis yra svarbu, bet nereikia ties juo 
koncentruotis. Ne veltui sakoma - sutinka 
pagal išvaizdą, palydi pagal protą.

- Matyt, ilgi metai pramogų pasaulio 
sūkuryje jums suteikė neįkainojamą pa-
tirtį?

- Tikrai taip. Išmokė visada apgalvoti ke-
lis žingsnius į priekį. Mes niekada nebuvome 
labai aikštingos ar pasikėlusios. Dirbome atvi-
ra širdimi.

- Scenoje buvote savimi?
- Taip. Gal ir buvo tokio žaidimo, bet taip 

ir turi būti, juk tai scena.

- Ar šiandien pačiai dar lieka laiko 
grožio procedūroms?

- Kaip kada. Mano vyras - tik už tai. Jam tai 
atrodo natūralus dalykas. Tad viskas priklauso 
nuo moters - jei nori, viskam gali atrasti laiko. 
Tačiau nėra taip, kad nuolat sėdėčiau grožio 
salonuose, be to, nelabai to ir mėgstu.

- O ką mėgstate?
- Kartais pasilepinu veido kaukėmis, pe-

dikiūru, manikiūru, plaukų sušukavimu. Bet 
nei aš į tuos masažus vaikštau, nei ką. Yra 
proga - pasinaudoju, nėra - ir nereikia. Turiu 

ir taip apie ką galvoti. Bet dar meteliai, abu 
vaikeliai - į darželį, ir rankos man bus atrištos.

- Tai gal ir trečias tada?
- Ne. Dabar jau sakau, kad atėjo laikas, 

kai noriu būti graži. (Šypsosi.) Noriu truputį 
pabūti dėl savęs. Daug atidaviau. Labai sten-
giuosi būti gera mama, noriu būti pati ge-
riausia savo vaikams ir žinau, kad visą gy-
venimą stengsiuosi tai daryti. Atsakingai į 
tai žiūriu. Noriu dalyvauti savo vaikų gyve-
nime, noriu žinoti, kodėl jie elgiasi vienaip 
ar kitaip, kaip jiems palengvinti augimą, pa-
auglystę. Domiuosi savo vaikais ir nenutren-
kiu jų į šoną.

- Naudojatės močiučių patarimais?
- Jos tegu pataria, o aš darysiu taip, kaip 

noriu. Vaikų auklėjimas yra tėvų reikalas. Jei 
patarimas naudingas, pasinaudosiu, jei ne - 
praleisiu. Šiais laikais yra labai daug informa-
cijos apie tėvystę, vaikystę, be to, auklėjimas 
keičiasi, mamos kitokios. Man nepatinka, kai 
vaikai sau leidžia daugiau, nei reikia. Man 
vaikas turi būti vaikas, jis negali pagal save 
tvarkyti tėvų gyvenimo. Vaikai turi gyventi 
taip, kaip tėvai sako, o ne atvirkščiai.

- Ko pati išmokote iš vaikų?
- Kantrybės. Sužinojau, kad galiu vėluoti, 

o bet kuris planas gali labai paprastai sugriūti.

- Buvo kokie nors mitai, kurie sugriu-
vo besilaukiant antro vaiko?

- Nebuvo, nes neturėjau jokių iliuzijų. 
Maniau, kad bus labai sunku. Mano Tėja bu-
vo ir yra labai geras vaikas. Galvojau, bus 
antras, ir dar bernas, tai žliumbs, rėks, ne-
miegos, bet buvo atvirkščiai - Amilis buvo 
dar ramesnis. Tikriausiai kiekvienam duota 
tiek, kiek jis pakelia, matyt, aš pakeliu mažai. 
(Šypsosi.)

- Kokių laisvalaikio pomėgių dar turite?
- Kad nelabai jų ir turėjau. Man labai svar-

bu pabūti pačiai su savimi, su savo mintimis, 
mėgstu užsiimti savotiška savianalize. Kol 
vaikai miega, noriu, kad manęs niekas neju-
dintų, nekalbintų, jei pati to nenoriu, noriu 
pabūti sau. Juk visą dieną esu ant kojų, turiu 
ką veikti. O kai vyras darbe, vaikai miega, 
galiu gerti kavą, skaityti, atsipalaiduoti.

- Nebėgate plauti indų?
- Ne. Juos išplaunu prieš tai. Tai būna lai-

kas, kai galiu ilsėtis.

- Kokių turite artimiausių svajonių?
- Bijau planuoti. Dabar toks laikas, kai 

artėja vyro sutarties pasirašymas, nežinau, 
ką pasirinksime, ką nuspręsime, nuo to vis-
kas ir priklausys. Bet aš norėčiau būti Lietu-
voje, vėl dirbti, noriu tiesiog laiko sau.

Mūsų koMpanija - 
aš, nylka, ingrida 
ir karina - nereali. 
kai būnaMe visos 
kartu - laikykis

Su grupės „69 danguje“ merginomis - Nijole  
Pareigyte-Rukaitiene, Karina Krysko-Skambine ir Ingrida 
Martinkėnaite - Goda iki šiol yra geriausios draugės 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Dileta ir Donatas susipažino prieš de-
šimtmetį, tačiau romantiškus jausmus vie-
nas kitam puoselėja mažiau nei metus. Va-
sarį susižadėjusi pora teigia, kad laiko ne-
skaičiuoja, o bažnytinė santuoka parodo, 
koks tvirtas jų apsisprendimas drauge pra-
leisti visą gyvenimą. 

Nuotaka prisipažino naktį prieš vestu-
ves iš jaudulio beveik nesudėjusi bluosto, 
tačiau šventės dieną jokio nuovargio jos 

akyse nesimatė. Pasipuošusi Egidijaus Rai-
nio kurta suknele, ji išdidžiai žengė prie 
altoriaus įsikibusi tėvui į parankę, o klau-
sydamasi pamokslo nubraukė ir ašarą. „Jo-
kių piršlių, korimų, baltų balandžių ar miš-
rainių nebus“, - sakė Dileta, į vestuves 
pakvietusi daugiau nei pusšimtį giminių ir 
artimiausių draugų. Tiesa, puotoje jauna-
vedžiai ilgai neužsibuvo ir vestuvių naktį 
išskrido prie Karibų jūros kopinėti medaus.

Vestuvinę suknelę Diletai kūrė 
dizaineris Egidijus Rainys 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Tuoktuvių ceremonija vyko  
Šv. Mikalojaus bažnyčiojeDileta su tėvu Gediminu Meška

Veidai

Saulėtą savaitgalio popietę atlikėja ir grupės „4 Roses“ narė Dileta Meškaitė (24)
savo išrinktajam antstoliui Donatui kiSieliui (33) ištarė „taip“. Seniausioje 
lietuvoje - šv. Mikalojaus - bažnyčioje įvyko iškilminga tuoktuvių ceremonija,  
po kurios žinoma atlikėja tapo D.Meškaite-kisieliene.

Dileta  medų 
kopinės Karibuose
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Veidai

10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Ugnę

Etiketės „blondinė“ prie žurnalistės 
ir televizijos laidų vedėjos Ugnės 
galadaUskaitės (25) tikrai 
nepriklijuosi. Ji veikli, racionali,  
žinanti, kaip įgyvendinti savo  
tikslus ir besididžiuojanti savo  
suvalkietiškomis šaknimis.  
ko dar nežinojote apie Ugnę?
n Ugnei sėkmę neša skaičius 7.
n Televizijos laidų vedėjos šaldytuve 
visada yra vandens ir citrinos. 
n Savo dienos Ugnė neįsivaizduoja be 
rytinės kavos. Ji  norėtų išgerti kavos 
su Salvadoru Dali. „Žmogus su tokiais 
ūsais ir tokia vaizduote negali būti ne-
įdomus“, - įsitikinusi ji. 
n Pasak U.Galadauskaitės, amerikie-
tiški kalniukai ekstremaliausia, ką ji 
išbandė, o aštuonkojis - egzotiškiausia, 
ką valgė.
n Geriausia skaityta knyga - Michailo 
Bulgakovo „Meistras ir Margarita”. 
n Pirmąjį savo straipsnį žurnalistė pa-
rašė už bilietus į kiną.
n Jos spintoje dominuoja maniakiška 
tvarka: viskas sudėta pagal sezoną ir 
spalvą.
n Mėgstamiausios Ugnės gėlės - rau-
donos rožės. „Jos gražios pačios sa-
vaime. Visoms kitoms - dar reikia pa-
dirbėt“, - juokėsi žurnalistė.
n „Gal kartais pliurpiu visko per daug 
ir per atvirai“, - televizijos laidų vedė-
ja sakė apie savybę, kurios norėtų at-
sikratyti.
n Mėgstamiausi kvepalai - Chanel 
„Coco Noir“.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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PAŽINTIS

Profesionalus virtuvės šefas  
Martynas Praškevičius (34) šiemet 
vMG kulinariniuose apdovanojimuose  
buvo įvardintas kaip geriausias Lietuvos 
šefas. Pats Martynas tokio įvertinimo  
nesureikšmina - jis įsitikinęs, kad siekti 
dar yra ko. Prieš keletą metų restoraną 
„stebuklai“ atidaręs Martynas  
prisipažįsta, kad pradžia nebuvo lengva, 
tačiau pelnyta kritika privertė tobulėti.  
tik dabar jis gali sau leisti savo darbus  
patikėti kitiems ir dažniau pabūti  
namuose, kur jo laukia sužadėtinė  
ir dar dvejų metų neturintis sūnus.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Turi savo restoraną, esi pripažintas 
ir žinomas Lietuvos šefas. Kokių dar tu-
ri svajonių? „Michelin“ žvaigždutės?

- Be abejo, kiekvienas virėjas norėtų gauti 
žvaigždutę, bet aš to per daug nesureikšminu. 
Visada malonu, kai tave įvertina, bet „Michelin“ 
žvaigždutė tikrai nėra pagrindinis mano tikslas. 
O siekti visada yra ko. Stengiesi būti lyderis 
tarp savo kolegų, negali niekada atsipalaiduoti.

- Kas tau yra didžiausias įvertinimas?
- Klientų padėka ir kolegų pagyrimas.

- O pats esi dažnas svečias kolegų 
restoranuose?

- Dažniausiai man būna sunku išsirinkti, kur 
valgyti. Bet turiu savo mėgstamas vietas - 
pas Deivydą (Deivydą Praspaliauską - red. 
past.), Liutaurą (Liutaurą Čepracką - red. 
past.). Kai nuvažiuoju į Klaipėdą, būtinai už-
suku į MOMO GRILL pas Vytautą Samavičių.

- Pagal ką vertini patiekalą?
- Virėjas pirmiausia atkreipia dėmesį į 

produkto kokybę. Jis turi būti šviežias, ko-
kybiškas, su meile pagamintas. Gali būti labai 
paprastas patiekalas, bet vis tiek skanus.

- Sakai, kad turi būti pagamintas su 
meile. Ar tai reiškia, kad pats piktas ne-
keli kojos į virtuvę?

- Keliu. Visko virtuvėje būna - ir pykčio, 
ir juoko. Ką komanda pridarys virtuvėje, tokia 
mano nuotaika ir bus.

- Maisto gaminimas dar teikia malo-
numą, ar tai jau tapo savotiška rutina?

- Neįsivaizduoju savęs dirbančio kitokį 
darbą. Namuose, jei turiu laisvo laiko, skaitau 
kažką susijusio su kulinarija. Pats ir gaminu 
namuose. Dabar turiu mažą sūnų. Tenka jam 
virti sultinius, košytes. Vaikai yra išrankūs, 
turi naudoti mažai druskos, be prieskonių pa-
daryti skaniai. Tai įmanoma, bet sunku. Tada 

M.Praškevičius - kulinaras ir darbe, ir namuose

n Gimė 1981 m. balandžio 28 d. Kaune

n Virėju dirba daugiau nei 10 metų

n Restorano „Stebuklai“ įkūrėjas

n „Briusly“ virtuvės šefas

n Yra susižadėjęs, su savo širdies drauge augina 

dar dvejų metų neturintį sūnų

DOsJĖ

Virtuvės šefas Martynas Praškevičius 
neįsivaizduoja vasaros be šaltibarščių

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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PAŽINTIS

ir supranti, kad viskas prasideda nuo koky-
biškų produktų. Kai pomidoras yra prinokęs, 
jis pats savaime skanus.

- Kokią turi didžiausią silpnybę, kal-
bant apie maistą?

- Labai mėgstu keptą viščiuką. Vaikystė-
je dažnai jį valgydavome. Savaitgaliais mama 
kepdavo vištą, o aš jos labai laukdavau. Man 
patinka paprasti dalykai - juoda duona, eko-
logiškos daržovės.

- Kokių produktų nemėgsti?
- Mėgstu visus produktus, tik nemėgstu 

kai kurių derinių. Pavyzdžiui, vaisių su mėsa. 
Mano restorane net tokių patiekalų nėra.

- Ką egzotiško teko valgyti?
- Kartą ragavau tailandietiškus džiovintus 

žiogus. Buvo kažkas parvežęs, bet net nesu-
pratau, kad čia žiogai, kol neperskaičiau. Bet 
šiaip vabalų nevalgau. Negalėčiau valgyti nei 
kokios nors arklienos, nei jūros kiaulyčių, 
krokodilų ar kengūrų.

- O lietuviški tradiciniai patiekalai?
- Gali sakyti, ką nori, bet kartais jų vis 

tiek pasiilgsti. Net ir pats savo restorane 
gaminu šaltibarščius. Neįsivaizduoju vasa-
ros be jų.

- Papasakok, kaip kulinarija pateko į 
tavo gyvenimą?

- Esu kaunietis, baigiau mokyklą. Mama 
norėjo, kad būčiau koks nors vadybininkas, 
tad išėjau mokytis, bet supratau, kad tai ne 
man. Tuomet išvažiavau prie jūros, įsidarbi-
nau vienoje kavinėje. Ten ir buvo mano pir-
moji praktika. Išmokau, kaip laikyti peilį, suk-
tis virtuvėje. Supratau, kad noriu kurti patie-
kalus. Viską dariau, kad tapčiau šefu. Jokių 
kulinarijos mokslų nebaigiau. Viską išmokau 
iš knygų, interneto ir praktikos.

- Nenorėtum kur nors patobulinti sa-
vo žinių?

- Gal ir norėčiau, bet dabar tam nėra laiko. 
Kasdien mokausi virtuvėje. Verdu naujus pa-
dažus, marinuoju mėsą.

- O kaip vertini kritiką?
- Normaliai. Kai „Stebuklai“ atsidarė, ne-

slėpsiu, buvau gavęs labai daug kritikos. La-
bai noriu už tai padėkoti, nes kritika mane 
privertė į viską pažiūrėti rimčiau. Dabar turiu 
restoraną, kuriam visai gerai sekasi.

- Ar brangus malonumas skaniai ir 
sveikai maitintis?

- Skanu nebūtinai turi būti brangu. Skanu 
gali būti ir grikių košė, kuriai labai mažai ko 
reikia: įmaišai deginto sviesto į grikių kruo-
pas ir gali būti labai skanu. Aš esu paprastas, 
nors mėgstu paragauti ir ko nors įdomaus. 
Jei einu į restoraną, paprastų dalykų nevalgau.

- Gali pavadinti save gurmanu?
- Nežinau. Kai valgau restorane, labai ati-

džiai renkuosi. Bet kas tas gurmanas? Tai tas, 
kuris valgo šviežius ir gerus produktus. Bet 
net ir jie kažkada užkanda paprastų mėsainių 
ar sumuštinių. Negali kasdien valgyti ikros 
ar „foie gras“ (žąsų ar ančių kepenėlių paš-
tetas - red. past.) Apsivemtum.

- Kokiame pasaulio restorane svajoji 
pavakarieniauti?

- Labiausiai norėčiau nueiti į Niujorke 
esantį „Eleven Madison Park“ restoraną. Ten 
dirba vienas garsiausių šefų - Danielius Hu-
mas (Daniel Humm). Iš jo knygų labai daug 
išmokau. Jis mane įkvepia. Be to, man patin-
ka maži Paryžiaus restoranėliai. Ten maistą 
ruošia jauni šefai. Jie visą dėmesį sutelkia į 
patiekalą, o ne į kokį nors interjerą. Pats res-
toranas gali būti aptriušęs, bet kai tau atneša 
lėkštę, viską aplinkui pamiršti.

- Ne paslaptis, kad vakarienės tokiuo-
se restoranuose - brangus malonumas. 
Nebūtų gaila už maistą sumokėti kelių 
šimtų eurų?

- Ne. Esu tiek mokėjęs viename restora-
ne Paryžiuje.

- Kaip manai, ar Lietuvoje kulinarija 
dar labai atsilieka nuo pasaulio tendencijų?

- Aišku, kad atsilieka. Paskaičiuokite, kiek 
metų mes kalbame apie kulinariją? 3-4? Nie-
kas anksčiau apie tai nerašė, nebent specia-
lizuoti žurnalai. Anksčiau daugiau buvo kal-
bama apie restorano savininką, o ne apie še-
fą. O dabar yra daugybė kulinarinių laidų, 
knygų, tad judame į priekį, bet mūsų rinka 
dar labai jauna.

- Teko girdėti, kad šefai restoranuose 
nedirba sekmadieniais ir pirmadieniais. 
Tai tiesa?

- Nežinau. Aš dirbu tada, kada reikia. Ka-
dangi „Stebuklai“ jau seniai veikia, turiu, kas 
mane gali pakeisti. Pasitikiu savo komanda. 
Kai gimė sūnus, stengiuosi daugiau laiko pra-
leisti namuose.

- Kaip atrodo tavo laisvalaikis?
- Kartais kur nors išvykstame, keliauja-

me, o kartais tiesiog būname namuose.

- Kulinarija - dažna tema jūsų namuose?
- Nelabai. Bet jei susitinkame su bičiu-

liais, dažnai kalbame apie maistą. Gal jie ne-
turi daugiau apie ką su manimi kalbėtis? 
(Šypsosi.)

M.Praškevičius - kulinaras ir darbe, ir namuose

Skanu  
nebūtinai  
turi būti  
brangu

Martynas Praškevičius su savo sužadėtine Ramune, jųdviejų sūnumi ir geru bičiuliu konditeriu Ali Gadžijevu
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Praėjusį savaitgalį Kejos saloje Graikijoje žiedus sumai-
nė Lietuvos operos solistė AsmiK GriGoriAn (34) ir 
operos režisierius VAsiLijus BArchAtoVAs (31). 
tradicinė vestuvių ceremonija vyko Panagijos Kastranio 
vienuolyno cerkvėje. Čia jaunavedžius sveikino būrys 
artimųjų ir draugų.

Veidai

A.Grigorian vestuvės -
tris dienas, tris naktis

Prie altoriaus nuotaką atlydėjo tėtis, legendinis armė-
nų tenoras Gehamas Grigorianas, o poros liudininkais 
tapo artimi poros draugai: režisierė Dalia Ibelhauptaitė ir 
scenaristas Pavelas Kukuškinas. Asmik buvo pasipuošusi 
graikų deivių skulptūras primenančia prislopintos rožinės 
spalvos suknele, o rankose laikė laukinių levandų puokštę. 
Vasilijus pasirinko specialiai jam sukurtą fraką.

Abiejų jaunųjų originalumas išryškėjo netradicinėse 
detalėse - juoduose vestuviniuose žieduose. Juos kūrė 
patys jaunieji. Medžiagomis buvo pasirinkti juodasis me-
talo karbonas ir auksas. Visą ceremoniją lydėjo šilta 
atmosfera, po jos pagal senąsias graikų tradicijas artimie-
ji ir draugai apibėrė porą ryžiais.

Laimingą Asmik sveikino sūnus Nojus, mama - Lie-
tuvos operos primadona - Irena Milkevičiūtė. Tarp svečių 
buvo ir pasaulinio garso operos bosas Ildaras Abdraza-
kovas, rusų aktorius Andrejus Fominas, žymus daininin-
kas, poetas, kompozitorius ir TV žvaigždė Markas Tis-
manas. Jam buvo patikėtas ir šventės vedėjo vaidmuo.

Vestuvinė vakarienė vyko geriausiame salos restora-
ne, kur svečių laukė tikra graikų puota terasoje su atsi-
veriančiu puikiu vaizdu į šiuolaikinio pasaulio dar nepa-
liestą salą ir nuostabų saulėlydį. Vakaro metu grojo grai-
kų liaudies muzikos duetas ir mėgstamiausia Asmik ir 
Vasilijaus jaunystės grupė iš Ukrainos „5’nizza“ (dabar 
pasivadinę „SunSay“).

„Esu pats laimingiausias žmogus. Šiandien turiu vis-
ką ir dar daugiau, negu kada nors galėjau svajoti“, - tokiais 
žodžiais po tris dienas trukusios šventės su draugais at-
sisveikino Asmik.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dar balandį civilinę santuoką įregistravę Vasilijus Barchatovas ir Asmik 
Grigorian praėjusią savaitę Graikijoje surengė tradicinę vestuvių šventę

Timofey Kokesnikovo nuotr.

Vestuvėse dalyvavo Asmik tėtis  
Gehamas Grigorian, mama - Irena Milkevičiūtė  
ir dvylikametis sūnus Nojus
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NUOMONĖ

Nesu nei už vestuves, nei prieš jas. Čia kiekvieno asmeninis 
reikalas. Kartais atrodo, kad susimetus gyvenantys žmonės vienas 
kitą labiau vertina negu tie, kurie gyvena susituokę. Sunku pa-
sakyti, kuris yra geresnis variantas. Bet aš manau, kad vestuvių 
labiau reikia moterims. Joms reikia garantijų. Vyras į tai gali 
žiūrėti laisviau. Man po vestuvių absoliučiai niekas nepasikeitė. 
Kaip gyvenau iki jų, taip pat gyvenu ir po jų. Antspaudas pase 
nieko nekeičia. Jei yra blogai, vestuvės nepadės. Man yra juokin-
ga, kai žmonės gelbėja santykius vestuvėmis. Tai yra didžiausia 
kvailystė. Jei ne pakeliui - nieko nepakeisi. Vestuvės neištaisys 
situacijos. Nemanau, kad laikui bėgant žmonės nustos tuoktis. 
Vyras visada norės savo mylimą moterį pririšti prie savęs, o san-
tuoka yra tam tikras būdas tai padaryti. Man asmeniškai vestu-
vės buvo geras balius. Man patinka nebent vestuvės bažnyčioje. 
Visa kita yra šventė, po kurios toks pat gyvenimas, kaip ir iki tol. 
Neatsirado nei didesnių įsipareigojimų, nei garantijų. Vestuvės 
negarantuoja, kad žmona pas kitą neišeis.

Deividas Norvilas-Deivis

Aš manau, kad santuokos nereikėtų nuvertinti. Daug žmonių 
į ją žiūri pro pirštus, nes arba nėra pasiruošę, arba nėra tikri, kad 
tai yra tas žmogus. Todėl delsia prisiimti visą atsakomybę ne tiek 
už kitą žmogų, bet ir už gerovę, kurią kartu kuria. Susituokus at-
siranda kito lygio atsakomybė ir įsipareigojimų, tai kito lygio planas. 
Kažkas daug rimtesnio, solidesnio ir tvirtesnio. Tai yra dviejų žmo-
nių brandos ženklas, naujo vieneto pradžia. Aplink mane yra daug 
pavyzdžių, kai žmonės ilgus metus gyvena susimetę ir dažnai ne-
besusituokia, išsiskiria. Labai mažas procentas porų susituokia 
pragyvenę ilgus metus kartu. Matyt, yra tam tikra riba, kurią per-
žengęs net nebežinai, ar norėtum tuoktis, ar ne. Aš manau, kad 
tuoktis reikia tuo momentu, kai viskas yra dar ore, kai tu tiesiog 
negali nesituokti. O paskui belieka tikėtis ir stengtis, kad tai veiktų, 
pasisektų ir išdegtų. Nes santuokoje negali nuo nieko apsidrausti. 
Netikiu, kad yra idealiai tinkančių žmonių. Yra žmonės, kurie 
nori tikti vienas kitam, kuriems meilė padeda taikytis, keistis, jei 
reikia. Meilė yra kaip alyva tai mašinai sutepti, kad ji važiuotų.

ieva Narkutė

Nors oficialūs tuoktuvių skaičiai sparčiai mažėja, 
vasaros savaitgaliais populiariose miestų vietose 
sunku nepastebėti baltomis suknelėmis pasipuošusių nuotakų ar kostiumuotų jaunikių. „Laisvalaikis“ klausė dainininkų  
DeiviDo NorviLo-Deivio (35) ir ievos Narkutės (28), už kokį gyvenimo būdą yra jie - susituokus ar susimetus.

Apie gyvenimą  
susituokus ir susimetus...Ką manai?
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Geriau anksčiau 
negu vėliau

Marsija Kros  
(Marcia Cross, 53)

Aktorė pagimdė dvynukes 
Savaną (Savannah) ir 
Iden (Eden) 2007 m. 
vasarį, likus mėnesiui iki 
savo 45-mečio: „Man regis, 
jei būčiau tapusi mama 
35-erių, kaip planavau, 
vaikų taip nemylėčiau - 
beprotiškai, aistringai. Bet 
kitoms vis dėlto patarčiau 
ilgai neatidėlioti motinystės. 
Kad ir ką sakytum, išnešioti 
ir pagimdyti jaunoms 
moterims lengviau. O ir 
rizikos, esant 20-30 metų, 
mažiau negu 40.“

Viso gyvenimo svajonė

Kim Besindžer (Kim Basinger, 61) 

Filmo „Devynios su puse 
savaitės“ žvaigždei buvo 40, kai 
ji ištekėjo už aktoriaus Aleko 
Boldvino (Alec Baldwin, 57). Ir 
42-eji, kai pagimdė dukrą Ailend 
(Ireland), kuriai dabar 19. „Aš 
visą gyvenimą svajojau apie laimę 
šeimoje, tarp vaikų ir gyvūnų, - 
prisipažino K.Besindžer, - bet 
vyrų, kurie buvo šalia, kaip tėvų 
neįsivaizduodavau. Alekas - pir-
masis, su kuriuo panorau susi-
laukti vaiko.“

ŽvaigŽdės

Vėlyva žvaigždžių 
motinystė
Gydytojai konstatuoja: šiuolaikinės moterys atidėlioja vaikų 
gimdymą vis ilgiau. Garsenybės - ne išimtis.

Testų kolekcija

Helė Beri (Halle Berry, 48)

Aktorė ilgai svajojo apie 
vaiką. Per vieną pokalbių šou 
Helė papasakojo, kad visus 
neigiamus nėštumo testus 
dėdavo į specialią dėžutę, „ir 
tik 35-asis pasirodė teigia-
mas“. Dukra Nala Ariela 
Obri (Nahla Ariela Aubry, 6) 
gimė 2008 m., kai žvaigždei 
sukako 42 metai ir ji gyveno 
su mode liu Gabrieliu Obri 
(Gabriel Aubry). „Ji labai 
graži, ir aš būsiu laiminga, 
jei dukra taps aktore“, - sakė 
Helė, vėliau išsiskyrusi su 
dukros tėvu. Būdama 47 m. ji 
su aktoriumi Olivjė Martinesu 
(Olivier Martinez, 49) 2013 m. 
susituokė ir 
susilaukė 
sūnaus 
Makeo 
(Maceo).
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tr. Kim Besindžer (Kim 
Basinger) dukra Ailend 
(Ireland) su tėvu Aleku 
Boldvinu (Alec Baldwin)
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Iškentėta laimė

Nikolė Kidman (Nicole Kidman, 48) 

Holivudo numylėtinė mama tapo tik sulaukusi 41 metų: dukra Sandi 
Rouz (Sunday Rose) gimė 2008 m. liepą. „Šis vaikas - iškentėtas, - 
sako Nikolė. - Iš pradžių ilgai negalėjau pastoti. Paskui 
buvo negimdinis nėštumas, persileidimai. Užtat 
aš dabar iš tiesų esu laiminga ir beprotiškai 
dėkinga likimui už tai, kad padovanojo man 
dukrą.“ Vėliau aktorė su vyru Keitu Urbanu 
(Keith Urban, 47) susilaukė antros dukros 
Feit (Faith), kurią pagimdė surogatinė motina.

ŽvaigŽdės

Istorija su laiminga pabaiga

Salma Hajek (Salma Hayek,48) 

„Aš labai norėjau vaiko, - prisipažįsta aktorė, - ir kažkuriuo 

metu jau buvau susitaikiusi su mintimi, kad gimdysiu be 

vyro.“ Bet netrukus ji sutiko prancūzą milijardierių Fransua 

Anri Pino (Francois Henri Pinault, 53). Salmai buvo 41 

metai, o jos vyrui - 46-eri, kai jiems gimė dukra Valentina 

Paloma (7). Salmos nėštumas buvo sunkus: iš pradžių aktorę 

kamavo stipri toksikozė, o paskui gydytojai diagnozavo vaisiui 

Dauno sindromą. Tiesa, paskui diagnozė nepasitvirtino.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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„Versace“ kolekcijos modeliai puošėsi gėlių karūnomis

StiliuS

„Versace“ kolekcijoje - 
platformų renesansas
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StiliuS

Paryžiuje neseniai pasibaigusioje aukš-
tosios mados savaitėje savo naujausias 
kolekcijas 2015-2016 metų rudeniui ir žie-
mai pademonstravo apie 30 mados namų. 
Vieni pirmųjų pasirodę „Versace“ mados 
namai savo podiumą papuošė tūkstančiais 
orchidėjų žiedų lyg akcentuodami kolekci-
jos leitmotyvą - gėles. Vakarui - plevenan-
čios šifono suknelės ir gėlių karūnos.
Įspūdinga buvo ir Elio Sabo (Elie Saab) 
vakarui skirta kolekcijos dalis: suknelės 
žaižaravo auksu ir aikčioti vertė nepa-
kartojami nėriniai.Au
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Elio Sabo (Elie Saab) kolekcijoje - 
auksu žaižaruojančios karūnos ir 
įspūdingi nėriniai
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KELIONĖS

Klimatas
Mes atskridome sausio pradžioje, 

tik prasidėjus lietaus sezonui, bet 

per tuos keturis mėnesius, kol jis 

truko, buvo vos kelios lietingos 

dienos. Kitomis paromis naktimis 

lijo, o dieną mažas lietutis, ir 

vėl sausa. Klimatas tropikų - 

drėgna, šilta ir saulėta. Vasarą, 

kai iš Australijos ateina vėsa, 

vakarais važiuoti motoroleriu jau 

reikia švarkelio. O vietiniai net su 

pūkinėmis striukėmis važinėja, nors 

lauke 25 laipsniai šilumos. Žiemą 

būna apie 34 laipsniai šilumos.

Balis Leonardo bei Ievos 
akimis ir širdimi

Pusmetį Balyje gyvenę aktorius Leonardas PoBedonoscevas (35) su žmona Ieva (45) ir dukra emILIja (9) liepą grįžo į Lietuvą. 
Tačiau neilgam. susižavėjusios vietos kultūra, žmonių nuoširdumu ir šiltu klimatu, Ieva su emilija jau rugpjūtį ketina keliauti atgal. 
vėliau prie jų planuoja prisijungti ir Leonardas. Tiesa, planai gali pasikeisti. dabar jie, priešingai, nei buvo iki didžiosios kelionės, 
atviri pasiūlymams ir be nerimo žiūri į gyvenimo pokyčius. juk jie - „balinėtojai“. Šitaip pavadinę savo puslapį „Facebook“ tinkle,  
jie nori dalintis savo kasdieniškais pastebėjimais, savo kelionių patirtimi su tais, kurie ruošiasi į azijos šalis ar į rojaus salą Balį.
Agne VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Ieva ir Leonardas su „Laisvalaikio“ skaitytojais sutiko 
pasidalinti savo įspūdžiais apie gyvenimą Balyje.

Pragyvenimo kainos
Mes nuomojomės balietiško stiliaus namuką už 350 eurų per mėnesį. Bet norint tokį rasti rei-
kia laiko ir pastangų. Visą savaitę skyrėme būsto paieškoms. Padėjo geri ryšiai su vietiniais 
ir mūsų atkaklumas. Pigių ir gerų pasiūlymų internete rasti sunku. Mums pasisekė. Nuskilo, 
kad tai buvo visiškai naujas būstas. Tapome pirmaisiais jo gyventojais. O ten yra tokia 
tradicija - kaip turguje: jei tą dieną esi pirmas klientas, jie sutinka su tavo maža kaina, paskui 
tais pinigais šventina savo prekes. Lygiai tas pats principas galioja ir nuomojantis būstą.

Balis garsėja ne tik savo paplūdimiais,  
bet ir šventyklomis, kuriose 
kasdien meldžiasi vietos gyventojai
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KELIONĖS

Balis Leonardo bei Ievos 
akimis ir širdimi

Balis - Indonezijos sala ir provincija, esanti tarp Javos ir Lomboko salų, priklausanti Mažosioms Sundos saloms
Jo plotas yra 5,6 tūkst. kvadratinių kilometrųBalyje gyvena apie 3 mln. gyventojų - baliečiai, javiečiai, madūriečiai
Kalbos - baliečių ir indoneziečiųReligija - hinduizmas (93,18 proc.), islamas (4,79 proc.), krikščionybė (1,38 proc.), budizmas (0,64 proc.)

FakTai aPiE BalĮ

Vietos gyventojai
Jie labai draugiški ir be galo nuoširdūs. Šypsenos neding-sta iš jų veidų. Jų tikėjimas tiesiog tvyro ore. Kiekvienas kiemas turi savo šventyklėlę. Jie kasdien ir net po kelis kartus atnašauja dievams. Jie tiki, kad gyvenimas žemėje yra tik dalelė jų amžino gyvenimo. Toks tikėjimas neleidžia šypsenoms dingti iš jų veidų. Jie niekada nepuls su tavimi ginčytis, jie tau pritars, palydės su šypsena. Net yra toks posakis, kad baliečiai kaip vaikai - jie geri, nuoširdūs ir gali supykti, bet, kaip ir vaikai, jie greitai atleidžia. Balio gyventojai ypač paslaugūs. Turistas jų kalba yra „tamu“, ką reiškia „svečias“. Ne veltui atvykęs į Balį pasijunti kaip namie ir norisi pasilikti ilgam.

Ceremonijos
Atvykęs į Balį atsiduri tarsi kiekvieną dieną besitęsiančioje 

šventėje. Gatvėse, kiemuose nuolat vyksta įvairios ceremoni-

jos, apeigos, šventinimai. Prie kiekvieno namo durų padėti 

maži gėlių krepšeliai, visur tvyro gėlių, smilkalų kvapas. Tų 

ceremonijų bendruomenės gyvenime šimtai. Jei vestuvės - tai 

dalyvauja visas kaimas. Šventės procesijos užtvindo gatves, dėl 

to dažnai susidaro transporto spūstys. Jei tau reikia važiuoti į 

oro uostą, nors iki jo vos 40 km, kelionėje gali užtrukti ir porą 

valandų. Jei pakliūsi į ceremoniją, valandą sėdėsi ir lauksi, kol ji 

praeis. Bet niekas nepyksta ir nesinervina.

Pinigai
Viskas priklauso nuo to, kiek gali ir nori 
išleisti. Yra vietų, kur galima mėnesį 
gyventi už 85 dolerius, bet yra ir tokių 
viešbučių, kur naktis kainuos kelis 
tūkstančius dolerių. Gali nueiti į restoraną 
ir sumokėti 30 dolerių už patiekalą, kitur 
užteks ir dviejų dolerių. Nori masažo - gali 
rinktis už 5 dolerius paplūdimyje ir gerokai 
brangesnį prabangiame SPA. Turistinių 
atrakcijų pasiūla begalinė, nuo masažų ir 
jogų iki įvairiausių pramogų parkų. Kur 
leisti pinigus, tik vaizduotės klausimas.
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Balio gatvėse nuolat vyksta 
kokios nors ceremonijos



KELIONĖS

Paplūdimiai
Jie yra labai skirtingi - saulėje žėrinčio 
juodos lavos smėlio, įspūdingi, uolėti 
krantai su balto smėlio oazėmis. Vienas 
įspūdingiausių ant Uluvatu skardžio. Jis 
kokių 100 metrų aukščio. Susirenka turistai 
ant kranto, sėdi ir stebi, kaip banga pakyla 
ir lūžta į krantą. Vaizdas kvapą gniaužiantis. 
Stulbinanti vandens ir žemės mūšos kova.

Vyro ir moters santykis
Balyje vyrauja patriarchalinė sistema. Skyrybų skaičius čia be galo mažas. Jei dėl bet kokių 

priežasčių jos įvyksta, moteris išeina iš vyro namų viską palikdama, įskaitant vaikus. Vaikai 

lieka pas vyrą, net jei ir jis buvo skyrybų kaltininkas. Vyras gali vesti antrą moterį. Jis gali 

gyventi su nauja šeima tuose pačiuose namuose, kur gyvena ir jo buvusi žmona, jei ji nenori 

išeiti. Dabar jaunos moterys neteka iki 25-27 metų. Jos nori įgyti profesiją, išsilavinimą ir 

susirasti tokį patį išsilavinusį vyriškį, kuris į tas tradicijas žiūrėtų truputį lanksčiau. Sunku ir 

vakariečiams vesti vietos merginas. Moterys Balyje yra labai gražios, bet kad balietė būtų su 

baltaodžiu - labai retas dalykas. Merginos laikosi vietos tradicijų ir retai jas peržengia.

Skurdas
Balis nesiskiria nuo kitų Azijos šalių. 
Skurdas ir prabanga vienas šalia kito, 
tačiau skurdas čia akių nebado. Jį sle-
pia puošni, europiečio akiai neįprasta 
pastatų architektūra. Net ir patys 
neturtingiausieji pasistato tradicinį 
balietišką medinį ar mūrinį namą su 
įvairiais išraižymais, skulptūrėlėmis 
ir šventyklėlėmis. Kiemai apsodinti 
gėlėmis, visur žydi jostros. Skurdo 
baliečiai nelinkę demonstruoti. 
Atrodo, visi turtingi, nors gal tuose 
namuose glaudžiasi koks dešimt 
šeimų. Kai įeini, pamatai čiužinuką 
prie čiužinuko. Tiesa, turistai į namų 
vidų retai užeina, to skurdo nepamato.
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Ką būtina pamatyti
Būtinai reikia užlipti į Agungo kalną. Tai dievų kalnas, Balio epi-

centras. Net ryžiai auginami Agungo kalno kryptimi, atsižvelgiant 

į jo viršūnę. Bet į Agungą reikia lipti geru oru. Lipimas prasideda 

antrą valandą nakties, kad brėkštant saulei jau būtum viršūnėje. 

Kai užlipi, po kojomis matai Balio salą, tekančią saulę - kerintis 

vaizdas. Važiuojant į Balį reikėtų pasiplanuoti, kad bent savaitę 

pagyventum Ubudo mieste. Be to, reikia išmokti važiuoti moto-

roleriu. O su juo išnardyti visą salą, visus paplūdimius, aplankyti 

visas šventyklas, ryžių laukus, kaimus, kaimelius.

Patarimai
Neapriboti savęs laike. Savaitė 

Balyje nieko nereiškia. Kelios 

dienos bus skirtos adaptaciniam 

laikotarpiui dėl laiko skirtumo. Jei 

susiruošėte šeimos atostogoms 

ar medaus mėnesiui, galbūt 

nepradėkite savo kelionės nuo 

Kutos. Tai turistinis ir naktinių 

linksmybių miestas, ypač popu

liarus tarp jaunimo. Ten galima 

pamatyti visko. Tiesa, jei keliauja 

jaunimas, kodėl gi ne? O jei reikia 

pagalbos, ką patirti ar nuveikti 

Balyje, kreipkis į „balinėtojus“.
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Maistas
Balio sala garsi savo prieskonių įvairove. Visi tradiciniai patiekalai pagardinti 
raudonuoju pipiru. Vienas mėgstamiausių mūsų patiekalų buvo tenykščiai 
„gado gado“. Pavalgyti jo galima kiekviename „varungelyje“ (indonezietiško 
stiliaus restoranėlis) arba nusipirkti tokiuose važinėjančiuose motoroleriuose
kavinėse. Tai garuose virti ryžiai, sudėti į palmių lapą. Ten prideda sojų daigų, 
kepto sojų varškės sūrio, pagardina žemės riešutų padažu ir ryžių traškučiais. 
Visa tai per kelias minutes padaro tavo akyse  viskas šviežia ir labai skanu. 
Toks patiekalas kainuoja įvairiai. Jei mato, kad esi turistas ir nesupranti kainų, 
tavęs paprašys pusantro dolerio. Paskui žiūri tavo reakciją. Jei pasakai, kad esi 
vietinis, numuša kainą per pusę. Gaivindavomės šviežiomis kokosų, mangų, 
avokadų, arbūzų sultimis. Čia sezonų kaitą atspindi sulčių sudėtis. Žiemą 
gėrėme mangų, avokadų sultis, pavasarį  arbūzų, o kokosų sultis  kasdien.

Nors Balyje pragyvenimo lygis 
nėra aukštas, prašmatnių kurortų 
ir brangių pramogų čia netrūksta

Atvykus į Balį, būtina užlipti  
į Agungo kalną, nuo kurio  

atsiveria kvapą gniaužianti panorama 
Asmeninio albumo nuotr.

Lauktuvės
Yra labai daug ko parsivežti. Populiariausios lauktuvės yra sarongai (rankomis austi apjuosiami sijonai), kokosų aliejus, Budos skulptūrėlės, balietiška kava, pinti, iš medžio drožinėti daiktai, kaukės, paveikslai, drabužiai, rankinės... Vietos turgūs ir parduotuvės lūžta nuo prekių pasiūlos turistams. Europoje už tuos pačius daiktus sumokėsi dešimt kartų brangiau. Dėl to čia atvykę europiečiai netrukus ima domėtis, kiek kainuoja  konteineriai, kuriais galima būtų nugabenti viską, ko tik širdis geidžia. Tiesa, jie nepigūs. Namus lauktuvės pasieks gerokai pabrangusios.
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XX a. 3-iasis dešimtmetis

JAV moterys gavo teisę balsuoti, o tai reiškė viena - pagaliau 
laisvė! Madą diktavo laisvės balsas: androgeniška išvaizda, pa že-
minta talija, plokščia krūtinė. Mergaitės panėšėjo į berniukus.

Renesansas

Renesanso epochoje (XIV-XVI a.) Italijoje moterys 
buvo do   ry bės simbolis tiek visuomeniniame gyvenime, 
tiek namuose. Moters vertė priklausė nuo jos santykių 
su vyrais - tėvu, sūnumi, broliu, vyru. Žmonos elgesys 
ir išvaizda atspindėdavo vyro padėtį. Tais laikais gražu 
buvo apvalios formos, didelė krūtinė ir platūs klubai, 
balta oda, rusvo atspalvio šviesūs plaukai ir aukšta 
kakta. Ideali renesanso laikotarpio moteris - Leonardo 
da Vinčio „Mona Liza“.

Senovės Egiptas

Senovės Egipte moterys naudojosi daugybe laisvių, 
kurių mūsų amžininkės nė nesapnavo. Visuomenė 
tais laikais palankiai vertino bet kokius seksua lu-
mo pasireiškimus: seksą iki vedybų, nuosavybės 
valdymą atskirai nuo vyrų, lengvas skyrybas, taip 
pat titulų, net faraono, paveldėjimą. Tais laikais buvo 
gražu ilgi plaukai, supinti į kasas, simetriškas vei-
das, aukštas liemuo, lieknos kojos, ryškus makiažas, 
storai juodai apvedžiojant akis. Kaip garsioji 
valdovė Kleopatra, kurią filme „Kleopatra“ suvaidino 
Elizabet Teilor (Elizabeth Taylor).

GroŽio paletė

Hanų dinastija

Hanų dinastijos valdymo laikais (206 m.pr.e.-220 m.) 
Kinijoje buvo labai vertinamos lieknos, grakščios moterys, 
kurių kūnai tiesiog švytėjo iš vidaus. Pagal tuometinį kinų 
supratimą grožis - ilgi juodi plaukai, raudonos lūpos, balti 
dantys ir grakšti eisena mažais žingsneliais. Miniatiūrinė 
kojytė Kinijoje gana ilgai buvo ypatingo kulto objektas, ir 
siekdamos šio grožio idealo kinės ryždavosi neįtikėtinoms 
fizinėms kančioms - sutvarstymui. Kuo mažesnė buvo 
koja, tuo vertingesnė nuotaka. Aukštuomenės damoms 
išvis nederėjo vaikščioti pačioms. Išties, kam?

Įvairiais laikais įvairios tautos savaip įsivaizduodavo, kaip turi atrodyti ideali moteris. 
Kadaise buvo madingos ir apvalainos „pampuškos“, ir rubensiškos damos, ir plačiastrė-
nės piemenaitės nuolaidžiais pečiais, ir Keitės Mos (Kate Moss) stiliaus džiūsnos -  
kiekviena epocha diktavo savo taisykles...

Senovės Graikija

Senovės graikus ne itin domi-

no moters grožio idealai, nes 

jie atkakliai tobulino vyrišką 

kūną. Drąsiai galima sakyti, 

kad tai buvo vyrų laikai, jie 

nesivaržydami demonstruo-

davo labai menkai drabužiais 

pridengtus kūnus. Vyriški 

graikai pirmenybę teikdavo 

putlioms, minkštoms ir labai 

apvalainoms graikėms.

Moters grožio idealas

Viktorijos epocha

Angliškas grožio idealas karalienės Vik-

torijos laikais (1837-1901) buvo smėlio 

laikrodžio formos figūra, suveržta 

korsetu, blyški oda, neryškių spalvų 

drabužiai ir ilgi plaukai. Burleskos 

šokėja Dita fon Tys (Dita Von Teese) - 

lyg iš Viktorijos laikų atėjusi gražuolė.
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10-asis dešimtmetis

Tuo metu Klaudiją pakeitė Keitė Mos (Kate Moss), tai
yra aukšta liesa mergina išsitaršiusiais plaukais, atsiki  
šu siais žandikauliais ir tamsiais ratilais po akimis. Ano  rek   
siška narkomanė  gana keistas grožio idealas, bet jis buvo.

4-asis dešimtmetis

Holivudo aukso laikų grožio idealas  Merlin Monro 
(Marilyn Monroe). Tai plona talija, platūs klubai ir pilna 
krūtinė  garsieji 906090.

GroŽio paletė

9-asis dešimtmetis

Džeinės Fondos (Jane Fonda) pastangomis 9asis 
dešimtmetis sutapo su aerobikos bumu, o tai reiškia, 
kad tapo madinga būti sportiškoms. Moters idea
las  liekna, aukšta, sportiška, bet didele krūtine. 
Ryškios atstovės  Sindi Krauford (Cindy Crawford) 
ir Klaudija Šifer (Claudia Schiffer).

Dabar

Šiuolaikinėms moterims pateikiama nemažai 
reikalavimų: jos turi būti gana liesos, bet kartu 
sportiškos, pilvas turi būti plokščias, o užpakaliukas 
ir krūtinė  apėmingi, kaip, pavyzdžiui, Dženifer 
Lopes (Jennifer Lopez). Kai kurios, siekdamos tokių 
parametrų, kreipiasi į plastikos chirurgus.
O mes manome, kad ne taip svarbu, kaip atrodote, 
svarbu, kaip jaučiatės. Sveikas žmogus visada atro
dys gerai, nepriklausomai nuo epochos ir šalies.

Moters grožio idealas

7-asis dešimtmetis

Praėjusio amžiaus 7ojo deš. idea

las  manekenės Tvigi (Twiggy) 

stiliaus aukšta ir liekna mergina, A 

formos siluetas ir perėjimas nuo 

staigių išlinkių prie lygesnių formų.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Į prabangų kruizą -

IŠSKIRTINIAI

Atostogos kruiziniame laive jau savaime skamba prabangiai,  
o jei tai vienas geriausių kruizinių laivų pasaulyje - aukšto  
lygio poilsis garantuotas. Kompanija „U.S.News“, įvertindama 
kruizinių laivų keleivių einamas pareigas, jų atsiliepimus ir  
sveikatos inspekcijos rekomendacijas, kasmet išrenka 15  
geriausių kruizų kompanijų. Šiemet pirmoje vietoje puikuojasi 
„Crystal Cruises“. Pasirinkę atostogas šios kompanijos laive,  
turėtumėte pasiruošti ne tik nemenką sumą pinigų, bet ir  
krūvas vakarinių suknelių, mat aprangos kodas čia itin griežtas.

Apgyvendinimas. Kajučių dydis priklau-so nuo kainos. Mažiausios kajutės čia - 18 kvadratinių metrų. Nepaisant to, visose prie lovų stovi iš Murano stiklo pagamintos lempos, ant sienų - ne mažesni nei 20 colių televizoriai, odiniai baldai, mini baras. Prabangiausiuose apartamentuose svečiai gali mėgautis burbuline vonia su vaizdu į vandenyną.

su elegantiškomis suknelėmis ir smokingais
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1. „Crystal Cruises“
2. „Silversea Cruises“
3. „Regent Seven Seas Cruises“
4. „Azamara Club Cruises“
5. „Oceania Cruises“

Geriausių kruizų 
penketukas

(pagal „u.s.news“)

l Kruizinė kompanija „Crystal 
Cruises“ buvo įkurta Los Andžele, JAV, 
1988 m.
l Kruizinis laivas „Crystal Symphony“ 
buvo pastatytas 1995 m.
l Jo kaina siekia 250 mln. dolerių 
(227 mln. eurų).
l Laivo ilgis - 238 m, svoris - 51 
tūkst. tonų, jis turi 12 denių.
l Laivo vidutinis greitis - 37 km/h.
l Jame telpa 922 keleiviai ir 545 
įgulos nariai.

FakTai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Keleiviai. Daugelis šio kruizinio laivo keleivių yra jau pensinio amžiaus. Daugelis jų - jau pažįstami iš prieš tai buvusių kelionių. Vaikai iki 6 mėnesių čia apskritai nepriimami. Daugiausia čia galima sutikti amerikiečių, britų, australų ar Pietų Amerikos piliečių. Keleiviams yra griežtos aprangos kodo taisyklės. Dienai - ilgos kelnės, elegantiškos suknelės. Vakarui - smokingai, vakarinės suknelės.

Veikla. Jei kas nors dvejoja 
dėl to, kad kruiziniame laive nebus 
ką veikti, veiklos čia tikrai užteks. 
Laive yra dideli lauko teniso aikštynai, 
taip pat stalo tenisas ir golfas. 
Sportuojantiems - didelė sporto salė, 
o puoselėjantiems grožį - grožio ir 
SPA salonai. Be to, visi svečiai yra 
laukiami denyje prie didžiulio baseino, 
o tie, kurie nori pasilinksminti, gali 
apsipirkti įvairiose parduotuvėse, 
leisti laiką kavinėse, naktiniame klube, 
kine, teatre ar tvarkyti darbo reikalus 
kompiuterių kambaryje.

su elegantiškomis suknelėmis ir smokingais
Maistas. Didžiuliame 

laive vakarienei galima rinktis iš dviejų 

atviruose deniuose įrengtų restoranų. 

Vienas siūlo italų virtuvės patiekalus, 

kitas - aukštos kokybės Azijos kulinari-

jos šedevrus. Dar vienas pasirinkimas 

išrankiausiems - formali vakarienė 

uždarame restorane. Tiesa, kiekvienas 

svečias bet kada gali užsisakyti ir maisto 

į savo kajutę.

IŠskIRtInIaI

Kainos. Savaitės atostogos šiame 

kruiziniame laive kainuoja nuo 1800 eurų.
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Scena

- Ar uostamiestyje lankysitės pirmą 
kartą?

- Ne, su Klaipėda pirmąsyk susipažinau 
prieš keletą metų, kai rengėme pasirodymus 
naktiniuose uostamiesčio klubuose.

- Ko tikitės iš pajūrio publikos? Ir ko 
publikai tikėtis iš jūsų pasirodymo?

- Klaipėdiečiai - šiek tiek kitokia publika 
nei kituose Lietuvos miestuose. Tačiau čia 
žmonės taip pat labai šilti ir draugiški. Jaučiu 
tą spinduliuojantį norą bendrauti, charizmą ir 
energiją. Pajūrio žmonės, atėję į mano kon-
certus, šoka ir pritaria iki pat pabaigos! Koks 
bus pasirodymas šįkart? Manau, kad dar ge-
resnis nei ankstesni mano koncertai. Tikiuo-
si, kad žmonės mėgausis muzika, kartu su 
manimi dainuos ir grožėsis nuostabiais gam-
tos vaizdais. Publika išgirs naujus mano kū-
rinius ir senas, visiems puikiai pažįstamas 
dainas. Kaip žinoma, su manimi koncertuos 

ir Sasha Song, kurį pamenu iš „Eurovizijos“, 
vykusios Maskvoje. Jis - puikus vyrukas ir 
tiesiog šarmingas atlikėjas.

- Esate pratęs prie milžiniškų scenų ir 
tūkstančiais plūstančios žiūrovų minios. 
Tačiau šįsyk bus kitaip. Kokios mintys 
užplūsta prieš koncertą ant pakibusio van-
denyje kelto? Ar turite panašios patirties?

- Esu rengęs pasirodymų ant įvairių pa-
saulio scenų, tačiau koncertas kelte man bus 
nauja, įdomi ir jaudinanti patirtis. Tikiuosi, 
kad jūra nebus pernelyg banguota ir aš nesu-
sirgsiu jūros liga. Kelionės „Muzikuojančiu 
keltu“ visai nenoriu baigti persisvėręs per 
laivo bortą. (Juokiasi - org. past.)

- Scenoje jums talkins lietuvių šokėjų 
kolektyvas „Time to Show“, kuris jus 
lydi ir kituose koncertiniuose turuose. 
Kodėl pasirinkote būtent šiuos šokėjus?

- Taip, jie tikrai geri!.. Pamenu, pirmąsyk 
susitikome Lietuvoje. Mano vadybininkas pa-
siūlė šokėjų kolektyvui pasirodyti kartu su 
manimi vieno koncerto metu. Puikiai pavykęs 
koncertas tarp mūsų įžiebė draugystę. Kie-
kvieną kartą, kai paprašau jų sukurti naują 
šokį, visuomet esu tikras, kad jie tai padarys 
tobulai ir būtent taip, kaip ir norėjau. 

- Kokią žinutę norėtumėte nusiųsti 
publikai prieš specialųjį „Muzikuojančio 
kelto“ reisą?

- Mėgaukitės kiekviena galimybe ir aki-
mirka! Juk niekada nežinai, ar kada nors ji 
gali pasikartoti.

- Kokie jūsų planai po pasirodymo 
uostamiestyje?

- Na, jei pradėčiau vardinti savo planus, 
turbūt jums pabostų klausyti. Mano tvarka-
raštis pilnutėlis iki pat kitos vasaros. Diena 
po dienos! Beje, visai neseniai išleidau knygą 
apie trolius, gyvenančius Norvegijoje. Labai 
tikiuosi, kad ji pasieks ir Lietuvą.

- Tikra retenybė groti smuiku ir dai-
nuoti vienam atlikėjui scenoje. Ar tai yra 
jūsų raktas į sėkmę?

- Manau, kad sėkmė - tai tikėjimas tuo, 
ką darai, ir daryti tai gerai!

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Aleksandro Rybako koncertas - liepos 26 d.  

20.30 val. ant „Muzikuojančio kelto“ denio

Su šarminguoju A.Rybaku susitiksime 
„Muzikuojančiame kelte“
„Muzikuojantis keltas“ pristato specialų 
šventinį reisą, kurio metu liepos 26-osios 
vakarą susitiks dviejų „Eurovizijos“ dalyvių 
keliai: „Eurovizijos“ konkurso nugalėtojas 
norvegų smuikininkas, dainininkas, kompo-
zitorius ir aktorius AlEkSAndRAS RybAkAS 
(Alexander Rybak) koncertuos drauge su lie-
tuvai atstovavusiu dainininku, atlikėju, dainų 
žodžių autoriumi ir muzikantu Sasha Song.
Apie pasirodymą ant „Muzikuojančio kelto“ 
denio kalbamės su A.Rybaku.

Aleksandras Rybakas apie koncertą 
„Muzikuojančiame kelte“:  
„Bus nauja patirtis!“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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l Pirmasis profesionalus Sostinių golfo klubas 
Lietuvoje kviečia su golfu susipažinti iš arčiau ir 
išmokti šio sporto paslapčių. 
l Adresas: tarp Vilniaus ir Kauno - 
Pipiriškių k., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav. 
l Daugiau informacijos ir žemėlapis su tiksliomis 
koordinatėmis – www.capitals.lt.

iŠBaNDYk

10  Sostinių golfo klubas - tai pirmasis 
 profesionalus 18-os duobučių golfo aikšty-

nas Lietuvoje ir kol kas vienintelis surengęs tarptau-
tinį profesionalų turnyrą „SAS Masters“. 

LAUKIAME JŪSŲ

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Ar žinojote, kad golfas yra vienintelė sporto šaka, išmėginta Mėnulyje? O gal manote, 
kad golfą gali žaisti tik tam tikro amžiaus žmonės? Sostinių golfo klubo generalinio di-
rektoriaus pavaduotojas Tomas Pranevičius „Laisvalaikiui“ atskleidė kelis įdomius fak-
tus, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas, besidomintis golfu.

SportaS naujokamS

„Top 10“ 
įdomybių apie golfą

8 Sostinių golfo klube jauniausias aktyviai žaidžian-
tis žaidėjas yra 4,5 metų, o vyriausias - 76 metų. 

9 Kaip pirmoji kultivuojama sporto šaka golfas 
pasaulyje užima 6-7 vietą. Kaip antroji - 1-ąją.

7 Švedų mokslininkai atliko tyrimus ir patvirtino, 

kad žmonės, žaidžiantys golfą, gyvena 5 metais 

ilgiau. Tai lemia ilgas laikas, praleistas gryname ore, 

ir pasivaikščiojimai žaidimo metu.

1 Kiekvienas golfo žaidėjas per metus žaisdamas 
įveikia nemenkus atstumus. Atstumas nuo 

Žemės iki Mėnulio yra apie 384 400 km, o Sostinių 
golfo klube per metus vidutiniškai sužaidžia 4000 
žaidėjų, tad per metus kiekvienas jų nueina apie  
40 000 km. Šią vasarą klubas paminėjo savo dešim-
tmetį, o tai reiškia, kad per tiek laiko žaidėjai jau 
įveikė apie 400 tūkst. km - beveik kaip iki Mėnulio. 

2 1971 m., misijos į Mėnulį metu, amerikiečių 

astronautas Alanas Šepardas (Alan Shepard) 

buvo pasiėmęs golfo lazdą, kamuoliukų ir pade-

monstravo smūgį. Kadangi ten nėra traukos, kamuo-

liukas nuskriejo mylių mylias, o golfas kol kas yra 

bene vienintelė sporto šaka, išmėginta Mėnulyje.

4 Tolimiausias smūgis pasaulyje priklauso 1974 m. 
net 471 m kamuoliuką numušusiam golfo žai-

dėjui Maikui Ostinui (Mike Austin). 

5                 Iškart po smūgio golfo kamuoliukas skrieja net  
 270 km/h greičiu.

3 Įvairiais duomenimis, pasaulyje golfą žaidžia 
daugiau nei 60 mln. žmonių. Skaičiuojama, kad 

iš jų moterys gali sudaryti apie 20 proc. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

6 Kiekvieno golfo žaidėjo svajonė kamuoliuką 

įmušti į duobutę iš pirmo smūgio. Tai reta 

sėkmė, tačiau vienetams pasitaiko. Vyriausias golfo 

žaidėjas pasaulyje, duobutę įveikęs vienu smūgiu - 

103 metų amžiaus Gasas Andeonė (Gus Andreone). 

Jauniausias žaidėjas - Kobis Oras (Coby Orr). 

Vienu smūgiu duobutę įveikė 1975 metais. Jam tuo 

metu buvo vos penkeri. O 2015 liepos 6 dieną, per 

„Sostinių golfo klubo“ gimtadienio turnyrą žaidėja 

iš Suomijos Taina Zetelman kamuoliuką vienu 

smūgiu į duobutę įmušė iš 145 metrų atstumo. 

Klubas didžiuojasi, kad jo gretose jau yra 17 žmonių, 

kamuoliuką į duobutę įmušusių iš pirmo smūgio. 
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rubriką pristato „Gaumina“
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Ar gali reklaminis stendas virsti lova bena-
miams? Ką skatino Didžiojoje Britanijoje iš 
reklaminių pavadinimų dingusios raidės? 
Kaip pasakų knygos gali prisidėti prie pa-
galbos skurdžiai gyvenantiems? Šiandien 
apie įdomiausias socialines reklamas.

Vietoj išVadų
n Socialinės reklamos nuolatos keičiasi ir jau 

seniai nebėra vien šokiruojančios.

El. reklama: įdomiausios socialinės reklamos
internetas

reklaminis stendas - lova 

Kas?
„Molty Foam“.

Kokia situacija?
Skaičiuojama, kad kiekviename didžia-
jame Pakistano mieste gyvena po 500 
tūkst. benamių. Dauguma jų turi dar-
bus, tačiau neuždirba pakankamai pi-
nigų nuosavam būstui. Jų lovomis tam-
pa tiesiog miesto grindinys. Čiužinius 
gaminanti kompanija nusprendė padėti 
bent daliai jų.

Ką padarė?
Sukonstravo reklaminius stendus, ku-
riais primena apie savo produktą. Ta-
čiau jie nebuvo įprasti. Konstrukcija su-
rinkta taip, kad pasuktas atitinkamu 
kampu reklaminis maketas tampa pato-
gia lova. Viduje yra tradicinis čiužinys, 
tad bent miegas šiems žmonėms tapo 
daug saldesnis.

rezultatai?
Šiuo metu tik mažas procentas gali pa-
sinaudoti paslauga, mat visame Pakis-
tane pastatyta vos 150 stendų. Tačiau 
kai kampaniją ėmė girti vietos politikai, 
žvaigždės ir socialinių tinklų vartotojai, 
pažadėta gerokai padidinti šį skaičių.

https://youtu.be/eDFW_s754x4
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El. reklama: įdomiausios socialinės reklamos
internetas

Pasakų knygos, padedančios 
surinkti aukas 

Kas?
„Techo“.

Kokia situacija?
„Techo“ užmojai - pagerinti gyvenimo kokybę 

milijonams skurdžiai gyvenančių lotynų ame-

rikiečių. Daugumos jų namuose nerasite net 

elementariausio patogumo priemonių, o blo-

giausia tai, kad taip gyvena ne tik suaugę, bet 

ir vaikai. Tačiau kaip apie situaciją priminti 

ir paskatinti aukoti tuos, kuriems šios proble-

mos svetimos?

Ką padarė?
Populiariausių pasakų prieš miegą knygoms 

pagamino skirtingus apvelkamus viršelius. 

Jei knyga pasakoja apie Alisos klaidžiojimus 

stebuklų šalyje, tai iliustracijoje pavaizdavo 

pagrindinę veikėją, tačiau taip, lyg ji būtų 

liūdna ir neturėtų namų. Knygos nugarėlėje 

surašyta informacija, nusakanti problemą ir 

kaip galima paaukoti.

rezultatai?
Žinutė pasiekė tiek tėvus, tiek vaikus. Tai ne 

tik paskatino aukoti, bet paskatino pokalbius 

šeimose apie egzistuojančią problemą. Kam-

panija buvo tokia sėkminga, kad prie jos šiuo 

metu prisideda vis daugiau knygynų.

https://youtu.be/CePBdfzYf0k

Dingusios raidės primena  
apie kraujo donorystę 

Kas? 
NHS.

Kokia situacija?
Esamus ir potencialius kraujo donorus 
nuolatos reikia skatinti ir priminti, kad 
jų gerumas gali padėti išgelbėti begalę 
gyvybių. Kaskart ieškoma naujų rekla-
mos būdų, tad britų kūrybininkai šįkart 
nuėjo kiek kitu keliu.

Ką padarė?
Nacionalinės kraujo savaitės išvakarėse 
susitarta su galybe didžiausių prekybos 
centrų, viešųjų institucijų bei prekės 
ženk lų, kad septynioms dienoms jie 
įslaptins bent keletą savo pavadinimų 
raidžių. Prie to prisidėjo net laikraščiai.

rezultatai?
Veiksmas išplito virusiniu būdu ir tapo 
aktualiausia naujiena. Jis tiesiogiai ne-
skatino duoti kraujo, tačiau priminė, 
kad šiuo metu vyksta akcija.

https://youtu.be/lk5kX331i7a
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Pramogos
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technologijos

Jau prieš 400 metų Mikalojus Daukša sa-
vo knygoje „Postilė“ atkreipė dėmesį ir ak-
centavo: „Ne žemės derlumu, ne drabužių 
skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų 
ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiau-
sia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, 
kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir 
brolišką meilę.<...> Sunaikink kalbą - sunai-
kinsi santaiką, vienybę ir dorybę“. „Micro-
soft“ strategas Deividas Bruksas (David Bro-
oks), numatydamas šių dienų aktualijas, per-
spėjo, kad kalba, kuri nepasklis elektroninė-
je terpėje, greitai taps nebenaudojama.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pasi-
telkusi ES fondus, inicijavo projektą „Lietu-
vių šneka valdomos paslaugos - LIEPA“. Šį 
projektą 2013-2015 metais įgyvendino Vil-
niaus universitetas - Matematikos ir infor-
matikos institutas, Filologijos fakultetas bei 
partneriai: Lietuvių kalbos institutas, Lietu-

vos edukologijos universitetas ir Šiaulių uni-
versitetas. Projekto LIEPA įgyvendinimo me-
tu nuveikti darbai atveria galimybes pradėti 
bendrauti moksleiviams, suaugusiesiems ir 
neįgaliesiems su kompiuteriais šnekantis lie-
tuviškai. Naudodamiesi projekto metu sukur-
tomis paslaugomis moksleiviai galės mokytis 
bei plėsti žinias, suaugusieji naršyti interne-
te ir valdyti kompiuterius su jais kalbėdamie-
si, asmenys, stokojantys socialinių, savitvar-
kos ir savitarnos gebėjimų ugdyti įgūdžius, 
aklieji ir silpnaregiai išgirsti kompiuterių 
ekranuose rodomą tekstinę bei vaizdinę in-
formaciją.

Programinė įranga, kurią pasitelkus bus 
galima pradėti naudoti lietuvišką šneką su-
prantančius ir lietuviškai šnekančius kompiu-
terius, pasirodys jau šių metų rugpjūčio mė-
nesį. Vykdant projektą buvo sukurta techno-
loginė infrastruktūra (sukurtas elektroninio 

teksto skaitytuvas, šnekos atpažinimo vari-
kliai, įrengtos specialiosios laboratorijos), ku-
ri ir atvėrė galimybes sukurti lietuvių šneka 
valdomas paslaugas.

Nuveikti darbai - tai tik pirmas žingsnis, 
praveriantis duris į ateities pasaulį, kuriame 
žmonės, bendraudami tarpusavyje ir su kom-
piuteriais, galės šnekėti lietuviškai.

Projektas „Lietuvių šneka valdomos pa-
slaugos (LIEPA)“ įgyvendinamas pagal Eko-
nomikos augimo veiksmų programos „Infor-
macinė visuomenė visiems“ priemonę „Lie-
tuvių kalba informacinėje visuomenėje“. Pro-
jekto biudžetas 2,183 mln. Eur, jis finansuo-
jamas ES Regioninės plėtros fondo lėšomis.

n Daugiau informacijos apie projektą 
LIEPA, jo metu sukurtus produktus rasite 
svetainėje https://liepa.raštija.lt ir „Face-
book“ paskyroje „Šnekanti LIEPA“

Užs.650

Su kompiuteriais šnekėsimės lietuviškai
Dirbame, bendraujame, leidžiame laisvalaikį kalbėdamiesi vieni su ki-
tais. Ateina prietaisai - stacionarūs kompiuteriai, nešiojamieji, planšeti-
niai kompiuteriai, išmanieji mobilūs telefonai, išmanieji laikrodžiai, su 
kuriais jau galima dirbti, bendrauti šnekantis. Bėda tik ta, kad tokie Lie-
tuvoje pasirodantys prietaisai yra tartum kitakalbiai imigrantai - susiš-
nekėti su jais lietuviškai neįmanoma. Tai mums, lietuviams, nepriimtina.
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Ką veikti savaitgalį?

PRISTATO:

Vieninteliai bei įsimintiniausi koncertai ant vandens
MUZIKUOJANTIS KELTAS 2015

www.muzikuojantiskeltas.lt • informacija tel. 8 670 41252

Vieninteliai bei įsimintiniausi koncertai ant vandensVieninteliai bei įsimintiniausi koncertai ant vandensVieninteliai bei įsimintiniausi koncertai ant vandensVieninteliai bei įsimintiniausi koncertai ant vandensVieninteliai bei įsimintiniausi koncertai ant vandensVieninteliai bei įsimintiniausi koncertai ant vandens
08 01 20.30 

Gražiausios meilės 
dainos su 
INGA VALINSKIENE 
„Būk šalia!“ www.muzikuojantiskeltas.lt • informacija tel. 8 670 41252www.muzikuojantiskeltas.lt • informacija tel. 8 670 41252www.muzikuojantiskeltas.lt • informacija tel. 8 670 41252

08 08 20.30 

NAKTINĖS PERSONOS 
Naujo albumo 
pristatymas

Kas?  „Afrikos deimantai“ Kristupo vasa-
ros festivalyje.

Juodasis žemynas davė pasauliui ne tik puikių etninės mu-
zikos ir džiazo meistrų, bet ir operos talentų. Tačiau retas 
jų koncertuose prisimena gimtinės melodijas ir jos genčių 
dialektus, kaip Njabulo Madlala. Šis iš Pietų Afrikos kilęs 
baritonas, koncertuodamas Kristupo vasaros festivalyje su 
Šv.Kristoforo kameriniu orkestru, leis klausytojams pasi-
mėgauti tokia egzotika. Dainininkas mėgsta įtraukti į savo 
programas vaikystėje iš močiutės girdėtų dainų. Jos skam-
ba ir N.Madlalos debiutiniame albume „Songs of home“ 
(liet. „Namų dainos“). Šia plokštele N.Madlala teigia pa-
vaizdavęs savo kelionę iš dulkėtų Durbano gatvelių į klasi-
kinės muzikos ir dainų pasaulį.
Gražaus tembro N.Madlalos baritonas ir įgimtas muzika-
lumas atvedė solistą į tarptautinę vokalo akademiją Kardi-
fe, vėliau - į „Guildhall“ muzikos ir dramos mokyklą Lon-
done. Ten išmokęs nepriekaištingai valdyti balsą Njabulo 
greitai ėmė skinti laurus Jungtinės Karalystės tarptauti-
niuose konkursuose. 2010 metais jis tapo operinio daina-
vimo konkurso „Kathleen Ferrier“ laureatu, 2012-aisiais - 
„Royal Overseas League“ konkurso nugalėtoju, o pernai 
pelnė laurus „Standart Bank Young Artist“ konkurse. 
N.Madlala paperka publiką ne tik balso grožiu, bet ir įgim-
tu artistiškumu bei asmenybės šiluma. Kristupo vasaros 
festivaliui solisto parengta spalvinga programa atskleis pa-
čias geriausias jo savybes.
Svečiui pritarsiantis maestro Donato Katkaus vadovauja-
mas Vilniaus miesto savivaldybės Šv.Kristoforo kamerinis 
orkestras jau ne kartą koncertavo su iškiliais dainininkais. 
Šiam kolektyvui nėra neįveikiamų žanrų. Jis rengia ir džia-
zo, roko, pop- bei „world“ muzikos koncertus, įvairius ne-
tradicinius projektus. Kritikai žarsto orkestrui pagyrimus 
už baroko, klasicizmo, šiuolaikinės muzikos atlikimą, retų 
partitūrų gaivinimą. 

Kur?  „Piano.lt“ vasaros terasoje (Trakų g. 9/1, Vilnius).
Kada? Liepos 24 d. 19 val. 
Už kiek? 9-24 eur (bilietų galima įsigyti Bilietai.lt online 
bei kasos punktuose, renginio vietoje 1 val. prieš renginį). 

meLomanamS

Afrikos deimantai. Vilniaus miesto savivaldybės Šv.Kristoforo 

kamerinis orkestras, solistas Njabulo Madlala (baritonas, Jungtinė 

Karalystė/Pietų Afrikos Respublika), dirigentas Donatas Katkus. 

V.A. Mocarto (W.A.Mozart), A.Marėjaus (A.Murray), tradicinės  

Pietų Afrikos dainos ir kiti kūriniai.

Njabulo Madlala
Organizatorių nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?

Parengė Ringailė StulPinaitė

Kas?  Oninių ir rugiapjūtės šventė. 

liepos 26-oji - tai naujojo derliaus ir Onų vardadienio šventė. Šiais metais lietuvos liau-
dies buities muziejus Onines ir rugiapjūtę kviečia švęsti šiek tiek anksčiau Mičiūnų so-
dyboje, aukštaitijos kaimo „užusienyje“. aukštaitijos kaime augančių rugių laukas visus 
pakvies padirbėti. ansamblių ,,Praviena“ ir „liktužė“ nariai parodys, kaip buvo kertami 
ir rišami rugiai. Bus kepama duona, lankytojai susipažins su rugiapjūtės darbo įrankiais, 
pabandys patys surišti rugių pėdą. Po darbų svečių lauks dainos, šokiai, žaidimai, Oninių 
viktorina, šviežia duona ir kitos naujojo derliaus vaišės! 

Kur?  Lietuvos liaudies buities muziejus, L.Lekavičiaus g.2, Rumšiškės, Kaišiadorių r. 
Kada? Liepos 25 dieną 12 val.
Už KieK? 4 eur (moksleiviui, studentui, senjorui: 2 eur (bilietų galima įsigyti rengi-
nio vietoje).

Kas?  Jaukūs bardų vakarai: 
R.Kazlas ir Pakeleiviai.

Vilniaus mokytojų namų kiemelio vasaros 
terasoje prasideda koncertų ciklas „Jaukūs 
bardų vakarai“, kurį organizuoja geros 
muzikos ekspertai „Bardai lt“.Vasaros 
koncertai, kuriuose laukiami visi vilnie-
čiai ir miesto svečiai, kvies priartėti prie 
dainuojamosios poezijos ir pasiklausyti 
mylimų bardų dainų. Koncertų ciklą ati-
darys dainuojantis aktorius Rolandas 
Kazlas ir jo kūrybos Pakeleiviai: andrius 
Daugirdas (bosinė gitara), Žydrūnas Moc-
kūnas (perkusija), audrius Piragis (gita-
ra), Jonė Dambrauskaitė (klavišiniai), 
Genadijus Savkovas (akordeonas).  Ro-
landas Kazlas ir jo kūrybiniai Pakeleiviai 
netikėtai užsuks į Vilniaus mokytojų na-
mų kiemelį ir padovanos tikro garso, vaiz-
do ir nenusakomų vibracijų koncertą. 

Kur? Vilniaus mokytojų namų kiemelio 
vasaros terasa, Vilniaus g.39, Vilnius.
Kada? Liepos 25 d. 19 val. 
Už KieK? 15-17 eur (bilietų galima įsi-
gyti Bilietai.lt online bei kasos punktuose). 

Kas?  Pūčkorių diskgolfo HCP lyga. 

VšĮ Vilniaus Diskgolfo klubas kviečia visus į Pavilnių parką prie 
Pūčkorių piliakalnio žaisti diskgolfo Vilniaus HCP lygoje - svai-
dant specialius diskus per kuo mažiau metimų įveikti 13 krepšių 
trasą. Žaidimo trukmė apie 2,5 val. Diskgolfas - tai vienas grei-
čiausiai augančių sportų pasaulyje, jau turintis tvirtas tradicijas 
Jungtinėse amerikos Valstijose ir daugelyje Europos šalių (ypač 
Skandinavijoje). Diskgolfas labai demokratiškas ir atviras spor-
tas, o jo varžybos dažniausiai vykdomos parkų erdvėse. tad 
kviečiame išbandyti šį žaidimą ir Jus!
Daugiau informacijos: www.discgolf.lt

Kur?  Aikštelė prie Pūčkorių piliakalnio, Pavilnių regioninis 
parkas.
Kada? Liepos 26 d. 16 val.
Už KieK? 2 eur (bilietų galima įsigyti renginio metu).

Vasarojantiems

Lyriškiems

aktyViems

Stasio Žumbio nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Netrukus 70 metų jubiliejų minėsianti visame  
pasaulyje garsi britų aktorė HeleN MireN (Helen 
Mirren) nesuka galvos dėl bėgančių metų. Amžius 
jai ne kliūtis būti ne tik vienai geriausių apmokamų 
aktorių, bet ir sulaukti komplimentų iš priešingos ly-
ties atstovų. išsilavinusi, intelektuali ir patraukli mo-
teris pasitiki savimi ir atvirai sako ką galvoja. 
Apie darbą, šeimą, vaikystę ir svajones - H.Miren 
trumpai apie svarbiausius gyvenimo etapus.
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n Deim Helen Lydija Miren (Dame Helen 
Lydia Mirren) gimė 1945 m. liepos 26 d. 
Londone, Anglijoje
n Aktorės karjerą pradėjo 1965 m.
n Ji yra įvertinta ne vienu apdovanojimu - 
vienu „Oskaru“ kaip geriausia aktorė, trimis 
„Auksiniais gaubliais“, keturiais „Emmy“ ir 
keturiais BAFTA apdovanojimais
n 1997 m. ji ištekėjo už režisieriaus Teiloro 
Hekfordo (Taylor Hackford)

DOsJĖ

Apie teAtrą

„Tuščiame teatre yra kažkas 

magiško. Man tai yra vieta, kuri 

pilna jėgos, judėjimo ir energe-

tikos. Man patinka prieš spek-

taklį išeiti į tuščią sceną. Tokio-

mis akimirkomis žiūriu į tuščias 

kėdes ir galvoju: „Jūs - mano. 

Visi jūs - mano“.

Apie seksuAlumą

„Negalima ko nors apibū-

dinti vienu žodžiu, esame daug 

sudėtingesnės asmenybės. Yra 

tiek daug įvairių patrauklumo 

tipų. Norėčiau, kad labiau būtų 

akcentuojamas žmonių elge-

sys, jų charakteriai, o ne sek-

sualumas“.

Apie sAntuoką
„Sunku yra gyventi su kuo nors, kuris nėra tu pats. Visi jie turi erzi-nančių įpročių, tu - taip pat. Dauge-lis susituokia apie tai nepagalvoda-mi. Bet aš taip pat manau, kad kar-tais žmonės per greitai nuleidžia rankas ir nustoja kovoti dėl santuo-kos. Mano sprendimas susituokti nebuvo akimirkos užgaida. Buvo eta-pų, kai visai nenorėjau tuoktis. O dabar esu tuo labai patenkinta. Man patinka būti komandos dalimi“.

Apie šAknis

„Mano mama - britė, tėtis - 
rusas. Kartais tai savyje jaučiu, 
net ir mano išvaizda turi šio to iš 
ano krašto. Mano senelis buvo ru-
sų caras, bet per revoliuciją pra-
rado visus savo turtus. Jo šeima 
buvo jėga išvaryta iš savo namų, 
penkiese turėjo gyventi viename 
kambaryje Maskvoje. Mano sene-
lė mirė nuo skrandžio vėžio. Lai-
mei, jie bent jau nebuvo ištremti 
į koncentracijos stovyklas“.

Apie moteris

„Nereikia jaudintis dėl vaidmenų fil-
muose. Reikia jaudintis dėl moters vaid-
mens gyvenime. Jei jų bus, pasiūlymai 
filmuotis ateis patys. Moteris turi būti 
daugiau nei žmona ar kieno nors širdies 
draugė. Mums reikia moterų preziden-
čių, ministrių. Tai pakeistų pasaulį“.

Apie vAikus

„Nėra taip, kad aš nemyliu vaikų. Jie 

linksmi ir aš juos dievinu, bet niekada 

nenorėjau pati jų turėti. Buvo etapų, kai 

bandžiau save įtikinti, kad turėčiau no-

rėti tapti mama, bet taip ir neįtikinau. Ir 

nematau čia nieko bloga. Juk pasaulis ir 

taip yra perpildytas, tad vadinkime tai 

mano nedidele auka ekologijai“.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Helen miren (Helen mirren) su 
savo vyru režisieriumi teiloru 
Hekfordu (taylor Hackford) 

EPA-Eltos nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Eglė Pelienė: 
Kodėl pamirštame piršlius

2015 m. liepos 24-30 d.

Interviu su Egle Peliene - 39 p.
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informacinės laidos 

Žinias mėgstu skaityti kokiuose nors 
užsienio portaluose, o ne stebėti per TV. Ten 
randu tai, kas man įdomu. Sužinau viską iš 
specifinių portalų, kur pateikiama 
koncentruota medžiaga. Nemėgstu to 
televizinio bulvaro.

Pramoginės laidos 

Jų nežiūriu. Apskritai man daug smagiau 
praleisti laiką kur nors išvykus - gamtoje ar 
svečiuose. Man atrodo, žmonės prie 
televizoriaus tiesiog stumia laiką, o ne 
nuoširdžiai domisi tuo, ką rodo ta dėžė. Juk 
ten nieko gero nėra.

lietuviški serialai 

Ne, jų tikrai nežiūriu. Kol kas nemačiau 
nė vieno gero serialo, todėl net nepradedu jų 
žiūrėti.

filmų Pasirinkimas 

Labai retai randu gerų filmų. Kartais 
būna, bet dažniau tai išimtis negu taisyklė.

užsienio kanalai 

Man patinka keletas serialų, kuriuos rodo 
užsienio kanalai. Žiūriu FOX, „Discovery“, 
BBC, CNN.

Programos  
vaikams 

Turiu penkerių metų dukrą, su ja žiūrime 
programas vaikams. Dažniausiai užsienio. 
Taip ne tik pramogaujame, bet ir mokomės 
anglų kalbos. Per lietuviškus kanalus drauge 
žiūrime profesionaliai lietuviškai įgarsintus 
ilgametražius filmus vaikams.

„auksinis Protas“ 

Labai patiko ši laida. Nesu praleidęs nė 
vienos. Su žmona žiūrėdavome, patys 
rašydavome atsakymus, diskutuodavome, 
sekdavome, kas daugiau atsakė.

„muzikinė kaukė“ 

Nuo rudens žiūrėsiu BTV projektą 
„Muzikinė kaukė“. Ten dalyvaus mano žmonos 
sesuo - Rūta Žibaitytė. Praeitais metais teko 
porą laidų stebėti, man visai patiko.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

trumPai

Po dvejų metų pertraukos į TV3 eterį grįžta krepšinio 
turnyras „3 už Lietuvą“. Turnyro kovos nuo liepos 29 d.  
bus transliuojamos tiesiogiai, o kiekvieną komandą, 
kuri mes iššūkį Lietuvos krepšinio legendoms bei 
žvaigždėms, sudarys tik šeimos nariai. Žaidime ruo-
šiasi dalyvauti ir legendinis Lietuvos olimpietis, disko 
metikas Virgilijus AleknA. Jis džiaugiasi, jog 
varžybos šiais metais bus skirtos šeimoms.

Aktorius Audrius BružAs nuo rugsėjo pasirodys 
naujame LNK seriale „Visi vyrai - kiaulės...“. Jis 
atskleidė, kad šis serialas yra jo pirmas kartas, nes 
anksčiau atkeliaudavę pasiūlymai tiesiog neužka-
bindavo. „Nei vienas serialas anksčiau nesudomino. 
Išgirdęs, kad šioje dramoje filmuojasi tokios gražios 
ir profesionalios aktorės, iškart pasirašiau“, - pasa-
kojo aktorius. Kartu su juo seriale vaidins Gintarė 
Latvėnaitė, Agnė Šataitė bei Toma Vaškevičiūtė.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS
Televizijos pliusai ir minusai pagal

Donatą 
Baumilą

TV
 Au

di
To

ri
jA

TV
 To

P1
0

TV1 5 %
NTV Mir Lietuva 4,4 %
Lietuvos rytas TV 4 %
PBK 3,1 %
TV8 2,6 %

Info TV 2,3 %
REN Lietuva 1,3 %
LRT Kultūra 1 %
Video ir DVD 0,7 %
Liuks! 0,5 %

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

TV8 1,9 %
LRT Kultūra 1,2 %
REN Lietuva 1,2 %
Video ir DVD 0,9 %
Liuks! 0,7 %

LNK 15 %

TV3 14,4 %

LRT Televizija 
8,9 %

BTV 7,3 %

LNK 16,9 %

TV3 16 %

LRT Televizija 
9,5 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 TV3 ŽINIOS TV3 6,8

2 LNK ŽINIOS LNK 6,7

3 PELENĖ TV3 6,6

4 POLICIJOS AKADEMIJA LNK 6,3

5 12 GALIMYBIŲ. 2 RODYMAS TV3 5,6

6 LNK VAKARO ŽINIOS LNK 5,3

7 TELELOTO LNK 5,3

8 DRAKONO KAPAS LNK 5,1

9 VIKINGŲ LOTO TV3 4,8

10 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 4,8

Duomenys: TNS LT, 2015 m. liepos 13-19 d. 

reitingai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 22,1 %

Kiti  
kanalai 26 % TV6 5,4 %NTV Mir Lietuva 5,1 %

BTV 5,5 %

Dainininkas DONATAS BAuMILA (32) ne-
mėgsta švaistyti laiko prie televizoriaus, to-
dėl atidžiai renkasi, ką žiūrėti. Jis nežiūri nei 
pramoginių laidų, nei pokalbių šou. Atlikėjas 
turi kelis mėgstamus serialus, kuriuos žiūri 
per užsienio kanalus arba atsisiunčia interne-
tu. Visa kita, anot jo, tuščias laiko stūmimas.
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TV3 šiemet tęsia pernai vasarą pradėtą 
socialinį eksperimentą „Aklos vestuvės“. 
Čia dalyviai tikisi surasti gyvenimo meilę, 
o jiems padeda būrys specialistų. Žmones 
pagal suderinamumą, charakterį, veido-
tyros ir kitus principus suporuoja geriausi 
šalies psichologai bei santykių eksper-
tai. Viena iš jų individualios psichologijos 
konsultantė ir veidotyros specialistė Eglė 
PEliEnė  „laisvalaikiui“ atskleidė, kas yra 
tikroji meilė ir kur ją galima surasti.

Ringailė Stulpinaitė

- Ką pamatysime šiemet? Kas laukia 
dalyvių?

- Pamatysime 6 žmones, kurie bus su-
skirstyti į tris poras, ieškančias meilės. Da-
lyvių laukia nestandartinės situacijos, neti-
kėtumai nuo tos sekundės, kai pamatys sau 
skirtą porą. Galbūt laukia ir kai kurių itin 
aukštų lūkesčių žlugimas, o kai kurių - viltin-
gi susitikimai ir atradimai.  

- Kuo vadovaujantis dalyviai suporuo-
jami?

- Profesorius Gediminas Navaitis akcen-
tuoja porų suderinamumą. Tiek išorinį, tiek 
fiziologinį, seksualinį. Jo metodas - psicholo-
ginis interviu, kurio metu aiškinamasi, koks 
yra žmonių požiūris į vaikus, seksualinį gy-
venimą, asmenybinius kriterijus. Viskas aiš-
kinamasi loginiu, racionaliu pagrindu. Psicho-
logė Ramunė Murauskienė dalyvius pažįsta 
per išsamesnį interviu, kalbama apie verty-
bes, jausmus, dvasingumą, tikėjimą, konflik-
tinių situacijų sprendimą ir panašiai. 

Aš dalyvius tyrinėju žiūrėdama jų nuot-
raukas, filmuotą medžiagą. Vertinu veido 
bruožus, sudėjimą, elgseną, kūno kalbą. Ma-
no metodika pagrįsta veidotyros principais, 
kūno kalba, reakcijų tyrimu. Remiuosi never-
baline kalba. Lankiausi ir dalyvių namuose, 
norėdama pažinti juos tokius, kokie jie yra 
originaliu savo pavidalu, be jokių socialinių 
kaukių. Tai stebint kartais tiesiog natūraliai 
kyla klausimas, kaip suporuoti pedantą su 
žmogumi, kuris gyvena chaose?

- Ar realu surasti meilę realybės šou 
arba internetinėse pažinčių svetainėse?

- Realu, tik svarbu, kad lūkesčiai būtų tik-
ri ir tinkami, adekvatūs. Taip pat svarbu, kad 
žmogaus noras surasti meilę būtų tikras. Ži-
noma, jei, tarkime, moteris iš karto kelia rei-
kalavimą, kad išrinktasis būtų ne mažiau kaip 
190 cm ūgio, vargu, ar toks žmogus ieško 

meilės. Greičiau tam tikro įvaizdžio. O tai 
internetas ar realybės šou - nesvarbu. Kodėl 
pamirštame piršlius, kurie kadaise iš skirtin-
gų vietovių žmones suvesdavo ir supiršdavo 
remdamiesi savo stebėjimais. Dabar tiesiog 
jų darbą atlieka naujos technologijos. 

- Kokie meilės paieškų būdai dabar 
populiariausi?

- Internetinės pažinčių svetainės tikrai 
labai populiarios. Ir tai šių laikų kontekste yra 
labai normalu. Pasaulis yra didelis ir surasti 
žmogų skubėjime, darbų gausoje gana sunku, 
o ir laiko nėra. Tad tokiu atveju pažinčių sve-
tainės, draugų kompanijos yra puikus būdas 
surasti antrą pusę ar bent artimą draugą. Tie-
siog reikia atsirinkti pažinčių svetainės ko-
kybę, publiką, galiausiai - rekomendacijas. 

- Sakoma, kad meilė trunka 3 metus. 
Tiesa tai, ar mitas?

- Įsimylėjimas - taip. Meilė - ne. Įsimylė-
jimo laikotarpis gali trukti ir dar trumpiau. 

Tačiau meilės jausmas yra kur kas stipresnis 
ir jį sudaro nemažai įvairių rodiklių. Juk mei-
lė yra nuoširdus domėjimasis savo partneriu, 
noras, kad jo asmenybė augtų ir tobulėtų, 
augant ir tobulėjant kartu su juo. Galėčiau 
išskirti kelias, mano galva, pagrindines mei-
lės sudedamąsias dalis. 1 - energija, meilėje 
esame entuziastingi ir galime nuversti kal-
nus. 2 - jaudulys ir optimizmas ateities pers-
pektyvoms. 3 - nuoširdi savigarba ir pasiti-
kėjimas savo jėgomis, meilė didina savivertę, 
atsiranda emocinis dosnumas, lengvumas bū-
ti savimi. 4 - atsiranda emocinis atsipalaida-
vimas. Meilėje niekam nieko nereikia įrody-
ti, galime tiesiog būti savimi.

- Ar priešingybės traukia?
- Tikrai traukia, nes tai yra nestandartiš-

ka, įdomu, patrauklu, tačiau ilgalaikėje pers-
pektyvoje viena kitą gali labiau žeisti ir stum-
ti, labiau žlugdyti nei vienyti. Nors kartais 
sakoma, kad poroje supanašėjama, tačiau su-
panašėja tik tie žmonės, kurie gerai sutaria. 

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Individualios psichologijos konsultantė 
ir veidotyros specialistė Eglė Pelienė

irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kur slepiasi meilė?
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 23.30  „Amerikietiškos 
pagirios. Laukinis vakarėlis“

 14.50  Džiazo muzikos 
 vakaras

 13.30  Keliai. Mašinos. 
 Žmonės

 10.10  Lietuvos 
 supermiestas

 10.00  „Paskutinis iš 
 Magikianų“

 TV8
7.30 Gydytojai (N-7). 8.25 „Rutos Rendel 
detektyvai“ (1) (N-7). 9.30 „Mano mažasis 
ponis“. 10.00 Senoji animacija. 10.40 „Pa-
šoksime?“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 
14.30 Nemylimi. 15.00 Gydytojai (N-7). 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasaulis 
tavo lėkštėje. 18.00 „Kerštas“ (N-7). 19.00 
„Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 20.35 Nemyli-
mi. 21.05 Komedija „Karūna Izabelei“ (N-7). 
22.55 „Kerštas“ (N-7). 0.10 Pasaulis tavo 
lėkštėje. 

 Info TV
6.00, 22.00. 2.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 
Apie žūklę. 11.05 Tauro ragas. 11.30 „Pasaulio 
ugnikalniai“. 12.00 „Pasaulis iš skrydžio oro 
balionu“. 13.05 Nuo... Iki. 13.40 Dviračio šou. 
14.10 24 valandos (N-7). 15.25 „Svajonių kru-
izai“. 16.20 Pagalbos skambutis (N-7). 17.00 
Info diena. 19.00 Info verslas. 19.30 Info inter-
viu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 
21.00 Alchemija. Švietimo amžius. 21.30 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.10 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 
6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 „Belka ir Strelka. 
Išdykusi šeimynėlė“. 6.55 „Lučienas“. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 
Skanėstas. 12.00, 15.00 Naujienos (su sub-
titrais). 12.25 Kartu su visais. 13.15 Vyriška/
Moteriška. 15.15, 23.15 „Be liudininkų“. 15.50, 
4.45 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro nau-
jienos (su subtitrais). 17.45 „Lauk manęs“. 
18.35 Jūrmala. Juoko festivalis. 20.00 Laikas. 
20.30 Stebuklų laukas. 21.30 „Tyrimo paslap-
tys“. 23.45 „Peterburgo policijos tyrėjas“. 1.05 
Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 1.35 
„SinCity“. 2.05 „Kolegos“. 3.40 „Ant grafystės 
griuvėsių“. 5.35 Muzika. 

 REn
7.15, 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimy-
nėlė“. 7.30 Kviestinė vakarienė. 8.25 „Kariai 
4“. 9.15 „Povandeninių karalių šešėlis“. 10.15 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 11.05 Slap-
tosios teritorijos. 12.00 Žiūrėti visiems! 14.45 
„NSO. Specialus dosje“. 15.40 „Ant laimės 
briaunos“. 16.35 Mums net nesisapnavo. 19.25 
Rusiškas vairavimas. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Mums net nesisapnavo. 0.15 „Palikuonių 
kraujas“. 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Maskviškiai. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šiandien. 10.20 Žvalgybos paslaptys. 
10.55 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 11.55 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys 
stotys 4“. 19.40 „Laukinis 4“. 21.35 „Nužudyti 
du kartus“. 1.30 „Laukinis 2“.

 TV PolonIa
7.05 Pramoginė laida. 7.30 Kultūrinė kelionė - 
Vroclavas. 7.55 Europa tai mes. 8.40 Animacinis 
f. 9.10 „Mylėti verta“. 10.55 „Keturiasdešimtme-
tis“. 11.55, 18.20, 22.50, 5.10 Polonija užsienyje. 
12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvo-
sūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Statistai“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.25 „07, atsiliepk“. 16.30 Pra-
moginė laida. 17.20 Kultūrinė kelionė - Vroclavas. 
17.50 Kaip tai veikia? Automatika ir robotai. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 „Zet“ ir TVP2 vasara 2015 - 
Gdanskas. 19.55, 4.45 „Statistai“. 20.25 Margolcė 
ir Meškis šiandien kviečia... 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 „Visi šventieji“. 2.15 
Animaciniai f. 6.40 Miško istorijos. 

 TV1000
10.00 „Kaip prisijaukinti slibiną 2“. 12.00 
„Ieškomas“. 14.00 „Ledynmetis. Žemynų at-
siradimas“. 15.40 „Belė“. 17.20 „Troja“. 20.00 
„Šimto žingsnių kelionė“. 22.00 „Liusi“.

 DIscoVERy 
7.25, 20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 7.50 Kas 
nutiko vėliau? 8.15, 1.00 Nebandykite pakartoti. 
9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Namai medžiuose. 
10.55 Akvariumų verslas. 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 Žaidimas iš 
gyvybės. 14.30 Išgyventi kartu. 15.25 Sala. 16.20 
Išbandymas baime. 17.15 Išgyventi su žvaigžde. 
18.10 Karai dėl bagažo. 18.40 Sandėlių medžioto-
jai. 21.00 Karbonaro efektas. 22.00 Ar išgyventum? 

 TRaVEl
10.00, 16.00 Oro uostas 24/7. 10.30 Gelbė-
tojai. 11.00 Muziejų mįslės. 12.00 Didžiosios 
paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieška. 14.00, 
23.00 Turto gelbėtojai. 15.00 Neįtikėtini furgonai. 
17.00, 24.00 Ekstremalieji vandens parkai. 18.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 19.00 Naujo būsto 
paieška. Italija. 20.00 Išgelbėkite mano verslą! 
21.00 Naujo būsto paieška. mylinčio vyro siurpri-
zas; Juodkalnija. 22.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Animacinis f. 

„Šeimos reikalai“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
7.55 „Simpsonai“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (N-7).

11.00 Banzai (2).
12.00 Drąsios ir žavios (N-7).
12.30 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Praimas“.

13.00 Animacinis f. „Čipas 
ir Deilas skuba į 
pagalbą“.

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Monstrai prieš atei-
vius“ (N-7).

21.20 Komedija „Kelionė 
po Europą“ (N-14).

23.10 Mistinis trileris 
„Aklumas“ (N-14).

1.35 Drama „Pagrobtas. 
Tifanės Rubin istori-
ja“ (N-7).

6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f. 

„Garfildas“.
6.55  „Monstrai prieš 

ateivius“.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 TV serialas 

„Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

8.50 KK2 vasara (N-7).
10.10 Lietuvos 

supermiestas.
12.50 Oplia! (N-7).
13.15 Animacinis f. 

„Monstrai prieš  
ateivius“.

13.45 Animacinis f. „Kung 
Fu Panda“.

14.10 TV serialas „Bėgantis 
laikas“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 Komedija „Policijos 

akademija 2. Pirmoji 
užduotis“ (N-7).

21.15 Veiksmo f. 
„Trintukas“ (N-7).

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

1.15 Veiksmo f. 
„Specialistas (N-7).

3.20 Programos pabaiga.
3.25 Lietuva Tavo delne.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 TV serialas 

„Degantis krūmas“.
12.25 Ryto suktinis su Zita 

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

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

vasara. 6 sezonas“.
15.50 TV serialas „Puaro“.
17.35 TV serialas „Kelias į 

laimę 1“ (N-7).
18.30 Šiandien (su verti-

mu į gestų kalbą). 
Sportas. Orai.

19.20 TV serialas „Kelias į 
laimę 1“ (N-7).

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Sportas. 

Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Veiksmo trileris 

„Sprogimo banga“ 
(N-14).

0.40 Auksinis balsas.
1.40 TV serialas „Puaro“.
3.25 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
4.15 Delfinai ir žvaigždės.

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

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

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

9.00 Nuotykių f. „Hanos 
auksas“.

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

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

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

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

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Veiksmo f. „Absoliutus 

blogis. Pomirtinis 
gyvenimas“ (N-14).

23.20 TV serialas 
„Bordžijos“ (N-14).

0.25 TV serialas 
„Bordžijos“ (N-14).

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

2.35 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Taip gyvena 

žvaigždės!
8.50 „Iššūkis“ (N-7).
9.55 „Froido metodas“ 

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

(N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi  
Afrikoje“.

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.20 Dokumentinis f. 

„Viskas apie  
gyvūnus“.

18.00 Reporteris. Orai.
18.25 „Kobra 12“ (N-7).
19.30, 1.40, 6.00 „Vera. 

Vaiduoklis“ (N-7).
21.30, 3.10 „Kova be taisy-

klių“ (N-14).
23.30 „Amerikietiškos 

pagirios. Laukinis 
vakarėlis“ (S).

4.35 Spąstai tėčiui. 
Ukraina.

7.30 Dokumentinis f. 
„Miestai ir žmonės“.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius.
12.30 Legendos.
13.20 Interviu su Viktoru 

Gerulaičiu.
14.05 Mokslo sriuba.
14.25 Šoblės kino klubas 

pristato. Egzistencija.
14.50 Džiazo muzikos 

vakaras.
15.55 ...formatas. Poetas 

Petras Gintalas.
16.10 Mūsų miesteliai. 
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus sąsiuvinis.
18.45 Koncertas „Aš galvoju“. 
20.00 „Nepaprasti Tučkaus 

ir jo viršininko  
nuotykiai“.

20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 5“.

21.00 „Gintaro kelias“.
21.15 Dainuoja Sigutė 

Trimakaitė, skambina 
A.Vasiliauskas. 

21.30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 

22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30  „Ukraina“.
23.35 Pasidainavimai su 

Veronika Povilioniene 
ir „Blezdinga“. 2010 m.

23.55 Naktinis ekspresas.

 13.50  Runkelių sala 

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta 

meilė“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Nenugalimieji. 

Kovos  
tęsiasi“.

9.35 „Dreikas ir 
Džošas“.

10.00 „Mano 
puikioji  
auklė“.

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

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

karai.
15.40 „Visa menanti“.
16.40 „Mano 

gyvenimo  
šviesa“.

17.40 „Ugnis ir 
Ledas“.

20.00 „Karadajus“.
21.00 „Bekas. 

Monstras“  
(N-14).

22.45 Snobo kinas 
„Vaiduoklis“  
(N-7).

1.20 „Visa 
menanti“.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

10.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

11.00 Kovotojas nindzė 
(N-7).

12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 „Mastrichto 

policija“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 Avarijų TV 

(N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Rizikingiausi 
policijos  
darbo epizodai 
(N-14).

23.30 Trileris „Raudonojo 
Spalio medžioklė“ 
(N-7).

1.55 Veiksmo f. „Jūrų 
pėstininkas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

10.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Baimė 

mylėti 2“ (1)  
(N-7).

13.50 „Departamentas“ 
(N-7).

14.50 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“.

15.20 „Penki 
draugai 2“.

17.00 „80 traukinių 
aplink  
pasaulį“.

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

18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis!  
„Mano mama“  
(N-7).

23.05 Balticum TV 
žinios.

23.35 „Išsiskyrimo 
miestas“ (N-14).

„POLICIJOS AKADEMIJA 2. 
PIRMOJI UŽDUOTIS“
Komedija. JAV. 1985.
Režisierius Dž.Perisas.
Vaidina D.Grafas, 
S.Gutenbergas, B.Smitas.

Kai naujasis miesto meras nuspren-
džia neriboti naujų priėmimų į 
policijos akademiją, čia patenka 
daugybė ekstravagantiškų piliečių. 
Jų pasiruošimas virsta komišku šou. 

„RAUDONOJO SPALIO 
MEDŽIOKLĖ“
Trileris. JAV. 1990.
Režisierius Dž.Maktirnanas.
Vaidina Š.Koneris, A.Boldvinas, 
S.Glenas.

Sovietų povandeninio laivo kapito-
nas nužudo savo patarėją, nepai-
so įsakymų ir pagrobia laivą. CŽV 
agentai sužino, kad „Raudonasis 
spalis“ ketina paleisti branduolines 
raketas į JAV teritoriją. 

liepos 24 d.

 15.20  „Penki draugai 2“ 21.00  Avarijų TV 13.05  „Melo pinklės“

 ANIMAL PLANET
7.00 Surikatos. 7.25, 11.00 Pragariška katė. 
8.15 Gyvačių grožis. 9.10, 11.55, 23.50, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 10.05, 15.35, 20.10, 
0.45 Akvariumų verslas. 12.50 Didvyriški 
šunys. 13.45 Liūtų karalienė. 14.40 Gamta su 
D.Salmoniu. 16.30 Gyvenimas būryje. 17.25 
Laukinės gamtos gangsteriai. 18.20, 22.00, 
2.35 Upių pabaisos. 19.15, 22.55, 3.25 Pražū-
tingos salos. 21.05, 1.40, 5.49 Drambliai. 6.36 
Surikatos. 

 SPORT1
7.00, 19.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
turo apžvalga. 7.40, 19.40 „NBA Pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 8.00 „Kelias į vir-
šūnę“. „Eurocup“ krepšinio lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Stambulo „Besiktas“. 2015-01-
21. 9.45, 24.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 12.00, 2.30 NBA „Visų žvaigždžių“ 
savaitgalio varžybos. 14.25 Tiesioginė trans-
liacija. WTA Bad Gastein. Moterų tenisas. Ke-
tvirtfinaliai. 18.25 Futbolo dievai. Schmeichel. 
20.00 Tiesioginė transliacija. ATP 250 Bogota. 
Vyrų tenisas. Ketvirtfinaliai. 4.30 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „FC Dor-
drecht“. 2014-11-01. 

 VIASAT SPORT BALTIC
6.55 Motosportas. Nascar lenktynės. 8.55 Mo-
tosportas. Nascar 301 mylios lenktynių apž-
valga. 9.55 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos 
GP lenktynių apžvalga. 10.55 „Formulė-1“. 
Vengrijos GP treniruotė 1. Tiesioginė trans-
liacija. 12.35 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
finalas. „Juventus“ - „Barcelona“. 14.55 „For-
mulė-1“. Vengrijos GP treniruotė 2. Tiesio-
ginė transliacija. 16.35 Krepšinis. Eurolygos 
finalas. 18.55 „Trans World Sport“ žurnalas. 
19.55 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Mo-
nakas. 22.00 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Londonas. Tiesioginė transliacija. 0.05 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionato ketvirtfi-
nalis. 2.05, 4.50 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Londonas. 

 EUROSPORT
9.15, 13.00, 14.15, 22.30, 1.00 Dviračių sportas. 
„Tour de France“. 11.15 Sporto žvaigždės iš arti. 
Bernard Hinault. 14.00, 18.45 Dviračių sportas 
su G.Le Mondu. 19.00, 24.00 Futbolas. U19 Eu-
ropos čempionatas. Moterys. 21.00 Plaukimas. 
Pasaulio čempionatas. 

„AKLUMAS“
misTinis Trileris. Kanada, Brazilija, Japonija. 2008.
Režisierius F.Meirelišas.
Vaidina M.Rafalas, Dž.Mur, D.Gloveris.

Daktaro žmona yra vienintelis mieste galintis matyti žmogus, kurio vi-
si gyventojai staiga mistiškai apanka. Ji apsimeta serganti, kad galėtų 
rūpintis savo vyru, kuris uždaromas į karantiną sulaikymo centre kartu 
su kitais užkrėstaisiais. Kai ima trūkti maisto ir kitų atsargų, apylinkėse 
kyla chaosas ir neramumai.

„TRINTUKAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius Č.Raselas.
Vaidina V.L.Viljams, Dž.Kaanas, 
A.Švarcenegeris.

Liudininkų apsaugos programoje 
dirba Džonas Krugeris. Jo užduotis - 
garantuoti liudytojui visišką slaptu-
mą. Li Kulen, ginklų gamybos tinklo 
darbuotoja, liudija prieš savo bosą. 
Jai paskiriama Džono apsauga. 

LNK
19.30

LNK
21.15

TV6
23.30

TV3
23.10

rekomenduoja
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

(N-7).
7.30 LOL (Daug juoko) 

(N-7).
8.00 „Bailus voveriukas“.
8.30 Muzikinė 

komedija  
„Mokyklos  
miuziklas“.

10.35 Romantinė 
komedija „Kietos 
merginos“.

12.35 Komedija 
„Nepaprasti Šarpėjos 
nuotykiai“.

14.20 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Komedija 
„Džonsonų  
atostogos“ (N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

21.00 Veiksmo f. 
„Diena po rytojaus“ 
(N-7).

23.25 Veiksmo f. 
„Paskutinis patrulis“ 
(N-14).

1.20 Kriminalinė drama 
„Krikštatėvis III“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Peliukas Stiuartas 

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

da. Smalsutė Dora“.
7.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.10 „Ančiukai 

Duoniukai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Nauji papūgos 

Kešos nuotykiai“.
10.00 Nuotykių f. „Peliuko 

Perio nuotykiai 2“.
11.45 Nuotykių f. „Narsusis 

riteris. Meluzinos 
paslaptis“.

13.45 Filmas šeimai 
„Laimingasis Semas“.

15.45 Pričiupom! (N-7).
16.45 „Toledas“ (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 „Linksmosios 

pėdutės 2“.
20.50 Komedija „Briusas 

visagalis“ (N-7).
22.55 Parodijų kome-

dija „Saulėlydis. 
Brėkštantis vėjas“ 
(N-14).

0.30 Veiksmo f. 
„Trintukas“ (N-7).

2.40 Programos pabaiga.
2.45 Lietuva Tavo delne.

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

lamiai“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Čia mūsų namai“.
11.05 Mūsų miesteliai. 

Ramygala. I d.
12.00 Pasaulio dokumenti-

ka. „Šunų ABC“.
12.50 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).
14.40 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
15.05 Istorijos detektyvai. 
16.00 Žinios. 
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.45 Delfinai ir žvaigždės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00 Jūros šventė 2014. 

Gražiausios akimirkos.
22.45 Romantinė komedija 

„Kai Haris sutiko Sali“ 
(subtitruota, N-7).

0.20 Grupė „Rondo“ ir 
choras „Božolė“. 
2012 m.

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

3.45 Lengvai ir linksmai! 
Donatas Montvydas.

4.15 Jūros šventė 2014. 
Gražiausios akimirkos.

 22.45  „Kai Haris sutiko 
 Sali“

 10.35  „Kietos merginos“

ŠeŠtadienis

„DIENA PO RYTOJAUS“
Veiksmo filmas. JAV. 2004.
Režisierius R.Emerikas.
Vaidina D.Kveidas, Dž.Džilenholas, E.Rosum.

Netikėti staigūs klimato pokyčiai visame pasaulyje sukelia neregėto masto 
kataklizmus - žemės drebėjimus, milžiniškas potvynių bangas. Profesorius 
Edrienas Holas tyrinėja klimato pokyčius. Be to, jis privalo surasti ir išgel-
bėti savo sūnų, kartu su draugais įkalintą milžinišku ledo miestu virtusia-
me Niujorke. Herojus iškeliauja ten, iš kur visi trokšta kuo greičiau ištrūkti.

rekomenduoja

„LIŪTAŠIRDIS“
Veiksmo filmas. JAV. 1990.
Režisierius Š.Letičas.
Vaidina H.Peidžas, 
Ž.K.Van Damas, E.Džonson.

Prancūzijos legionierius pabėga 
iš tarnybos, nes vadovybė atsi-
sakė jį išleisti pas mirštantį brolį. 
Leonas nori padėti brolio šeimai, 
tačiau pinigus uždirbti jis gali tik 
dalyvaudamas šiuolaikinių gla-
diatorių kovose. Tuo pat metu 
jį medžioja legiono pasiuntinys, 
kuriam pasakyta grąžinti Leoną 
bet kokia kaina.

„KARŪNA IZABELEI“
komedija. Vokietija. 2006.
Režisierius M.Koišas.
Vaidina F.Vol, H.Cišleris, 
Dž.Fon Vaitershauzen.

Nedidelėje San Ferino šalelėje plaz-
da gedulo vėliavos - mirė karalius 
Viktoras. Kadangi jis įpėdinių ne-
paliko, daug kas jau taikosi sėsti į 
valdovo sostą. Vis dėlto karalienė 
Patrisija su ištikimu tarnu Arčibaldu 
neleis karūnai išsprūsti iš šios gimi-
nės rankų. Jie viešai paskelbia, kad 
kažkur esanti tokia niekam nežino-
ma karaliaus dukra Izabelė.

„MEILĖ IR ŠOKIAI“
drama. JAV. 2009.
Režisierius R.Iskouvas.
Vaidina E.Smart, T.Malojus.

Anglų kalbos mokytoja Džesika su-
tinka šokėją Džeiką, ir tarp jų užsi-
mezga ryšys. Jie jaučia, kad yra vie-
nas kitam reikalingi, tačiau Džesika 
susižadėjusi su tikru darboholiku, o 
Džeikas turi labai pavydžią partnerę 
Kariną. Džesika ir Džeikas turi įveik-
ti visas kliūtis, pavydą ir meilę, kad 
taptų pasauliniais šokių čempionais.

BTV
22.05

 TV8
8.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 9.30 „Mak-
sas Stilas“ (N-7). 10.00 „Bakuganas“ (N-7). 
10.30 „Moterų laimė“ (N-7). 11.30 Mankštinki-
tės. 12.00 „Mano mažasis ponis“. 13.00 „Ana ir 
meilė“ (N-7). 15.00 „Agatos teisė“ (N-7). 16.00 
„Inspektorius Morsas“ (N-7). 18.00 „Rutos Ren-
del detektyvai“ (N-7). 19.05 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Komedija „Širdies plakimas“ 
(N-7). 22.50 Komedija „Karūna Izabelei“ (N-7). 
0.30 „Inspektorius Morsas“ (N-7). 

 INfO TV
6.00, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.30 Apie žūklę. 16.00 KK2 
(N-7). 17.35 Dviračio šou. 19.30 „Pasaulio 
uostai“. 20.30 „Miesto skoniai“. 21.00 „Ufologų 
pasakojimai“. 21.30 Dabar pasaulyje. Išvados. 
Žinios rusų kalba. 22.00 Yra kaip yra (N-7). 1.30 
24 valandos (N-7). 3.50 Pagalbos skambutis 
(N-7). 4.25 Nuo... Iki. 5.05 Padėkime augti. 5.30 
Šefas rekomenduoja. 

 PBK
6.05 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 
6.35 Naujienos. 6.45 Grok, mylimas akordeone! 
7.35 „Bleka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.50 
„Juokingi kamuoliukai“. 8.05 „Lučienas“. 8.10 
„Tyrimo paslaptys“. 9.45 Ganytojo žodis. 10.00, 
12.00 Naujienos. 10.20 „Gazoon“. 10.35 „Lu-
čienas“. 10.50 „Padriki užrašai“ su D.Krylovu. 
11.05 Skanėstas. 11.50 „Fiksikai“. 12.15 Idealus 
remontas. 13.05 „Tas pats Miunchauzenas“. 
15.50 Jūrmala. Juoko festivalis. 16.20 Muzikinis 
festivalis. „Balsingasis Kivinas“. 17.00 Vakaro 
naujienos (su subtitrais). 17.20 Muzikinis fes-
tivalis. „Balsingasis Kivinas“. Tęsinys. 20.00 
Laikas. 20.20 „Detektyvė“. 22.00 „Respublikos 
pasididžiavimas: Vladimiras Vysockis“. 24.00 
Vladimiras Vysockis. „Aš netikiu likimu...“ 0.55 
Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 

 REN
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.25-10.55 Kviestinė vakarienė. 11.55 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 12.45 „Kūrėjai“. 13.40 
Slaptosios teritorijos. 15.30 Rusiškas vairavimas. 
16.35 „Kada užšals žemė“. 17.30 „Nemirtingie-
ji prieš mirtinguosius“. 18.25 Žiūrėti visiems! 
19.30 Jūrmala. Juoko festivalis. 21.15 „Keleivis 
be bagažo“. 0.40 „Visa tiesa apie Marsą“. 

TV8
22.50

 16.45  „Toledas“ 

TV3
21.00

TV1
23.00
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6.50 Amerikos talentai.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji pavara“.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
etapas Vengrijoje. 
2014 m.

12.00 Dokumentinis f. 
„Nacionalinė 
Geografija. 
Gėlavandenių  
monstrų  
medžiotojas“ (N-7).

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

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

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Žurovas. 
Žaidimas lėlėmis“.  
I d. (N-7).

18.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

19.00 Muzikinė kaukė. 
Ukraina.

22.05 Veiksmo f. 
„Liūtaširdis“  
(N-14).

0.10 Siaubo f. „Šmėklų 
audra“ (N-14).

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

2.50 Bamba TV (S).

7.35 Programa.
7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

9.00 Dokumentinis f. 
„Viskas apie  
gyvūnus“.

10.00 Gyvenu čia.
11.00 Spąstai tėčiui.
12.55 Dokumentinis f. 

„Viskas apie  
gyvūnus“.

13.25 „Ten, kur širdis“ 
(N-7).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Žinios. Orai.

16.20 Dokumentinis f. 
„Tigrų sala“.

17.30 Taip gyvena 
žvaigždės!

18.30 Dokumentinis f. 
„Laukinis  
pasaulis“.

19.30 Dokumentinis f. 
„Išgyventi Afrikoje“.

20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30, 3.30 „Merfio dėsnis“ 

(N-14).
23.50 Siaubo f. „Juodoji 

uola“ (S).
1.40 „Ten, kur širdis“ 

(N-7).
5.10 Spąstai tėčiui.
6.35 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigim-
ties“.

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

mija. Prof. Dobilas 
Kirvelis. XXI a. 
bioinžinerija ir atei-
ties technologijos.

13.00 Dainuoja jaunimo 
choras „Kivi“.

14.00 Kauno S.Dariaus ir 
S.Girėno aerodromo 
100 metų minėjimo 
šventė. 

18.00 Pasaulio futbolo čem-
pionato (2018 FIFA 
World Cup) burtų 
traukimo ceremonija. 

19.45 Muzika gyvai. 
Simfoninis „Bolero“. 

21.00 Marie France 
Marsot. „Laukim 
skambučio“. 

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Jake Bugg festivalyje 

„Beauregard“.
23.45 Veiksmo trileris 

„Sprogimo banga“.

6.15 Dienos 
programa.

6.20 „Didingasis 
amžius“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos  
gydytojo  
patarimai“.

10.30 „Lemūrų 
gatvė“.

11.00 „Visa tiesa apie 
kates“.

11.55 Naidželo 
Sleiterio  
vakarienė.

12.30 Gordono 
Ramzio  
virtuvės  
pamokos.

13.00 „Žiedų 
ritmai“.

14.00 „Superauklė“.
15.00 „Griežčiausi 

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

salonas“.
19.00 „Eliza“.
21.00 „Paslaptys“ 

(N-14).
23.00 „Meilė ir 

šokiai“  
(N-7).

0.45 „Atpildas“ 
(N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam 

gale kablys.
9.30 Nuo amato 

iki verslo.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu  
be rezervacijos“ 
(N-7).

13.00 Džeimio 
Oliverio  
patiekalai per  
pusvalandį.

14.00, 17.15 Jokių kliūčių! 
(N-7).

15.15 Aukščiausia 
pavara.

16.15 Kiečiausi 
vilkikų vairuotojai 
(N-7).

18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Fantastinis trileris 

„Drakonų kova. 
Evoliucija“ (N-7).

21.00 Be stabdžių 
(N-14).

21.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.00 „Raudonoji našlė“ 
(N-14).

23.00 Trileris „Aligatorių 
alėja“ (N-14).

0.50 Veiksmo f. 
„Pavojingasis 
Bankokas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Laukinė 
Afrika“.

10.30 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

11.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

12.00 „Įspūdingiausios 
kelionės  
oro balionu“.

13.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

13.30 „Lelijos“ (1) 
(N-7).

14.35 „Trauma“ (N-7).
15.35 „Mano mama“ 

(N-7).
17.30 „Baimė mylėti 2“ 

(1) (N-7).
19.20 „Tėvai už 

borto“.
20.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Raudonasis 
progailis“ (N-7).

22.10 Take That 
koncertas  
„Beautiful World“. 
2008 m.

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

0.40 „Geri 
kaimynai“ (S).

 18.00  2018 FIFA World Cup 
burtų traukimo ceremonija

 1.40  „Ten, kur širdis“  13.00  „Džiunglių 
 princesė Šina“

 22.10  Take That 
 koncertas

 10.30  „Lemūrų gatvė“

TV PROGRAMAliepos 25 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Jų papro-
čiai. 8.55 Gerai ten, kur mes esame. 9.25 Gamina-
me su A.Zyminu. 10.25 Pagrindinis kelias. 10.55 
Važiuosime, pavalgysime! 11.55 Buto klausimas. 
13.25 „Tamsioji pusė“. 14.20 „Kaubojai“. 18.00 
Tyrimą atliko... 19.20 „Vasaros centrinė televizija“. 
20.00 „Pačios garsiausios rusiškos sensacijos“. 
21.55 Tu nepatikėsi! 22.35 Kriminalinė Rusija. 
Šiuolaikinės kronikos. 23.40 Nikolajus Baskovas. 
„Mano išpažintis“. 0.55 „Laukinis 2“. 

 TV PoloNia
7.05 „Pagalbos signalas“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.20 Sveika, 
Polonija. 13.10, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.20, 
22.40, 4.30 Sveikinimų koncertas. 13.40 „Tėvas 
Mateušas“. 14.30 Žydros atostogos. 15.00 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 16.00 „Volynės Slovinų 
nacionalinis parkas“. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV eks-
presas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 
„Zet“ ir TVP2 vasara 2015 - vasaros daina. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.45, 3.40 „Raganos“. 23.00, 
4.50 Lenkai čia ir ten. 23.40, 5.25 „Vaiduoklis 
namuose“. 0.35, 6.10 „Dekalogas V“. 2.45 
Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
9.20 „Troja“. 12.00 „Šimto žingsnių kelionė“. 
14.00 „Rio 2“. 16.00 „Titanų įniršis“. 17.50 
„Didysis meistras“. 20.00 „Džeimsas Braunas. 
Pakeliui į viršų“. 22.15 „Kraujo ryšiai“. 

 DiscoVery 
7.25, 23.00, 4.30 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penk-
toji pavara. 9.10 Automobilių dirbtuvė. 10.05 
Relikvijų medžiotojai. 11.50 Karai dėl bagažo. 
12.40 Vonia. 15.25 Dideli laivai. 16.20 Maši-
nų sukilimas. 17.15 Ekstremalūs kolekcininkai. 
18.10 Brangenybės iš podėlio. 19.05 Kaip tai 
padaryta: svajonių automobilis. 20.00 Kaip pa-
gaminti superautomobilį? 21.00 Inžinerija. 22.00 
Miestas išvirkščiai. 24.00 Gatvės lenktynės. 

 TraVel
9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 11.00, 21.00 Gelbėtojai. 12.00 Išgelbė-
kite mano verslą! Arizona - „Triangle T“. 13.00, 
22.00 Stebimas kurortas. 14.00 Naujo būsto 
paieška. 16.00 Ekstremalieji vandens parkai. 
18.00, 24.00 Neįprastas maistas. 19.00 Geriausi 
pasaulio paplūdimiai. Kalifornija. 19.30 Salų 
paslaptys. 20.00 Neplanuota kelionė. Naujoji 
Zelandija. 23.00 Karštos kelionės. Islandija. 

 aNiMal PlaNeT
7.00 Surikatos. 7.25, 0.45, 3.25 Akvariumų vers-
las. 11.55 Gyvačių grožis. 12.50, 17.25 Afrikie-
tiška piranija. 13.45, 18.20 Gyvenimas laisvėje. 
14.40, 1.40, 5.02 Afrikos tankmėje. 15.35, 20.10 
Laukinės gamtos gangsteriai. 16.30 Drambliai. 
19.15 Gyvenimas būryje. 21.05 Neištirta Mek-
sika. 22.00 Liūto ola. 23.50, 4.15 Liūno broliai. 
2.35, 5.49 Liūtų karalienė. 6.36 Surikatos. 

 sPorT1
6.30 NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ - 
Atlantos „Hawks“. 2015-02-22. 8.45 „NBA Pa-
saulis“. Speciali krepšinio laida. 9.00 „Slamball“. 
Akrobatinis krepšinis. 10.15 „M1 Iššūkis“. Rusija 
„Red Devil“ - Suomija. Kovinis sportas. 11.30 
WTA Bad Gastein. Moterų tenisas. 14.30 Tie-
sioginė transliacija. WTA Bad Gastein. Moterų 
tenisas. Pusfinaliai. 18.30 ATP 250 Bogota. Vyrų 
tenisas. Ketvirtfinalis. 2015-07-24. 20.00 Tiesio-
ginė transliacija. Motosportas. Spidvėjus. Šve-
dijos GP lenktynės. 6 etapas. 21.00 Tiesioginė 
transliacija. ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. Pus-
finaliai. 1.00 „Sportinio pokerio Premier lyga“. 
Pramoginis TV šou. 2.00 WTA Bad Gastein. Mo-
terų tenisas. Pusfinaliai. 2015-07-5. 5.00 „Kelias 
į viršūnę“. „Eurocup“ krepšinio lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Stambulo „Besiktas“. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.50 Motosportas. Nascar lenktynės. 8.50 „For-
mulė-1“. Didžiosios Britanijos GP lenktynių 
apžvalga. 9.50 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Londonas. 11.55 „Formulė-1“. Vengri-
jos GP treniruotė 3. 13.05 Futbolas. Europos 
lyga. „Litex“ - „Jelgava“. 14.55 „Formulė-1“. 
Vengrijos GP kvalifikacija. Tiesioginė translia-
cija. 16.30 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 17.00 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Londonas. Tiesioginė transliacija. 19.05 
Dviračių sportas. BMX pasaulio čempionatas. 
Belgija. Tiesioginė transliacija. 21.00 Motos-
portas. Spidvėjus. Švedijos GP lenktynės. 23.00 
Dviračių sportas. BMX pasaulio čempionatas. 
Belgija. 1.30 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos 
GP lenktynių apžvalga. 2.35 Boksas. Floydas 
Mayweatheris - Manny Pacquiao. 4.00 Boksas. 

 eurosPorT
9.30, 12.45, 19.30 Sporto linksmybės. 10.00, 
18.45, 0.30 Plaukimas. Pasaulio čempionatas. 
13.00, 14.15, 23.30, 2.00 Dviračių sportas. 
„Tour de France“. 14.00, 18.00 Dviračių sportas 
su G.Le Mondu. 18.15 Sporto žvaigždės iš 
arti. „Tour de France“. 20.00, 21.25 Jojimas. 
20.05 Jojimas su kliūtimis. 21.30 Motosportas. 
„Blancpain Endurance Series“. 

 19.00  „Drakonų kova. 
 Evoliucija“
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.00  „Inga Lindstrom. 
   Vasaros mėnuo“

 19.15  Posūkiai su 
   Viktoru Gerulaičiu

 21.50    „Aurora“ 10.00   „Trys sekliai ir 
    siaubo pilies paslaptis“

 12.15  „Mano mielas 
   marsietis“

 TV8
8.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 9.30 „Mak-
sas Stilas“ (N-7). 10.00 „Bakuganas“ (N-7). 
10.30 „Moterų laimė“ (N-7). 11.30 „Mano ma-
žasis ponis“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 
„Agatos teisė“ (N-7). 16.00 „Inspektorius Mor-
sas“ (N-7). 18.00 „Rutos Rendel detektyvai“ (1) 
(N-7). 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Drama „Kalnų krištolas“ (N-7). 22.50 Menų 
sala. 23.20 Komedija „Širdies plakimas“ (N-7). 
1.00 „Inspektorius Morsas“ (N-7). 

 Info TV
6.00, 13.25 Apie žūklę. 6.25 Sveikatos ABC 
televitrina. 6.50 Valanda su Rūta. 7.55, 14.30, 
1.25 Mes pačios. 8.20, 2.25 KK2 (N-7). 10.05, 
4.10 Dviračio šou. 11.55 Statyk! 12.25, 0.20 Ne 
vienas kelyje. 12.55 Tauro ragas. 14.00 Tele-
parduotuvė. 14.55 Yra kaip yra (N-7). 18.20 24 
valandos (N-7). 19.30 „Pasaulio uostai“. 20.30 
„Ufologų pasakojimai“. 21.30 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų kalba. 22.00 Valanda su 
Rūta. 23.10 Nuo... Iki. 23.50 Alchemija. Švie-
timo amžius. 0.50 Šefas rekomenduoja. 1.55 
Padėkime augti. 

 PBK
6.25, 1.00 „EURONEWS“. 6.55, 10.00, 12.00 
Naujienos. 7.20 Armėnijos parduotuvė. 7.50 
„Fiksikai“. 7.55 „Juokingi kamuoliukai. Pin-ko-
das“. 8.10 „Stebuklų laukas. 9.05 „Sveikata. 
10.15 „Parkas“. 12.20 Fazenda. 12.55 „Juoda-
balta“ 16.05 „Asmeninis tyrėjo Saveljevo gyveni-
mas“. 20.00 Laikas. 20.20 „Trys akordai“. 22.05 
„80-ųjų diskoteka“. 23.40 „KVN“. Premjer lyga. 
1.30 „Švediškas degtukas“. 2.20 „Ateikite rytoj“.

 REn
7.30 Švarus darbas. 8.25 Žiūrėti visiems! 9.20 
Jūrmala. Juoko festivalis. 10.55 „Kitas 3“. 9-16 
s. 18.10 Michailo Zadornovo koncertas „Kūri-
nių rinkinys“. 21.05 „Demobilizacija“ (DMB). 

 nTV MIR
7.35 Bet kuriuo metu. 8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 
8.20 Jų papročiai. 8.55 Viskas bus gerai! 10.25 
Pagrindinis kelias. 10.55 Šou-verslo paslaptys. 
11.55 Sodininkų atsakas. 13.25 Valgome namie! 
14.00 „Kaubojai“. 18.00 Tyrimą atliko... 19.00 
Akcentai. 19.35 Nuoširdus prisipažinimas. 20.25 
„Tigro pėdsakai“. 22.20 „Tigro kelias“. 23.25 „Žu-
diko profilis“. 1.25 „Laukinis 2“. 3.25 „Pavojingas 
ryšys“. 5.30 „Laukinis pasaulis“ su T.Baženovu. 

 TV PolonIa
7.10 Vasaros muzikos kartoteka. 8.00 Pramo-
ginė laida. 9.00 Žydros atostogos. 9.20, 18.25, 
1.45 Galvosūkis. 9.30 Lenkai čia ir ten. 10.05 
Mažieji pasauliečiai. 10.35 Grūdas. 11.05 „Šlovė 
ir garbė“. 12.10, 0.45, 6.25 Sveikinimų koncer-
tas. 12.25 „Misija - gamta“. 12.50 Tarp žemės ir 
dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.10 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.45, 1.35 Prie Tatrų. 14.00 
Šv.Mišių transliacija. 15.35 „Svetimi augalai 
miške“. 16.10 „Vaiduoklis namuose“. 17.00 
Gyvenimo kelionė. 17.35 Apkabink mane. 18.30 
TV ekspresas. 18.50, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.45 
Pramoginė laida. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios. 21.45, 3.40 „Ranča“. 22.40, 4.40 Spek-
taklis „Žabusė“. 1.05 Gyvenimo kelionė. 2.45 
Animacinis f. 3.00 Žinios. 6.45 „Misija - gamta“. 

 TV1000
5.10 „Amerikos numylėtiniai“ (N-14). 6.00 
„Terraferma“. 8.35 „Planketas ir Makleinas“ 
(N-14). 10.20 „Valentinas“. 12.05 „Amerikos 
numylėtiniai“ (N-14). 13.55 „Aš esu Semas“. 
16.20 „Kaip prarasti draugus ir atstumti žmo-
nes“. 18.15 „Blicas“ (N-14). 20.00 „Haris Po-
teris ir išminties akmuo“. 22.35 „Anglų kalbos 
mokytoja“. 0.10 „Amerikos gangsteris“. 2.45 
„Sandoris“. 4.25 „Kur nuneša sapnai“ (N-7). 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Kelias į pelną. 
8.15, 1.00 Greiti ir triukšmingi. 9.10, 17.15 
Mitų griovėjai. 10.05 Didelės statybos. 10.55 
Kas nutiko vėliau? 11.50 Karbonaro efektas. 
12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Kovos dėl 
konteinerių. 14.30 Dingusių daiktų pardavėjai. 
15.25 Iš meilės mašinoms. 16.20 Kaip paga-
minti superautomobilį? 18.10 Oro uostas. 19.05 
Vonia. 20.00 Ties išgyvenimo riba. 21.00, 2.50 
Išgyventi kartu. 22.00, 3.40 Žaidimas iš gyvy-
bės. 23.00, 4.30 Išgyventi su žvaigžde. 24.00, 
5.20 Pražūtingas laimikis. 1.55 Blogiau nebūna. 
6.10 Akvariumų verslas. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Vakarų Teksasas. 
8.00 Naujo būsto paieška. Nauja karjera nau-
jame mieste; Tolimieji Rytai. 9.00, 19.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
11.00, 22.00 Gelbėtojai. 13.00, 17.00 Statyba 
Aliaskoje. 14.00 Geriausias kotedžas sportinin-
kui. Koloradas. 14.30 Vyrų irštvos. 15.00 Turto 
gelbėtojai. 16.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
18.00 Įdomiausios kelionės motociklu. Ameri-
kos dykumomis. 20.00 Pilių paslaptys. 21.00 
Muziejų mįslės. 23.00 Amerikietiškieji kalneliai. 
1.00 Nakties programa. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

(N-7).
7.30 LOL 

(Daug juoko)  
(N-7).

8.00 „Bailus 
voveriukas“.

8.30 Muzikinė 
komedija  
„Mokyklos  
miuziklas 2“.

10.45 „Sinbadas. 
Septynių jūrų  
legenda“.

12.15 Fantastinė 
komedija  
„Mano mielas  
marsietis“.

14.10 „Gyvenimo 
bangos“  
(N-7).

16.45 Ekstrasensų 
mūšis (N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.00 Nuotykių f. 

„Prarastasis“  
(N-7).

22.00 Veiksmo f. 
„Raudonoji aušra“ 
(N-14).

23.50 Romantinė drama 
„Gimę mylėti“ 
(N-14).

2.15 Komedija 
„Pabroliai“  
(N-14).

6.30 „Peliukas 
Stiuartas Litlis“.

6.55 „Zoro“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Smalsutė Dora“.
7.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.10 „Ančiukai Duoniukai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Skrybėliuotė“.
9.50 „Kulverstukas 

eina į mokyklą“.
10.00 Nuotykių filmas 

šeimai „Trys sekliai 
ir siaubo pilies 
paslaptis“.

11.50 Komedija 
„Provincialai 
Niujorke“.

13.35 Drama „Trumano 
šou“ (N-7).

15.40 Pričiupom! (N-7).
16.35 „Toledas“ (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.30 KK2 vasara (N-7).
21.55 Kriminalinis f. 

„Musgaudis“ (N-7).
23.40 Veiksmo komedija 

„Metro“ (N-7).
1.55 Komedija „Briusas 

visagalis“ (N-7).
3.50 Programos pabaiga.
3.55 Lietuva Tavo delne.

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

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

marsupilamiai“.
9.25 „D žiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
9.50 „Mažasis princas“.
10.15 „Čaplinas“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Vagių vagis“.
12.00 „Paslaptingoji Afrika 2.
13.00 „Mis Marpl 4“ (N-7).
14.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
15.00 Kryžių kalno atlaidai. 

Tiesioginė transliacija.
16.45 Žinios.
17.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
17.30 „Dainų daina“.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės po 20 metų“.
21.50 Fantastinė drama 

„Aurora“ (N-14).
23.50 Akacijų alėja 2014. 

Dalyvauja „Keistuolių 
teatro“ aktoriai.

0.35 „Mis Marpl 4“. 
2.10 „Dainų daina“.

7.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.00 Skonis.
10.00 Dokumentinis f. 

„FAILAI X. Gintaro 
kelias II. Tamsusis 
karavanas“.

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Dokumentinis f.

„Nacionalinė 
Geografija. 
Gėlavandenių  
monstrų  
medžiotojas“  
(N-7).

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

14.00 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.00 „Žurovas. 
Žaidimas lėlėmis“.  
II d. (N-7).

18.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

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

21.00 „Kultas“ (N-14).
23.00 Drama 

„Kontaktas“  
(N-14).

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

2.55 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
10.30 „Genijai iš prigimties“.
11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 „Išgyventi Afrikoje“.
12.45 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Žinios.
16.20 „Tigrų sala“.
17.30 Pasaulis X. „XXI a.

nužiūrėjimai ir 
juodosios magijos 
pražūtingi ritualai“ 
(N-7).

18.30 „Laukinis pasaulis“.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30, 1.45 

„Šetlando žmogžu-
dystės. Mėlynas 
žaibas“ (N-14).

22.40 „Merfio dėsnis“ (N-7).
23.50 Siaubo f. „Gimimo 

paslaptis“ (S).
2.40 Siaubo f. „Juodoji 

uola“ (S).
4.00 „Gimimo paslaptis“ 

(S).
5.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.

8.05 Duokim garo!
9.30 Benediktinų kelias 

Lietuvoje.
10.00 Šventadienio mintys.
10.30 Mūsų miesteliai. 

Kuktiškės. I d.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Lietuvos regbio 

septynetų rinktinės 
geriausios rungtynės.

12.15 Marius Laurinaitis. 
Asmens tapatybė ir 
identifikavimas.

13.00 Mokslo ekspresas.
13.15 P.Čaikovskio „Gulbių 

ežeras“ Galvės ežere.
14.10 Dokumentinis f. „Kiti 

keliauja žvaigždynais“.
15.00 Lietuvių dokumentikos 

meistrai. P.Abukevičius. 
16.05 Tomo Venclovos 

kūrybos vakaras. 
2012 m.

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios.
18.15 Rusų gatvė.
18.45 Literatų gatvė. 1 d.
19.15 Posūkiai su 

Viktoru Gerulaičiu.
20.00 Auksinis balsas.
21.00 LRT OPUS ORE. 

Mesijus & Munpazn.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Alina Orlova „88“. 
24.00 Džiazo muzikos 

vakaras.

 23.50  „Gimimo 
  paslaptis“
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„RAUDONOJI AUŠRA“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius D.Bredlis.
Vaidina K.Hemsvortas, I.Liukas, Dž.Hačersonas.

Staiga vieną Vašingtono valstijos miestelį sudrebina sprogimai. Broliai 
Džedas ir Matas, išbėgę į gatvę, pamato degančius namus ir iš dangaus 
krentančius lėktuvus. Tai, kas ką tik buvo jų namai, virsta pragaru - Ame-
riką puola puikiai ginkluotos Šiaurės Korėjos pajėgos. Buvęs karininkas 
Džedas su paaugliu broliu Matu, tėvo paliepti, pabėga į namelį miške.

„ATEINI ČIA ARBA  
GAUSI Į DŪDĄ!“
komedija. JAV. 2010.
Režisierius M.Vonas.
Vaidina A.Teiloras-Džonsonas, 
N.Keidžas, G.M.Braunas.

Paauglys Deivas, įsigijęs specialų 
kostiumą, nusprendžia tapti su-
perdidvyriu. Netrukus jis tampa 
nepaprastu reiškiniu, užkariaujan-
čiu visuomenės vaizduotę...

„METRO“
Veiksmo komedija. JAV. 1996.
Režisierius T.Karteris.
Vaidina E.Merfis, M.Rapaportas, 
Dž.Karpenteris.

Skotas Rouperis - puikus derybi-
ninkas. Tačiau kartą jam teko susi-
durti su ypač klastingu vagimi. Po 
juvelyrinės parduotuvės apiplėši-
mo nusikaltėlį pavyko sugauti, ta-
čiau netrukus jis ištrūko į laisvę. Ir 
paėmė įkaite derybininko merginą.

„KONTAKTAS“
drama. JAV. 1997.
Režisierius R.Zemeckis.
Vaidina D.Morsas, Dž.Foster, 
M.Makonagis.

Elė Erovei - jauna mokslininkė, kuri 
domisi gyvybe už mūsų Saulės sis-
temos ribų. Ji tiria įvairius iš kosmo-
so sklindančius signalus, ir vieną 
gražią dieną jai nusišypso laimė. 
Gauto signalo kilmė - nežemiška.

liepos 26 d

 21.05  „Bernvakaris 
  Australijoje“

 11.00  „Krokodilų gaudy-
  tojo dienoraštis“

 12.30  Gordono Ramzio 
  virtuvės pamokos

 ANIMAl PlANET
7.00 Surikatos. 7.25, 4.15 Aligatorių tramdy-
tojai. 11.55, 22.55 Pavojingiausios gyvatės. 
12.50, 22.00, 2.35, 5.49 Upių pabaisos. 13.45 
Liūtų karalienė. 14.40, 20.10 Veterinaras. 15.35 
Neištirta Meksika. 16.30 Pražūtingos salos. 
17.25 Bėgimas. 18.20 Zoltanas - gaujos vadas. 
19.15 Gamta su D.Salmoniu. 21.05 Laukinės 
gamtos gangsteriai. 23.50 Liūto ola. 1.40, 5.02 
Afrikietiška piranija. 3.25 Akvariumų verslas. 
6.36 Surikatos. 

 SPORT1
6.45, 18.30 KOK World series. Bušido kovos. 
9.00 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 10.15 
„M1 Iššūkis“. Ispanija - Rusija „Russian Legi-
on“. Kovinis sportas. 11.30 WTA Bad Gastein. 
Moterų tenisas. Pusfinaliai. 2015-07-25. 14.30 
Tiesioginė transliacija. WTA Bad Gastein. Mote-
rų tenisas. Finalas. 16.45 Snukeris. Angliškojo 
biliardo Premier lyga. 20.00 ATP 250 Bogota. 
Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 2015-07-25. 23.00 
Tiesioginė transliacija. ATP 250 Bogota. Vyrų 
tenisas. Finalas. 1.00 WTA Bad Gastein. Mo-
terų tenisas. Finalas. 2015-07-26. 3.00 NBA 
krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - New Yorko 
„Knicks“. 2014-12-21. 5.00 ATP 250 Bogota. 
Vyrų tenisas. Finalas. 2015-07-26. 

 VIASAT SPORT BAlTIc
6.40 „Formulė-1“. Vengrijos GP kvalifikacija. 
8.00 Dviračių sportas. BMX pasaulio čempio-
natas. Belgija. 10.30 Motosportas. Spidvėjus. 
Švedijos GP lenktynės. 13.30 „Formulė-1“. 
Vengrijos GP kvalifikacija. 14.50 „Formulė-1“. 
Vengrijos GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
17.10 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Lon-
donas. 19.15 Dviračių sportas. BMX pasaulio 
čempionatas. Belgija. 22.00 Motosportas. Nas-
car 400 mylių lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
2.00 „Formulė-1“. Vengrijos GP lenktynės. 5.00 
Boksas. 

 EUROSPORT
9.30 Motosportas. „Blancpain Endurance Se-
ries“. 10.30 Motosportas. „GP3 Serie“. 11.00, 
20.45 Sporto linksmybės. 11.15, 15.00, 17.15 
Dviračių sportas. „Tour de France“. 12.15 Spor-
to žvaigždės iš arti. „Tour de France“. 12.45 
Motosportas. „Porsche Supercup“. 13.30 Plau-
kimas. Pasaulio čempionatas. 14.30 Sporto 
žvaigždės iš arti. „Tour de France“. 16.45, 20.30 
Dviračių sportas su G.Le Mondu. 21.00 Moto-
sportas. Savaitgalio apžvalga. 21.15 Futbolas. 
Aukščiausioji JAV profesionalų lyga.

6.20 „Didingasis 
amžius“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos  
gydytojo  
patarimai“.

10.30 „Lemūrų 
gatvė“.

11.00 „Visa tiesa 
apie kates“.

11.55 Naidželo Sleiterio 
vakarienė.

12.30 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos.

13.00 „Mylėk 
savo sodą“.

14.00 „Superauklė“.
15.00 „Griežčiausi 

tėvai“.
16.15 „Būrėja“.
16.50 Nemarus kinas. 

„Didybės manija“ 
(N-7).

19.00 „Magai“.
20.00 „Nematomas 

žmogus“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Bevardė mergina“ 
(N-7).

22.50 „Ateini čia arba 
gausi į dūdą!“ 
(N-14).

1.00 „Tikrasis seksas 
ir miestas. 
Niujorkas“.

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Aukščiausia pavara.
11.00 „Krokodilų gaudytojo 

dienoraštis“  
(N-7).

12.00 Įmanoma tik 
Rusijoje.

12.30 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per  
pusvalandį.

14.00, 17.15 
Jokių kliūčių!  
(N-7).

15.15 Iš peties (N-7).
16.15 Kiečiausi vilkikų 

vairuotojai  
(N-7).

18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Vengrijos Didžiojo 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.30 TV3 žinios.
22.00 „Raudonoji našlė“ 

(N-14).
23.00 „Vikingai“ 

(N-14).
24.00 „Krintantis 

dangus“ (N-14).
1.00 „24 valandos“ 

(1) (N-14).

9.00 Klaipėdos 
savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga.

9.30 „Įspūdingiausios 
kelionės oro  
balionu“.

10.30 Keisčiausi 
pasaulio restoranai.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Laukinė Afrika“.
12.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

13.30 „Tėvai už borto“.
14.10 „Raudonasis 

progailis“ (N-7).
15.55 „Rizikos riba“.
18.00 „Departamentas“ 

(N-7).
19.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

20.00 „Lelijos“ (N-7).
21.05 VIP seansas. 

„Bernvakaris 
Australijoje“  
(N-14).

22.50 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.20 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

0.20 „Trauma“ (N-7).

TV3
22.00

rekomenduoja

TV1
22.50

BTV
23.00

lNK
23.40



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas „Šeimos 

reikalai“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
7.55 „Simpsonai“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (N-7).

11.00 Veiksmo f. „Diena po 
rytojaus“ (N-7).

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

14.30 TV serialas „Mažoji 
nuotaka“ (N-7).

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų 

laimė“ (N-7).
20.00 Aklos vestuvės (N-7).
21.00 Drąsios ir žavios (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Romantinė drama 
„Viena diena“ (N-7).

0.40 TV serialas 
„Išdavystė“ (N-14).

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

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Monstrai prieš 

ateivius“.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Nuotykių filmas šei-

mai „Narsusis riteris. 
Meluzinos paslaptis“.

10.55 Komedija „Policijos 
akademija 2. Pirmoji 
užduotis“ (N-7).

12.35 „Na, palauk!“
12.50 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio nuotykiai“.
13.15 „Monstrai prieš 

ateivius“.
13.45 „Kung Fu Panda“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“(N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas: 

„Išgelbėti žmogų“. 
Šeimų dramas prista-
to Dalius Mertinas.

20.30 Tikras gyvenimas: 
„Pirmoji meilė“. 

21.30 Žinios. 
22.10 Veiksmo trileris 

„Karštis“ (N-14).
1.30 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
2.25 TV serialas „Užribis“.
3.20 Programos pabaiga.
3.25 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15  „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 „Šunų ABC“.
12.00 „Paslaptingoji Afrika 2“.
13.00 Pasaulio panorama.
13.30 Savaitė.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
15.50 TV serialas „Puaro“.
17.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.05 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Teisė žinoti.
21.50 TV serialas „Šlovės 

dienos“ (N-7).
22.45 Vakaro žinios. 

Sportas. Orai.
23.00 Dokumentinis f. 

„Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas“ 
(N-7).

24.00 Tikri vyrai.
0.45 TV serialas „Puaro“.
2.30 Laba diena, Lietuva.
3.25 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
4.15 Auksinis protas.
5.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).

 15.50  „Puaro“ 11.00  „Diena po 
 rytojaus“

 12.35  „Na, palauk!“

Pirmadienis

 TV8
7.35 Gydytojai (N-7). 8.30 „Nanomeilė“. 9.35 
„Mano mažasis ponis“. 10.05 Senoji animaci-
ja. 10.50 „Kalnų krištolas“. 12.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 
14.30 „Nemylimi“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drą-
sūs“ (N-7). 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Kerštas“ 
(N-7). 19.00 „Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Nemylimi“ (N-7). 
21.05 Drama „Aukštai danguje“ (N-7). 22.50 
„Kerštas“ (N-7). 23.45 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 6.30 
Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 7.30 „Žemy-
nų kelionė“. 8.30 „Aukso imperija“. 9.30 Žinios. 
10.30 Pasaulis X (N-7). 11.20 24 valandos 
(N-7). 12.30 Valanda su Rūta. 13.40 Padėkime 
augti. 14.10 Yra, kaip yra (N-7). 15.25 „Svajonių 
kruizai“. 16.15 KK2 (N-7). 17.00, 22.00 Info 
diena. 19.00 Info verslas. 19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 21.00 
Dviračio šou. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 

 PBK
6.05 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 6.35, 
9.00 Naujienos. 6.40 „Belka ir Strelka. Išdykusi 
šeimynėlė 2“. 6.50 „Lučienas“. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 Stebuklų 
laukas. 12.00, 15.00 Naujienos (su subtitrais). 
12.25 Stebuklų laukas. Tęsinys. 12.50 Jūrmala. 
Juoko festivalis. 13.10 Vyriška/Moteriška. 15.15 
„Be liudininkų“. 15.55, 3.35 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais). 17.50 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų k.). 21.05 „Su-
grįši - pakalbėsime“. 22.00 „Namas su lelijomis“. 
24.00 „Be liudininkų“. 0.25 Informacinė žinių laida 
„EURONEWS“. 0.55 „Nepatogus žmogus“. 

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.40 
Kviestinė vakarienė. 8.30 Švarus darbas. 9.20 
Mums net nesisapnavo. 12.05 „Proto buveinė“. 
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
13.40 „Palikuonių kraujas“. 14.35 „Visa tiesa 
apie Marsą“. 15.35 Žiūrėti visiems! 16.30 „Ka-
riai 16“. 18.25 „Labiausiai šokiruojančios hipo-
tezės: Kažkas mus sugalvojo“. 19.25 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 20.30 Kviestinė vaka-
rienė. 21.30 Žiūrėti visiems! 22.30 Slaptosios 
teritorijos. 23.25 „Kariai 4“. 0.10 Žiūrėti visiems! 

„VIEnA DIEnA“
Romantinė dRama. JAV. 2011.
Režisierius L.Šerfigas.
Vaidina A.Hetavėj, Dž.Sterdžesas, P.Klarkson.

Jauna, neturtinga, tyros sielos svajotoja visiems linki tik gero. Baigdama 
universitetą ji susipažįsta su nerūpestingu mergišiumi Deksteriu. Šis į 
gyvenimą žvelgia lengvabūdiškai, nes sunkumų jis neturi. Pamatysime, 
kaip ši pora bendrauja dvidešimt metų. Kaip siekia įgyvendinti svajones 
ir kaip jų požiūris į gyvenimą nuolat keičiasi.

TV3
22.30

„MUCHTARo SUGRĮŽIMAS“
KRiminalinis seRialas. Rusija. 2005.
Režisierius V.Zlatoustovskis.
Vaidina O.Stašenko, 
K.Kostyšinas, O.Maslenikovas.

Vokiečių aviganis Muchtaras - ne-
pakeičiamas milicijos pagalbinin-
kas. Neįtikėtinai greitos reakcijos 
fiziškai stiprus ir protingas šuo turi 
dar vieną pranašumą prieš žmo-
nes - unikalų šeštąjį jausmą. Pa-
tekusiesiems į bėdą Muchtaras - 
geriausias draugas, tačiau Rusijos 
nusikalstamo pasaulio veikėjus 
jis gaudo be jokio pasigailėjimo.

„AUKŠTAI DAnGUJE“
dRama. Vokietija. 2004.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina R.Šrioter, K.Vilkė, 
J.Fliger.

Visi su džiaugsmu keliauja į Hen-
rio su Edvina 30 metų santuokos 
šventę. Ypač džiaugiasi jų vaikai - 
Tesa ir Rodnis. Deja, pakili nuotaika 
greitai išgaruoja, nes Tesa praneša 
esanti nėščia, neatskleisdama, kas 
yra būsimo vaiko tėvas. O Rodnis, 
perspektyvus bankininkas, kenčia 
sužinojęs, kad jo sena meilė Ana 
jau ištekėjusi gyvena netoli jo tėvų.

„KARŠTIS“
VeiKsmo tRileRis. JAV. 1995.
Režisierius M.Menas.
Vaidina R.De Niras, A.Pačinas, 
V.Kilmeris.

Detektyvas Vincentas Hana per-
sekioja ypač pavojingą recidyvistą 
Neilą. Jo gauja įvykdė banko šarvuo-
čio apiplėšimą ir susišlavė milžinišką 
sumą. Bet vienas iš gaujos narių - 
išdavikas, siekiantis pasisavinti visą 
grobį. Policininkas Vincentas Hana 
atkakliai sėlina jo pėdsakais.
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.55 TV serialas 
„Žurovas“ (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

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

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

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

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

ir Ko“ (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Užpuolikai“ (N-14).
23.40 TV serialas 

„Taikinys“ (N-7).
0.35 TV serialas 

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

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

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Žinios.
7.50 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
M.Levickis.

8.50 „Iššūkis“.
9.50 „Froido metodas“.
10.55 „Air America“.
12.00 Gyvenu čia.
13.00 Mūsų miškai.
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 „Gamink sveikiau!“
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose Beata 
Tiškevič-Hasanova.

19.25 „Kulinaras“.
20.25 „Stalino sūnus“.
21.30 Nuoga tiesa.
23.00, 3.00, 4.50 „Pragaras 

ant ratų“ (N-14).
24.00 „Kulinaras“.
1.00, 3.40, 5.30 Reporteris.
1.30, 4.05 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
2.15, 5.55 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

6.40 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

8.05 Brolių Grimų pasa-
kos. 15 s. „Vagių 
vagis“.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kauno S.Dariaus ir 

S.Girėno aerodromo 
100 metų minėjimo 
šventė.

15.55 ...formatas. Poetas 
Vytautas Stulpinas.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 Futbolas. 

SMScredit.lt A lyga. 
Utenos „Utenis“ - 
Klaipėdos „Atlantas“. 

19.10 Koncertas „Mocarto 
kodas. meilė...?“

19.50 Pasimatuok 
profesiją.

20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 5“.

21.00 Šoblės kino klubas 
pristato. „Gatvės 
vaikai“.

21.25 Teatras.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Romantinė komedija 

„Kai Haris  
sutiko Sali“  
(subtitruota, N-7).

24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama. Sportas. 

Orai.
1.00 Dabar pasaulyje 

(rusų kalba iš 
Prahos).

6.20 Dienos 
programa.

6.25 „Uždrausta 
meilė“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Naidželo Sleiterio 

vakarienė.
11.35 Gordono 

Ramzio virtuvės 
pamokos.

12.05 „Karadajus“.
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų 

karai.
15.40 „Visa 

menanti“.
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir 

Ledas“.
20.00 „Karadajus“.
21.00 „Keistuolis 

Deivas“.
22.45 „Visa menanti“.
23.35 Naktis ir 

diena. Vilnius  
(N-7).

0.30 „Dūmas“ (N-14).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Nuo amato 
iki verslo.

10.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

11.00 Kovotojas 
nindzė (N-7).

12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas 

nindzė (N-7).
16.00 „Mastrichto 

policija“.
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ 

(N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Be stabdžių“ 

(N-14).
22.30 „6 kadrai“ 

(N-7).
23.00 Siaubo trileris 

„Pjūklas 5“ (S).
0.50 „CSI Majamis“ 

(N-7).
1.45 „Naša Raša 

(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Trauma“ 
(N-7).

10.30 „Laukinė Afrika“.
11.30 „Karamelė“.
12.30 „Įspūdingiausios 

kelionės oro  
balionu“.

13.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.45 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.15 „Bėk!“ (N-7).
16.55 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai.

17.25 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

17.55 „Lelijos“ (N-7).
19.00 „Komanda Č“ (1) 

(N-7).
20.00, 23.15 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Departamentas“ 

(N-7).
21.30 Kino akademija. 

„Gyvenimas  
tik prasideda!“  
(N-7).

23.45 „Raudonasis 
progailis“  
(N-7).

 16.10  „Namelis 
 prerijose“

 21.30  Nuoga tiesa 8.55  „Žurovas“  10.30  „Laukinė Afrika“ 16.00  „Mastrichto 
 policija“

 10.00  „Mano puikioji 
 auklė“

TV PROGRAMAliepos 27 d. 

 NTV Mir
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Važiuosime, paval-
gysime! 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 
13.00, 16.00, 23.40 Šiandien. 10.20 Antras šan-
sas. 10.55 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 11.55 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys 
stotys 4“. 19.40 „Laukinis 4“. 21.40 „Bedugnė“. 
23.55 Pabuskime kartu? 1.50 „Laukinis 2“

 TV PoloNia
7.10, 17.55 T.Stroinovskio pianobusas. 8.05 Prie 
Nemuno. 8.25 „Permainų mašina“. 9.00 „Mylėti 
verta“. 9.50 „Keturiasdešimtmetis“. 11.05 Rytų 
studija. 11.35 Kultūringieji PL. 12.30, 17.50, 
20.40, 1.10 Galvosūkis. 12.35, 2.00 Žinios. 
12.50, 18.55, 3.45 „Šeimos bendrovė“. 13.25 
„Ranča“. 14.25 Spektaklis „Žabusia“. 15.50 
Krokodilas lagamine. 16.25 Žydros atostogos. 
16.55, 0.45 „Viskas prieš mus“. 17.20, 21.50, 
3.35 Polonija užsienyje. 17.30 TV ekspresas. 
19.25 Kultūros virtuvė. Animacija. 19.45 Laba-
naktukas. 20.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
20.50, 2.45 „Prie užliejamos pievos“. 22.05, 4.20 
Polonija 24. 22.35, 4.50 Sveika, Polonija. 23.40 
„Zet“ ir TVP2 vasara 2015 - Gdanskas. Koncer-
tas. 1.15 „Permainų mašina“. 1.45 Animacinis f. 

 TV1000
8.10 „7 Dienos ir naktys su Marilyn Monroe“. 
9.50 „Nuosprendis“. 11.40 „Kur nuneša sa-
pnai“. 13.35 „Haris Poteris ir išminties akmuo“. 
16.10 „Virš įstatymo“. 18.05 „Vėlyvas kvarte-
tas“. 20.00 „Džeinė Eir“. 22.00 „Džobsas“. 

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

 TraVel
8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 10.00, 16.00 
Oro uostas 24/7. Majamis. 10.30 Gelbėtojai. 
11.00 Muziejų paslaptys. 12.00 Didžiosios pa-
slaptys. 14.00 Turto gelbėtojai. 15.00 Neįprasti 
furgonai. 17.00 Ekstremalieji vandens parkai. 
18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
19.00 Naujo būsto paieška. 20.00 Išgelbėkite 
mano verslą! 21.00 Įdomiausios kelionės mo-
tociklu. 22.00 Traukinys į pasaulio kraštą. 

 aNiMal PlaNeT
7.00 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 11.00 Praga-
riška katė. 8.15, 17.25 Drambliai. 9.10, 11.55, 
16.30, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 15.35, 
20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 13.45 Gyvačių 
grožis. 14.40 Šiaurės Amerika. 18.20 Upių 
monstrai. 19.15, 22.55, 3.25 Pražūtingos salos. 
21.05, 1.40, 5.49 Zanzibaras. 22.00, 2.35 Keni-
jos bėgimas. 23.50, 4.15 Liūno broliai. 

 sPorT1
7.00, 19.00 Futbolo dievai. Ronaldino. 7.30, 
19.30 Futbolo dievai. Batistuta. 8.00 „Kelias į 
viršūnę“. NBA krepšinio lyga. Memfio „Grizz-
lies“ - Ouklendo „Warriors“. 2015-05-03. 10.00, 
22.00 KOK World series. Bušido kovos. 12.00 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 13.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - 
„Feyenoord“. 2014-12-17. 15.00 WTA Bad Gas-
tein. Moterų tenisas. Ketvirtfinalis. 2015-07-24. 
17.00 ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. Ketvirtfina-
lis. 2015-07-24. 20.00 „Kelias į viršūnę“. NBA 
krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ - Ouklendo 
„Warriors“. 2015-05-03. 0.40 ATP 250 Bogota. 
Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. 2015-07-24. 2.40 
WTA Bad Gastein. Moterų tenisas. Ketvirtfinalis. 
2015-07-24. 4.40 NBA „Visų žvaigždžių“ savait-
galio varžybos. 2015-02-16. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 9.05 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Londonas. 11.10 Motosportas. Nascar 400 
mylių lenktynės. 15.10 Dviračių sportas. BMX 
pasaulio čempionatas. Belgija. 17.40 „Formu-
lė-1“. Vengrijos GP lenktynės. 20.00 Boksas. 
Yoanas Pablo Hernandezas - Victoras Emilio 
Ramirezas. 22.00, 0.05 Lengvoji atletika. Dei-
mantinė lyga. Londonas. 2.10 Motosportas. 
Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga. 3.10 
„Trans World Sport“ žurnalas. 5.00 Ledo ritu-
lys. Pasaulio čempionatas. Rusija - JAV. 

 eurosPorT
9.30, 21.45 Sporto linksmybės. 9.45 Moto-
sporto apžvalga. 10.00 Plaukimas. Pasaulio 
čempionatas. 12.45, 18.15 Futbolas. Aukš-
čiausioji JAV profesionalų lyga. 14.30 Tenisas. 
„ATP World Tour 500“. 19.30, 0.30 Futbolas. 
U19 Europos čempionatas. Moterys. 22.00, 
1.30 Dviračių sportas. „Tour de France“. 23.00 
Sporto žvaigždės iš arti. „Tour de France“. 
23.30 Plaukimas. Pasaulio čempionatas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 19.25  „Policija ir Ko“  23.00  „Pragaras ant 
 ratų“ 

 18.45  Pinigų karta 21.00  Stilius 1.40  „Užribis“ 19.30  „Moterų laimė“

 TV8
10.55 „Aukštai danguje“. 12.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“. 14.30 
„Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasaulis tavo 
lėkštėje. 18.00 „Kerštas“. 19.00 „Laukinis ange-
las“ 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Nemylimi“. 
21.05 Drama „Meilės palikimas“. 22.55 „Kerštas“. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Pagalbos 
skambutis. 11.15 Nuo... Iki. 11.55, 16.20 KK2. 
12.30 Yra, kaip yra. 13.40, 15.20, 21.00 Dviračio 
šou. 14.10 Yra, kaip yra. 15.50 Ne vienas kelyje. 
17.00, 22.00 Info diena. 19.00 Info verslas. 19.30 
Info interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info 
pasaulis. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.20 Labas rytas. 10.10 Gyvenk 
sveikai! 11.25 Skanėstas. 12.00, 15.00 Naujienos. 
12.20 Kartu su visais. 13.15 Vyriška/Moteriška. 
15.15 „Be liudininkų“. 15.55 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.45 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietu-
vos laikas. 21.05 „Sugrįši - pakalbėsime“. 21.55 
„Namas su lelijomis“. 23.55 „Be liudininkų“. 

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.40 Kviestinė vakarienė. 8.35 „Kariai 4“. 9.25 
Jūrmala. Juoko festivalis. 11.00 Slaptosios 
teritorijos. 12.00 Žiūrėti visiems! 13.00 „Belka 
ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.30 „Pože-
mio marsiečiai“. 14.30 Totalinis išpardavimas. 
16.25 „Kariai 16“. 18.25 Dokumentinis projek-
tas. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Didžiosios 
Armagedono paslaptys“. 0.05 „Kariai 4“. 0.55 
Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Beprotiška diena. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 16.00, 
1.00, 23.40 Šiandien. 10.20 Antras šansas. 
10.55 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 11.55 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys 
stotys 4“. 19.40 „Laukinis 4“. 21.40 „Bedugnė“. 
23.55 Pabuskime kartu? 1.50 „Laukinis 2“. 3.50 
„Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“. 
4.50 „Teismo detektyvas“. 

 TV PolonIa
7.05, 18.55 17-oji Vudstoko stotelė 2005. Kon-
certas. 8.05 Istorijos aktualijos. 8.25 „Pilna 
kuprinė nuotykių“. 9.00 „Mylėti verta“. 10.50 
„Keturiasdešimtmetis - po dvidešimties metų“. 
11.50 Polonija užsienyje. 12.05, 23.05 Polonija 
24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 
18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Ži-
nios. 13.50, 19.55 „Šeimos bendrovė“. 14.25 
„Raganos“. 15.20 Vasaros muzikos kartoteka. 
16.05 Medžiotojas pl. 16.20 „Svarbiausia mylė-
ti“. 16.50 „Volynės nacionalinis parkas“. 17.55, 
1.45 „Viskas prieš mus“. 18.20, 22.50 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 20.25 Margolcė ir 
Meškis šiandien kviečiai... 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50 
„Tėvas Mateušas“. 0.40 „Zet“ ir TVP2 vasara 
2015 - vasaros daina. Koncertas. 2.15 „Pilna 
kuprinė nuotykių“. 

 TV1000
6.40 „Žalvarinis arbatinukas“. 8.20 „Rudens le-
gendos“. 10.35 „Amerikos numylėtiniai“. 12.20 
„Labai geros mergaitės“. 13.55 „Priėmimas“. 
15.45 „Rudens legendos“. 17.55 „Monako prin-
cesė“. 20.00 „Apgaulės meistrai“. 22.00 „Virš 
įstatymo“. 23.55 „Zulu“. 1.45 „Kaulų kolekci-
ninkas“. 3.50 „Amerikos numylėtiniai“.

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25, 20.00 Kaip tai pa-
gaminta? 7.50 Kas nutiko vėliau? 8.15 Nemė-
ginkite pakartoti. 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 
Namai medžiuose. 10.55 Akvariumų verslas. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Apga-
vikai. 13.35 Oro uostas. 14.30 Dideli lėktuvai. 
15.25 Dideli laivai. 16.20 Mašinų sukilimas. 
17.15 Miestas. 18.10 Karai dėl bagažo. 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 21.00, 2.50 Degtindariai. 
22.00, 3.40 Mafija. 23.00, 4.30 Aliaska: šeima 
iš miško. 24.00, 5.20 Forsažas. 1.00 Gatvės 
lenktynės. 1.55 Pragaro motociklininkai. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Prancūzijos Rivjera. 
8.00 Naujo būsto paieška. Istbornas; Stokholmas; 
Italija; Londonas. 10.00, 16.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 10.30, 21.00 Gelbėtojai. 11.00 Muzie-
jų paslaptys. 12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 
Naujo būsto paieška. Istbornas; Stokholmas. 
14.00 Turto gelbėtojai. 15.00 Neįprasti furgonai 
17.00 Ekstremalieji vandens parkai. 18.00, 23.00 
Neįprastas Amerikos maistas. San Diegas. 19.00 
Naujo būsto paieška. Mongolija; Eskondidas. 
20.00 Išgelbėkite mano verslą! Agresyvios prie-
monės. 22.00 Karštos kelionės. Ispanija. 24.00 
Amerikietiški kalneliai. 1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas „Šeimos 

reikalai“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
7.55 „Simpsonai“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (N-7).

11.00 Aklos vestuvės (N-7).
12.00 Drąsios ir žavios (N-7).
12.30 „Transformeriai. 

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Trileris „Super 8“.
0.55 TV serialas 

„Išdavystė“ (N-14).
1.45 TV serialas 

„Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“ (N-14).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Monstrai prieš 

ateivius“.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Komedija „Provincialai 

Niujorke“ (N-7).
10.35 Drama „Trumano 

šou“ (N-7).
12.40 „Na, palauk!“
12.50 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio nuotykiai“.
13.15 „Monstrai prieš 

ateivius“.
13.45 „Kung Fu Panda“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas: 

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

20.30 Tikras gyvenimas: 
„Žilė galvon“. 

21.30 Žinios. 
22.10 Veiksmo f. „Šešėliai 

Rojuje“ (N-14).
23.50 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
0.45 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
1.40 TV serialas „Užribis“.
2.35 Programos pabaiga.
2.40 Lietuva Tavo delne.

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

dienos“ (N-7).
11.55 „Apokalipsė. Antrasis 

pasaulinis karas“.
12.55 Bėdų turgus.
13.45 Klausimėlis.lt.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
15.50 TV serialas „Puaro“.
17.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
18.30 Šiandien (su verti-

mu į gestų kalbą). 
Sportas. Orai.

19.05 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Sportas. 

Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Stilius.
21.50 TV serialas „Šlovės 

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

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

vasara. 6 sezonas“.
4.00 Auksinis protas.
5.15 Teisė žinoti.

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

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

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

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

10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

„Mentalistas“ (1).
19.25 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.30 Nuotykių komedija 

„Hazardo ketvertu-
kas“ (N-7).

23.40 TV serialas 
„Taikinys“ (N-7).

0.35 TV serialas 
„Mentalistas“ (1).

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

2.35 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Nuoga tiesa.
8.50 „Iššūkis“.
9.50 „Froido metodas“.
10.55 „Air America“.
12.00 „Klounas“.
13.00 „Moterų daktaras“.
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Šiandien kimba.
17.20 „Gamink sveikiau!“
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose Jazzu.
19.25 „Kulinaras“.
20.25 „Stalino sūnus“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.00 „Pragaras ant ratų“ 

(N-14).
24.00 „Kulinaras“.
1.00, 3.40, 5.30 Reporteris.
1.30, 4.05 „Vandens žiur-

kės“ (N-7).
2.15, 5.55 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

3.00, 4.50 „Pragaras ant 
ratų“ (N-14).

6.40 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

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

Gerulaičiu.
13.15 Dokumentinis f. „Kiti 

keliauja žvaigždynais“.
14.10 Septynios Kauno 

dienos.
14.45 M.F.Marsot „Laukim 

skambučio“. Lietuvos 
nacionalinio dramos 
teatro spektaklis. 

15.55 ...formatas. 
Poetas Danielius 
Milašauskas.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus albumas.
18.45 Pinigų karta.
19.35 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 5“.
21.00 ARTi. Juvelyrika.
21.30 Istorijos detektyvai. 
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Fantastinė drama 

„Aurora“  
(subtitruota, N-14).

0.30 Panorama. 
1.00 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).
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 21.00  „Transporteris“ 17.00  „Kobra 11“ 11.35  Gordono Ramzio 
 virtuvės pamokos

 AnimAl PlAnet
7.00 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 11.00 Praga-
riška katė. 8.15, 17.25 Zanzibaras. 9.10, 11.55, 
5.02 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 15.35, 20.10, 
0.45 Akvariumų verslas. 12.50, 16.30 Liūno 
broliai. 13.45 Kenijos bėgimas. 14.40 Pražū-
tingos salos. 18.20 Kenijos bėgimas. 19.15, 
22.55, 3.25 Po užpuolimo. 21.05, 1.40, 5.49 
Gyvenimas laisvėje. 22.00, 2.35 Šiaurės Ameri-
kos džiunglės. 23.50, 4.15 Rykliai. 

 SPort1
8.00 „Kelias į viršūnę“. Rusijos „Premier league“. 
„Terek“ - „Zenit“. 2015-04-08. 10.00, 22.00 Bok-
sas. Profesionalų kovos. 12.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos turo apžvalga. 12.40 „NBA Pa-
saulis“. Speciali krepšinio laida. 13.00 „Eurocup“ 
krepšinio lyga. Stambulo „Besiktas“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 2015-01-28. 14.45 „NBA Pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 15.00 WTA Bad Gastein. 
Moterų tenisas. Pusfinalis. 2015-07-25. 17.00 
ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 2015-
07-25. 19.00 „Sportinio pokerio Premier lyga“. 
Pramoginis TV šou. 20.00 „Kelias į viršūnę“. 
Rusijos „Premier league“. „Terek“ - „Zenit“. 2015-
04-08. 24.00 ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. 
Pusfinalis. 2015-07-25. 2.00 WTA Bad Gastein. 
Moterų tenisas. Pusfinalis. 2015-07-25. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ka-
nada - Latvija. 9.00 Ledo ritulys. KHL finalas. 
11.10 Boksas. Floydas Mayweatheris - Manny 
Pacquiao. 12.35 Krepšinis. Eurolygos finalas. 
14.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 
17.05 Futbolas. Europos lygos finalas. „Dnipro“ - 
„Sevilla“. 19.15 Futbolas. Anglijos FA taurės 
finalas. „Arsenal“ - „Aston Villa“. 21.15 Futbo-
las. Vokietijos DfB taurės finalas. „Borussia“ -  
„Wolfsburg“. 23.15 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos finalas. „Juventus“ - „Barcelona“. 1.35 
Krepšinis. Europos moterų čempionato finalas. 
5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kana-
da - Čekija. 

 euroSPort
9.30, 18.30, 23.30 Plaukimas. Pasaulio čem-
pionatas. 12.40, 0.25 Plaukimas. Pokalbiai 
baseine. 12.45, 20.45 Dviračių sportas. „Tour 
de France“. 13.45 Tenisas. „ATP World Tour 
500“. 18.15 Sporto linksmybės. 21.45 Sporto 
žvaigždės iš arti. „Tour de France“. 22.15 Futbo-
las. U19 Europos čempionatas. Moterys. 0.30 
Motosportas. „Blancpain Endurance Series“. 
1.30 Motosporto apžvalga. 2.00 Motokrosas. 
FIM pasaulio čempionatas. 

6.20 Dienos 
programa.

6.25 „Uždrausta 
meilė“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Nenugalimieji. 

Kovos  
tęsiasi“.

9.35 „Dreikas ir 
Džošas“.

10.00 „Mano 
puikioji  
auklė“.

11.00 Naidželo 
Sleiterio  
vakarienė.

11.35 Gordono 
Ramzio virtuvės 
pamokos.

12.05 „Karadajus“.
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų 

karai.
15.40 „Visa menanti“.
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir 

Ledas“.
20.00 „Karadajus“.
21.00 „Hana“ (N-14).
23.10 „Visa menanti“.
0.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
1.00 „Dūmas“ (N-14).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo 

augintinis.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 Kovotojas 

nindzė (N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas 

nindzė (N-7).
16.00 „Mastrichto 

policija“.
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ 

(N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Drama 

„Sąžiningas  
žaidimas“  
(N-7).

23.40 Nuotykių f. 
„Jūros vilkas“  
(N-7).

1.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

10.00 „Lelijos“ 
(N-7).

11.05 „Komanda Č“ (1) 
(N-7).

12.05 „Tėvai už borto“.
12.45 „Trauma“ 

(N-7).
13.45 „Laukinė 

Afrika“.
14.45 „Įspūdingiausios 

kelionės  
oro balionu“.

15.45 „Laukiant
 amžinybės“.

17.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

18.00 „Departamentas“ 
(N-7).

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

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

21.00 „Transporteris“ (1) 
(N-14).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

23.30 „Lelijos“ (N-7

„SuPer 8“
Trileris. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Dž.Abramsas.
Vaidina E.Faning, A.Dž.Michalka, K.Čandleris.

Keli paaugliai, befilmuodami sceną savo filmukui apie zombius, užfik-
suoja didžiulę traukinio avariją. Ji vos nepasiglemžia jų pačių gyvybių. 
Vaikai pastebi krūvą baltų kubų ir tai, kad avariją sukėlusį vilkiką vairavo 
jų biologijos mokytojas Vudvardas. Šis juos įspėja, kad niekam nepasa-
kotų apie tai, ką matė, antraip bus nužudyti jų tėvai.

tV3
22.30

„SĄŽininGAS ŽAiDimAS“
Drama. JAV. 2010.
Režisierius D.Laimanas.
Vaidina N.Vots, Š.Penas, M.Kelis.

Džordžo Bušo vyriausybė atsklei-
džia Valeri tapatybę. Tuo metu ji 
vykdo CŽV užduotį - Irake ieško 
masinio naikinimo ginklų. Jos vy-
ras Amerikos diplomatas Džo Vil-
sonas aiškinasi, ar irakiečiai tikrai 
pirko uraną iš Nigerio. 

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

Serialas pasakoja apie San Fransis-
ke gyvenantį unikalų privatų sam-
dinį ir saugumo ekspertą Kristoferį 
Čansą. Jis saugo savo klientus 
visiškai integruodamasis į jų gy-
venimus, pats tapdamas taikiniu. 

„ŠeŠĖliAi roJuJe“
Veiksmo filmas. Suomija. 1986.
Režisierius A.Kaurismekis.
Vaidina M.Pelonpė, K.Outinen.

Tai šiukšlininko ir kasininkės meilės 
istorija. Pagrindinis veikėjas Nikan-
deris turi įprastą sau grafiką - darbas, 
kinas, baras... Kol galiausiai jis įsivelia 
į baisią istoriją. Ryte su praskelta gal-
va Nikanderis save „atranda“ arba 
kalėjime, arba šiukšlių konteineryje...

tV6
21.30

lnK
22.10

BtV
23.40

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas 

„Šeimos reikalai“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
7.55 „Simpsonai“ (N-7).
8.55 TV serialas 

„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (N-7).

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

(N-7).
12.30 „Transformeriai. 

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

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

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

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

krepšinio rungtynės. 
Lietuva - Australija. 
Tiesioginė transliacija.

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Trileris „Komandinis 

darbas“ (N-14).
0.20 „Išdavystė“ (N-14).
1.20 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

6.40 „Garfildas“.
6.55 „Monstrai 

prieš ateivius“.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Mano vyras gali.
10.15 Norim dar! 

Su Radistais  
(N-7).

12.20 Oplia! (N-7).
13.15 „Monstrai 

prieš ateivius“.
13.45 „Kung Fu Panda“.
14.10 TV serialas 

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

„Sukeitimas“.
20.30 Tikras gyvenimas: 

„Bumerangas“. 
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. 

„Sunku nužudyti“ 
(N-14).

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

2.00 TV serialas 
„Užribis“ (N-7).

2.55 Programos pabaiga.
3.00 Lietuva Tavo delne.

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

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

(N-7).
11.55 Stilius.
12.45 Specialus tyrimas.
13.30 Popietė su Algimantu 

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

vasara. 6 sezonas“.
15.50 „Puaro“ (N-7).
17.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
18.30 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
19.05 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Gyvenimas.
21.50 TV serialas „Šlovės 

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

„Frankenšteinas“ 
(N-7).

0.30 „Puaro“ (N-7).
2.15 Laba diena, Lietuva.
3.10 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
4.00 Auksinis protas.
5.15 Stilius.

   

Trečiadienis

„UGNIS IR LEDAS“
Drama. Turkija. 2011.
Režisierius M.A.Joztekinas.
Vaidina K.Tatlitugas, B.Giulsojus, O.Karajelis.

Filme pasakojama dviejų brolių - Kuzėjaus ir Giunėjaus - istorija. Kuzė- 
jus - bebaimis, spontaniškas, o Giunėjus yra visiška jo priešingybė, jis 
ramus, kantrus, jam sekasi mokykloje. Nors automobilį vairavo Giunė-
jus, kaltę prisiima ir į kalėjimą ketveriems metams keliauja Kuzėjus. Po 
ketverių metų Kuzėjus grįžta iš kalėjimo į gyvenimą.

rekomenduoja

TV1
17.40

„MS1: KALĖJIMO GRIŪTIS“
Trileris. Prancūzija. 2012.
Režisieriai Dž.Materis, S.S.Legeris.
Vaidina G.Pirsas, M.Greis, 
V.Reganas.

Netolima ateitis. Buvęs CŽV agen-
tas Snou neteisingai apkaltinamas 
savo kolegos nužudymu. Ir netikė-
tai atsiranda vienintelė galimybė 
išsilaisvinti. Kalėjime, kuris, siekiant 
izoliuoti kalinius, įkurtas už Žemės 
atmosferos ribų, kyla maištas. Ka-
liniai pagrobia taikos misiją kalėji-
me vykdančią prezidento dukterį 
Emili. Snou turi išgelbėti merginą.

„SUNKU NUŽUDYTI“
Veiksmo filmas. JAV. 1990.
Režisierius B.Malmutas.
Vaidina S.Sigalas, K.Lebrok, 
V.Sadleris.

Policininkas Meisonas Štormas su-
sekė, kad įtakingas politikas Tren-
tas įsakė mafijos parankiniams 
nužudyti jo konkurentą. Netrukus 
politiko užsakymu samdyti žudikai 
įsiveržia į Meisono namus. Žuvo 
žmona, sūnus paslaptingai dingo, 
o Meisonas nuo sužeidimų liko iš-
tiktas komos ir iš jos atsigavo tik 
po septynerių metų.

„KOMANDINIS DARBAS“
Trileris. JAV. 2009.
Režisierius D.Lundgrenas.
Vaidina D.Lundgrenas, 
M.Molinaro, T.Šopovas.

Maskvoje koncertavusią Ameri-
kos dainininkę Venus ir į jos kon-
certą atvykusį Rusijos prezidentą 
su dukromis pagrobia teroristai. 
Muzikantas Džo, šiaip jau pratęs 
prie būgnų, dabar turės griebtis 
rimtesnių ginklų, kad išvaduotų 
savo dainininkę ir Rusijos vadovą. 

TV6
21.30

LNK
22.10

TV3
22.30

 TV8
7.10 „Žavūs ir drąsūs“. 8.00, 10.05 Senoji 
animacija. 9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.55 
„Meilės palikimas“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 
14.30 „Nemylimi“. 15.00 Gydytojai. 17.00, 23.55 
Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00, 22.55 „Kerštas“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Nemylimi“. 
21.05 Romantinė drama „Sutinkant ir išlydint“. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Valanda 
su Rūta. 11.55 KK2. 12.30 Yra, kaip yra. 13.40, 
15.20, 21.00 Dviračio šou. 14.10 Yra, kaip yra. 
15.55 „Svajonių kruizai“. 17.00, 22.00 Info diena. 
21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 0.20 „EURONEWS“. 6.40, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.45 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė 
2“. 6.55 „Lučienas“. 7.00, 9.25 Labas rytas. 10.10 Gy-
venk sveikai! 11.25 Skanėstas. 12.20 Kartu su visais. 
13.15 Vyriška/Moteriška. 15.15 „Be liudininkų“. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.05 „Sugrįši - pakalbėsime“. 21.55 
„Namas su lelijomis“. 23.50 „Be liudininkų“. 

 REN
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.40 
Kviestinė vakarienė. 8.30 „Kariai 4“. 9.30 „Di-
džiosios Armagedono paslaptys“. 12.10 Žiūrėti 
visiems! 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimy-
nėlė. Sportinė komanda“. 13.35 Labiausiai šo-
kiruojančios hipotezės: „Ištekėti už beždžionės“. 
14.30 Totalinis išpardavimas. 16.25 „Kariai 16“. 
18.20 Dokumentinis projektas. 19.25 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.25 „Didžioji Nojaus paslaptis“. 22 .5 
„Kariai 4“. 23.20 Dokumentinis projektas. 0.10 
Žiūrėti visiems! 

 NTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Maskviečiai. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Šiandien. 10.20 Antras šansas. 
10.55 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 11.55 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys 
stotys 4“. 19.40 „Laukinis 4“. 21.40 „Bedugnė“. 
23.55 Pabuskime kartu? 1.50 „Laukinis 2“. 3.50 
Buto klausimas. 4.50 „Teismo detektyvas“. 

 21.50  „Šlovės dienos“ 14.30   „Mažoji nuotaka“  8.50  Mano vyras gali
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6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

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

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

12.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 Runkelių sala 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

(N-7).
20.25 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Demaskavimas“ 
(N-14).

0.10 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.05 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.10 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Patriotai.
8.50 „Iššūkis“.
9.50 „Froido metodas“.
10.55 „Šerifas“.
12.00 „Klounas“.
13.00 „Moterų daktaras“.
14.05 „Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.20 „Gamink sveikiau!“
18.00, 22.30 

Reporteris.
18.25 Kitoks pokalbis.

Svečiuose 
E.Kučinskas.

19.25 „Kulinaras“.
20.25 „Stalino sūnus“.
21.30 Pasaulis X. „DEŽA VU 

stebuklai ir gydantys 
sapnai“ (N-7).

23.00 „Pragaras ant ratų“ 
(N-14).

24.00 „Kulinaras“.
1.00, 3.40, 5.30 Reporteris.
1.30, 4.05 

„Vandens žiurkės“ 
(N-7).

2.15, 5.55 
„Specialioji gelbėji-
mo tarnyba“ (N-7).

3.00, 4.50 
„Pragaras ant ratų“ 
(N-14).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius.
12.30 Istorijos detektyvai.
13.15 P.Čaikovskio „Gulbių 

ežeras“ Galvės ežere.
14.10 Benediktinų kelias 

Lietuvoje.
14.40 „Meistras“. 

Dokumentinis filmas 
apie dailininką 
Justiną Vienožinskį.

15.55 formatas. Poetas 
Dainius Sobeckis.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Trembita.
18.45 Koncertuoja LKO, 

Sergej Krylov ir 
„Giunter Percussion“. 

19.35 Kultūros savanoriai.
20.10 V.Tomkaus kūrybinis 

portretas. 2000 m.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 5“.
21.00 „Birželis, vasaros 

pradžia“.
22.30 Geofaktorius.
22.45 Elito kinas. Drama 

„Mes geriausios!“ 
(N-7).

0.30 Panorama.
1.00 Dabar pasaulyje.

6.25 „Uždrausta 
meilė“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
9.35 „Dreikas 

ir Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius  
(N-7).

12.05 „Karadajus“.
13.05 „Melo 

pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų 

karai.
15.40 „Visa menanti“.
16.40 „Mano 

gyvenimo  
šviesa“.

17.40 „Ugnis 
ir Ledas“.

20.00 „Karadajus“.
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės IV. 
Angelas žudikas“ 
(N-14).

23.05 „Visa menanti“.
24.00 Naktis ir diena. 

Vilnius  
(N-7).

0.55 „Dūmas“ 
(N-14).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Opiumas 

liaudžiai.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
12.00 „Kaulai“ 

(N-7).
13.00 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ 

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

(N-7).
16.00 „Mastrichto 

policija“.
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Trileris 

„MS1. Kalėjimo 
griūtis“  
(N-7).

23.20 Nuotykių f. 
„Jūros vilkas“  
(N-7).

1.15 „CSI Majamis“ 
(N-7).

2.10 „Naša Raša 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

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

10.00 „Departamentas“ 
(N-7).

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Beieškant 
Marsupilamio“.

13.55 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

14.55 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

15.25 „Mano mama“ 
(N-7).

17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 „Įspūdingiausios 

kelionės  
oro balionu“.

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

21.00 „Baimė mylėti 2“ 
(N-7).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Transporteris“ 
(1) (N-14).

0.25 „Departamentas“ 
(N-7).
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 TV Polonia
7.05 Kabaretų scena. 8.00 Ekumeninė laida. 
8.25 „Priedainis“. 9.00 „Mylėti verta“. 10.50 
„Keturiasdešimtmetis - po dvidešimties metų“. 
11.50, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 
12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.35, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 
Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Šeimos bendrovė“. 14.25 „Prie užliejamos 
pievos“. 16.20 Gražesnė Lenkija Europos Sąjun-
goje. 16.45, 0.40 „Numirti už Varšuvą (Varšuvos 
sukilimas)“. 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Pramoginė laida. 
19.15 Prie Nemuno. 19.35 „Vilnoteka“. Laida 
iš Lietuvos. 20.25 ABC viską žino. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Gyvenimo 
egzaminas“. 2.15 „Priedainis“.

 TV1000
5.40 „Nuosprendis“. 7.40 „Kaulų kolekcinin-
kas“ (N-14). 9.40 „Terraferma“. 11.15 „Haid 
Parkas prie Hadsono“. 12.50 „Normandijos 
Viešbutis“. 14.20 „Ieškomiausias žmogus“. 
16.20 „Kaulų kolekcininkas“ (N-14). 18.20 
„Žalvarinis arbatinukas“. 20.00 „Brangioji 
pakeleivė“. 21.50 „Monako princesė“. 24.00 
„Stebint detektyvus“. 1.40 „Haid Parkas prie 
Hadsono“. 3.20 „Kalėdos pagal Kranksus“. 

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

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Urugvajus ir Pa-
ragvajus. 8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 
Mongolija; Eskondidas. 10.00, 16.00 Oro uos-
tas 24/7. Majamis. 10.30 Gelbėtojai. 11.00 
Muziejų paslaptys. 12.00 Didžiosios paslaptys. 
14.00 Turto gelbėtojai. 15.00 Neįtikėtinos jach-
tos. 17.00 Ekstremalieji vandens parkai. 18.00, 
23.00 Neįprastas Amerikos maistas. Majamis. 
19.00 Naujo būsto paieška. Londonas; nauja 
karjera naujame mieste. 20.00 Išgelbėkite mano 
verslą! Ginkluoti ir pavojingi. 21.00 Statyba 
Aliaskoje. 22.00 Neįtikėtini furgonai. 24.00 
Amerikietiški kalneliai. 1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.00 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 11.00 Pra-
gariška katė. 8.15, 17.25 Gyvenimas laisvėje. 
9.10, 11.55, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 
15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 12.50, 
16.30 Rykliai. 13.45, 18.20 Šiaurės Amerikos 
džiunglės. 14.40 Po užpuolimo. 19.15, 22.55, 
3.25 Gyvenimas būryje. 21.05, 1.40, 5.49 Af-
rikos tankmėje. 22.00, 2.35 Didvyriški šunys. 
23.50, 4.15 Laukiniai ir pavojingi.

 sPorT1
7.00, 19.00 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 8.00 
„Kelias į viršūnę“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Bilbao Basket“ - Madrido „Real“. 2014-
12-14. 10.00, 22.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 12.00 Futbolo dievai. Garrincha. 12.30, 4.30 
„NBA Pasaulis“. 13.00 NBA krepšinio lyga. Memfio 
„Grizzlies“ - Ouklendo „Warriors“. 2015-05-03. 
15.00 WTA Bad Gastein. Moterų tenisas. Pusfinalis. 
2015-07-25. 17.00 ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. 
Pusfinalis. 2015-07-25. 20.00 „Kelias į viršūnę“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ 
- Madrido „Real“. 2014-12-14. 0.40 ATP 250 
Malaysia Open. Vyrų tenisas. Kei Nishikori - Julien 
Benneteu. Finalas. 2014 m. 2.40 Snukeris. Angliš-
kojo biliardo Premier lyga. 4.45 NBA krepšinio lyga. 
Atlantos „Hawks“ - Detroito „Pistons“. 2015-01-19. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. 
„AC Milan“ - „Liverpool“. 9.45 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Latvija - Čekija. 11.45, 
13.45, 15.45, 17.45 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionato ketvirtfinalis. 19.45 „Formulė-1“. 
Vengrijos GP lenktynių apžvalga. 20.45, 22.45 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. 
0.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 
3.05 „Trans World Sport“ žurnalas. 4.35 Krep-
šinis. Eurolygos finalas. 

 eurosPorT
9.30, 18.30, 23.10 Plaukimas. Pasaulio čem-
pionatas. 12.55, 1.25 Plaukimas. Pokalbiai 
baseine. 13.00 Futbolas. Aukščiausioji JAV 
profesionalų lyga. 13.45 Tenisas. „ATP World 
Tour 500“. 20.45 CAMPUS. FISU universia-
dos žurnalas. 21.15, 22.50 Trečiadienio sporto 
įvykių apžvalga. 21.20 Raitelių klubo žurnalas. 
21.25 Golfas. „US PGA Tour“. 22.25 Golfas. 
„Ladies European Tour“. 22.40 Golfo klubas. 
22.45 Jachtų klubas. 1.30 Dviračių sportas. 
„Tour de France“. 

 22.45  „Mes geriausios!“ 16.20   „Tigrų sala“ 8.55   „Laukinis“  21.00   „Baimė mylėti 2“ 9.30  Opiumas liaudžiai 23.05   „Visa menanti“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 15.45  „Prokurorų 
   patikrinimas“

 23.00  „2:22“  19.35  Lietuvos 
        tūkstantmečio vaikai

 23.00  „Laiškas Evai“ 14.10   „Ponia Dila“ 8.55  „Meilės sūkuryje“

 TV8
7.40, 15.00 Gydytojai. 8.35 Rutos Rendel detekty-
vai. „Tamsus ežeras“. 9.40 „Mano mažasis ponis“. 
10.10 Senoji animacija. 10.55 „Sutinkant ir išlydint“. 
12.40, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 
19.00 „Laukinis angelas“. 14.30 „Nemylimi“. 17.00, 
23.55 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00, 22.55 „Kerštas“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Nemylimi“. 21.05 
Romantinė komedija „Tokia kaip ir tu“. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Statyk! 11.05 
Ne vienas kelyje. 11.30 Miesto skoniai. 12.00 
„Pasaulis iš skrydžio oro balionu“. 13.05 Pagal-
bos skambutis. 13.40, 15.20, 21.00 Dviračio šou. 
14.10 24 valandos. 15.55 „Svajonių kruizai“. 
17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 0.25 „EURONEWS“. 6.40, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 7.00, 9.25 Labas rytas. 10.10 Gyvenk 
sveikai! 11.25 Skanėstas. 12.25 Kartu su visais. 13.15 
Vyriška/Moteriška. 15.15 „Be liudininkų“. 15.55, 3.40 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.05 „Sugrįši - pakalbėsime“. 21.55 
„Namas su lelijomis“. 23.55 „Be liudininkų“. 

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.25 Kviestinė vakarienė. 8.25 „Kariai 4“. 9.20 
„Ant laimės briaunos“. 10.10 „Didžioji Nojaus 
paslaptis“. 11.10 „Dievų žaidimai“. 12.05 Žiū-
rėti visiems! 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi 
šeimynėlė. Sportinė komanda“. 13.35 „Dievų 
žaidimai“. 14.30 Totalinis išpardavimas. 15.25 
„Miegantys demonai“. 16.25 „Kariai 16“. 18.20 
Dokumentinis projektas. 19.25 Pasaulio pa-
slaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
22.30 „Puolusiųjų sąmokslas“. 23.25 „Kariai 4“. 
0.15 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Maskviečiai. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Šiandien. 10.20 Antras šansas. 
10.55 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 11.55 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys 
stotys 4“. 19.40 „Laukinis 4“. 21.40 „Bedugnė“. 
23.55 Pabuskime kartu? 1.50 „Laukinis 2“. 3.50 
Sodininkų atsakas. 4.50 „Teismo detektyvas“. 

 TV PolonIa
 7.05 Pramoginė laida. 8.05 Cafe Historia. 8.25, 
2.15 „Sagalio paslaptis“. 9.00 „Mylėti verta“. 
10.50 „Keturiasdešimtmetis - po dvidešimties 
metų“. 11.50, 18.20, 22.50 Polonija užsienyje. 
12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.35, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.45, 21.45, 2.10 
Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Šeimos bendrovė“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 16.15 Gyvenimo 
kelionė. 16.45 „Vilnoteka“. 17.10 „Notacijos. 
Teresa Bojarska. Sukilimo pradžia“. 17.25 „Mi-
sija - gamta“. 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Kabaretų dainos. 
19.25 KucinAlina. 20.25 Kultūros virtuvė. Filmo 
planas. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 
21.50, 3.45 „07, atsiliepk“. 0.40 „Pitbulis“. 2.45 
Animacinis f. 6.40 „Svarbiausia mylėti“. 

 TV1000
5.10 „Slėptuvė“. 7.25 „Priėmimas“. 9.15 „Nuos-
prendis“. 11.10 „Kalėdos pagal Kranksus“. 
12.50 „Mažosios moterys“. 14.50 „Pokalbiai 
su kitomis moterimis“. 16.20 „Džeinė Eir“. 
18.20 „7 Dienos ir naktys su Marilyn Monroe“. 
20.00 „Zulu“ (N-14). 21.50 „Apgaulės meistrai“. 
23.50 „12 vergovės metų“. 2.10 „Para“. 3.50 
„Mažosios moterys“. 

 DIscoVERy 
7.25, 20.00 Kaip tai pagaminta? 7.50 Kas nu-
tiko vėliau? 8.15 Nebandykite pakartoti. 9.10 
Mitų griovėjai. 10.05 Namai medžiuose. 10.55 
Akvariumų verslas. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 Tikri tolimųjų reisų 
vairuotojai. 14.30 Bristolio įlanka. 15.25 Sibiro 
ruletė. 16.20 Medkirčiai pelkėse. 17.15 Amerikos 
medkirčiai. 18.10 Karai dėl bagažo. 18.40 San-
dėlių medžiotojai. 21.00, 2.50 Dingusių daiktų 
pardavėjai. 22.00, 3.40 Relikvijų medžiotojai. 
23.00, 4.30 Iš meilės automobiliams. 24.00, 5.20 
Automobilių kolekcininkai. 1.00 Forsažas. 1.55 
Didysis apgavikas. 6.10 Kaip tai pagaminta? 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Buenos Airės. 8.00, 
13.00 Naujo būsto paieška. Londonas; nauja karje-
ra naujame mieste. 10.00, 16.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 10.30 Gelbėtojai. 11.00 Muziejų mįslės. 
12.00 Neįtikėtinos istorijos. 14.00 Turto gelbėto-
jai. 15.00 Neįtikėtinos jachtos. 17.00 Ekstremalieji 
vandens parkai. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Los Andželas. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Tolimieji Rytai; Čendu, Kinija. 20.00 Išgelbėkite 
mano verslą! Problematiškas palikimas. 21.00 Mu-
ziejų paslaptys. 22.00 Traukinys į pasaulio kraštą. 
Rusija. 24.00 Amerikietiški kalneliai.

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas 

„Ponas Jangas“. 1 s.
7.25 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
7.55 „Simpsonai“ (N-7).
8.55 TV serialas 

„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Virtuvė 3“ (1) (N-7).
11.00 TV Pagalba (N-7).
13.00 „Čipas ir Deilas 

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

„Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

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

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

laimė“ (N-7).
20.00 Banzai (3). Lietuva, 

kelionių nuotykių 
dienoraščiai, 2015.

21.00 Drąsios ir žavios 
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Biografinė drama 

„Bangų medžiotoja“ 
(N-7).

0.40 „Išdavystė“ (N-14).
1.35 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Monstrai 

prieš ateivius“.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Mano vyras gali.
10.15 Norim dar! Su 

Radistais (N-7).
12.00 Oplia! (N-7).
13.15 „Monstrai 

prieš ateivius“.
13.45 „Kung Fu Panda“.
14.10 TV serialas 

„Ponia Dila“ (1) 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

„Buvęs vyras“. 
20.30 Tikras gyvenimas: 

„Nekviestas svečias“. 
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. 

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

menanti“ (N-7).
1.25 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

2.20 Sveikatos ABC 
televitrina.

2.50 Programos pabaiga.
2.55 Lietuva Tavo delne.

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

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

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

Algimantu Čekuoliu.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
15.50 „Puaro“ (N-7).
17.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
18.30 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
19.05 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 TV serialas „Adlono 

viešbutis. Šeimos 
istorija“ (N-7).

22.45 Vakaro žinios. 
23.00 TV serialas 

„Laiškas Evai“.  
1 s. (N-7).

0.30 „Puaro“ (N-7).
2.15 Laba diena, Lietuva.
3.10 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
4.00 Auksinis protas.
5.15 Gyvenimas.

6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

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

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

12.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 Runkelių sala 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

(1) (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.30 Veiksmo komedija 

„Tarp jaunų  
ir karštų“ (N-7).

23.30 „Taikinys“ (N-7).
0.25 „Mentalistas“ (N-7).
1.20 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

2.25 Bamba TV (S).

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

VU stebuklai ir 
gydantys sapnai“ 
(N-7).

8.50 „Iššūkis“.
9.50 „Froido metodas“.
10.55 „Šerifas“.
12.00 „Klounas“.
13.00 „Moterų daktaras“.
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.20 „Gamink sveikiau!“
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose  
M. Wizard.

19.25 „Kulinaras“.
20.25 „Anna German“.
21.30 Taip gyvena 

žvaigždės! (N-7).
22.30 Reporteris.
23.00 „2:22“ (N-14).
1.20 Gamtos pasaulis.
1.30, 4.05 „Vandens 

žiurkės“ (N-7).
2.15, 5.55 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

3.00, 4.50 „Pragaras ant 
ratų“ (N-14).

3.40, 5.30 Reporteris.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius.
12.30 Alina Orlova „88“. 

Albumo pristatymas.
13.30 ARTi. Juvelyrika.
14.00 Kultūros savanoriai.
14.30 Simfoninis „Bolero“. 

Atlikėjai Lietuvos nacio-
nalinis simfoninis orkes-
tras, solistė E.Rodrigues 
(fortepijonas).

15.55 ...formatas. Poetas 
Edmundas Janušaitis.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Menora.
18.45 Koncertuojanti 

Europa (subtitruota).
19.35 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 5“.
20.50 Visu garsu.
21.35 „Dainos prie jūros“.
22.20 Geofaktorius.
22.30 LRT aukso fondas. „Aš 

nežinau, kas esu aš“.
23.25 Siela šokio erdvėje. 

Anželika Cholina.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
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liepos 30 d.

 21.00  „Trauma“ 18.00  „Kaulai“ 17.40   „Ugnis ir Ledas“

6.25 „Uždrausta 
meilė“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Nenugalimieji. 

Kovos  
tęsiasi“.

9.35 „Dreikas ir 
Džošas“.

10.00 „Mano puikioji 
auklė“.

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

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

karai.
15.40 „Visa menanti“.
16.40 „Mano 

gyvenimo  
šviesa“.

17.40 „Ugnis 
ir Ledas“.

20.00 „Karadajus“.
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės IV. 
Elektrinė  
vendeta“  
(N-14).

23.05 „Detektyvė 
Rizoli“.

24.00 „Visa menanti“.
0.55 „Dūmas“ 

(N-14).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam 

gale kablys.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 Kovotojas 

nindzė  
(N-7).

12.00 „Kaulai“ 
(N-7).

13.00 „6 kadrai“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

 14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas 

nindzė (N-7).
16.00 „Mastrichto 

policija“.
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ 

(N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša 

(N-14).
21.30 Drama 

„Auklė“  
(N-14).

23.20 Komedija 
„Darbų sąrašas“ 
(N-14).

1.25 „CSI Majamis“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Įspūdingiausios 
kelionės  
oro balionu“.

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Raudonasis 
progailis“  
(N-7).

13.45 „Lelijos“ 
(N-7).

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

15.20 „Beveik 
ištekėjusios“.

17.00 „Laukinė Afrika“.
18.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Baimė mylėti 2“ 
(N-7).

„BANGŲ MEDŽIOTOJA“
Biografinė drama. JAV. 2011.
Režisierius Š.Maknamara.
Vaidina D.Kveidas, H.Hant, K.Andervud.

Tikrais įvykiais paremtas filmas apie perspektyvią banglentininkę Beta
nę Hamilton. Trylikametė sėkmingai sportuoja, vis laimi banglentininkų 
varžybose. Deja, mergaitę užpuola ryklys. Sportininkė praranda ranką ir 
visko mokosi iš naujo: kaip apsirengti, susitvarkyti ir... kaip vėl kovoti su 
bangomis stovint ant lentos. Ar jos įgimtas talentas atstos prarastą ranką?

rekomenduoja

„AUKLĖ“
drama. JAV. 2013.
Režisierius M.Feiferis.
Vaidina E.Skot, K.Pardju, M.Melvin.

Trimetę dukrelę Dženę auginanti 
Anė ketina grįžti į darbą, tačiau, 
kad ramiai galėtų atsisveikinti su 
dukra, ji privalo rasti patikimą auk
lę. Kaip tik tokia pasirodo Amber. 
Mama, radusi tobulą pagalbininkę, 
turėtų džiaugtis...

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

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

„APALŪZA“
veiksmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius E.Harisas.
Vaidina E.Harisas, 
V.Mortensenas, R.Zelvėger.

Šerifas Verdžilas Koulas dirba taip, kad 
net nepastebėsi akimirksniu iššaunan
čio ir vėl užtaisomo ginklo. Jokių jaus
mų. Jausmai žudo. Į miestelį atvyksta 
moteris, teturinti dolerį kišenėje, tačiau 
turinti didelį troškimą išgyventi...

TV6
21.30

LNK
22.10

BTV
0.25

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Pragariška katė. 8.15, 17.25 Afrikos 
tankmėje. 9.10, 11.55, 5.02 Aligatorių tramdyto-
jai. 10.05, 15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 
12.50, 16.30 Laukiniai ir pavojingi. 13.45 Didvyriš-
ki šunys. 14.40 Gyvenimas būryje. 18.20 Didvyriš-
ki šunys. 19.15, 3.25 Gamta su D.Salmoniu. 21.05 
Pačios pavojingiausios gyvatės. 22.00 Liūto ola. 
23.50, 4.15 Kaip išmaitinti krokodilą. 1.40, 5.49 
Laukinės gamtos gangsteriai. 

 SPOrT1
7.00, 19.00 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
7.30 „NBA Pasaulis“. 8.00 „Kelias į viršūnę“. Olandi-
jos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „Feyenoord“. 
2014-12-17. 10.00 „M1 Iššūkis“. JAV - Prancūzija. 
Kovinis sportas. 11.00 „M1 Iššūkis“. Olandija - Japo-
nija. Kovinis sportas. 12.00 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. Pramoginis TV šou. 13.00 Rusijos „Premier 
league“. „Terek“ - „Zenit“. 2015-04-08. 15.00 WTA 
Bad Gastein. Moterų tenisas. Finalas. 2015-07-26. 
17.00 ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. Finalas. 2015-
07-26. 19.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
20.00 „Kelias į viršūnę“. Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„PSV Eindhoven“ - „Feyenoord“. 2014-12-17. 22.00 
„M1 Iššūkis“. JAV - Prancūzija. Kovinis sportas. 23.00 
„M1 Iššūkis“. Olandija - Japonija. Kovinis sportas. 
24.00 ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. Finalas. 

 VIASAT SPOrT BALTIc
6.45 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.15 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 7.45 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.15 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 9.15 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Juventus“ - „Real“. 11.05 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Ju-
ventus“. 12.55 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Barcelona“ - „Bayern“. 14.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Bayern“ - „Barcelona“. 16.35 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. „Ju-
ventus“ - „Barcelona“. 18.55 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Londonas. 21.00 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Stokholmas. Tiesio-
ginė transliacija. 23.05 Futbolas. UEFA Čempi-
onų lygos finalas. „Manchester United“ - „Ba-
yern“. 1.05 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Stokholmas. 3.10 „Formulė-1“. Vengrijos GP 
lenktynių apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Švedija - Kanada. 

 EUrOSPOrT
9.30, 18.30, 23.00 Plaukimas. Pasaulio čempi-
onatas. 13.35, 22.30, 1.55 Plaukimas. Pokalbiai 
baseine. 13.30, 21.15 Futbolas. Aukščiausioji 
JAV profesionalų lyga. 14.30 Tenisas. „ATP 
World Tour 500“. 20.30, 2.00 Sporto links-
mybės. 

TV3
22.30
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„Bėgantis laBirintu“

n Žanras: dokumentika

n Režisieriai: Thomas Jackson, Charlotte 

Landelius, Henrik Stockare

n Pagrindiniai dalyviai: Andy Hayler, 

Katie Keiko, Aistė Misevičiūtė, Perm 

Paitayawat, Steven Plotnicki

„kritikai gurmanai“

 KINAS SU ŽVAIGŽDE

Televizijos laidų vedėja Audrė KudAbienė (45) kino teatruose - 
retas svečias. Jei eina į kiną, ji dažniau renkasi lietuviškus filmus. 
Tačiau ne šį kartą. Pasirinkusi dokumentinį filmą apie geriausius 
pasaulio restoranus „Kritikai gurmanai“, A.Kudabienė nenusivy-
lė. Filmas privertė ją į įprastus dalykus pažvelgti kitu kampu.

- Ar neprailgo filmas? Visgi pusantros valandos pasakojimo 
apie maistą...

- Ne. Mane nustebino, kad filmas sukurtas nesistengiant daryti 
jokios dramos. Tai tiesiog pasakojimas apie penkis žmones, kurie 
keliauja po pasaulį, apie tai, kaip jie jaučiasi, ką pamato, kaip jie ra-
gauja maistą. Filme matai ir gana egzotiškų kadrų, bet tai pateikiama 
tik kaip detalė. Nuo vidurio filmo tu nebesupranti, ar jis tuoj pasi-
baigs, ar dar tęsis. Jis įveda į tam tikrą transą, apmąstymus apie 
maistą bei skonį.

- Kuris veikėjas jums patiko labiausiai?
- Be abejo, kad saviausia yra lietuvė Aistė. Bet man visada labai 

keista matyti užsienio kino kompanijų filmų kadrus, kur Lietuva pa-
rodyta kaip koks XX a. pradžios sutvėrimas - betoniniai namai, pelė-
siai. Gal čia atvykę jie nesitiki tokio oro ir neatsiveža tinkamų šviesų, 
kad apšviestų mūsų nuostabius namus ir nuostabią gamtą? Trūksta 
saulės. Juk Vilnius ir kiti miestai yra fantastiškai gražūs, o čia paro-
dyta tarsi kokia 80-ųjų Maskva. Tad man truputį gaila, kad Lietuva 
vis dar įsivaizduojama kaip kažkas postsovietinio.

- Filme keliaujantys žmonės restoranuose išleidžia po ke-
lis šimtus už patiekalą. Ar pati išleistumėte vakarienei kelis 
šimtus eurų?

- Iš tiesų, man patiko, kad žmonės šiame filme nėra niekuo ypa-
tingi. Jie - nei žvaigždės, nei kažkokie turtuoliai. Jie nėra arogan-
tiški. Šis filmas ragina savyje atrasti tai, ką sakė vienas iš herojų -  
jis labai anksti pajuto, kad turi atmintį skoniui. Tada pats savęs pa-
klausi - o aš? Kiek aš atsimenu skonį? Jei grįšime prie klausimo, 
aš labai sunkiai ryžčiausi išleisti didelę sumą pinigų vakarienei, kad 
ir kokia egzotiška ji būtų. Manęs šis filmas nepaskatino tapti gur-
mane.

- Kokiam žiūrovui skirtas šis filmas?
- Žmonėms, kuriems patinka neįprastos, netikėtos gyvenimo 

spalvos. Tiems, kurie ieško neįprastumo įprastuose dalykuose.

- Kokie šio filmo pranašumai ir trūkumai?
- Nesu linkusi kritikuoti. Gal visa tai, kas buvo pasakyta, buvo 

galima pasakyti ir per 65 minutes, o ne 95, bet man patinka filmai, 
kurie priverčia užsimiršti. Šitas filmas yra būtent toks. Jis lėtas, bet 
sugeba įvesti į tam tikrą ritmą, ir tu tarsi keliauji su visais tais pen-
kiais herojais.

- Ar dažnai laisvalaikiui renkatės dokumentinius filmus?
- Man jie patinka. Negaliu sakyti, kad juos renkuosi dažnai. Daž-

niau renkuosi lietuviškus filmus. Bet apskritai retai išsiruošiu į kino 
teatrą. Televizorius ir internetas daro savo.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Kritikai gurmanai“ - filmas, kurį patartina žiūrėti sočiam

TV laidų vedėjos Audrės 
Kudabienės filmas apie 
geriausius pasaulio restoranus 
nepaskatino tapti gurmane

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D, N-7) - 
24-30 d. 15.50, 20.40 val.
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 24-30 d. 
10.40, 13, 18.10 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
24-30 d. 15.20, 17.30, 19.40, 21.50 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 24-30 d. 
10.30, 13.10, 15.30, 18.30, 20.50 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-30 d. 10.10, 12.20, 14.30, 19 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 24-30 d. 11.20, 13.40, 16.50,  
21.20 val.
„Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“ (animacinis 
f., dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 24-30 d. 10.50, 
12.40, 14.40, 16.40 val.
„sėkmės horoskopas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
24-30 d. 11, 16.10, 21.30 val.
„Magiškasis Maikas XXl“ (komedija, JAV, N-16) - 
24-30 d. 13.30, 18.40, 21 val.
„skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 24-30 d. 10.20, 15.40, 18.20 val.
„skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 13.20, 21.40 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 24-30 d. 12.50, 21.10 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 18 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 24-30 d. 18.50 val.
„Pakeliui“ (drama, Lietuva, N-13) - 24-30 d. 16 val.

Vasaros akcija vaikams
„Monstrų universitetas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 11.10 val. (vasaros seansas 
vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D, N-7) - 
24-30 d. 13.50, 21.50 val.
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 24-30 d. 
11.30, 16.10, 18.30 val. (28 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 24-30 d. 
11.10, 15.50, 18.50, 20.40 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 24-30 d. 
13.40, 16.40, 19.40, 21.50 val.
„suger Men“ (muzikinis dokumentinis f., D.Britanija, 
Švedija, N-13) - 24-30 d. 14.10, 16.20, 18.30, 20.50 val.
„All Work All Play“ (dokumentinis f., JAV) - 28 d. 21 
val. (e-sporto tiesioginė transliacija).
Kino pavasario seansai
„neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“ (filmas šei-
mai, Prancūzija, Australija, Kanada, N-13) - 24-30 d. 12 val.
„Amžinai stilingos“ (dokumentnis f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 14.30 val.
„Kritikai gurmanai“ (dokumentinis f., Švedija, N-13) - 
24-30 d. 16.30 val.
„Meilės sala“ (komedija, Kroatija, Vokietija, Bosnija ir 
Hercegovina, Šveicarija, N-16) - 24-30 d. 18.50 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada, Prancūzija, N-16) - 
24-30 d. 21 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 24-30 d. 11, 15.20, 19.40 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 24-30 d. 13.10, 17.30, 21 val. (28 d. 21 val. 
seansas nevyks).

„Pakalikai“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 
24-30 d. 11.40 val.
„Magiškasis Maikas XXl“ (komedija, JAV, N-16) - 
24-30 d. 14, 17, 21.20 val.
„Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 24-30 d. 11, 13, 15 val.
„skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 24-30 d. 13.30, 19, 21.40 val.
„skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 11.30 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 24-30 d. 16.10, 21.30 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 13.45 val.
„sėkmės horoskopas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
24-30 d. 11.20, 19.20 val.
„Pakeliui“ (drama, Lietuva, N-13) - 24-30 d. 18.20 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 24-30 d. 16.40 val.
Vasaros akcija vaikams
„Kumba“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, V) - 
24-30 d. 11.10 val. (vasaros seansas vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Atkirtis“ (muzikinė drama, JAV) - 24 d. 16.50 val. 29 d. 
19 val. 30 d. 21 val.
„Žmogus-paukštis“ (komiška drama, JAV, Prancūzija) - 
24 d. 19 val. 27 d. 21.10 val. 28 d. 16.50 val.
„Prancūziškas tranzitas“ (veiksmo trileris, 
Prancūzija) - 24 d. 21.10 val. 27 d. 18.50 val. 29 d. 21 val.
„Žemės druska“ (dokumentinis f., Brazilija) - 25 d. 
16.40 val. 27 d. 16.50 val. 28 d. 19 val. 30 d. 19 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada, Prancūzija) - 25 d. 18.40 val. 
29 d. 16.30 val.

„Pikseliai“
„Pixels“

1982-ieji. NASA mokslininkai, tikėda-
miesi užmegzti ryšį su nežemiškos gyvybės 
formomis, į kosmosą paleidžia specialią 
kapsulę, kurioje įrašyti svarbiausi žmonijos 
pasiekimai. Tarp jų - ir kompiuterinių žai-
dimų pavyzdžiai. Žinutė pasiekia adresatą, 
tačiau yra neteisingai interpretuojama. 
Ateiviai pamano, kad kompiuteriniai žaidi-
mai yra sarkastiškas žemiečių grasinimas. 
Ypač žymusis „Pac-Man“: jį svetimas pro-
tas suvokia kaip Žemės simbolį, o jo „val-
gomas“ dvasias - kaip savo pačių atitikme-
nį. Tokio įžūlaus žemiečių akibrokšto, ži-
noma, negalima atleisti. Juos reikia pamo-
kyti tuo pačiu būdu, kokiu jie išdrįso gra-
sinti! Žemę užgriūva karingai nusiteikę 
ateiviai, užsimaskavę kaip gigantiški kom-
piuterinių žaidimų herojai.

Situaciją įvertinęs JAV preziden-
tas pagalbos kreipiasi į savo geriau-
sią draugą Semą, kuris paauglystėje 
ne kartą tapo kompiuterinių žaidimų 
čempionu. Supratęs, kad tik nuo jo 
priklauso žmonijos ateitis, Semas su-
renka senų laikų kompaniją - anuo-
met dėl žaidimų pamišusius vaiki-
nus - ir pakyla į kovą prieš negailes-
tingą svetimą jėgą.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo liepos 24 d.

n Fantastinė komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Chris Columbus

n Vaidina: Sean Bean, Adam Sandler, 

Peter Dinklage, Michelle Monaghan, Kevin 

James, Josh Gad, Ashley Benson ir kiti

n iMDB: 6,1/10

„Pikseliai“ - šiek tiek 
nostalgiška ir labai juokinga 

istorija apie ateivius
„Forum Cinemas“ nuotr.
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KINAS

„Zils Marijos debesys“ (drama, Šveicarija, Vokietija, 
Prancūzija) - 25 d. 21.10 val. 30 d. 16.50 val.
„Nulis motyvacijos“ (drama, Izraelis, Prancūzija) -
 26 d. 17 val. 28 d. 21 val.
„Jeigu...“ (drama, D.Britanija) - 26 d. 19 val.
„Džema Boveri“ (komedija, Prancūzija) - 26 d. 
21.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D, N-7) - 24, 
26-30 d. 11, 12.45, 15.15, 17.30, 19.15, 21.45 val. 25 d. 
11, 13.15, 15.30, 17.45, 19.15, 21.45 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 24-30 d. 
13.30, 15.30, 20, 22 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 
24, 26-30 d. 11.15, 14.45, 17.30, 19.45 val.  
25 d. 14.45, 17.30, 21.45 val.
„Magiškasis Maikas XXL“ (komedija, JAV, N-16) - 
24-30 d. 17, 19.30, 22 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 24-30 d. 11.30, 14, 16.30, 19 val.
„Mažylio Nikolia atostogos“ (komedija, Prancūzija, 
V) - 24-30 d. 10.15, 12.30 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 24-30 d. 13.30, 16, 18.45, 21.30 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 24-28, 30 d. 11, 15, 13.30, 15.45, 18 val. 29 d. 
12.30, 15.45, 18 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24, 26-28, 30 d. 10.15, 10.45, 12.30, 14.45, 17, 
19.45, 21.45 val. 25 d. 10.15, 11.30, 12.30, 14.45, 17, 
19.45 val. 29 d. 10.15, 10.45, 14.45, 17, 19.45,  
21.45 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 24, 26-30 d. 22 val. 
25 d. 20 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 24-30 d. 21.30 val.

„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 25 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 29 d. 
12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
Liepos 24-30 d. atostogos!

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 
24-30 d. 11.30, 16, 21.45, 23.40 val. (23.40 val. seansas 
vyks 24-25 d.).
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D, N-7) - 
24-30 d. 13.50, 18.50 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 24-30 d. 
10.20, 12.45, 16.20, 18.30, 21.10, 23.10 val. (23.10 val. 
seansas vyks 24-25 d.).
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 24-30 d. 
13.30, 17.10, 19.20, 21.30, 23.45 val. (23.45 val. seansas 
vyks 24-25 d.).
„Suger Men“ (muzikinis dokumentinis f., D.Britanija, 
Švedija, N-13) - 24-30 d. 18 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 24-30 d. 11, 15.20, 19.40, 21, 22.40 val. (22.40 val. 
seansas vyks 24-25 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 24-30 d. 13.10, 17.30 val.
„Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“ (animacinis 
f., dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 24-30 d. 10.30, 
12.20, 16.50 val.
„Magiškasis Maikas XXL“ (komedija, JAV, N-16) - 
24-30 d. 14.20, 19, 21.40 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 24-30 d. 12.40, 15.30, 20.50 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 10.40, 23.35 val. (23.35 val. seansas vyks 24-25 d.).

„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 24-30 d. 10.15, 18.20 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 13.20 val.
„Pakeliui“ (drama, Lietuva, N-13) - 24-30 d. 15.40 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 24-30 d. 20.10 val.
„Kartuvės“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 24-30 d. 
15.10 val.
Vasaros akcija vaikams
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 11.10 val. (vasaros seansas 
vaikams).

CINAMON
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D) - 24-30 d. 
11.30, 19, 21.55 val.
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV) - 24-30 d. 
16.30 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 24-30 d. 
20.15, 21.45 val. (25, 27, 29 d. 21.45 val. seansas nevyks).
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 24-30 d. 
13.15, 18 val.
„Mažylio Nikolia atostogos“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 24-30 d. 11, 12.15 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 24-30 d. 21.15 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 15.30 val.
„Magiškasis Maikas XXL“ (komedija, JAV, N-16) - 
24-30 d. 14.30, 17, 19.30, 21.45 val. (21.45 val. seansas 
vyks 25, 27, 29 d.).
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 24-30 d. 14 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 25, 
27, 29 d. 22.15 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 24-30 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 
20.50 val.

Premjera

Kiekvienam žmogui tenka po 
stebuk lą. Pats didžiausias - meilė. Pa-
skutinius metus mokyklos suole trinan-
tis Kventinas iki ausų įsimylėjęs gra-
žuolę kaimynę Margo, kurią vaidina gar-
sus modelis Kara Delevin (Cara Dele-
vingne). Bet yra viena smulkmena - 
nors jie mokosi vienoje mokykloje ir 
gyvena šalia vienas kito, jaunuoliai be-
veik nepažįstami. Nuo vaikystės iš mei-
lės žaviai merginai dūsavęs Kventinas 
nedrįsdavo nė svajoti, kad Margo, kurios 
gyvenimas buvo virtinė neįtikėtinai 
įspūdingų nuotykių, galėtų atkreipti dė-
mesį į šį eilinį vaikiną, kol vieną vaka-
rą... ji tiesiog išdygo jo kambaryje.

Nusprendusi savo buvusiam vaiki-
nui atkeršyti už išdavystę, Margo ryž-
tasi iškrėsti jam daugybę bjaurių kiau-
lysčių ir paprašo Kventino pagalbos. Jis, 
žinoma, iškart sutinka ir eibių pilna nak-
tis įsimena visam gyvenimui...

„Popieriniai miestai“
„Paper Towns“

Kino teatruose nuo liepos 24 d.

n Psichologinė romantinė drama, JAV, 

2015
n Režisierius: Jake Schreier

n Vaidina: Cara Delevingne, Nat Wolff, Halston 

Sage, Austin Abrams, Justice Smith ir kiti

n IMDB: 7,2/10

Filme „Popieriniai miestai“ 
debiutuoja ir garsioji manekenė 
Kara Delevin (Cara Delevingne)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-30 d. 11.40, 13.45, 15.45, 17.45,  
19.45 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 24, 26, 28, 30 d. 
22.15 val.

KlaiPėda

FORUM CiNEMaS
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D, N-7) - 
24-30 d. 15.50, 21.30, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 
24-25 d.).
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 24-30 d. 
11, 13.20, 18.20 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 24-30 d. 
10.40, 13.10, 15.40, 18.10, 20.50, 23.30 val. (23.30 val. 
seansas vyks 24-25 d.).
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
24-30 d. 11.30, 18.50, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 
24-25 d.).
„Suger Men“ (muzikinis dokumentinis f., D.Britanija, 
Švedija, N-13) - 24-30 d. 18.30 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 10.10,  
14.40, 21, 23.10 val. (23.10 val. seansas vyks  
24-25 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 24-30 d. 12.20, 16.50, 19.10 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 24-30 d. 10.30, 16, 18.40 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 24-30 d. 13, 21.20 val.
„drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 24-30 d. 12.30,  
14.30 val.
„Magiškasis Maikas XXl“ (komedija, JAV, N-16) - 
24-30 d. 13.40, 20.40 val.

„Sėkmės horoskopas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
24-30 d. 16.15 val.
„Pakeliui“ (drama, Lietuva, N-13) - 24-30 d. 
16.30 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 24-30 d. 21.10 val.
Vasaros akcija vaikams
„Bitė Maja“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija, V) - 24-30 d. 10.20 val. (Vasaros seansas  
vaikams).

ŠiaUliai

FORUM CiNEMaS
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D, N-7) - 
24-30 d. 21.30 val.
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 
24-30 d. 11, 13.20, 18.15 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 
24-30 d. 13, 15.40, 18, 20.30 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
24-30 d. 12.40, 19.10 val.
„Suger Men“ (muzikinis dokumentinis f., D.Britanija, 
Švedija, N-13) - 24-30 d. 17 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-30 d. 10.10, 14.30, 20.45 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
 JAV, 3D, V) - 24-30 d. 12.20, 16.50, 19 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 24-30 d. 12.50, 18.30 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 10.20 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 24-30 d. 15.50, 21.15 val.
„drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 24-30 d. 10.30,  
14.50 val.
„Pakeliui“ (drama, Lietuva, N-13) - 24-30 d. 15.30 val.

„Magiškasis Maikas XXl“ (komedija, JAV, N-16) - 
24-30 d. 21.45 val.
Vasaros akcija vaikams
„Turbo“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
24-30 d. 10.40 val. (Vasaros seansas vaikams).

PaNEVėžyS

FORUM CiNEMaS BaBilONaS
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D, N-7) - 
24-30 d. 21.40 val.
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 24-30 d. 
12.40 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 24-30 d. 
14.30, 18 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
24-30 d. 19.15 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-30 d. 10.10, 14.45, 19.30 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 24-30 d. 12.20, 17.15 val.
„drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 24-30 d. 10.30,  
12.30 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 24-30 d. 15.10 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 24-30 d. 20.40 val.
„Pakeliui“ (drama, Lietuva, N-13) - 24-30 d. 17 val.
„Magiškasis Maikas XXl“ (komedija, JAV, N-16) - 
24-30 d. 21.25 val.
Vasaros akcija vaikams
„amazonės džiunglės“ (nuotykių filmas šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, Brazilija, V) - 24-30 d. 
10.20 val. (Vasaros seansas vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Bet tada išaušta keistas rytas... 
Mergina dingo, o Kventinas tapo pa-
skutiniu ją gyvą mačiusiu žmogumi. 
Pasitelkęs į pagalbą geriausius savo 
draugus, vaikinas leisis į kvapą gniau-
žiančią Margo paieškų kelionę, nuve-
siančią jį toliau, nei jis galėjo įsivaiz-
duoti.

Filmas sukurtas pagal populiarų 
amerikiečių rašytojo Džono Gryno (John 
Green) to paties pavadinimo romaną. Jo 
knygos žiūrovams jau pažįstamos - per-
nai didžiuosiuose kino ekranuose buvo 
rodoma Dž.Gryno romano „Dėl mūsų 
likimo ir žvaigždės kaltos“ ekranizacija, 
sulaukusi stulbinančios sėkmės. Ji pra-
našaujama ir filmui „Popieriniai mies-
tai“, nes jo scenarijų kino ekranams 
adaptavo scenaristas Skotas Njustadte-
ris (Scott Neustadter), dirbęs ir su pir-
mojo filmo istorija.

Romantinėje dramoje žiūrovai išvys 
ir pastarajame filme matytą aktorių Na-
tą Vulfą (Nat Wolff), o mados gerbėjai 
nekantrauja įvertinti gražuolės mane-
kenės (ir milijonierės) K.Delevin de-
biutą kine. Jai šiame filme buvo pasiū-
lytas pagrindinis paslaptingos gražuolės 
vaid muo.

„Forum Cinemas“ inf.

Filmo „Popieriniai miestai“ pristatymas Ispanijoje: JAV aktorius  
Natas Vulfas (Natt Wolff), britų modelis, aktorė Kara Delevin  
(Cara Delevingne) ir JAV rašytojas Džonas Grynas (John Green)

EPA-Eltos nuotr.



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

koncertai/teatras

Teatras
Vilnius

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
28 d. 18.30 val. - N.Gogolio „Vedybos“. Rež. S.Fedotov. 
Permės teatras „U mosta“.

RAGAniuKĖs TEATRAs
25 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlių teatras. Teatralizuotas lėlių ir aktorių koncertas. 
„Vasarinio vėjo daina“.
RAGANIUKĖS TEATRO GASTROLĖS
24 d. 19.30 val. Palanga, viešbutyje „Palangos žuvėdra“; 
28 d. 19.30 val. Juodkrantė, L.Rėzos kultūros centre - 
„Bjaurusis ančiukas“.
25 d. 19.30 val. Palanga, viešbutyje „Palangos 
žuvėdra“ - „Trys paršiukai“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

PiAnO.lT
26 d. 16 val. - Teatriukas. „Pasakos telefonu“. Renginys 
vaikams.

„DOMinO“ TEATRAs
28 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.

KAunAs

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
29 d. 18 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas („Domino“ teatras).

KlAiPĖDA

KlAiPĖDOs MuZiKinis TEATRAs
30 d. 19 val. - Premjera! „Divizija“. 2 d. šokio spektaklis. 
Rež. R.Kaubrys. Choreogr. A.Liškauskas.

DRusKininKAi

Tarptautinis teatro festivalis „Vasara Druskininkuose 2015“
25 d. 19 val. „Eglės“ sanatorijoje - Nepriklausomų 
kūrėjų spektaklis „Spiečius“. Rež. E.Kižaitė (Lietuva).
26 d. 19 val. „Eglės“ sanatorijoje - Sergejaus 
Makoveckio monospektaklis „Neatsitiktinis susitikimas“ 
(orginalo k., Rusija).

Koncertai
Vilnius

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
25 d. 21 val. - Barokas. Peizažai ir ironija. Fortepijono 
rečitalis. Gryta Tatorytė (fortepijonas), Paulina Dūmanaitė 
(fortepijonas).

MOKYTOJŲ nAMAi
25 d. 19 val. VMN Kiemelyje - „Jaukūs bardų vakarai“: 
Rolandas Kazlas ir Pakeleiviai. Atlikėjai: aktorius R.Kazlas; 
A.Daugirdas (bosinė gitara), Ž.Mockūnas (perkusija), A.Piragis 
(gitara), J.Dambrauskaitė (klavišiniai), G.Savkovas (akordeonas).
25 d. 19 val. Mažojoje salėje - Jungtinis chorinės 
muzikos koncertas. Dalyvauja Estijos Lihula miesto moterų 
choras „Leelo“, Vilniaus mokytojų namų moterų choras 
„Aidas“ (vadovė A.Balnionytė).

PiAnO.lT
24 d. 19 val. - „Afrikos deimantai“. Klasika su Pietų 
Afrikos prieskoniais. Solistas Njabulo Madlala (baritonas, 
D.Britanija/Pietų Afrikos Respublika). Vilniaus miesto sav. 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras (dir. D.Katkus).

Vu BOTAniKOs sODAs
Kairėnų vasaros festivalis
26 d. 19 val. - Kairėnų festivalio mediumo koncertas su 
Baltijos gitarų kvartetu. Z.Čepulėnas, S.Krinicinas, Saulius 
S.Lipčius, Ch.Ruebensas.

TRAKAi

uŽuTRAKiO DVARAs
26 d. 19 val. - Fortepijoninis trio „FortVio“: I.Baikštytė 
(fortepijonas), I.Rupaitė-Petrikienė (smuikas), P.Jacunskas 
(violončelė).

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA
Pažaislio muzikos festivalis
25 d. 17 val. - „Afrikos deimantai“. Vilniaus miesto sav. 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas ir dir. 
D.Katkus). Solistas Njabulo Madlala (baritonas, D.Britanija-
Pietų Afrikos Respublika). Dir. D.Katkus.

24 d. 19 val. Šv.Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje - Kauno 
styginių kvartetas. K.Beinarytė-Palekauskienė (I smui-
kas), L.Kireilė (II smuikas), E.Lapinskė (altas), S.Bartulis 
(violončelė). Solistė Joana Daunytė (arfa).
26 d. 17 val. Zapyškio paminklinėje Šv.Jono Krikštytojo 
bažnyčioje - Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo 
metinėms paminėti. V.Kochanskytė (aktorė), G.Zeicaitė 
(sopranas), L.Mikalauskas (bosas).
30 d. 18 val. Šv.Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje - 
V.Steffen (fleita, Šveicarija), O.Eisenmann (vargonai, 
Šveicarija).

KlAiPĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
30 d. 20 val. Koncertų salės parko estradoje - Vasaros 
koncertų ciklas. „Daina - širdžių kalba“. Klaipėdos choras 
„Aukuras“ (meno vadovas ir dir. A.Vildžiūnas). Dalyvauja 
Aušra Valentienė (fortepijonas).

PAlAnGA

KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
25 d. 20 val. - Ieva Prudnikovaitė ir 4Tango - „Mylimiau-
sios“. B.Bagdonienė (altas), K.Žebrauskaitė (akordeonas), 
F.Zakrevskis (fortepijonas), D.Rudvalis (kontrabosas).
29 d. 20 val. - Operos solistų grupė „elFUEGO“. 
P.Bagdonavičius, E.Chrebtovas, J.Sakalauskas, 
T.Povilionis.

KuRHAuZAs
26 d. 19 val. - „Jausmų muzika“. Ilja Aksionovas 
(vokalas), D.Kalishvili, G.Raudonius (fortepijonas), S.Zolin 
(klasikinė gitara).
28 d. 19 val. - Susitikimas su Vytautu V.Landsbergiu.

niDA

XVII tarptautinis kamerinės muzikos vasaros festivalis „Kuršių 
Nerija“ 2015. J.S.Bacho gimimo 330-osioms metinėms
26 d. 19 val. Nidos Švč.Mergelės Marijos Krikščionių 
Pagalbos bažnyčios amfiteatre - Festivalio pradžios kon-
certas. Festivalio orkestras „Musica humana“, Klaipėdos 
mišrus choras „Aukuras“, solistai: S.Liamo (sopranas), 
S.Skjervold (baritonas). Dir.: A.Vizgirda, A.Vildžiūnas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

kinas/koncertai/teatras

„Vatikano 
įrašai“

„Vatican Tapes“

Jau nuo 2000 metų bažnyčios tarnai 
kruopščiai fiksuoja visus nelabųjų jėgų ap-
sireiškimus mūsų pasaulyje. Kaip ir kitiems 
kunigams, tai yra puikiai žinoma tėvui Lo-
zanui. Tačiau tik susipažinęs su vikaru Ima-
niu tėvas Lozanas apie tai sužino žymiai 
daugiau nei kada nors galėjo įtarti.

Naujausia dėmesio reikalaujanti byla - 
keistas 27-erių metų merginos Andželos 
Holms atvejis. Jos artimieji kreipiasi į Va-
tikaną pagalbos, nerimaudami, kad aplink 

Andželą pastaruoju metu ėmė keistai dau-
gėti rimtų sužeidimų ir netgi mirčių. Patik-
rinti Andželos atvejį pavedama tėvui Loza-
nui. Apžiūrėjęs merginą ir įtardamas apsė-
dimą, tėvas Lozanas iškviečia vikarą Imanį 
ir kardinolą Bruną - du geriausius Vatikano 
egzorcizmo specialistus. Ėmęsi išvyti vel-
nią iš apsėstos merginos kūno, kunigai labai 
greitai supranta, kad turi reikalą su iki šiol 

žmonijos istorijoje dar neužfiksuota galybe. 
Sulig kiekvienu seansu vis labiau didėja 
įtarimas, kad Andželą apsėdusi sena kaip 
pasaulis tamsybių jėga, galbūt net pats An-
tikristas. Tėvas Lozanas su siaubu suvokia, 
kad šis egzorcizmas - ne tik kova už nelai-
mingos merginos sielą, bet ir už viso pa-
saulio bei žmonijos išlikimą.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo liepos 24 d.

n siaubo trileris, JAV, 2015

n Režisierius: Mark Neveldine

n Vaidina: Dougray Scott, Djimon Hounsou, 

Michael Pena, Kathleen Robertson ir kiti

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

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

kalBų kursai

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

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

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

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

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

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

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
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. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur nuolaida vienam bilietui, 
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur/min.), 
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina - 4,34 Eur. 
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 4,92 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis 
bilieto kaina - 3,48 Eur. Savaitgaliais  
ir švenčių dienomis - 3,76 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 3,19 Eur. 
3D bilietai - 4,05 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

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

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms,  
10% -„Litauros” organizuojamoms 
kelionėms, 12-15% - savaitgalio 
pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Koncertų organizatorius „ARS Libera 
International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į 
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216,  
www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

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

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

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

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 5,79 Eur, 
sidabrinė - 6,66 Eur, auksinė - 7,24 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 8,98 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

TV laidų vedėja  
Indrė Kavaliauskaitė
1989 07 24

Choreografė  
Anželika Cholina
1970 07 30

Aktorė, atlikėja Dženifer 
Lopes (Jennifer Lopez)
1969 07 24

Aktorė Sandra Bulok 
(Sandra Bullock)
1964 07 26

EzotErinis konsultavimas
 astrologija
 Chirologija
 runos
 taro

Astrologė ViDA
tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com
http://ezoteriniskonsultavimas.webs.com

„Nemesk kelio dėl takelio.“ 
Įtempta Merkurijaus padėtis įneš daug 
chaoso ir nerimo į jūsų gyvenimą. 
Reikalai eisis ne taip, kaip norėtųsi, o 
tvarkai palaikyti prireiks ir jėgų, ir laiko. 
Puikiai bendrausite su mylimu žmogumi. 
Verslininkai, kurie bus lankstūs ir išradin-
gi, pajaus smarkų piniginės pastorėjimą.

AVINuI

„Liežuviu apmes ir ataus.“ 
Harmoningas Merkurijus padės jums pasi-
naudoti bendravimo gebėjimais ir išpešti 
iš to asmeninės naudos - įsigyti naudingų 
pažįstamų. Dalykiniuose santykiuose būsite 
diplomatiški. Santykiai su mylimuoju vysty-
sis lėtai. Vienišiems žvaigždės žada netikėtą 
ir originalią galimybę susitikti antrąją pusę.

JAUČIUI

„Atsarga gėdos nedaro.“ 
Merkurijus padės jums sutvarkyti visus 
šeimyninius reikalus. Vengsite triukšmingų 
draugijų - vietoj jų rinksitės vienumą arba 
artimųjų ratą. Asmeniniame gyvenime turė-
tumėte labiau pasitikėti mylimu žmogumi. 
Darbe seksis vidutiniškai, tad žvaigždės pata-
ria mažiau painiotis vadovybei po kojomis.

DVYNIAMS

„Kam duoda, tam dar ir pride-
da.“ Marsas, eidamas jūsų ženklu, pakeis 
daugelį jūsų gyvenimo sričių. Būsite aktyvūs 
užmegzdami dalykines ir asmenines pažin-
tis. Noriai bendrausite, lankysite vakarėlius, 
o tai reiškia, kad ir naujų pažinčių bus. 
Būkite žavūs, nes būtent dabar žvaigždės 
suteikia jums šansą surasti laimę meilėje.

VĖŽIUI

„Ką pasėjai, tą nupjausi.“ 
Jupiterio išėjimas turėtų tapti jūsų 
finansinio klestėjimo ir karjeros skrydžio 
reziumė. Verslininkams seksis megzti 
dalykinius kontaktus. Palanku imti kreditą. 
Draugų ar kolegų idėjos pravers kuriant 
savo gerovę. Kad netektų pralaimėti, 
žvaigždės pataria nepervertinti savo jėgų. 

LIŪTUI

„Nauja - tai pamiršta sena.“ 
Veikiant Merkurijui, lengvai įsigysite 
naujų draugų, su jais naudingai bendrau-
site. Nepersistenkite darbe, nes vadovai 
ir taip pastebės jūsų uolumą. Pajautę 
nuovargį pailsėkite. Saugokitės, kad nauji 
gerbėjai neatšaldytų santykių su nuolati-
niu partneriu. 

MERGELEI

„Tiesiai arčiau, aplink 
greičiau.“ Dabar ne metas poky-

čiams, nes Uranas gali įnešti į jūsų reikalus 
nesusipratimų, ir jums teks ilgokai paplušėti, 
kad viskas stotųsi į savo vietas. Asmeninis 
gyvenimas bus stabilus, jei patys neužve-
site artimųjų savo kaprizais ar įtarinėjimais. 
Neturėtumėte priimti jokių svarbių sprendimų.

SVARSTYKLĖMS

„Kas nedirba, tas neklysta.“ 
Jupiteris džiugins jus reikšmingais įvy-
kiais, atvers naujas asmeninio kūrybinio ir 
profesinio augimo perspektyvas. Visi jūsų 
darbai bus matomi, todėl tikėtina ir kritika, 
ir pavyduolių pinklės. Stenkitės nereaguo-
ti į išpuolius, nes netrukus jūsų nuopelnai 
bus pastebėti ir įvertinti. 

ŠAuLIuI

„Pagal drabužį sutinka.“ 
Veikiant Plutonui, galite tikėtis gerų veiklos 
dividendų, o ir meilės reikalai seksis puikiai. 
Būsite kūrybiški. Tai puikus laikas poilsiui 
ir pramogoms. Finansiniai reikalai taip pat 
klostysis sėkmingai, nes profesinės veiklos 
sėkmė smarkiai padidins jūsų sąskaitą. 
Žvaigždės pataria atsinaujinti garderobą.

SKORPIONUI

„Stovinčiam vandeny velniai 
veisiasi.“ Įtempta Veneros padėtis turės 
neigiamos įtakos jūsų kūrybiškumui. 
Galimos finansinės problemos. Jūsų 
aktyvumas ir iniciatyvumas kryps ne tiek 
į profesinę veiklą, kiek į asmeninį gyveni-
mą. Vienišiams palankus metas aktyvioms 
poros paieškoms. 

OŽIARAGIUI

„Rūpinkis centais, eurai 
patys savimi pasirūpins.“ Situacija 
jums gali atrodyti nestabili, o tai kels nerimą. 
Įtemptas Jupiteris gali lemti finansinius 
sunkumus. Nesinervinkite - verčiau stenkitės 
subalansuoti pajamas ir išlaidas. Problemas 
darbe ar sunkumus versle įveikti padės dalyki-
niai partneriai ir šeimos narių supratingumas. 

VANDENIuI

„Sena meilė nerūdija.“ 
Harmoningas Neptūnas leis daugiau laiko 
skirti savo asmeniniam gyvenimui ir tam, 
kad santykiuose būtų daugiau meilės ir 
supratimo. Darbas neliūdins, bet ir atsipa-
laiduoti neleis. Metas palankus tiek naujoms 
romantiškoms pažintims, tiek seniems 
ryšiams atnaujinti. 

ŽUVIMS

PRogNozė LiePoS 24-26 d.
Vasara įsibėgėja. Venera, vos įžengusi į Mergelę, atatupsta skuba atgal į Liūtą. Šalia jos vakarais dar galima išvysti neaukštai virš horizonto milžiną 
Jupiterį. Dėl jam vienam suprantamų priežasčių - vėl į Skorpioną sugrįžtantį senelį Saturną, kurį 25-26 d. naktį aplankys priešpilnis Mėnulis.
Avinai, savaitgalį nepriimkite jokių sprendimų asmeniniame gyvenime, pasistenkite susigaudyti situacijoje.
Jaučiams ketvirtadienio nusivylimą pakeis puiki nuotaika, tad išeiginės žada būti linksmos.
dvyniai šeštadienį turi kontroliuoti kiekvieną savo žingsnį ir jokiu būdu neleisti emocijoms putoti.
Vėžiams savaitgalį patartina būti atsargiems kontaktuojant su nepažįstamais žmonėmis.
Liūtams svarbu nepraleisti galimybės pabendrauti su žmonėmis, kurie gali būti naudingi profesinėje srityje.
Mergelėms penktadienį padės takto jausmas ir narsa: įsigysite naujų draugų arba surasite naują meilę.
Intuicija - pats geriausias Svarstyklių draugas. Nesistenkite protu keisti to, ką reikia priimti širdimi. Išeigines praleiskite gamtoje.
Naujienos - tai, kas savaitgalį aktualiausia Skorpionams. Tikėtina, kad išgirsite ar sužinosite kažką naudingo.
Dabar palankus metas Šauliams, kurie ruošiasi keisti darbą arba susirasti naują meilę, tad savaitgalį derėtų apgalvoti strategiją.
Venkite rizikos ir avantiūrų. ožiaragiai, negailėkite dėmesio vaikams. Venkite konfliktų ir kategoriškų sprendimų.
Vandeniams žvaigždės pataria pakeisti aplinką, antraip išeiginės pavirs buitinių darbų ir rūpesčių maratonu.
Puikiai seksis Žuvims, jei netingėsite ir mokėsite save parodyti. Puikus metas keliauti ir iškylauti.

PRogNozė LiePoS 27-30 d.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Kibirkštis. „Ramajana“. 
Iro. Neronas. Angola. Anubis. Pirk. 
Islamas. Tėvelis. Šonas. Otava. Dėta. 
Kanai. Salos. Nujautimas. Gralis. 
Artimas. Gauras. Mekas. Vaidas. AA. 
Kėnis. Perlas. P.S. Tranas. Barnis. 
Alė. Pas. Tvarkys. Šukos. Būti. Ten. 
Atsisakyti.
Horizontaliai: Kiaušinis. 
Begonija. Kapt. Armėnai. Rilis. 
Utenas. Akras. Tikis. Šo.  
Likimas. Te. Amas. VN. Dinamonas. 
Ba. Senatas. Para. Rusai. Verkt. 
Rob. Garnys. Anita. Gailisi. Masė. 
Rudas. Kas. Saras. Ša. Pedalas. UK. 
Katilėlis. Aky. Ritos. Aplot. Au ksas. 
Pasėsi.
Pažymėtuose langeliuose: 
SPrauStuKaS.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti 2 kvietimus į 
Kristupo vasaros festivalio 

kocertą  
„Didysis romantikas“

Atsakymą į kryžiažodį iki liepos 28 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio laimė-
toja Karina Prokopovič iš Vilniaus. 
Jai bus įteikti 2 kvietimai į koncertą 
„Romantiški potėpiai muzikoje“.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

 - Kas labiau patenkintas: vyras, turin-
tis šešis vaikus, ar vyras, turintis šešis mi-
lijonus litų?

- Turintis šešis vaikus.
- Kodėl?
- Tam, kuris turi šešis milijonus, vis dar 

maža.
l

Mokytoja klausia:
- Petriuk, va, jei aš sakau: „Aš buvau 

turtinga“, tai - praeitis. Bet jei aš sakau: 
„Aš - graži“, - tuomet kas bus?

- Tiesiog paprasta fantazija, tamsta mo-
kytoja...

l

Kalbasi du darbininkai. Vienas sako:
- Turiu gerą ir blogą naujieną. Nuo ku-

rios nori pradėti?
- Nuo blogos.
- Aš buvau pas direktorių ir jis mane 

atleido iš darbo.
- O kokia gera?
- Gera naujiena, kad tave taip pat atleido.

l

Programuotojas baigė mokslus ir nuėjo 
įsidarbinti. Naujasis darbdavys, vos jį pa-
matęs, iškart ėmė jautį už ragų:

- Jūs esate stiprus programuotojas?
- Na, kaip čia pasakius...

- Sakykite tiesiai: taip ar ne?
- Taip.
- Gerai, priimu jus į darbą. Nešiosite 

kompiuterius.
l

- Mama, vakar Tomas atėjo į mokyklą 
nesiprausęs, ir mokytoja už tai jį išvarė namo.

- Ar tai padėjo?
- Taip, šiandien pusė mokinių atėjo ne-

siprausę.
l

Pardavėjas:
- Šis kompiuteris padarys už jus pusę darbo.
Blondinė:
- Tada aš paimsiu du.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

EP
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PUOTA. Vengrijos nacionalinio 
cirko drambliams už įspūdingą 
pasirodymą Budapešte  
atsidėkota šaunia vakariene.

APSAUGA. Moterys Kinijoje ypač vertina baltą 
veido odą, tad visaip stengiasi veidą apsaugoti 
nuo saulės. Pastaruoju metu paplūdimiuose 
ypač išpopuliarėjo vadinamieji veido bikiniai.


