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„nailbar“
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Operos solistė Ieva PrudnIkOvaItė (30) 
prisipažįsta, namų šeimininkės vaidmuo ne 
jai. rutina ir buitis - bene didžiausi daini-
ninkės priešai. Galbūt dėl to prieš porą me-
tų su dirigentu Modestu Pitrėnu dukrelės 
veronikos susilaukusi Ieva namie neužsibu-
vo. Lankstus darbo grafikas jai leidžia sėk-
mingai derinti karjerą ir motinystę. tačiau 
išskirtiniu talentu apdovanota dainininkė 
įsitikinusi, kad vaikas turi turėti mamą ša-
lia, todėl jei reikės, ji pasiruošusi atsisakyti 
net ir svarbiausių darbų.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kristupo vasaros festivalyje atliksite 
ispaniškos muzikos programą „Karmen 
kodas“. Kas jus sieja su šia šalimi ir šia 
aistringa asmenybe?

- „Karmen kodas“ - tai mano su bičiuliais 
„4Tango“ surastas organiškiausias priėjimas 
prie ispaniškos muzikos. Čia nebus arijų ar 
sudėtingų vokalinių ciklų. Tai kūriniai, kurių 
kiekvienas pasakoja vis kitą istoriją, atskleidžia 
vis kitą emociją, tačiau alsuoja ispanišku tem-
peramentu. Karmen - moters portretas. Mo-
ters, kuri gali būti visokia. Tiek aš, tiek kiek-
viena klausytoja gali susitapatinti su ja per sa-
vo prizmę. Norisi muzika perteikti Ispanijos 
pakrantės kvapą, flamenko šokėjo žvilgsnį, san-
dalų aidą grįstoj gatvelėj...

„LaisvaLaikio“ interviu

4

n Ieva Prudnikovaitė gimė 1983 m.

n 2008 m. baigė magistrantūros studijas Lietuvos 

muzikos ir teatro akademijoje

n 2011 m. liepą ištekėjo už dirigento Modesto 

Pitrėno
n 2012 m. kovą susilaukė dukters Veronikos

DOsJĖ

I.Prudnikovaitė, 
arba S.Rachmaninovo  
koncertas fortepijonui Nr.3
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Moteriai svarbu 
pasijusti 
reikalinga ne tik 
naMuose, bet ir 
kažkur kitur
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Kokių tipažų vaidmenis jums leng-
viausia atlikti scenoje?

- Kartais padeda režisieriaus vizijos, o 
kartais tenka pasikliauti intuicija. Būsiu atvi-
ra: Karmen charakteris - vienas sudėtingiau-
siai įkūnijamų. Ko gero, dėl ypatingo operos 
populiarumo - tai tarsi vienas didelis šlageris. 
Yra begalė šio vaidmens interpretacijų, todėl 
atrasti kažką naujo, savo, individualaus nėra 
taip jau paprasta. Išversti savo odą, išgriebti 
seksualumą, moteriškumą, brutalumą, lauki-
nį pradą įdomu, tačiau sudėtinga. Komfortiš-
kiau jaučiuosi įkūnydama kiek neįprastesnius 
moteriškus ar net vyriškus charakterius.

- Kaip ruošiatės vaidmenims? Ar po 
repeticijos uždarius teatro duris pamirš-
tate apie vaidmenį, ar darbą nešatės na-
mo?

- Visuomet stengiuosi darbo ir asmeninio 
gyvenimo nesuplakti į vieną masę. Darbas 
telieka darbu, o ne tikslu ar priklausomybe. 
Žinoma, neišvengiami savianalizės ir savipla-
kos procesai smegenyse vyksta. (Šypsosi.) Be 
jų, ko gero, nebūtų tobulėjimo.

- Karmen vaidmenį atliksite ne pirmą 
kartą. Ar ilgainiui atliekamas tas pats 
vaidmuo netampa tam tikra rutina?

- Karmen - iš tiesų dažniausiai mano atlie-
kamas vaidmuo. Teko įkūnyti šią moterį ketu-
riuose skirtinguose pastatymuose. Rutina gali 
aplankyti tiek buityje, tiek darbe. Tačiau žino-
dami, kad nuo jos nepabėgsime, stengiamės ją 
prisijaukinti. Taip ir kūrybinėje rutinoje - sten-
giesi atrasti vaidmenį kiekvienąkart iš naujo.

- Į darbus po motinystės atostogų grį-
žote prieš pusantrų metų. Kaip sekasi 
derinti darbą ir vaiko auginimą?

- Kol kas motinystės ir darbo derinimas 
pranoko mano lūkesčius. Sekasi puikiai, pa-
vyksta visur spėti, įvyko dvi man svarbios ir 
sėkmingos premjeros. Didžiausias minusas, 
kad su dukra būname ne Lietuvoje (paskuti-
nį pusmetį Ieva praleido Vokietijoje - aut.
past.). Tačiau įsisąmoninus faktą, jog tai - tik 
laikinos gyvenimo sąlygos, jos netampa prie-
žastimi nepabandyti. Kol Veronika maža, ga-
lime kartu keliauti. Modestas dažnai būna su 
mumis, turime nuostabią auklę. Manau, mo-
teriai svarbu pasijusti reikalinga ne tik na-
muose, bet ir kažkur kitur.

- Kaip pasikeitusi grįžote į didžiąją 
sceną?

- Motinystė keičia iš pagrindų. Tai gra-
žiausia, kas gali nutikti. Kartu tai sudėtin-
giausias ir atsakingiausias darbas. Staiga su-
voki: kad ir kokia įdomi, daug žadanti, svai-

gulinga tavo specialybė, ji niekada nebus 
svarbesnė už tavo vaiką. Tu jai nebetarnauji, 
o ja naudojiesi saviraiškai.

- Gal dukrytė jau irgi rodo polinkį mu-
zikuoti, dainuoti?

Staiga Suvoki: kad 
ir kokia įdomi, 
daug žadanti, 
Svaigulinga tavo 
Specialybė, ji 
niekada nebuS 
SvarbeSnė už tavo 
vaiką

Pastarąjį pusmetį Vokietijoje praleidusi 
Ieva Prudnikovaitė prisipažįsta - nors 
gyvenimas Lietuvoje daug turiningesnis, 
darbo sąlygos Vokietijoje priimtinesnės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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- Veronika puikiai jaučia ritmą, dainuoja 
daineles, Lietuvos himną. Tačiau noriu pati-
kinti, kad niekas pedagogiškai jos polinkių 
neseka. (Šypsosi.)

- Kaip ji reaguoja matydama jus arba 
tėtį ant scenos?

- Stengiamės buvimo ant scenos nesu-
reikšminti ir vaikui neperduoti nereikalingo 
jaudulio. Teturi ji nerūpestingą vaikystę be 
„si bemolių“.

- Kokių pasiūlymų teko atsisakyti dėl 
šeimos, namų gerovės?

- Jų dar teks atsisakyti ateityje. Esu 
tvirtai įsitikinusi, kad vaikas privalo turėti 
namus ir mamą šalia. Noriu matyti augan-
čią, besimokančią dukrelę. Ir tikrai ne per 
„Skype“.

- Kartą minėjote, kad namų šeiminin-
kės vaidmuo ne jums. Ar šiandien jau-
čiatės realizavusi save scenoje?

- Tikrai taip. Ir dabar, tapusi mama, dar 
kartą pasitikrinau, kad namų šeimininkės vaid-
muo ne man skirtas. Buitis mane dusina. Man 
reikia pokyčių, judėjimo, veiklos. Saviraiškai 
muzikinėje erdvėje nėra ribų. Esu už ieško-
jimus ir improvizavimą. Čia svajonių neturiu. 
Turiu tikslus. O svajones pasilieku asmeni-
niam gyvenimui.

- Kokių charakterio savybių reikia, 
kad išliktum Lietuvos ir pasaulio operos 
muzikos scenose?

- Sudėtinga atsakyti. Kartais sekasi kuk-
liems, mieliems, draugiškiems, kartais išlošia 
veržlūs, drąsūs, akiplėšiški. Manau, labai 
svarbu pasitikėjimas savimi ir nuoširdumas. 
Žiūrovas visuomet jaučia blefą.

- Jei reikėtų save apibūdinti kaip ko-
kį nors muzikos kūrinį. Koks kūrinys tai 
būtų?

- S.Rachmaninovo koncertas fortepijonui 
Nr.3.

- Koks laisvalaikis jums yra geriau-
sias?

- Man svarbiausia nesėdėti vienoje vieto-
je. Kitaip tariant, svarbu lokacijos rotacija.

- Kurį laiką gyvenote Vokietijoje, kuo 
skiriasi gyvenimas ten ir čia?

- Dabar atostogos, todėl su šeima laiką lei-
džiame Lietuvoje. Paskutinį pusmetį praleidau 
Vokietijoje - Eseno „Aalto“ operos teatre. Gy-
venimas profesine prasme buvo tikrai intensy-
vus, todėl visą laiką svarbiausi buvo tik du da-
lykai - dukra ir teatras. Lietuvoje yra tėvai, 
draugai, mėgstamos vietos - gyvenimas čia daug 
spalvingesnis ir turiningesnis. Tačiau apgailes-
taudama turiu pripažinti, kad darbo sąlygos Vo-
kietijoje yra priimtinesnės. Žaviuosi teatro prin-
cipu išlaikyti labai aukštą muzikinio atlikimo 
kokybę ir repertuaro formavimu.

- O kuo skiriasi koncertavimas Lie-
tuvoje ir svetur?

- Ak, svetur lengviau. Ten tu esi atlikėja ir 
tave vertina tik pagal tavo darbo rezultatus. 
Lietuvoje esi dar ir žmona, dukra ir t.t. Čia vi-
suomet jaučiu didesnę atsakomybę ir jaudulį.

- Pacituosiu jūsų žodžius 2010 m. in-
terviu: „Būtų gerai, kad po dešimties 
metų turėčiau namą netoli Vilniaus, gra-
žiame gamtos kampelyje, kuriame tilptų 
ir mano tėvai.“ O vaikai? „Žinoma, ir 
kokie penki vaikai.“ Ar planai ir svajonės 
nepasikeitė?

- Na, matyt, tuomet buvau sumaniusi pa-
juokauti. Ką gi - tėvai, vaikas ir sodyba yra. 
Netgi ir mylimas vyras yra. Vadinasi, svajonės 
jau beveik išsipildė. Trūksta tik dar keturių 
vaikų...

„LaisvaLaikio“ interviu

Visuomet 
stengiuosi darbo 
ir asmeninio 
gyVenimo 
nesuplakti į Vieną 
masę. darbas 
telieka darbu, 
o ne tikslu ar 
priklausomybe

Prieš trejus metus Ieva ir dirigentas 
Modestas Pitrėnas aukso žiedus sumainė 
po daugiau nei metų draugystės

Redakcijos archyvo nuotr.
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vestuvės

Deivydas ir Katažina 
Zvonkai meilės priesaiką tarė Medininkuose 

Saulėtą šeštadienio popietę įvyko bene laukiamiausios 
šių metų vestuvės. Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažny-
čioje Medininkuose (Vilniaus r.) aukso žiedus sumainė 
dainininkė KaTažina neMycKo (34) ir kompozitorius 
DeiVyDaS ZVonKuS (36). Po jaukios ceremonijos,  
kurios metu jaunavedžiai prisiekė vienas kitam meilę ir  
ištikimybę, laiminga nuotaka tapo Zvonkuviene.

Deivydas ir Katažina  
aukso žiedus sumainė  
po trejų metų draugystės

Eimantės JuršėnaitėS  
ir irmanto SidarEvičiauS fotoreportažas 

Jaunavedžiams laimės linkėjo ir jaunikio 
mama Janina Zvonkuvienė, šventės 
proga pasipuošusi tautiniais drabužiais
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vestuvės

Deivydas ir Katažina 
Zvonkai meilės priesaiką tarė Medininkuose 

Vestuvių dieną Katažina 
pasipuošė Liutauro 
Salasevičiaus kurta suknele
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Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimie-
ro bažnyčia santuokos ceremonijai pasirink-
ta neatsitiktinai, čia prasidėjo muzikinis Ka-
tažinos kelias. „Dievo ir kunigų dėka būda-
ma 10 metų šioje bažnyčioje pradėjau gie-
doti chore, kuriam vėliau ir vadovavau. Todėl 
su šia vieta mane sieja ypatingas ryšys. Kai 
į Medininkus atvykome su Deivydu, neliko 
jokių abejonių, kur vyks mūsų tuoktuvės“, - 
pasakojo laiminga nuotaka. 

Nedidelėje, tačiau ypač jaukioje baltose 
gėlėse paskendusioje bažnytėlėje vienas ki-
tam ištikimybę prisiekę jaunavedžiai sakė, 
kad pasižadėjo vienas kitą mylėti ir gerbti 
visą gyvenimą ir vienas kito nepaleisti. „Kaip 
sakė kunigas, visko bus, kelias nebus tik ro-
žėmis klotas, tačiau ir sunkiu metu vienas 
kitą turime palaikyti ir paguosti. Bet svar-
biausia - visą laiką laikytis už rankų, kaip lai-
kėmės  šiandien “, - sakė Katažina. Ji neslė-
pė, kad ceremonijos metu nubraukė ir 
džiaugsmo ašarą. Svečių širdys taip pat vir-
pėjo, kai psalmę giedojo pati nuotaka, vėliau 

Grupės „Pop Ladies“ narės Oksana  
Pikul-Jasaitienė (kairėje) ir Natalija Bunkė

vestuvės

Baiba Skurstene į vestuves atskubėjo 
įsikibusi draugui į parankę

Dainininkas ir 
kompozitorius 
Lukas Pačkauskas 
su žmona Vitalija
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vestuvės

ji pripažino dar niekada nejautusi tokio jau-
dulio giedodama kaip savo vestuvių dieną.

Dievo akivaizdoje šeima tapę Deivydas 
ir Katažina Zvonkai sau palinkėjo šeimos 
pagausėjimo ir tarpusavio supratimo. „Labai 
norime ir laukiame vaikų, tačiau tai Dievo 
valioje“, - sakė Deivydas. Anūkų jau laukia 
ir jo mama Janina Zvonkuvienė. Ji negailėjo 
gražių žodžių marčiai ir linkėjo naujai sukur-
tai šeimai tarpusavio supratimo. „Katažina 
labai protinga, darbšti, gera, talentinga, o ir 
mano sūnus niekada neatrodė taip gražiai 
kaip šiandien. Žinau, kad jis gerose rankose, 
tik palinkėčiau jiems kiek mažiau laiko skir-
ti darbui ir daugiau savęs atiduoti šeimai“, - 
šypsojosi tautiniais drabužiais pasipuošusi 
jaunikio motina.

Po ceremonijos jaunavedžiai dėkojo vi-
siems susirinkusiems. Šventės svečius, tarp 
kurių buvo ir daug pramogų pasaulio atstovų, 
jie pakvietė į Medininkų pilies kiemą. Vėliau 
vestuvės, kuriose netrūko ir lietuviškų, ir 
lenkiškų tradicijų, persikėlė į Belmontą.

Atlikėjas Anatolijus Oleinikas, šeštadienį 
dalyvavęs Zvonkų vestuvėse, sekmadienį su 
drauge Inga susituokė Druskininkuose

„Pop Ladies“ narė Liepa 
Mondeikaitė su širdies draugu 
Evaldu Norkevičiumi

Nuotakos draugė  
Monika Šedžiuvienė

Prodiuseris Laurynas Šeškus 
su žmona Indre Trakimaite
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veidai

Kokios patraukliausios 
ir labiausiai erzinančios antrųjų pusių savybės?
Žinomos Lietuvos moterys ir vyrai  
paatviravo, kokie priešingos lyties  
atstovų bruožai juos labiausiai traukia, o 
kokie - atstumia. Panašu, kad moterys  
labiausiai trokšta protingo ir humoro 
jausmo nestokojančio vyriškio, o vyrams 
svarbiausia - atvirumas ir pozityvumas.

Išblėsus aistrai,  
turi likti draugystė
Iliuzionistas Mantas ŽMuIdInavIčIus-
WIzard (29) įsitikinęs, kad visi reikalavi-
mai, keliami ieškomai antrai pusei, gali  
pasikeisti, kai tik sutinki tą tikrąjį žmogų, 
kai yra cinkelis. 

„Kiekvieno žmogaus reikalavimai yra 
skirtingi, pats laimingų santykių įsivaizdavi-
mas skiriasi. Man svarbu, kad mergina, kuri 
galbūt tiktų būti ta vienintele, pirmiausia bū-
tų gera draugė. Turi sutapti ir intelektas, ir 
interesai. Viskas priklauso nuo to, kam ko 
reikia. Vieni poroje gali tylėti, o kiti nori nor-
maliai bendrauti. Aš kartais juokauju, bet man 
reikia, kad žmogus Pablą Pikasą nuo Platono 
galėtų atskirti. O jei tokia užduotis yra neį-
gyvendinama, tai gal ir smagu pabendrauti, 
bet toks žmogus niekada nebus gyvenimo 
partneris. Jeigu vienas poroje yra baigęs ke-
turias klases, o kitas du aukštuosius, realu, 
kad nelabai tie jų santykiai įmanomi. Aš nesu 
kategoriškas, bet turiu tokį įtarimą“, - svars-
tė Mantas. Pasak jo, svarbu bent jau domėtis 
panašiais dalykais. Rasti žmogų, su kuriuo 
gali matytis du tris kartus per savaitę, nėra 
sunku, tačiau rasti tą, su kuriuo turėsi būti 
kiekvieną dieną - nelengva. Iliuzionisto ma-
nymu, aistros bėgant laikui išblėsta, tad turi 
likti draugystė, gilesniu dvasiniu kontaktu 
paremti santykiai.

Apie tai, kiek santykių sėkmę lemia iš-
vaizda ar tikėjimas, kad žmogų galima pakeis-
ti, performuoti jo įpročius, Mantas atsiliepė 
gana kritiškai. „Nemanau, kad plaukų, akių 
spalva ar svorio santykis yra lemiami veiks-
niai kuriant ilgalaikius santykius. Protingas 
žmogus niekada nesivadovautų tokiais krite-
rijais. O dėl pasikeitimo, nenoriu nieko liū-
dinti, bet aš esu labai skeptiškai nusiteikęs 

prieš tokius pareiškimus, kaip „aš jį pakeisiu, 
išmokysiu, atpratinsiu, pripratinsiu, išauklė-
siu“. Aš, kaip psichologas, galiu pasakyti, kad 
žmonės keičiasi labai sunkiai. Tai siūlyčiau 
susitaikyti su kito žmogaus charakteriu, kar-
tu apsišlifuoti kampus, nes pakeisti žmogų 
yra beveik neįmanoma. Arba tinka tas varian-
tas, kuris yra šalia, arba ne. Jokių ten „išaugs, 
susiformuos“ ir panašiai“, - sakė M.Žmuidi-
navičius.

kas traukia?

1. Charakterio švelnumas.
Mėgstu, kai žmogus spinduliuoja gerą 

energiją, švelnumą.
2. Atvirumas.

Turiu galvoje draugiškumą, o ne visų gy-
venimo detalių atskleidimą kam nors.

3. Pozityvumas.
Gerą nuotaiką spinduliuojantis žmogus 

visada atrodo net fiziškai gražesnis.

kas atstumia?

1. Tuštybė.
Tai man asocijuojasi su dvasios skurdu ir 

bukumu.
2. Kategoriškumas.
Tokie buki nusistatymai kaip „aš niekada 

pirma nerašau“ ir panašiai. Reikia mokėti bū-
ti lankstiems. Kinai turi posakį „kieta vaza 
greitai dūžta“.

3. Pasipūtimas.

Mantas Žmuidinavičius-Wizard 
kartais juokauja, kad mylimas 
žmogus turėtų gebėti bent Pablą 
Pikasą nuo Platono atskirti

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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A.Štukytė 
nemėgsta 
karštakošių
Aktorė AušrA štukytė (35) prisipa-
žįsta - ji vertina tas priešingos lyties 
atstovų savybes, kurių neturi moterys. 
Jei moterys dažniausiai vadovaujasi 
emocijomis, jai patinka, kai vyrai vado-
vaujasi racionaliu protu. karštakošiai, 
apsileidę ir humoro jausmo stokojan-
tys vyriškiai aktorės nesužavėtų.

kas traukia?

1. Brandi vyro ramuma.
Tai visai nereiškia, kad man patinka 

lėti vyrai. Ramus vyras parodo savo in-
telekto lygį, savigarbą ir savivertę, jis 
nėra karštakošis, jis lengvai išsisuka iš 
bet kokios situacijos, nes, užuot vadova-
vęsis emocijomis, veikia racionaliai.

2. Humoro jausmas.
Be abejo, tai skonio reikalas - vienai 

gali būti juokinga, o kitai - ne. Humoro 
supratimas turi atitikti abiejų žmonių in-
telektą ir pomėgius.

3. Rūpinimasis savo išvaizda, bet 
ne fanatiškai.

Tai yra ir higiena, ir stilius. Patinka, 
kai vyras išoriškai moka save parodyti 
taip, kaip jis jaučiasi viduje.

kas atstumia?

1. Infantilumas.
2. Agresija.
3. Arogancija.
Tokie vyrai atrodo paviršutiniški.

Aktorei Aušrai Štukytei patinka, kai 
vyrų išvaizda atitinka jų vidinę būseną

Redakcijos archyvo nuotr.
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Vienoje vietoje nenustygstanti dainininkė 
ir televizijos laidų vedėja Dileta Meškaitė 
(23) tokio ar bent jau panašaus aktyvumo 
reikalautų ir iš savo antrosios pusės. lėta-
pėdžiai vaikinai - ne jai. Merginos dėmesį 
patrauktų humoro jausmas, dėmesys ir sal-
dūs žodžiai.

kas traukia?

1. Humoro jausmas.
Ši savybė man yra labai svarbi. Humoro 

nebuvimas, manau, vienas iš primityvumo 
požymių.

2. Džentelmeniškumas, dėmesingu-
mas.

Mėgstu dėmesį. Žinoma, viskas proto ri-
bose.

3. Iškalba.
Moterys myli ausimis, o jei dar girdi aiš-

kiai dėstantį mintis ir žinantį ką kalba protin-
gą vyrą... ech.

4. Šiek tiek paslaptingumo.
Atvirumas yra labai gerai, bet visko, kas 

ir kaip buvo anksčiau, galima ir neišduoti.
5. Vyriškumas.

kas atstumia?

1. Flegmatiškumas, lėtapėdiškumas.

Esu hiperaktyvi, tad, manau, aišku, kodėl 
tokia savybė manęs nesužavėtų.

2. Arogancija, kategoriškumas.
Sunku bendrauti su tokiu žmogumi, tai 

tikrai atstumia.

3. Abejingumas.
4. Netvarkingumas.
Tik ne vyras su purvinais batais!
5. Vyrai „pletkininkai“.
Nemėgstu gyventi kitų žmonių gyvenimų.

D.Meškaitė 
nepakenčia vyrų su 
purvinais batais

]kas traukia?

1. Protas.
2. Užsispyrimas, tikslo sie-

kimas.
Man patinka, kai vyras žino, 

ko nori, ir nesiblaško kaip mote-
rys nuo vieno tikslo prie kito. 
Mėgstu tokius vyrus avinus. 
(Šypsosi.)

3. Vyriškumas.
4. Aukšti vyrai.
Kadangi pati esu žemo ūgio, 

mano dėmesį traukia aukšti, pla-
čių pečių vyrai.

5. Akys.
Man patinka gilios, daug ką 

sakančios akys. Nepatinka tuš-
čios akys, į kurias žiūri ir nieko 
nematai.

6. Stilius.

kas atstumia?

1. Pasakų sekėjai.
Nepatinka tokie vyrai, kurie 

daug kalba, bet mažai daro.
2. Nevalos.
Gal per daug prisižiūrėti ne-

reikia, kiek tai daro moterys, bet 
man patinka tvarkingi vyrai.

E.Sašenko: mėgstu vyrus avinus
Dainininkė eVelina Sašenko (27), paklausta apie patraukliausius 
priešingos lyties atstovų bruožus, net nemirktelėjusi atsakė, kad ją 
sužavėti gali tik aštrus protas ir tvirtas charakteris. Be to, merginos 
akį patraukia aukštaūgiai vaikinai.

Diletą Meškaitę atstumia 
vyrai „pletkininkai“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Eveliną Sašenko 
traukia aukšti vyrai

Redakcijos archyvo nuotr.
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Vaidas Baumila įsitikinęs, kad pakeisti 
žmogaus, jo įpročių neįmanoma

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Individualios psichologijos konsultantė, vei-
dotyros specialistė Eglė PElIEnė tikina, kad 
mūsų keliami reikalavimai dažnai per aukšti.

- Kiek realūs mūsų keliami reikalavimai 
antrai pusei?
- Tai tikriausiai priklauso nuo žmogaus, tačiau 
paskutiniu metu reikalavimai antrai pusei yra 
gerokai pakelti. Dabar labai dažnai tiek vyrai, tiek 
moterys akcentuoja aukštus reikalavimus, ypač jeigu 
ieško tobulo atitikmens poroje sau pačiam. Sąraše 
partneriui meilė, jausmai, pagarba kažkodėl nueina 
į antrą planą, o pirmąsias vietas užima tokie reika-
lavimai kaip „turtingas, išsilavinęs, garantuotas dėl 
ateities, galintis pasirūpinti vaikais, mokantis gamin-
ti...“ Tas sąrašas susideda iš kokių 20 punktų. O 
realybėje taip nėra, toks tobulas žmogus greičiausiai 
neegzistuoja. Jeigu apsuktume tą sąrašą ir jo punk-
tus turėtų atitikti tas žmogus, kuris tuos reikalavimus 
kelia, vargu ar jis pats būtų toks tobulas. Jeigu mes 
save laikome idealiu, tai jau iškreiptas savęs suvoki-
mas. O kodėl tų reikalavimų tiek daug? Neretai kita-
me žmoguje mes stengiamės projektuoti ir gauti iš 
jo tai, ko mums patiems trūksta, galbūt viskas vyksta 
net pasąmonėje. Jeigu patys turime kokių nors 
minusų, norime, kad partneris juos kompensuotų.

- Ar galima tikėtis, kad partneris dėl 
santykių pasikeis?
- Ne, mes negalime žmogaus pakeisti, tai daryti gali 
tik jis pats. Čia jau utopija. Daug lemia ir tai, kokią 
patirtį, tradicijas atsinešame iš šeimos, gyvenimo. 
Vienas ar kitas smulkmenas, kol dar yra aistra, galime 
toleruoti, bet vėliau pritrūkstame kantrybės ir labai 
nusiviliame, nes pamatome normalų žmogų, tokį, 
koks jis yra, o toks, pasirodo, jis mums nepatinka. 
Deja, visada kartojame tą patį scenarijų: paliekame 
žmogų, nes jis nepatenkino mūsų lūkesčių, ir ieškome 
kito manydami, kad tas tai jau atitiks daugiau sąrašo 
punktų. Vėl panyram į aistrą ir per rožinius akinius 
nebematome tikrojo žmogaus, kuris yra šalia. Ir, 
užuot dirbę su šiais santykiais, mes nuo jų bėgame 
ieškoti geresnių. Labai svarbu ir tai, ar subręstame, 
laikui bėgant, kompromisams, ar ir toliau gyvename 
beatodairiškai siekdami tik savo gerovės.

- Ką daryti, kad santykiai būtų sėkmingi?
- Taigi įsileidus į savo gyvenimą žmogų, derėtų jį 
stengtis pažinti iš visų įmanomų pusių, susipažinti su 
jo mąstymu, savybėmis, įpročiais, norais ir stengtis 
rasti bendrą kalbą. Ir visuomet reikia kelti klausimą, kiek 
mes galime toleruoti blogas ar mums nepatinkančias 
partnerio savybes. Jeigu atrodo, kad su tuo niekaip 
negalėtume susigyventi, per laiką santykiai tik prastės. 
Santykiuose keičiasi, tobulėja abu partneriai, jei taip 
nėra - santykiai pasmerkti liūdnai pabaigai.

specialisto komentaras

Pasak jo, žmogui reikia suteikti galimybę 
siekti savo tikslų, džiaugtis pasiekimais, leis-
ti turėti pomėgių ir vienas kitą įkvėpti, o ne 
reikalauti ar bandyti jį pakeisti.

V.Baumila mano, kad pakeisti žmogaus, 
jo norų, įpročių ar mąstymo neįmanoma ir 
tam visai nėra jokio reikalo. „Žmones pamils-
tame tokius, kokie jie yra, o vėliau, įsibėgėjus 
santykiams, kartais mėginame juos keisti sau 
palankesne linkme, paversti juos kitokiais. 
Čia ir yra didžiausia problema. Manau, kad 
daugeliu atvejų, norėdami sužavėti antrąją 
pusę, elgiamės pagal kito žmogaus norimą 
modelį - pasakyk man, kas tau patinka, ir aš 
taip elgsiuos. O kai jie baigia elgtis taip, kaip 
iš jų reikalaujama, pavargsta apsimetinėti, 
grįžta į pradinę padėtį - savo tikrąjį aš. Manau, 

kad žmonės nesikeičia ir nereikia, kad jie 
keistųsi“, - sakė Vaidas.

kas traukia?

1. Atvirumas.
2. Nuoširdumas.
3. Pasitikėjimas.
4. Humoro jausmas.

kas atstumia?

1. Spaudimas.
Tai krūva įvairių reikalavimų ir spaudimas 

juos įgyvendinti. O nuo spaudimo žmonės bėga.
2. Įprotis meluoti.
3. Nepasitikėjimas.

Parengė Ringailė STULPINAITĖ  
ir Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Vaidas Baumila: žmones pamilstame  
tokius, kokie jie yra
„O kam tie reikalavimai reikalingi? Reikia rasti tokį žmogų, kuriam nereikėtų kelti jokių 
reikalavimų. Žmonės, kurie vienas iš kito per daug reikalauja - skiriasi. Svarbiausia yra 
pasitikėti vienas kitu ir būti nuoširdiems“, - svarstė dainininkas VaidaS Baumila (27). 
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Man automobilis, viena vertus, yra tik 

transporto priemonė, kita vertus, man svar-
bu, koks jis. Taigi svajonių automobilių turiu 
daug. Šiuo metu vairuoju tokį, kuris yra kaip 
pereinamasis pagal mano svajones - visurei-
gis. Jis iš tokių parketinių džipų, pats džipiš-
kiausias. Jeigu pradėčiau vardyti svajonių au-
tomobilius, jų būtų tikrai ne vienas ir ne du. 
Vienas jų būtų sportinio tipo, kitas - džipas, 
trečias būtų ekonomiškas, skirtas važinėti 
mieste, ketvirtas - kabrioletas, penktas - koks 
nors klasikinis „Mercedes“, na, o šeštas - 
„Shelby Mustang“. Tų svajonių automobilių 
tiek daug dėl to, kad nėra visko viename. Kol 
gyvenu užmiestyje, mano svajones labiausiai 
atitinka dabartinis mano automobilis. 

- Ekstremaliausia situacija, nutikusi 
vairuojant?

- Nežinau, gal tokios net nebuvo. Yra bu-
vę avarinių situacijų, bet nevadinčiau jų labai 
ekstremaliomis. 

- Esate greičio mėgėja ar rami vai-
ruotoja?

- Per visą laiką, kiek vairuoju, aš jau turėjau 
dvi sportines mašinas, vieną jų turėjau dar bū-
dama 19-20 metų ir greitį tikrai mėgau. Tačiau 
su protu, nelaksčiau lyg galvą pametusi. Dabar 
vairuoju ramiau, tačiau tai nereiškia, kad pra-
dėjau kažko bijoti. Vairuoju pagal visas eismo 
taisykles, bet drąsiai. Vis dėlto nesu iš tų kelių 
erelių. Neturiu aš problemų nei kur nors nu-
važiuoti, nei prisiparkuoti, važiuoti naktimis. 

- Kur ir kada važiuoti smagiausia?
- Aš apskritai mėgaujuosi važiavimu, to-

dėl, turbūt kaip ir visi, labai nemėgstu auto-
mobilių spūsčių. Labai mėgstu keliauti auto-
mobiliu ir ateityje norėčiau tokiu būdu pake-
liauti po Europą. Automobiliu keliauti bet kur 
ir bet kada yra gerai dėl to, kad nesi nuo nie-
ko priklausomas, kur nori, ten važiuoji, kai 
nori - sustoji. O vieną kokią nors vietą išskir-
ti būtų sunku, visa mūsų šalis yra pasakiškai 
graži. Visur dar nebuvau tikriausiai. Smagu 
važiuojant grožėtis gamta. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdama naują automobilį?

- Na, dabar, kaip ir minėjau vairuoju visu-
reigį, kuris neryja daug kuro, yra gana eko-
nomiškas, nes dyzelis. Svarbu, kad automo-
bilis būtų juodos spalvos, nes juodi man gra-
žiausi. Taip pat reikia, kad automobilio salo-
nas būtų odinis, nes aš vežiojuosi šunis, tad 

kitos medžiagos netinka. (Šypsosi.) Be abe-
jonės, svarbu, kad būtų geras pravažumas. 
Beje, aš jau esu pakeitusi 8 automobilius ir 3 
motociklus.

- Ko vairuodama niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Miegoti. Galiu ir pasidažyti, pavalgyti. Te-
lefonu be laisvų rankų įrangos kalbėti, žinoma, 
jau nebegalima. Viskas įmanoma, kas daroma 
protingai ir saugiai. Yra žmonių, kurie vairuo-
dami net muzikos klausyti negali, nes juos per 
daug blaško, tačiau, jeigu tu esi garantuotas, 
kad viskas bus gerai, tai kodėl gi ne...

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

- Labiausiai nervina tuomet, kai negali nu-
spėti kito vairuotojo manevrų kelyje, kai laiku 
neparodomi posūkiai arba jie parodomi, tačiau 
vairuotojas niekur nesuka. Taip pat nemėgstu, 
kai vairuotojai „šliaužia“, turiu galvoje - va-
žiuoja gerokai lėčiau, nei yra leistinas greitis, 
ir dar antra juosta. Kartais tiesiog atrodo, kad 
žmonės pamiršta žiūrėti į veidrodėlius. 

- Gėdingiausias epizodas jūsų vaira-
vimo istorijoje?

- Esu kažkada atbuliniu aikštelėje kažkam 
įvažiavusi. Bet man dėl to visai negėda. (Šyp-
sosi.) Aš kažkaip dažniausiai išsikapstau iš 
tokių situacijų. 

- Ar mokėtumėte pati pakeisti auto-
mobilio padangą?

- Žinoma, esu ir pakeitusi. Jeigu kelyje 
baigiasi degalai, irgi nedarau tragedijos. Galiu 
nueiti iki degalinės su bakeliu, prisipilti dega-
lų ir grįžusi pripilti į automobilį. Galiu pama-
tuoti ir tepalų lygį, įsipilti aušinimo skysčio. 
Patempti automobilį, įsikrauti akumuliatorių - 
man nėra problema. Jeigu man kas nors pa-
rodytų, pamokytų, aš ir daugiau ką nors pasi-
daryčiau pati. Su technika aš bėdų neturiu. 

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

- Procentiškai vyrai vairuoja geriau, nors 
moterys, rodos, yra atsargesnės. Bet kartais 
jų veiksmai yra nenuspėjami. Aš nemėgstu 
vairuojančių moterų ir net laikydama vairavimo 
teises esu sau pasižadėjusi, kad jeigu vairuosiu 

Saulė Rinkevičiūtė   nemėgsta vairuojančių moterų

Jau dešimtmetį vairuojanti smuikininkė Saulė Rinkevičiūtė (28) sako, kad kelyje jau-
čiasi pakankamai drąsiai. Moteris pasitiki savo vairavimo įgūdžiais ir nors greičio nebijo, 
sako, jog viską reikia daryti protingai ir saugiai. Saulė netgi svajoja leistis į kelionę po 
europą  automobiliu ir vairuoti norėtų pati.
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kaip „boba“ - nevairuosiu visai. (Juokiasi.) Tie-
siog aš manau, kad kritinėje situacijoje vyro 
logika padiktuos geresnį sprendimą, o moteris 
gali pradėti spiegti ir paleisti vairą iš rankų. 

- Tolimiausia kelionė automobiliu?
- Iki Maskvos pirmyn ir atgal. Patikėkite, 

kai pavairuoji Maskvoje, tai čia jau beveik 
niekas nebestebina. Maskviečiai vairuoja la-
bai agresyviai, bet neblogai. Toks įspūdis, kad 
jie turi penkias akis. 

- Kas visuomet privalo būti moters 
automobilyje? 

- Telefonas ir įkroviklis. Jeigu kas nors 
atsitiks ir negalėsiu pati išsikapstyti, galėsiu 
bent jau kam nors paskambinti. 

l Šiuo metu vairuoja: „Nissan X Trail“

l Svajonių automobilis: tokie bent šeši - nuo 

sportinio iki klasikinio

l Greičio rekordas: 240 km/h

l Eismo įvykių skaičius: 2-3

l Vairavimo stažas: 10 metų

Dosjė

Saulė Rinkevičiūtė   nemėgsta vairuojančių moterų
Saugų greitį mėgstanti Saulė 

Rinkevičiūtė per dešimtmetį jau 
yra pakeitusi 8 automobilius  

ir 3 motociklus

Saulė Rinkevičiūtė tikina, kad jeigu kelyje 
pasibaigtų kuras, tragedijos ji nedarytų. 

Moteris moka ne tik pakeisti automobilio 
padangą, bet ir pamatuoti tepalų lygį, įsipilti 

aušinimo skysčio ar įkrauti akumuliatorių
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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- Kas paskatino imtis nuosavo inter-
netinio projekto?

- Mano profesija nulėmė ir mano veiklos 
pasirinkimą. Šiaulių universitete įgijau informa-
tikos inžinerijos bakalauro laipsnį, o vėliau Kau-
no technologijos universitete ir magistro. Dar 
studijuodamas Šiauliuose pradėjau dirbti infor-
matikos srityje, tad idėjos gimimas susijęs su 
darbu. Tiesiog tuo metu įgyvendinant įvairius 
savo ir klientų projektus, dažnai prireikdavo 
programos, leidžiančios gyvai bendrauti su tin-
klalapių lankytojais. Nemokamo įrankio, vei-
kiančio ir lietuvių kalba, rasti nepavyko, tad 
kilo idėja sukurti tokį įrankį. Taigi 2009 metais  
atostogaudamas sukūriau sistemą, leidžiančią 
tai padaryti. Tačiau kūriau ir plėtojau ir daugiau 
projektų, o šį kiek primiršau. Nors programa 
nebuvo tobulinama, vartotojai lankėsi puslapy-
je, todėl prieš pusantrų metų nutariau ir vėl 
imtis šio projekto ir pasižiūrėti, kas iš to išeis.

- Kokia tai programėlė ir kuo ji nau-
dinga žmonėms?

- „Live Helper Chat“ - atviro kodo progra-
ma. Tai reiškia, kad, priešingai nei komercinių 
sistemų, šios sistemos kompiuterinį kodą ga-
li atsisiųsti ir modifikuoti visi norintys. Bend-
ruomenė gali prisidėti prie produkto tobulini-
mo, jį parsisiųsti ir pritaikyti savo poreikiams. 
Šią programėlę lengvai galima įdiegti bet ku-
rioje svetainėje. Ji leidžia interneto parduotu-
vių, paslaugų platformų ar net valstybinių įs-
taigų darbuotojams gyvai bendrauti su lanky-
tojais programėlės susirašinėjimo lange. Kli-
entui parašius klausimą pagalbos laukelyje, 

tinklalapio administratoriai iš karto gauna pra-
nešimą savo kompiuteryje ir gali pradėti po-
kalbį. Pagrindinis „Live Helper Chat“ prana-
šumas verslui - galimybė darbuotojams iš kar-
to atsakyti į lankytojų klausimus, konsultuoti 
apie parduodamas prekes, paslaugas ir nedel-
siant suteikti pagalbą. Tokiu būdu internetinis 
bendravimas tampa toks efektyvus, kaip ir 
bendraujant gyvai. Programa tinka ir smul-
kioms,  ir didelėms įmonėms. 

- Sukūrėte sistemą ir įkėlėte į inter-
netą, o kaip pritraukėte vartotojus?

- Tiesą sakant, nieko ypatingo nedariau. 
Internete yra tinklalapiai, kurie reklamuoja 
atviro kodo nemokamas programas. Keliose 
svetainėse paskelbiau informaciją apie savo 
produktą ir vartotojai patys jį susirado. Žmo-
nės, kuriems panašios programos yra reika-
lingos, patys domisi ir ieško. Taigi mano už-
duotis nebuvo sudėtinga.

- „Live Helper Chat“ - populiariausia 
pasaulyje tokio pobūdžio programa. Ar 
daug analogų pasaulyje ji turi?

- Komercinių analogų yra daug, tačiau ne-
mokamų atviro kodo žinau vos dvi. Bet „Live 
Helper Chat“ yra pranašesnė, nes viena iš jų 

yra nebetobulinama, kita turi gana mažai ga-
limybių, o mano kuruojama sistema tiesiog 
turi daug funkcijų ir galimybių. 

- Dauguma vartotojų užsieniečiai?
- Taip, daugiausia vartotojų yra Indijoje, 

tačiau, mano duomenimis, tai sudaro apie 13 
proc.  vartotojų. Geografija labai plati. Progra-
ma naudojasi Jungtinių Amerikos Valstijų, Bra-
zilijos, Vietnamo, Jungtinės Karalystės, Vokie-
tijos, Turkijos ir kitų šalių gyventojai. Varto-
tojai iš Lietuvos - mažuma. Tačiau šis projek-
tas nuo pat pradžių buvo labiau orientuotas į 
tarptautinę auditoriją. Netgi internetinė „Live 
Helper Chat“ svetainė - anglų kalba.

- Ar tiesa, kad prie šio sėkmingo 
projekto besidarbuojanti komanda - jūs 
vienas?

- Taip, su šiuo projektu dirbu tik aš. Tie-
sa, prie projekto prisideda vertėjai ir varto-
tojų bendruomenė. „Github“ puslapyje klien-
tai skelbia savo pageidavimus, idėjas. Žinoma, 
galutinius sprendimus priimu aš, tačiau jei 
pasiūlymai man pasirodo tinkami, jų realiza-
vimas - mano atsakomybė.

verslo žmonės

Kol Kas man rūpi 
ne finansinė 
grąža, o projeKto 
plėtra, Kuri 
labiausiai 
priKlauso nuo 
vartotojų

tautiečio verslas 
populiariausias
indijoje 
Programuotojas iš Šiaulių  Remigijus Kiminas (30) -  
kuklus žmogus, visuomet turėjęs nekuklią svajonę -  
sukurti ką nors, kas būtų naudinga viso pasaulio žmonėms,  
ir panašu, kad jam pavyko. Prieš keletą metų jo sukurtas  
„Live Helper Chat“ dabar yra populiariausia pasaulyje  
nemokama pagalbos interneto svetainių vartotojams  
sistema. maža to, savo pasiekimų nesureikšminantis  
vyras sėkmės pasaulyje sulaukusį informacinių  
technologijų (iT) sprendimą plėtoja pats vienas.

Remigijaus Kimino asmeninio albumo nuotr.

n Gimimo data: 1983 11 05 

n Studijos: informatikos inžinerijos magistras

n Laisvalaikio pomėgiai: stalo tenisas, 

dviračiai
n Gyvenimo kredo: nepabandęs nesužinosi

DOsJĖ
Eimantė JuRšėnaitė
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verslo žmonės

- Kokios dar atsakomybės gula ant 
jūsų pečių?

- Didžiausia atsakomybė - atsakyti į varto-
tojų laiškus. Kartais atrodo, kad jų klausimai 
niekada nesibaigia. Sunkiausia, kai klientai pa-
teikia nedaug informacijos ir man tenka bene 
atspėti, ko iš tiesų jiems reikia. Todėl ši veikla 
reikalauja labai daug kantrybės.

- O ar šiam projektui reikia daug in-
vesticijų?

- Didžiausia investicija - mano laikas ir ži-
nios. Didelių investicijų ir neieškau, nes mano 
tikslas - projekto plėtra. Man savotiškai įdomu, 
kiek dar šis projektas gali augti. Tiesa, vienas 
amerikietis norėjo nupirkti programą, bet jo 
pasiūlymą atmečiau, nors galbūt ateityje ir su-
sigundysiu rimtesniu pasiūlymu. Tačiau kol kas 
man rūpi ne finansinė grąža, o projekto plėtra, 
kuri labiausiai priklauso nuo vartotojų.

- Ar šis projektas - pagrindinė jūsų 
veikla?

- Dirbu programuotoju dviejose įmonėse, 
kurių veikla susijusi su informacinių techno-
logijų sprendimais. Be to, Šiaulių universite-
te dėstau informacinių technologijų praktiką, 
stengiuosi studentus supažindinti su šiuo me-
tu aktualiomis technologijomis ir programo-
mis. Kai aš studijavau, panašių žinių trūko, o 
dabar darbo ieškantys studentai jau yra ne-
blogai susipažinę. Svarbu ne viską mokėti, 
bet žinoti, kur rasti reikiamą informaciją. 
Stengiuosi šias žinias perduoti studentams.

- Jei dirbate ir dėstote, kiek laiko ga-
lite skirti „Live Helper Chat“?

- Šis projektas atima maždaug 2-3 valan-
das kasdien, daugiau laiko savaitgaliais. 

-  O ką pasakytumėte savo studen-
tams, norintiems plėtoti sėkmingą IT 
sprendimą ar startuolį?

- Ne visi projektai reikalauja specifinių 
žinių, baigus informatikos studijas žinių ba-
gažas - pakankamas,  tačiau panašiems pro-
jektams tikrai reikia labai daug laiko. Kaip ir 
daugeliu atvejų, kuriant programas, tinklala-
pius ir startuolius, ne viskas pavyksta iš pir-
mo karto, tad prireikia ir nemažai valios pa-
stangų nenuleisti rankų ir dirbti toliau. „Live 
Helper Chat“ pusmetį nebuvo jokios gyvas-
ties, bet vis tiek tobulinau šį projektą ir var-
totojų atsirado. Reikia žinoti, kad yra paklau-
sa, ir sukurti rinką arba gerą produktą.

- Ar pavadintumėte save verslininku?
- Greičiau entuziastu. Verslininkai daugiau 

bendrauja su žmonėmis, o man labiau patinka 
ne liežuviu malti, bet kurti ir realizuoti idėjas.

DiDžiausia 
investicija - mano 
laikas ir žinios

NamiNis gyvūNas-akmuo

Šią idėją tikrai būtų galima priskirti 
prie blogiausių verslo idėjų pasaulyje. 
Maždaug 1975 metais idėjos sumanytojas 
Garis Dalas (Gary Dahl) sugebėjo įtikinti 
milijonus žmonių, kad tai puiki mintis, ir 
tai jam uždirbo apie 15 milijonų dolerių 
(38,4 mln. litų). Tokiam gyvūnui nereikia 
priežiūros, investicijų ir dėmesio. Pasiro-
do, žmones masina naujos idėjos, nepai-
sant to, kokios kvailos jos gali būti. Dabar 
dauguma lėšų, surinktų pardavinėjant pa-
našų gyvūną-akmenį, skiriamos gyvūnų 
prieglaudoms paremti.

„sutiNku, NesutiNku“

Vienas nelaimingas amerikietis po sky-
rybų su mergina sugalvojo ir verslo idėją. 
Jis pasipiršo savo mylimajai, o ši jo pasiū-
lymą atmetė. Po nesėkmingų sužadėtuvių 
10 tūkst. dolerių  (25,6 tūkst. litų) kainavu-
sį žiedą nelaimingasis nunešė parduoti, ta-
čiau už jį jam tebuvo pasiūlyta 3500 dolerių 
(8960 litų). Nepatenkintas staigiu praban-
gos žiedo nuvertėjimu, vyriškis įkūrė in-
ternetinę parduotuvę „Sutinku, nesutinku“, 
kurioje prekiaujama vestuviniais ir sužadė-
tuvių žiedais. Visi, kurių siūlymas kurti šei-

mą nenusisekė, žiedus gali parduoti par-
duotuvėje, jos savininkui atiduodami tik 15 
procentų mokestį, kuris yra kur kas mažes-
nis nei suma, kurią gautų prabangią juve-
lyriką grąžinę. 

vietos rojuje?

Ar nenorėtumėte turėti nuosavo lopi-
nėlio danguje, kad ir visai mažyčio? Galbūt 
ir netikite pomirtiniu rojumi, bet galite 
sugalvoti atsarginį planą ir rezervuoti sau 
vietą. Vieniems ši mintis atrodo puiki do-
vana, kainuojanti vos 15 dolerių (38,4 lito), 
kitiems tai labiau primena pasityčiojimą iš 
religijos. Nepaisant to, idėja iki šiol yra 
ganėtinai populiari ir neša pelną.

visuomet šalia

Kartais netekties skausmas yra nepa-
keliamas, galbūt todėl žmonės susigundo 
labai nestandartiniais verslininkų pasiūly-
mais. Viena iš netikėčiausių verslo idėjų - 
žiupsnelį savo kremuoto artimojo pelenų 
įdėti į dailų ir stilingą pakabutį. Taip anapus 
iškeliavęs artimasis visuomet bus kartu. 

Paguodos maistas

Idėjos autorius Deividas Storkas (Da-
vid Storke) šarvojimo namuose dirbo dau-
giau nei 27 metus. Jis pastebėjo, kad ve-
lionio šeima dažniausiai paskandinama 
užuojautos gėlių jūroje, bet gėlės - labai 
laikinas dalykas ir vos po savaitės jos iš-
metamos. Todėl jis pasiūlė idėją į šermenis 
nešti ne gėlių, o namuose gamintą gardų 
maistą, kuris būtų užuojautos išraiška. Ši 
keistoka idėja prigijo, nors jo meniu patie-
kalai ganėtinai brangūs. Porcija kainuoja 
apie 60 dolerių (153,6 lito).

Parengta pagal užsienio spaudą

įdomu

keista, bet pasiteisino
Yra verslų, kurie jau ilgą laiką vienokia ar kitokia forma gyvuoja: kavinės, taksi automo-
biliai, teatrai, kinas ir panašiai. Be šių paslaugų, atrodo, jau neįsivaizduojame savo gy-
venimo. Tačiau yra verslininkų, pasiūliusių keistų ir netikėtų verslo idėjų. Gali būti sunku 
patikėti, tačiau kai kurios iš jų pasiteisino ir sumanytojams sukrovė nemažą pelną.
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vasaros stilius

Papuošalų kūrėja Agnė 
RAmonAitė-Bočkienė 
(28) gamina originalius 
papuošalus, į kuriuos įlie
ja tikras gėles, augalus ar 
uogas. kadangi gamtoje 
niekas nesikartoja, kiek
vienas Agnės aksesuaras 
yra unikalus. „tai didžioji 
mano aistra, mano kūryba 
ir noras išsaugoti saulėtą 
vasarą kiekvienai dienai. 
technologija manęs abso
liučiai neriboja  galiu iš
gauti trimačius burbulus ar 
išlieti apyrankes. mane žavi 
idėja, skaidrumo technolo
gija, ilgaamžiškumas  ma
no papuošalų nesudaužysi. 
Praktiška ir labai patogu“,  
šypsojosi ji. Prekės ženklo 
„Agnera“ įkūrėja ir šią va
sarą siūlo puoštis žydinčiais 
ir prisirpusiais gamtos mo
tyvais, kiekvienos stiliui su
teikiančiais savitumo.

Stiliui - gamtos fragmentas

n Auskarai su rugiagėlės 
lapeliu ir žaluma tiks prie 
lengvų pastelinių spalvų rūbų 

ir žydro dangaus

n Apyrankės su augalų lapais ir gėlių 
žiedais - subtilus vasariško stiliaus 
akcentas. Lengvai derinamos prie 
šortų, basučių ir geros nuotaikos

n Burbulo formos pakabutis 
su tikromis žemuogėmis ir 
ilga grandinėle - elegantiškas 
aksesuaras, tinkantis prie 
suknelės, džinsų ir palaidinės 
derinio ar vėjyje  
besiplaikstančio sijono

La
ur
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o 
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s n
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tr.

Unikalių ir stilingų papuošalų  
kūrėja Agnė Ramonaitė-Bočkienė 
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vasaros stilius

Silpnybė - originalūs aksesuarai

Mėgstamiausi šios vasaros Kristinos 
Ivanovos stiliaus akcentai - originalūs, 
rankų darbo auskarai ir segės

Evelinos Šumilovaitės nuotr. 

Verslininkė ir neseniai  
susikūrusios merginų grupės  
„Magnit“ narė Kristina 
iVanoVa (26) puikiai  
atrodo ir su klasikinėmis,  
moteriškumą pabrėžiančio-
mis suknelėmis, ir su neap-
tempiančiais  laisvalaikio 
drabužiais. Visuomet origi-
naliai ir savitai besirengianti 
Kristina išduoda didžiausias 
savo stiliaus silpnybes.

Domėjimasis grožio ir sti-
liaus naujienomis - neatsiejama 
grožio salono savininkės darbo 
dalis. Todėl Kristina visuomet 
domisi naujausiomis makiažo, 
šukuosenų ir drabužių mados 
tendencijomis. Ji pati savo stilių 
apibūdina kaip klasikinį, o besi-
rinkdama drabužius aklai etike-
čių ir žinomų prekės ženklų ga-
minių nesirenka. Jai svarbiausia 
patogumas ir drabužio kokybė. 
„Kaip ir kiekviena moteris, tu-
riu silpnybę batams. Net neži-
nau, kiek šiuo metu jų turiu“, - 
juokėsi žinoma moteris, kurios 
spintoje tikrai yra ir klasikiniai 
aukštakulniai, ir maištingo sti-
liaus lygiapadžiai „kerzai“. Pri-
klausomai nuo vietos ir aplin-
kybių Kristina nevengia ir ne-
didelių stiliaus eksperimentų, 
tad viešumoje ją galima išvysti 
su apkritusiais džinsais ir marš-
kinėliais ir vis tiek labai mote-
rišką.

Nors didžiausia atlikėjos silp-
nybė yra batai, ji turi vieną ne-
laužomą tradiciją. „Kiekvieną 
vasarą įsigyju naują suknelę, 
šios vasaros tradicijos laikausi 
griežtai “, - šypsojosi Kristina. 
Savitą stilių kurianti mergina 
negali atsispirti ir originaliems 
aksesuarams. Ji itin vertina vie-
netinių rankų darbo aksesuarų 
kūrėjos Elvyros Monginienės 
kurtus papuošalus, kuriais puo-
šiasi ir svarbiomis progomis, ir 
grupės „Magnit“ fotosesijose. 
Ypač Kristinai patinka „Elvyra 
designs“ apyrankės ir auskarai.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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grožio paletė

Pagal visų skonį, visomis 
aplinkybėmis

„Nailbar“ - tai specializuoti nagų dizaino 
salonai, todėl čia ne tik dirba profesionalūs 
manikiūro ir pedikiūro meistrai, bet ir gali-
ma pasirinkti iš plataus paslaugų ir kosme-
tikos priemonių asortimento. „Stengiamės 
klientams pasiūlyti kuo daugiau naujovių ir 
galimybių. Turime daugiau nei 300 nagų la-
ko atspalvių, tad galime įtikti bet kokiam 

skoniui, būdui ir charakteriui. Į saloną atke-
liavo ir nauja lakų kolekcija, patiksianti tiek 
klasikos, tiek šiuolaikiško manikiūro mėgė-
joms“, - džiaugėsi „Nailbar“ savininkė Ing-
rida Jočienė. 

Atostogaujant, ypač išvykus į kelionę, su-
rasti galimybių apsilankyti grožio salone su-
dėtinga, todėl vasarai puikiai tinka gelinės 
tekstūros nagų lakai. „Nailbar“ siūlo ir dar 
vieną alternatyvą norinčioms, kad manikiūras 
išliktų ilgiau. „Kosmetikos gamintojai, su ku-
riais bendradarbiaujame, pakylėti gelinių na-
gų lakų sėkmės sukūrė ir dar vieną produk-
tą - „Vinylux“. Tai greitai džiūvantis ir ilgai 
išliekantis nagų lakas. Pakanka plono jo 

AKCIJA:

Iki rugsėjo 1 d. vasaros 25% nuolaida purškiamam 

įdegiui „Akropolyje“ esančiame „Nailbar“

Vasariškos „Nailbar“ naujienos  

Su „laisvalaikio” 
kortele

16%
nuolaida paslaugoms

Įsibėgėja atostogų sezonas, tad dau-
gelio mintys sukasi apie poilsį. Tačiau 
ir besiilsint svarbu pasirūpinti savo 
grožiu. Kad per atostogas nereikėtų 
slėpti rankų kišenėse ir nešioti uždarų 
batų, verta užsukti į didžiausio Balti-
jos šalyse nagų dizaino tinklo salonus 
„Nailbar“. Jų meistrai pasiūlys stilin-
giausius ir tinkamiausius sprendimus 
vasarai bei pakvies išbandyti naują, 
klientų laiką taupančią paslaugą.

Norinčios nustebinti įspūdingu 
manikiūru, tikrai nenusivils „Nailbar“ 
salonų meistrų išradingumu

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„Nailbar“ meistrės pateikia ir keletą žaismiNgų vasariško maNikiūro idėjų

sluoksnio, kad nagai atrodytų puikiai. Šis la-
kas išlieka šiek tiek trumpiau nei gelinis, ta-
čiau kur kas ilgiau nei įprastas. Be to, jį pa-
prasta nuvalyti pačioms“, - pasakojo I.Jočienė, 
ir priminė, kad salone galima atlikti ir proce-
dūras, skirtas nagų ir odelių priežiūrai, rankų 
masažus ir kita.

manikiūro idėjos vasarai

I.Jočienė sako, kad vasara - puikus metas 
drąsesniems eksperimentams ir stiliaus im-
provizacijoms. Mados tendencijos dabar labai 
liberalios, tik svarbu nepamiršti saiko ir ne-
persistengti puošiant nagus. Galima visus 

nagus lakuoti skirtingai, tačiau išlaikant bend-
rų bruožų, pavyzdžiui, lakuoti tik matinėmis, 
tik pastelinėmis spalvomis, dekoruoti vieno-
dais motyvais ir panašiai. Populiari pastelinė 
mėtų spalva, itin gerai atrodanti prie įdegu-
sios odos, ir spalvotas prancūziško manikiū-
ro galiukas.

grožio paletė

n Jogailos g. 4 („Centro pasažas“) 
Ozo g. 25 (PC „Akropolis“)
n www.nailbar.lt

„Nailbar“

n Kadangi „Nailbar“ svarbiausia kokybė, visos 
manikiūro meistrės pradėjusios dirbti salonuose 
nepriklausomai nuo to, kiek pažymėjimų turi ar yra 
sukaupusios patirties, yra apmokomos. Salonuose 
naudojama „Creative Nail Design“ kosmetika. Ją nau-
dojant būtina laikytis griežtų naudojimo technologijų, 
kad būtų pasiektas geriausias rezultatas. 
n Visa „Nailbar“ naudojama kosmetika importuojama 
iš Jungtinių Amerikos Valstijų. „Creative Nail Design - 
tai jau 30 metų gyvuojanti kompanija, visuomet rinkai 
siūlanti revoliucinių naujovių,  „Nailbar“ pastangomis 
jų atsiranda ir Lietuvoje. Tai pirmasis salonas, į 
Lietuvą atvežęs ir išpopuliarinęs ilgalaikio gelinio 
lakavimo technologiją. Prieš keletą metų „Nailbar“ 
buvo vienintelė vieta šalyje, kurioje buvo atliekama ši 
dabar itin populiari grožio paslauga.
n Specializuoti manikiūro ir pedikiūro salonai 
„Nailbar“ turi didelį nuolatinių klientų būrį, todėl 
daugiau nei 300 atspalvių nagų lakai, nei kosmetikos 
priemonės salonuose ilgai neužsistovi. Tai garantija, 
kad manikiūrui ir pedikiūrui naudojamos priemonės 
nespėja pasenti.

„Nailbar“ išskirtiNumas

manikiūras ir pedikiūras  
dvigubai greičiau! 

Gyvename laikais, kai dažna diena supla-

nuota minučių tikslumu, todėl moterims ne 

visuomet pavyksta atrasti laiko grožio proce-

dūroms. „Nailbar“ salonai dabar atrado būdą, 

kaip patenkinti moters troškimą būti gražesnei, 

taupant jos laiką. Sprendimas - neseniai iš Ita-

lijos atkeliavęs manikiūro staliukas. „Viešėda-

ma užsienyje ne kartą mačiau, kaip manikiūras 

ir pedikiūras moterims daromas vienu metu, 

todėl sutaupoma nemažai brangaus laiko. Nu-

tarėme ir mes savo klientėms suteikti tokią 

galimybę. Neteko girdėti, kad Lietuvoje dar 

kur nors būtų siūloma tokia paslauga“, - nauju 

„Nailbar“ pirkiniu džiaugėsi savininkė.  

Mėgstančioms ryškesnį 
manikiūrą tikrai patiks 
klasikinė raudona spalva 
ir šį sezoną itin madingas 
kitaip nulakuotas nagas, 
papuoštas subtiliais 
blizgučiais

Mieliau besirenkančias 
blankesnes pastelines 

spalvas sudomins toks 
manikiūro variantas, 

puikiai tiksiantis ir prie 
viensplavių, ir margų 

drabužių

Parengė Eimantė Juršėnaitė

„Nailbar“ savininkė Ingrida Jočienė 
pirmoji išbandė naują paslaugą, 
taupančią klientų laiką - manikiūrą ir 
pedikiūrą, atliekamą vienu metu



24 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  1

Kad ir ką sakytų aristokratiško blyškumo 
šalininkai, auksinis įdegis asocijuojasi su jau-
nyste ir sveikata. Ir tai ne atsitiktinumas! Sau-
lės vonios gerina nuotaiką, stiprina imunitetą, 
skatina medžiagų apykaitą, teigiamai veikia 
hormonų apykaitą ir odos būklę. Bet su viena 
sąlyga: jei saule nepiktnaudžiausite. Kitaip oda 
ims greitai senti, raukšlėtis, pleiskanoti. To 
išvengti padės tinkama mityba. Stenkitės, kad 
jūsų valgiaraštyje būtų:

l  OMEGA 3 RIEBIŲJŲ RŪGŠČIŲ. Išsau-
go odos lipidų sluoksnį, kartu neleisdamos iš 
epidermio pasišalinti drėgmei ir užkirsdamos 
kelią susidaryti raukšlėms. Pagrindinis riebių-
jų rūgščių šaltinis yra žuvis.

Tačiau atsiminkite: kaitinamos riebiosios 
rūgštys suyra, taigi keptas upėtakis, žuvienė 
iš eršketo arba karštai rūkyta skumbrė pagal 
omega 3 kiekį gerokai nusileidžia silkei arba 
silpnai sūdytai lašišai.

l BETA KAROTINO (VITAMINO A). Pa-
deda susidaryti pigmentams, suteikiantiems odai 
bronzinį atspalvį, kartu apsaugo nuo žalingos 
saulės spinduliuotės. Beta karotino yra visose 
daržovėse, uogose ir raudonos spalvos vaisiuose. 
Šios medžiagos gausu paprikose, morkose, bu-
rokėliuose, abrikosuose ir melionuose.

Atminkite, kad be riebalų vitaminas A ne-
pasisavinamas, taigi dosniai gardinkite salotas 
augaliniu aliejumi arba grietine - abu užpilai 
padeda lygiai įdegti. Aliejuje yra vitamino E, 
kuris kovoja su pirmalaikiu senėjimu ir išsau-
go odos drėgmę, o grietinėje yra gyvulinių bal-
tymų, būtinų gamintis kolagenui, kuris nelei-
džia odai raukšlėtis.

l LIKOPENO. Reikalingas gamintis me-
laninui - medžiagai, suteikiančiai odai rudumo. 
Daugiausia likopeno yra pomidoruose. Be to, 
kad ir kaip būtų keista, kaitinama ši medžiaga 
nesuyra, o priešingai, suaktyvėja.

Taigi pomidorų padažas arba kepti pomido-
rai - geriausias valgis norintiems įdegti.

l CINKO. Padeda odai išlikti lygiai ir drėgnai 
(sausos, pleiskanojančios odos įdegis ilgai neiš-
liks), o kartu lėtina jos senėjimą. Daug cinko yra 
brokoliuose, taigi stenkitės visą vasarą kuo dau-
giau valgyti šios naudingos daržovės. Yra dar vie-
na priežastis pamėgti šios rūšies kopūstus: celiu-
lito ant šlaunų ir sėdmenų nepaslėps nė vienas 
maudymosi kostiumas, o brokoliuose yra daug 
kalio, kuris iš audinių šalina skysčių perteklių 
(pabrinkimai - pagrindiniai celiulito sąjungininkai), 
ir vario (lemia odos elastingumą ir neleidžia su-
sidaryti „apelsino odai“).

Beje, deginantis galima atsikratyti antsvo-
rio ir sumažinti apetitą. Mat veikiant saulės 
spinduliams organizme gaminasi vitaminas D. 
Šis vitaminas veikia svorį, nes skatina išsiskir-
ti leptiną - hormoną, kuris į smegenis siunčia 
signalą apie sotumą. Taigi saulės vitamino trū-
kumas gali prisidėti prie apetito didėjimo, va-
dinasi, ir papildomų kilogramų.

Grožio paletė

Įdegio dieta
Norint gražiai įdegti, svarbu ne tik atostogauti šiltuose kraštuose, bet ir laikytis 
tinkamos dietos. Juk visa, ką mes valgome, vienaip ar kitaip atsispindi odoje.

SaulėS vitamino 
(vit. D) trūkumaS 
gali priSiDėti 
prie apetito 
DiDėjimo, vaDinaSi, 
ir papilDomų 
kilogramų
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Grožio paletė

Pavyzdinis valgiaraštis, kuris padės greitai 
įdegti ir kartu apsaugos odą nuo žalingo 

saulės spindulių poveikio.

vakarienė

l Pomidorų salotos;
l Riebios žuvies gabalėlis;
l Arbūzo arba meliono (dryžuotas 

vaisius odą drėkina, o melionas aprū-
pina beta karotinu).

Pietūs

l Morkų, paprikų ir šviežių žalumynų 
salotos, pagardintos augaliniu aliejumi;

l Brokolių sriuba;
l Mėsa arba paukštiena (gyvuliniai 

riebalai aprūpins odą amino rūgštimis, 
kurios padeda išsiskirti melaninui. Ne 
veltui „mėsėdžiai“ įdega daug greičiau 
už vegetarus).

Pusryčiai

l Jogurtas arba kefyras (oda gaus 
lengvai pasisavinamų baltymų, kurie 
būtini nenorintiems susiraukšlėti);

l Vaisių salotos (papildys vitaminų 
A ir C trūkumą);

l Žalioji arbata (spartina ląstelių 
atsinaujinimo procesą, vadinasi, greiti-
na įdegimą).

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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vasaros stilius

Moterims ir merginoms, uoliai sekančioms mados tendencijas, matyt, nevertėtų pirkti per 
išpardavimus šio besibaigiančios vasaros sezono maudymosi kostiumėlių. Mat dizaineriai 
jau brėžia 2015 metų vasaros maudymosi kostiumėlių tendencijas ir pristato naujausias 
kolekcijas. Kolumbijos mados savaitėje Medeljine ką tik pristatyti prekės ženklo „Aqua 
Bendita“ maudymosi drabužėliai, savo kolekciją pristatė ir prekės ženklas „Ipanema“.  
Tad kokios tendencijos? Akivaizdu, jog maudymosi kostiumėliai labai primena seksua-
lų apatinį trikotažą. Kolekcijose - daug raukinių, petnešų, raištelių, žaidžiama ryškiomis 
spalvomis, ypač madingi etnoraštai ar spalvingi piešiniai. Madingas retro stilius, taip pat 
jo priešingybė - iš retro stiliaus pereinama į visai mažyčius trikampėlius.

Spalvinga, gundanti 2015-ųjų vasara

Maudymosi kostiumėlių 
kolekcijose - daug 
raukinių, raištelių, ypač 
madingi etnoraštai ar 
spalvingi piešiniai
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vasaros stilius

Spalvinga, gundanti 2015-ųjų vasara
Maudymosi kostiumėliai 
labai primena seksualų 
apatinį trikotažą

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės iš arčiau

- Šarlize, nuo tada, kai tapote mama 
(aktorė 2012 m. įsivaikino berniuką), at-
rodote laiminga, bet dabar, tapusi Šono 
Peno mylimąja, tiesiog švytite...

- Žinote, tą patį man sako ir daugelis arti-
mų žmonių. Kad pasikeičiau į gera, visai kitaip 
atrodau. Nors tai buvo labai netikėtas posūkis, 
turiu omeny meilę su Šonu. Kai 2012 m. iš-
sipildė mano svajonė ir įsivaikinau sūnelį, jau-
čiausi visai laiminga ir viena, be draugo. Ir 
staiga šalia atsirado Šonas. Mes su juo esame 
pažįstami 18 metų ir visada buvome draugai. 
Bet kažkas pasikeitė ir mes įžengėme į visiš-
kai kitokią, romantišką santykių fazę.

- Sklinda atkaklūs gandai, kad ruo-
šiatės už Šono tekėti...

- Iškart pasakysiu: nesu iš tų moterų, 
kurios nuo vaikystės svajoja apie baltą ves-
tuvinę suknelę... Paprastai, dalyvaudama 
vestuvėse, pagaunu save galvojančią: o kurių 
galų vienas kitą įsimylėję žmonės svarbiau-
sią gyvenimo dieną turi linksminti visą minią 
dažnai visai neartimų jiems svečių, užuot šį 
laiką leidę visiškai kitaip? Metams bėgant 
išmoksti atskirti grūdus nuo pelų. Supranti, 
kas iš tiesų yra svarbu, o kas tik tam tikra 
tradicija, įsipareigojimas... Stengiamės ne-
skubinti įvykių. Šonas puikiai sutaria su ma-
no sūnumi, kas yra labai svarbu - jie tikri 
draugai. Jis - geras tėvas. Tai žinau tikrai.

- Kodėl vis dėlto išsiskyrėte su savo 
draugu Stiuartu Taunsendu (Stuart To-
wnsend), faktinėje santuokoje išgyvenę 
beveik 10 metų?

- Pasirodė, kad mes su Stiuartu visiškai 
kitaip įsivaizduojame šeimos gyvenimą. Ne, 
aš nieko nesmerkiu, juolab Stiuarto. Bet po 
išsiskyrimo įsivaikinimas buvo pirmasis ir 
svarbiausias man būdas ne šiaip rasti paguo-
dą, bet padaryti tai, apie ką svajojau visą gy-
venimą. Tikrovė pirmą sykį gyvenime prano-
ko visus lūkesčius.

- Motinystė jus paveikė?
- Ji visiškai mane pakeitė. Išmokau dau-

giau miegoti, geriau organizuoti savo gyve-
nimą. Džeksonas suteikia man energijos - no-
risi dirbti ir užsiimti kažkuo ypač kūrybišku 
ir įdomiu.

- Teko girdėti, kad vežatės jį į filma-
vimą?

- Taip, kai Naujojoje Meksikoje filmavau-
si vesterne „Milijonas būdų netekti galvos“, 
Džeksonas visą laiką buvo šalia. O dabar, kai 
visame Los Andžele kabo plakatai, jis labai 
juokingai reaguoja - rodo į mane pirštu: „Ma-
ma su kaubojaus skrybėle.“

- Sprendžiant iš visko, puikiai jaučia-
tės atlikdama kaubojaus vaidmenį...

- Taip, kuo puikiausiai. Aš juk užaugau 
ūkyje. Buvo juokinga, kai režisierius dar 
prieš filmavimo pradžią paskelbė: „Dabar 
visi eis mokytis jodinėti!“ O aš jam: „Ne-
manau, kad man reikia tų pamokų.“ Jis vis 
nerimsta: „Tuomet tau tikriausiai reikia iš-
mokti šaudyti.“ O aš vėl: „Neatspėjai.“ O 
jei manęs paklausite, ar gerai šaudau, atsa-
kysiu, kad labai neblogai. Bet jei manęs pa-
klausite, ar mėgstu šaudyti - kategoriškai 
„ne“.

- Jūsų gyvenimo tragedija taip pat 
susijusi su ginklu... (Šarlizės tėvas girtas 
grįžo namo ir pradėjo grasinti namiškiams 
ginklu. Motina gindamasi vyrą nušovė - 
red. past.)

- Kai gyveni nuošaliame ūkyje, ir dar Af-
rikoje, be ginklo namuose neapsieisi, štai kuo 
viskas ir baigėsi. Žinoma, niekada nepamiršiu 
tos tragedijos. Bet nenoriu skųstis savo vai-
kyste...

- Tikriausiai jus sunku kuo nors pa-
gąsdinti...

- Tikrai! Aš labai lengvai prisitaikau 

prie aplinkybių, įsipaišau, taip sakant, į bet 
kokį peizažą ar interjerą. Vaikystė ūkyje 
Afrikoje, žinote, smarkiai skiriasi nuo vai-
kų gyvenimo Los Andžele, kai juos kartais 
į mokyklą sraigtasparniai skraidina. O pas 
mus viskas buvo paprasta. Bet svarbiausia, 
ką man davė mano šalis, - tai humoro jaus-
mas. Visi Pietų Afrikos gyventojai pasižy-
mi gan specifišku, sausoku, bet labai kla-
sišku humoro jausmu. Kai gyveni tokioje 
vietoje, kur nuolatos atsiranda vienas ar 
kitas „galvos skausmas“, mokaisi nežiūrė-
ti į save ir aplinkinį pasaulį pernelyg rimtai. 
Bet mano gebėjimas išgyventi bet kokio-
mis sąlygomis - daugiausia mamos nuopel-
nas. Ji sugebėjo mane per skausmą, liūde-
sį, šoką ir pyktį išvesti į kelią, kuriame 
nesijaučiau esanti auka. Manęs neperse-
kioja baimė, aš sutariu su savimi. Ir tai, 
esu įsitikinusi, visada yra tėvų uždavinys - 
ypač mergaičių atžvilgiu, kad iš jų išaugtų 
stiprios moterys. Visiems kažkodėl atrodo, 
kad būtent merginas lengviausia valdyti ir 
naudotis jų silpnybėmis. Bet tai netiesa. 
Merginos būna gerokai kietesnės už vyrus, 
patikėkite manimi.

- Bet jūs visada atrodote neįtikėtinai 
moteriška ir elegantiška, čia vis dar pa-
sireiškia modelio praeitis?

- Apskritai tai aš negalėjau pakęsti to 
darbo. Pasibjaurėtina veikla. Bet kur dėsie-
si - man buvo sunku su Pietų Afrikos pasu 
Europoje gauti darbą, tarkime, padavėjos. 
O į modelių verslą patekti buvo lengviau. 
Todėl aš modelius nuo tada vadinu prašmat-

Šarlizė Teron:  neketinu 
galvoti apie save kaip apie nu skintą gėlę

l Gimė 1975 m. rugpjūčio 7 d. Benoni, Pietų 

Afrikos Respublikoje.

l Apdovanojimai: geriausios aktorės „Oskaras“, 

geriausios aktorės „Auksinis gaublys“ - už vaidmenį 

filme „Monstras“ (2003)

Dosjė

Jei žmogus 
komfortiškai ir 
laisvai Jaučiasi 
ant raudonoJo 
kilimo - tai ne itin 
geras požymis

aš modelius 
vadinu 
prašmatniomis 
padavėJomis

Garsėjantis sudėtingu charakteriu ir ne-
pastovumu meilėje Šonas Penas (sean 
Penn, 53), regis, pagaliau rado savo an-
trąją puselę - visus nustebino jo netikėtas 
romanas su Šarlize Teron (Charlise  
Theron, 39). Tad aktorė vos atsigina nuo 
žurnalistų klausimų.
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ŽvaigŽdės iš arčiau

Šarlizė Teron:  neketinu 
galvoti apie save kaip apie nu skintą gėlę

niomis padavėjomis! (Juokiasi.) Jokiu būdu 
nenoriu nieko įžeisti. O ir nuodėmė skųs-
tis - modelio darbas padėjo man įgyti mate-
rialinę nepriklausomybę. O darbas išties 
gerokai lengvesnis negu nurinkinėti indus 
nuo stalų. Nuo tų laikų nelabai mėgstu vi-
sokius madų šou. Net pasirodymai ant rau-
donojo kilimo man atrodo siaubingai nena-
tūralus dalykas. Jei žmogus komfortiškai ir 
laisvai jaučiasi ant raudonojo kilimo - tai ne 
itin geras požymis. Todėl visi panašūs ren-
giniai - nemaloni mano gyvenimo ir darbo 
dalis. Bet aš žinau, kad man pasisekė, ir 
suprantu, kaip esu sugadinta tuo, kad nėra 
tokios suknelės ir drabužio, kurių panorė-
jusi negaučiau. Niekas iš dizainerių man 
nieko neatsako. Nors aš pati pirmenybę tei-
kiu džinsams ir marškinėliams.

- Kitais metais jums sukaks 40. Ne-
slegia jūsų šis skaičius?

- Na, taip, taip. Vyrai metams bėgant, kaip 
geras vynas, tampa vis geresni ir patraukles-
ni, o moterys, tarsi nuskintos gėlės, nuvysta. 
Negaliu pakęsti šios klasikinės nesąmonės. 
Šiaip ar taip, neketinu galvoti apie save kaip 
apie nuskintą gėlę!

Parengė Milda KUNSKAITĖ 

Šarlizė Teron (Charlise Theron) 
atvirai prakalbo apie romaną su 
Šonu Penu (Sean Penn)

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Magnato duktė 
įsitraukia į verslą
Amerikos verslo magnatas milijonierius 
DonAlDAs TrAmpAs (Donald Trump, 68) 
ir jo duktė IvAnkA TrAmp (Ivanka Trump, 
32) simbolinėje ceremonijoje padėjo pama-
tus naujam elitiniam viešbučiui pensilva-
nijos aveniu vašingtone. prestižinį viešbutį 
ketinama pastatyti rekonstruojant istorinio 
vašingtono pašto pastatą. pasak magnato, 
šis viešbutis bus geriausias mieste.

Į šį projektą kompanija „Trump Organi-
zation“ ketina investuoti 200 mln. dolerių 
(514 mln. litų). Iš viso viešbutyje bus įreng-
ta 270 numerių, iš jų - du prezidentiniai 
apartamentai, kurių kiekvienas bus per 
280 kv. metrų ploto. Šiuose apartamentuo-
se bus židiniai, saunos, liftai, kulkoms ats-
parūs langai. Viešbutyje taip pat bus įreng-
ta per 1,2 tūkst. kv. metrų banketų salė, 
biblioteka, restoranai ir parduotuvės. Visos 
patalpos bus prabangiai dekoruotos juvely-
riniais dirbiniais.

Rekonstrukcijos darbai turėtų būti baigti 
2016 metais. Viešbučio dizainą ir interjerą 
kuria ir D.Trampo duktė Ivanka.

Pašto pastatas „Old Post Office Pavilion“ 
prie Baltųjų rūmų buvo pastatytas 1899 me-
tais. D.Trampas išsinuomojo pastatą iš JAV 
administracijos 60-čiai metų už 250 tūkst. 
dolerių (maždaug 643 tūks. litų). Sutartyje 
numatyta galimybė pratęsti nuomą 20-čiai 
metų.

Dirko Novickio  
sėkmės istorija
Garsusis vokietijos krepšininkas DIrkAs novIckIs  
(Dirk nowitzki, 36) Frankfurte pristatė dokumentinį  
filmą „The perfect shot“ apie savo kelią į sėkmę.  
Filmą kūrė jo tėvynainis režisierius sebastianas  
Dehnhardtas (sebastian Dehnhardt).

JAV nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žvaigždė 
ir gyva Dalaso „Mavericks“ komandos legenda D.Novickis 
noriai ir šmaikščiai atsakinėjo į žurnalistų klausimus. Filmas 
apie legendinį Vokietijos krepšininką, žaidžiantį NBA koman-
dose nuo 1998 metų, ekranuose pasirodys rugsėjo mėnesį.

Vokietijos aukštaūgis 2011 metais tapo NBA čempio-
nu ir naudingiausiu žaidėju, 2007 metais buvo pripažintas 
naudingiausiu sezono žaidėju, o NBA „Visų žvaigždžių“ 
rungtynėse dalyvavo net 12 kartų. Su Vokietijos rinktine 
D.Novickis yra laimėjęs pasaulio čempionato bronzos 
(2002 m.) ir Europos pirmenybių sidabro (2005 m.) me-
dalius.

Dirkas Novickis (Dirk Nowitzki) 
neretai vadinamas geriausiu  
visų laikų krepšininku

EPA-Eltos nuotr.
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 „Heraklio“ gerbėjai rinkosi Holivude

Parengė Jurga Drungilaitė

Į filmo „Heraklis“ („Hercules“) premjerą Holivude (Kalifornija, JAV) rinkosi gausus kino, 
scenos, podiumo žvaigždžių būrys. Visi sveikino čia pat besisukinėjantį pagrindinio  
vaidmens atlikėją Dveiną Džonsoną (Dwayne Johnson, 42) ir, žinoma, fotografavosi prie 
filmo afišų. Filmas „Heraklis“ JAV kino teatruose pasirodė liepos 25 dieną.

Dveinas Džonsonas 
(Dwayne Johnson)

Atlikėja Meraja Keri 
(Mariah Carey)

Modelis Irina Šeik 
(Irina Shayk)

EPA-Eltos nuotr.
Aktorius Edis Merfis (Eddie 

Murphy) su drauge modeliu 
Peidže Bačer (Paige Butcher)
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Tikrasis atlikėjos vardas - Karolina Kuek. 
Sceninio slapyvardžio atsiradimas gana kurio-
ziškas. Dar 1995 metais, kai Ani tik pradėjo 
karjerą, ji dalyvavo Rusijos televizijos laidoje, 
kurioje jau buvo Rusijos atlikėja tokiu pat 
vardu ir pavarde. Tuometinis Ani prodiuseris 
Jurijus Faliosas sugalvojo jai sceninį slapy-
vardį - Ani Lorak, arba Karolina, skaitant 
atvirkščiai.

Pirmas kartas lietuvoje -  
su Filipu kirkorovu

Pirmas Ani Lorak vizitas Lietuvoje įvy-
ko dar 2008 metais. Jo metu ji, kaip kviesti-
nė atlikėja, ant scenos užlipo su Rusijos mu-
zikos legenda Filipu Kirkorovu. 2008-aisiais 
Filipas Kirkorovas į turą pasikvietė Ani Lo-
rak, taip siekdamas ją pristatyti Europos au-
ditorijai prieš vyksiantį „Eurovizijos“ dainų 
konkursą.

2008 metų kovo mėnesį apsilankiusi Lie-
tuvoje, jau gegužę Ani Lorak užėmė 2-ąją 
vietą Serbijos sostinėje Belgrade vykusiame 
53-iajame „Eurovizijos“ dainų konkurse. Fi-
nale Ani nusileido tik kylančiai Rusijos estra-
dos žvaigždei - Dimai Bilanui.

„Pirmą kartą būdama Lietuvoje turėjau 
labai mažai laiko, taip pat palydovą (Filipą 
Kirkorovą - aut. past.), kuris buvo žymiai 
svarbesnis nei aš, - juokiasi atlikėja. - Mūsų 
dienotvarkė buvo labai intensyvi. Dabar ti-
kiuosi Lietuvoje praleisti bent kelias dienas 
ir pristatyti šou, kurio čia dar niekada ne-
matėte.“

Muzika - ne vienintelis talentas

Ani Lorak intensyviai dirba pramogų 
srityje, ji neapsiriboja vien muzika - vaidina 
kino filmuose, kartu su vyru yra įkūrusi 
restoranų Ukrainoje bei kelionių organiza-
vimo įmonę. Be visų šių veiklų, Ani yra 
Jungtinių Tautų geros valios ambasadorė 
Ukrainoje.

Gastrolės

Auksinis Ukrainos balsas 
Ani Lorak grįžta į Lietuvą

Grožio simboliu laikomos atlikėjos Ani Lorak sėkmės 
receptas - subtilių, melancholiškų baladžių ir 

energingos, kraują kaitinančios, ritmingos muzikos 
sintezė bei neįtikėtinai stiprus vokalas

Organizatorių nuotr.

Ukrainos scenos žvaigždė Ani LorAk (35) 
po 6 metų pertraukos vėl apsilankys Vil-
niuje - čia ji pristatys savo šou „karolina“.

l Būdama 14 metų laimėjo Ukrainos dainų konkursą „Pervotsvit“, kuriame ir buvo pastebėta ukrainiečių muzikos 

prodiuserio Jurijaus Falioso.

l 1995 m. pradėjo karjerą Ukrainos sostinėje Kijeve. Pirmą kartą atlikėja slapyvardžiu Ani Lorak prisistatė tais 

pačiais metais, ruošdamasi „Morning Star“ televizijos laidai Maskvoje. Tuomet apie ją sužinojo visa Ukraina.

l 1996 metais, kai tebuvo 18 metų, Ani laimėjo „Didžiojo Obuolio“ (angl. „Big Apple“) konkursą Niujorke, JAV. Tais 

pačiais metais ji laimėjo ir festivalio „Tavria Games“ pagrindinį prizą gimtojoje Ukrainoje.

l Kai sulaukė 19 metų, buvo pripažinta nusipelniusia Ukrainos atlikėja. Iki šiol ji - jauniausia atlikėja, kuriai buvo 

suteiktas šis garbingas titulas.

Faktai

„Laisvalaikio“ inf.

l Ani Lorak koncertas-šou „Karolina“  
įvyks Vilniaus „Siemens“ arenoje  

lapkričio 7 dieną.
l Bilietai platinami visose „Tiketa“ kasose, 

internetu - www.tiketa.lt.
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Komforto, jaukumo ir pramogų oazės sinonimu tapęs pramogų 
centras „Šachmatinė“ yra seniausio ir gražiausio Lietuvoje Palangos 
kurorto pajūrio zonoje, J.Basanavičiaus gatvės ir Meilės alėjos sandūroje, 
kopų kaimynystėje. Tik keliolika metrų skiria „Šachmatinę“ nuo Baltijos 
jūros kranto.

Pirmajame „Šachmatinės“ aukšte įsikūrusi populiariausia Lietuvoje 
„Čili Pica“ picerija, pasirūpinsianti net ir pačiais išrankiausiais 
poilsiautojais. Pastato antrajame ir trečiajame aukštuose išsidėstęs 
jaukus ir erdvus 11 kambarių viešbutis, pro kurio langus būsite 
pasveikinti gaivaus jūros dvelksmo ir pušų aromato. O vos atidarius 
duris, jūsų lauks auksinės kopos ir romantiškai ošianti jūra, abejingų 
nepaliekanti visais metų laikais.

Tuo metu pastato apačioje lankytojai ras jaukumu bei prabanga 
tviskantį „Šachmatinės“ naktinį klubą, vienintelį visame kurorte 
dirbantį kiekvieną vasaros dieną. Jau antrus metus iš eilės „Šachmatinę“ 
drebina didžiausias pajūrio klubinis projektas „Power@Šachmatinė“ 
kartu su radijo stotimi „Power Hit Radio“. Klubo svečius aptarnauja 
ir vasariškus kokteilius siūlo net trys barai ir juose dirbantys geriausi 
sostinės barmenai. Šiais metais „Power@Šachmatinė“ šokių aikštelei 
nebuvo gailima investicijų, tad ji aprūpinta moderniausiomis garso, 
apšvietimo, vaizdo ir, žinoma, kondicionavimo sistemomis. Atvyk 
įvertinti ir TU!

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ 

Pramogos

vasarotojai laukiami kiekvieną dieną
Legendiniame Palangos pramogų centre „Šachmatinė“, įsikūru-
siame pačioje patraukliausioje kurorto vietoje, beveik ant paties 
Baltijos jūros kranto prie Palangos tilto, įsibėgėjusį vasaros sezo-
ną patvirtina kiekvieną dieną prie naktinio klubo poilsiautojų ei-
lės, nusidriekiančios iki pat J.Basanavičiaus gatvės. Tad vieninte-
liame Palangos naktiniame klube, dirbančiame vasarą kasdien  
be jokių poilsio dienų, geriausi vakarėliai niekada nesibaigia.

Pasinaudokite specialiomis 
„laisvalaikio“ kortelės 

suteikiamomis 
nuolaidomis:

20%  apgyvendinimo 
paslaugoms viešbutyje 

„Šachmatinė“

100%  nuolaida 
įėjimui į naktinį klubą 
„Power@Šachmatinė“  

visą vasarą

l J.Basanavičiaus g.45, Palanga
l tel. +370 682 31111, el. paštas: palangos.sachmatine@gmail.com
l Daugiau informacijos: www.sachmatine.lt,  
https://www.facebook.com/power.sachmatine, https://www.facebook.com/sachmatine.lt

Pramogų centras „Šachmatinė“

Palangos „Šachmatinėje“ 

„Šachmatinės“ archyvo nuotr.
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Ką bendra turi populiarusis ispanų daini-
ninkas EnriKė iglEsijas (Enrique igle-
sias, 39) ir australų scenos karalienė Kaili 
Minoug (Kylie Minogue, 46)? Šįmet jie 
abu pirmą kartą koncertuos Kauno „Žal-
girio“ arenoje: Kaili joje pasirodys spalį, o 
Enrikė - gruodžio mėnesį. Tačiau tai nėra 
vienintelis dviejų įžymių dainininkų ryšys.

Svajonių duetas: 
E.Iglesijas ir K.Minoug uždainavo kartu

n Sudėjus Kaili ir Enrikės parduotus įrašus, susidaro įspūdingas 

skaičius - daugiau nei 170 mln. egzempliorių

n Abu atlikėjai rudenį pradės gastroles Europoje ir abu į savo grafiką 

įtraukė didžiausią Lietuvos areną

Faktai

Kaili Minoug (Kylie Minogue) ir Enrikė Iglesijas 
(Enrique Iglesias) įrašė bendrą dainą „Beautiful“, 
kurią abu įtraukė į savo išleistus naujausius albumus

EPA-Eltos nuotr.
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 Gastrolės

Bendro darbo rezultatas - „Beautiful“

Enrikė pelnytai vadinamas širdžių ėdiku, 
o apie pasimatymą su Kaili fantazuoja mili-
jonai pasaulio vyrų - tai irgi bendras šių 
patrauklių artistų bruožas. Vienas kitą šie 
atlikėjai pažįsta jau seniai, ne kartą yra su-
sitikę muzikos apdovanojimų ceremonijose. 
Tačiau tik šįmet pagaliau padarė tai, ko ti-
kėjosi popmuzikos gerbėjai, - uždainavo 
kartu.

Bendro darbo rezultatas - daina „Beau-
tiful“, įtraukta į abu šįmet išleistus albumus, 
kurie bus pristatomi koncertuose Kaune: 
E.Iglesijo „Sex And Love“ ir K.Minoug 
„Kiss Me Once“. Tai tik dar kartą įrodo, kad 
abiem atlikėjams ši daina atrodo ypatinga.

„Parašiau šią dainą pernai. Praėjusių me-
tų pabaigoje supratau, kad būtent Kaili yra ta 
atlikėja, su kuria norėčiau šį kūrinį įrašyti. 
Nusiunčiau jai dainos įrašą ir netrukus sulau-
kiau skambučio. Ji išgirdo dainos „Beautiful“ 
melodiją ir iškart susižavėjo. Viskas įvyko 
natūraliai - netrukus susitikome studijoje ir 
kartu įrašėme vokalo partijas“, - apie dueto 
atsiradimą pasakoja E.Iglesijas.

Jis - vienas dainos autorių. Kūrinį rašyti 
taip pat padėjo Šer (Cher), Tinos Terner (Ti-
na Turner), Lady Gagos ir kitų žvaigždžių 
hitų prodiuseris Markas Teiloras (Mark Ta-
ylor) bei grupės „The Ordinary Boys“ lyderis 
Samas Prestonas (Sam Preston).

komplimentai vienas kitam

Abu atlikėjai užsiminė, kad šį kūrinį ke-
tinama išleisti singlu ir nufilmuoti jam vaiz-
do klipą. Tai turėjo įvykti kovą, tačiau kol kas 
planą griauna tai, kad jų įrašus leidžia skir-
tingos kompanijos. „Visa tai - politiniai mu-
zikos leidėjų žaidimai. Bet pasikalbėjome su 
Kaili ir singlą būtinai išleisime, - britų spau-
dai pažadėjo Enrikė. - Esu didžiulis Kaili ger-
bėjas. Ji miela, scenoje daug metų, bet išlie-
ka tokia pat seksuali. Žaviuosi moterimis, 
kurios sugeba ilgai išlikti viršūnėje. Muzikos 
versle dominuoja vyrai, kurie dažnai būna 
šikniai.“

Komplimentų savo muzikiniam partneriui 
negaili ir Kaili. Žavioji scenos diva prisipaži-
no, kad jai buvo garbė dirbti su Enrike, kurį 
ji laiko labai talentingu.

„Ši daina yra vienintelė tikra baladė mano 
naujausiame albume „Kiss Me Once“. Prisi-
pažinsiu, kai pirmą kartą išgirdau Enrikės at-
siųstą dainą, net apsiverkiau. Žinojau, kad turiu 
būti šios neįtikėtinos, romantiškos, jaudinan-
čios dainos dalimi“, - pasakojo dainininkė.

Svajonių duetas: 
E.Iglesijas ir K.Minoug uždainavo kartu

koncertai „Žalgirio“ arenoje:

n Kaili Minoug (Kylie Minoque) spalio 31-ąją 

n Enrikė Iglesijas (Enrique Iglesias)  

gruodžio 2-ąją
Bilietus galima įsigyti „Ticketpro“ kasose ir  

internetu - www.ticketpro.lt

MuzIKos vErslE 
doMInuoja vyraI, 
KurIE dažnaI būna 
šIKnIaI

E.IglEsIjas

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ



36 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  1

Psichologijos kodas

Bilietai, lagaminai, barnis - pagal tokį 
scenarijų atostogauja 60 proc. porų, ir ne 
tik sutuoktiniai, bet ir tie, kurie pirmą kar-
tą nutarė atostogas praleisti drauge.

kelionė - lyg santykių testas

Apie tai, kad išvažiuoja su juo prie jūros, 
merginos praneša aplinkiniams dusdamos iš 
susijaudinimo ir kupinos vilčių. Juk siūlymo 
drauge atostogauti sulaukia gėlių ir šampano 
laikotarpiu, kai galvą susuka hormonai, o į 
bendrą gyvenimą žiūrima pro rožinius aki-
nius. Būkite pasirengusios staigmenoms! Pa-
prastai pora drauge atostogauti pirmą kartą 
vyksta po pusmečio draugystės - susitikimų 
dukart per savaitę. Todėl, psichologų teigimu, 
kelionę galima laikyti santykių testu ir geru 
būdu pažinti žmogų. Išrinktasis gali pasiro-
dyti esąs tiek geresnis, negu įsivaizdavote po 
pirmųjų pasimatymų, tiek daug blogesnis. 
Arba tiesiog kitoks. O jau priimti jį tokį ar 
ne - rinktis jums. Todėl, ruošiantis atostogau-
ti dviese, geriausia dar namie atsisakyti bet 
kokių pretenzijų ir lūkesčių, susijusių su part-
neriu. Ir tiesiog jį stebėti, tyrinėti įpročius ir 
reakcijas. Būkite pasirengę atradimams, taip 
pat ir tam, kad pirmoji kelionė gali tapti pa-
skutinė. Galbūt iš atostogų grįšite ne pora, o 
laisvi žmonės. Bet galvoti apie tai kelionės 
išvakarėse nereikia, juk daugeliui pirmosios 
bendros atostogos tampa bendros ateities 
pradžia.

kokie jo (ar jos) draugai?

Keliaukite su draugais. Iš pirmo žvilgs-
nio tai gali atrodyti visiškai nevykęs suma-
nymas: jūs svajojote, kad dvi savaites mė-
gausitės jo dėmesiu ir draugija, o čia - 
triukšminga draugija, kurioje jūs vargu ar 
griešite pirmuoju smuiku. Bet psichologai 
tam pritaria - pagal jo draugus galėsite 
spręsti, kas jis toks iš tikrųjų. Jie yra seniai 
pažįstami ir tarp draugų jis elgsis natūraliai, 
nors romano pradžioje kiekvienas žmogus 
stengiasi pasirodyti geresnis, negu yra iš 
tikrųjų. Beje, taip galima sužinoti ir jo po-
žiūrį į alkoholį: jei su draugais mėgsta iš-
gerti, „sauso įstatymo“ dėl naujos merginos 
vargu ar laikysis.

Atsisakykite rafinuoto poilsio. Kurortas, 
ypač viešbutis „viskas įskaičiuota“, bus ne-
natūrali aplinka ir joje pažinti tikrąjį žmogų 
sudėtinga. Geriau tiktų scenarijus, kai kiek-
viena diena kitokia, nėra aiškių taisyklių, 
reikia rodyti iniciatyvą. Vien iš bendrų pus-
ryčių galima suprasti žmogaus „kokybę“. 
Išimtis bus, jeigu abiem metai buvo sunkūs, 
pervargote ir nėra jėgų kabarotis į kalnus 
ar laipioti po griuvėsius, o vienintelis abie-
jų troškimas - sočiai išsimiegoti su trum-
pomis pertraukomis seksui ir paplūdi-
miui.

Atostogos dviese: 
kaip pailsėti   ir nesusipykti

PRavaRTU PRisiMiNTi

Poroms, seniai keliaujančioms drauge, atostogos teoriškai turėtų tapti geru būdu pailsė-
ti nuo rutinos. Romantiką dažnai išstumia konfliktai ir barniai, nuo nereikšmingų  - res-
torano ar ekskursijos pasirinkimo - iki globalių, tarkime, dėl pavyduliavimo. Norint jų iš-
vengti, pravartu prisiminti kelias taisykles.

l SUSIPLANUOKITE ATOSTOGAS IŠ ANKSTO. Aptarkite jų scenarijų jau namuose. 
Pailsėti dviese be skandalų padės interesų pusiausvyra. Reikia iš anksto apsispręsti, ko ten 
važiuojate - pasidžiaugti paplūdimio malonumais, apsipirkti, susipažinti su šalies istorijos pa-
minklais. Ir iškart susitarti: dvi dienos, tarkime, parduotuvėms, trys - prie jūros. Būkite nuo-
širdūs su savimi ir su partneriu ir neišsigąskite, jei į išreikštą norą „susipažinti su šios šalies 
kultūra“ bus atsakyta pasiūlymu pažvejoti jūroje. Vadinasi, jūsų išrinktajam norisi pailsėti bū-
tent taip ir riboti jo norų nėra prasmės. Geriau apgalvoti maršrutą, kad ir jums būtų įdomu.

l APTARKITE IŠLAIDAS. Numatę bendrą kelionės biudžetą, aptarkite ne tik pagrindines 
išlaidas (maistas, pramogos, suvenyrai), bet ir neplanuotas. Jei negalite susilaikyti neapsilan-
kę parduotuvėse, atvirai pasakykite partneriui dar namie, ir pasiimkite papildomų pinigų. 
Kitas variantas - prieš kelionę susitaupyti nedidelę atsargėlę, apie kurią vyrui žinoti nebūtina.
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Koks poilsis tiks būtent jums?
Sutikite, žodis „atostogos“ veikia magiškai. Ir ne 
tik laimingąjį, kuris jau kraunasi lagaminus, bet ir 
aplinkinius, kurie užsikrečia atostogų nuotaikomis. 
Poilsiauti mėgsta visi, bet kaip būtent?

1. Per atostogas greičiausiai vyktumėte:
a) už miesto, arčiau gamtos, į kurortą, prie jūros...
b) į turistinę kelionę su įžymybių lankymu, 
pažintimi su vietos virtuve
c) į žygį, slidinėti į kalnus, į safarį Afrikoje...

2. Jums labiausiai patinka ilsėtis...
a) vieniems, kai galima visiškai atsipalaiduoti ir 
veikti tai, ką norisi
b) su savo „antrąja puse“ - puiku, kai gali dalytis 
įspūdžiais su artimu žmogumi
c) su draugais, kurių pomėgiai yra tokie pat kaip jūsų

3. Į kelionę niekada nepamiršite pasiimti...
a) knygos
b) fotoaparato
c) miegmaišio ir kišeninės vaistinėlės

4. Jums kelionė - tai...
a) poilsis ir galimybė įgauti naujų jėgų
b) ryškūs įspūdžiai ir galimybė atrasti ką nors nauja
c) nauji potyriai ir galimybė paįvairinti 
monotonišką kasdienybę

5. Koks būna jūsų bagažas?
a) kompaktiškas lagaminas su ratukais - ar daug 
poilsiui reikia!
b) gana talpus lagaminas, kad į jį tilptų daugybė 
suvenyrų
c) kuprinė su daug kišenių, į kurias galima 
prikrauti smulkmenų visiems gyvenimo atvejams

6. Dėl ko jums greičiau suges nuotaika 
atvykus į poilsio vietą?

a) triukšmingi kaimynai - naktis be miego garantuota
b) susitikimas su senais pažįstamais, kurie kėsinasi 
į jūsų laisvą laiką. „Ištirpti minioje“ jau nepavyks
c) prasti orai - teks visą laiką lindėti palapinėje 
(turistinėje bazėje)

7. Ką paprastai parsivežate iš atostogų?
a) gražų įdegį ir grakščią eiseną
b) dailės dirbinių ir maisto produktų
c) spindinčias akis, taip pat įkandimų, išnirimų, 
patempimų...

Daugiausia atsakymų a:
Jums priimtiniausia ilsėtis patogiai ir ramiai, kad 
atostogos nebūtų perkrautos daugybe naujos 
informacijos ir nuolatinio vietos kaitaliojimo. Prie 
miško arba ant jūros kranto, kur ketinate atostogauti, 
viskas turi nuteikti ramiai ir padėti sukaupti naujų jėgų.

Daugiausia atsakymų b:
Gero poilsio prielaida jums - atsidurti nepažįstamoje 
aplinkoje. Esate atviri, mėgstate bendrauti, jums patinka 
susipažinti su nauja kultūra, jos tradicijomis. Muziejai, 
architektūros paminklai, garsios krantinės, kanalai ir 
pan. - net nesvarbu, ar spėsite apeiti visas nepažįstamo 
miesto įžymybes, svarbiausia - nauji įspūdžiai!

Daugiausia atsakymų c:
Manoma, kad geriausias poilsis - pakeisti veiklos 
pobūdį, o jums tai dvigubai aktualu, juk „veikla“ ir 
„judėjimas“ - tai jūsų pagrindiniai žodžiai, todėl ir 
renkatės aktyvias ar net ekstremalias turizmo rūšis. 
Žygiai, plaukimas, kopimas - jūsų stichija. Jūs 
nesibaiminate nenumatytų situacijų ir esate pasirengę 
vykti nors į pasaulio kraštą ieškoti naujų įspūdžių.

TesTas

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Atostogos dviese: 

Vien iš bendrų 
pusryčių gAlimA 
suprAsti žmogAus 
„KoKybę“

kaip pailsėti   ir nesusipykti
l PASILIKITE TRUPUTĮ LAISVO LAIKO. Per atostogas kiaurą parą būti kartu - 

neteisinga strategija. Žmogus turi turėti asmeninę erdvę, ir kiekvienam ji kitokia - galbūt 
pasivaikščioti jūros pakrante, o gal pasėdėti balkone su alaus buteliu. Reikia tai priimti 
be scenų ir isterijų. Geriau atsiradusį laisvą laiką praleisti naudingai, pavyzdžiui, apsilan-
kyti SPA salone arba pasidaryti masažą.

l BŪKITE PAKANTESTI VIENAS KITAM. Per atostogas bet kokie „aštrūs kampai“ 
gali greitai išvesti iš pusiausvyros. Pavydas, pomėgis išgerti, ilgas ruošimasis - visa tai 
gali tapti kivirčo priežastimi. Jo išvengti padės tik pakantumas partnerio silpnybėms. Jei, 
tarkime, jūsų antroji pusė nepasižymi tvarkingumu ir visur išmėto daiktus, neverta prie-
kaištauti dėl netvarkos viešbučio kambaryje. Atsipalaiduokite ir leiskite tą patį daryti 
kitam.

l APTARKITE PLANUS, O NE RUTINĄ. Vonios kambario remonto arba būtinybės 
tuoktis temos gali palaukti, neverta gadinti atostogų pokalbiais, kurie jus arba partnerį 
veda iš kantrybės. Geriau aptarkite kitą kelionę arba vietos gyventojų buities detales, 
neseniai perskaitytas knygas ar romantiškas akimirkas - visa tai labai suartina. Ir nega-
dina nuotaikos.
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Pažinimo kodas

Ringailė Stulpinaitė

- Vieni žmonės nuolat ką nors pamirš-
ta, o kitų atmintis, rodos, veikia lyg kom-
piuteris. Jiems lengviau tiek mokytis, 
tiek įsiminti kasdienę informaciją. Kodėl 
taip yra?

- Geriau atmintis veikia tų žmonių, kurie 
nuolat protiškai dirba. Jie savo atmintį lavina 
net patys to nežinodami. Atmintis yra lyg 
raumuo. Jis yra tiek stiprus ir patikimai vei-
kia, kiek jį mankštini, su juo dirbi. Atmintis 
gali dažniau nuvilti tuos, kurie nedirba proti-
nio darbo, nes jie tiesiog nėra pratę įsiminti 
daugybės dalykų, darbų ar didelio kiekio in-
formacijos vienu metu. 

- Tačiau yra dalykų, kuriuos, nepri-
klausomai nuo darbo pobūdžio, pamiršti 
gali visi. Kaip tą paaiškinti?

- Mūsų atmintį labai veikia stresas ir emo-
cijos. Tiek kalbant apie prisiminimus, tiek apie 
atminties galimybes esamojoje situacijoje. 
Smegenys blokuoja kai kuriuos prisiminimus. 
Kitaip tariant, jeigu praeityje nutiko kažkas 
blogo, smegenys dalį prisiminimų apie tą įvy-
kį blokuoja, nušlifuoja, nes mums būtų per 
didelis stresas vis iš naujo išgyventi tą įvykį. 
Tai labai vargintų. Labai geras pavyzdys, kaip 
stresas veikia mūsų atmintį, yra vairavimo 
egzaminas. Kol jam dar tik ruošiesi, atrodo, 
kad viską moki ir vairuoji apie tai nė negalvo-
damas. Bet kai ateina tikroji egzamino laikymo 

diena ir žmogus pradeda stresuoti, jaudintis, 
kyla nervinė įtampa, kai kuriuos dalykus jis 
pamiršta ir pradeda daryti klaidas. 

- O ar galime tą pačią situaciją prisi-
minti skirtingai?

- Taip. Kai kuriuos prisiminimus mes su-
kuriame - perkuriame patys, kad ir kaip keis-
tai tai skambėtų. Tai priklauso nuo mūsų po-
žiūrio į praeityje įvykusią situaciją ir žodžių, 
kuriais ją nupasakojame. Tarkime, jūs kam nors 
pasakojate situaciją ir sakote: „Ar pameni, Sau-
liau, kaip Domas su dviračiu rėžėsi į sieną?“ 

Arba sakysite: „Ar pameni, kaip Domas bumb-
telėjo į sieną?“ Draugas, kuriam tai pasako-
jate, greičiausiai iš atminties ištrauks vaiz-
dinį, sukurtą pagal jūsų žodžius. O realioje 
situacijoje Domas, atsitrenkęs į sieną, galbūt 
išsinarino ranką, tačiau ši situacija žmo-
nėms, kurie ją stebėjo, galėjo atrodyti skir-
tingai. 

Mes visuomet geriau atsimename tuos 
dalykus, kuriuos suasmeniname. Tarkime, 
pamiršime, kad šią savaitę turime padaryti 
kokią nors paslaugą ar paskambinti draugui, 

bet puikiai prisiminsime, kada rodo mūsų 
mėgstamą serialą. Dalykai, kurie mums as-
meniškai nėra tokie svarbūs, automatiškai 
nukeliami į antrą planą. 

- Ar yra būdų, kaip galėtume page-
rinti atmintį, ją lavinti?

- Galime apgauti smegenis. Jos atsimena 
tai, kas yra svarbu. O svarbu yra tai, ką mes 
nuolat naudojame. Taigi bet kokį dalyką, už-
duotį, susitikimą ar pažadą atsiminsime ge-
riau, jei tą informaciją pasikartosime tam ti-
krais intervalais. Visi esame iki skausmo 
girdėję posakį, kad kartojimas yra mokslų 
motina, bet kasdienybėje to netaikome. In-
formacijos kartojimas po pirmo susipažinimo 
su ja turi būti atliekamas: pirmą kartą - po 
vienos valandos, antrą - po vienos dienos, 
trečią - po 1, 3 ir 6 mėnesių. Taip didžiąją 
informacijos dalį mes išsaugosime kone vi-
sam gyvenimui. Toks ilgalaikis kartojimas 
galbūt labiau tinka studentams, tačiau trum-
pesniais intervalais gali būti pritaikomas ir 
kasdienėje veikloje. Tarkime, darbų sąrašas 
ant stalo ir periodiškas jo perskaitymas 
smarkiai sumažina galimybę pamiršti ką nors 
svarbaus. 

Kiek mums pavaldi 
ĮDOMU

Atmintyje vienu metu galime išlaiky-
ti 7 skirtingus dalykus. Tai gali būti sa-
vaitės ar dienos darbai, užduotys, susiti-
kimai ir panašiai. Jeigu vienu metu teks 
įsiminti 9 dalykus, yra nemenka tikimy-
bė du iš jų supainioti arba pamiršti.

Žaidimas atminčiai gerinti

Paprašykite draugo arba patys sugal-
vokite ir įsiminkite 7 žodžius. Pvz.: stalas, 
obuolys, kreida, upėtakis, akmuo, diriža-
blis, skiemuo. Kai juos įsiminsite, sugal-
vokite septynis skaičius ir juos taip pat 
įsiminkite. Pvz.: 5, 19, 2, 78, 23, 6, 44. 
Vėliau pamėginkite pakartoti visus žo-
džius eilės tvarka, paskui tą patį padary-
kite su skaičiais. Kuo dažniau darysite 
šią smegenų mankštą, tuo greičiau įpra-
tinsite atmintį gerai veikti. 

MneMoniKa - tai tam tikras informacijos kodavimas, asocia-
cijos ir supaprastinimas, visuma būdų, padedančių geriau įsimin-
ti informaciją. Ją naudojant galima atsiminti beveik 100 proc. in-
formacijos labai ilgą laiką. 

Daug kas blogai atsimena skaičius - telefonų numerius. Taip yra 
dėl to, kad skaičiai yra labai abstraktus dalykas, jie mums nekelia 
emocijų ir reiškia tik kiekį. Taigi skaičius, naudojantis viena mne-
monikos technikų, galima paversti priebalsėmis (1 - L, 2 - n, Z, 3 - 

M, T, 4 - K, 5 - S, V ir 6 - Š,Ž, 7 - R, J, F, 8 - G, 9 - P, B, 0 - C, Č, 
D). Taigi skaičiai 1, 2, 3 atitiks raides L, n. T, o jeigu tarp priebal-
sių įterpsime balses - gausime žodžius. Kadangi atmintyje daugiau-
siai galime išlaikyti septynis skaitmenis, o telefono numeris gali 
būti devyniaženklis, mums lengviau sutraukti jį į tris grupes po tris 
skaičius, iš kurių esame sudarę žodelius. Taip draugo numeris mums 
gali reikšti ne tik eilę skaičių, bet ir tris žodžius. Pavyzdžiui, Jono 
numeris yra: lenta akmuo ranka.

atmintis?
Kiek daugiausiai skaičių ar žodžių galė-
tumėte įsiminti? Ar pasakytumėte savo 
penkių draugų telefonų numerius ir gi-
mimo datas? Sunkiai? O kai kuriems tai 
yra ganėtinai lengva, nes jie žino, kaip 
pažaboti atmintį savo naudai. Du kartus 
Lietuvos konstantos Pi rašymo iš atmin-
ties čempionas ir pirmasis lietuvis, Pasau-
lio atminties čempionate užėmęs 50-ąją 
vietą, ALmAntAS ŠArAKOjiS su „Laisva-
laikiu“ pasidalijo žiniomis, kaip veikia at-
mintis ir kaip ją galima ugdyti.

Geriau atmintis 
veiKia tų žmonių, 
Kurie nuolat 
protišKai dirba

Almantas Šarakojis
asmeninio albumo nuotr.
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Legendos

Kauno senamiestyje šimtmečius stovin-
čiam ir baltąja gulbe pramintam miesto 
rotušės pastatui sukanka 472 metai.  
Istorija mena, kad kertinis senosios  
Kauno rotušės akmuo buvo padėtas  
1542 m. liepos 28-ąją.

Per ilgą gyvavimo istoriją rotušės pasta-
te buvo įsikūrusi Kauno miesto valdžia - 
miesto magistratas, suolininkų teismas. Ro-
tušės gimtadienio išvakarėse, sekmadienio 
vakarą, kauniečiai buvo kviečiami drauge 
švęsti „Baltosios gulbės“ šventę. Ji prasidė-
jo 21 val. Kauno pavieto laisvųjų šaulių isto-
rinės patrankos salvėmis. Vėliau aikštėje vy-
ko gatvės šokėjų pasirodymai, Rotušės bal-
kone skambėjo gyva muzika. O sutemus ant 
rotušės pastato fasado buvo demonstruojama 
šviesos ir garso instaliacija, kuri priminė 
reikšmingiausio miesto pastato statybas bei 
istorinius laikus.

Pažymėtina, jog, praėjusiame amžiuje re-
konstruojant senąją Kauno rotušę, pastato pri-
eigose po grindiniu rastos 9 vaško lydymo 
krosnys. XV-XVI amžiais vaškas sudarė di-
džiausią Kauno eksporto dalį. Jis buvo bitinin-
kų surenkamas iš Kauno apylinkių ir parduo-
damas lietuvišką vašką dėl geros kokybės itin 
vertinusiems Nemunu į Kauną atplaukian-
tiems pirkliams iš Vakarų. 2002 metais priva-
tininkų pastangomis viena iš krosnių pareng-
ta eksponavimui Rotušės aikštėje. Tapo taip 
populiaru mesti monetas į krosnies vidų, kad 
buvo pradėta galvoti apie sukauptų monetų 
panaudojimą. Prieš porą metų Rotušės aikštės 
draugija sukūrė tradiciją iš krosnies surinktas 
monetas per šv. Mikalojaus - Kauno miesto 
globėjo - dieną, gruodžio 6-ąją, įteikti Sena-
miestyje veikiančioms labdaros organizaci-
joms.

Šiuo metu Kauno rotušėje veikia miesto 
savivaldybės Civilinės metrikacijos biuras, pri-
imami garbingi miesto svečiai, pasirašomos 
reikšmingos sutartys bei vyksta kiti oficialūs 
renginiai. Kauno rotušės požemiuose nuo se-
no veikia Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės 
muziejaus filialas - Keramikos muziejus.

Elta

Kauno rotušė 
atšventė solidų gimtadienį

Kauniečių ir miesto svečių traukos centras - 
Kauno miesto rotušė, praminta Baltąja gulbe

Eltos nuotr.
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Kelionių gidas

Zakopanės žavesys

Mūsų kaimynė Lenkija - graži ir turtinga 
šalis, turinti ne tik nemažą Baltijos pajūrio 
ruožą, bet ir kalnų. Daugelis lietuvių žino 
miestelį  Zakopanę prie Gubaluvkos kalno Tat-
ruose, Slovakijos pasienyje, Mažosios Lenki-
jos vaivadijoje. Zakopanė, įkurta XVI a. kaip 
kalnų piemenų kaimas, dydžiu vos lenkianti 
Druskininkus, patraukli viso pasaulio slidinin-
kams, čia puikiai įrengtos kalnų slidinėjimo 
bazės ir mokyklos, kitos žiemos sporto ir po-
ilsio pramogos, jaukūs viešbutukai. 

Miestelis patrauklus ir vasaros keliaunin-
kui, vertinančiam kalnų grožį vis kitame sau-
lės spindulių fone, žydrus ežerėlius ar tingius 
pasivaikščiojimus miestelio gatvėmis, aplan-
kant vietinių amatininkų muges, medinius 
Zakopanės architektūros statinius, ar geriant 
kavą mažutėse gatvės kavinukėse.

Kurortas tarp kalnų
Galbūt šią vasarą dar nesugalvojote, kur ir kaip praleisti atostogas? O ką daryti, jeigu 
atostogauti ketinate tik savaitę? Šį kartą „Laisvalaikis“ siūlo nepamirštamas atostogas 
netolimame užsienyje, Lenkijos pietuose - Zakopanėje.

n Nakvynė: naktis Zakopanėje, geruose svečių 

namuose su vonios kambariu ir balkonu į kalnus 

keturiems asmenims gali kainuoti apie 40 eurų 

(apytiksliai 160 zlotų arba 138 litai). Taigi 

vienam žmogui naktis kurorte kainuoja pigiau nei 

lietuviškame pajūryje.

n Pietūs: pietauti ir vakarieniauti drąsiai galite 

kavinėse, nes kainos čia tikrai nesikandžioja.  

Geri pietūs su gaiviaisiais gėrimais asmeniui gali 

kainuoti nuo 12 zlotų (apie 10 litų), ir daugiau, 

priklausomai nuo jūsų norų ir apetito. 

n Suvenyrai: namiškiams ir draugams galite 

parvešti paragauti tradicinių sūrių iš avių pieno, 

kurių kainos svyruoja nuo 1,20 iki 10 litų.

kainos

Keltuvu užkilę į Zakopanės kalnus galite ne 
tik pasigrožėti nuostabiais vaizdais, bet ir 
pasilepinti saule kalnų paplūdimiuose

Nakvynės kainos svečių namuose nėra  
didelės, o gyvenimo sąlygos - puikios. Beveik 
visur per langus atsiveria vaizdas į kalnus

Dainos Javarauskaitės nuotr.

Galite pasivažinėti 
puoštomis brikelėmis

Gatvelėse prekiautojai kviečia 
paskanauti ir įsigyti tik šiam 
Lenkijos regionui būdingų sūrių
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Zakopanėje gausu prabangių viešbučių ir 
svečių namų, tačiau galima apsigyventi ir pas 
vietinius žmones. Čia, kaip ir mūsiškėje Pa-
langoje, sėdi močiutės su lentutėse skelbiama 
informacija apie kambarių ir butų nuomą, tai-
gi susirasti patinkantį ir nebrangų kambarėlį 
arba apartamentus nesunku.

ką nuveikti ir pamatyti?

Susipažinti su miesteliu, krašto paveldu 
ir amatais tiks pasivaikščiojimas seniausia 
kurorto gatve Kocelnia ar šurmuliuojančia 
Krupuvki. Nuo ankstaus ryto turgeliuose su-

sirenka sūrininkai, garsiai kviečiantys para-
gauti vietinio sūrio iš avių pieno. Tokio sūrio 
nerasi daugiau niekur: šviežias, rūkytas, ma-
rinuotas, keptas, su medumi ar uogiene - ro-
jus sūrio mėgėjams. Čia galima nusipirkti ir 
medžio, meno kūrinių, suvenyrų, puikios ko-
kybės gaminių iš avių vilnos.

Vietos gyventojai, pasipuošę tautiniais 
drabužiais, kviečia susipažinti su miestu rie-
dant lengvomis brikelėmis. Teko stebėti tau-
tiniais kostiumais pasidabinusius vestuvinin-
kus, smagiai dumiančius gausybe brikelių, 
traukiamų išpuoštų žirgų.

Miestelyje ištisus metus veikia keli keltuvai, 

kuriais galima pakilti į kalnus ir stebėti vis kitą 
panoramą, pasivaikščioti takeliais kvėpuojant 
gaiviu kalnų oru, kuris, kaip teigia vietiniai, svei-
kam tinka sveikatai stiprinti, o  ligotam - greičiau 
išgyti. Ar tiesiog pasideginti kalnų paplūdimiuo-
se.  Būtina aplankyti ir pačia Tatrų širdimi vadi-
namą ežerą Morskoje Oko (Jūros akis).

Zakopanėje įsikūręs Tatrų muziejus su 
gausiomis regiono istorijos ir kultūros eks-
pozicijomis,  Tatrų nacionalinio parko gamtos 
istorijos muziejus. Kosceliskos slėnyje galima 
aplankyti net 6 olas. Miestelyje yra ir nedi-
delis vandens pramogų parkas. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Kelionių gidas

Aplink Zakopanę yra galybė keltuvų, kuriais 
užsikėlę galite klaidžioti po nuostabiuosius Tatrus

Ringailės Stulpinaitės nuotr.

Likus kelioms akimirkoms iki išsilaipinimo iš 
funikulieriaus, būsite nufotografuoti. Jei nuotrauka 
patiks, galėsite ją nusipirkti šalia esančiame kioskelyje. 
Vienos nuotraukos kaina apie 10 zlotų (apie 8 litai)

Vietos gyventojai mėgsta puoštis tautiniais drabužiais ne tik švenčių 
progomis. Taip jie savo tautinį paveldą demonstruoja ir turistams
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KaleidosKopas

Finansų konsultacijų bendrovės „WealthInsight“ ir žurnalo „Spear“ atlikta apklausa  
parodė, kad Europą daugelis milijonierių laiko puikia vieta gyventi.

Analitikas Oliveris Viljamsas (Oliver Williams) nurodo, kad daugiausiai žemynas turtuo-
lius traukia savo geografiniu išsidėstymu ir palankiomis mokesčių sistemomis. Pareigūnas 
pridūrė, kad ne ką mažiau svarbų vaidmenį turi ir patogus savo aktyvų valdymas bei privačių 
bankų gausa. Ekspertas mano, kad milijonieriai gyvenamąją vietą keičia dažniau nei viduti-
nes pajamas gaunantys žmonės, todėl minėtieji išorės faktoriai jiems turi daugiau įtakos.

Tyrimo metu milijonieriais laikyti asmenys, kurių aktyvų vertė siekia mažiausiai 1 mln. 
JAV dolerių, tiesa, jo turimas būstas į šią sumą neįtraukiamas.

Tad kur didžiausia milijonierių koncentracija?

Monakas

Pastebėta, kad daugiausiai turtuolių gy-
vena Monako Kunigaikštystės sostinėje Mo-
nake. 37,58 tūkst. gyventojų turinčiame mies-
te maždaug 29,21 proc. laikomi milijonieriais. 
Vienas iš žymiausių čia gyvenančių asmenų - 
Serbijos tenisininkas Novakas Džokovičius.

Ciurichas

Antrasis sudarytame reitinge rikiuo-
jasi Ciurichas (Šveicarija). Iš 366,76 tūkst. 
jo gyventojų 27,34 proc. turtas vertinamas 
bent 1 mln. JAV dolerių. Čia viena iš žy-
miausių turtuolių nurodoma dainininkė 
Tina Terner (Tina Turner).

Ženeva

Trečiuoju miestu nurodoma Ženeva 
(Šveicarija). Čia iš 184,5 tūkst. gyventojų 
milijonieriai sudaro 17,92 proc. Vainikuo-
ja turtuolius biotechnologijų milžinės „Se-
rono“ įkūrėjas, italų kilmės šveicaras Er-
nestas Bertarelis (Ernesto Bertarelli).

Niujorkas ir Frankfurtas

Niujorko (JAV) milijonieriai sudaro 
tik 4,63 proc. iš visų 8,41 mln. jo gy-
ventojų. Penktajame sąraše Frankfurte 
(Vokietija) iš 691,5 tūkst. gyventojų 
bent 1 mln. JAV dolerių vertės turto tu-
ri 3,88 proc.

Kur gyvena  
daugiausia milijonierių?

Tarp Monako milijonierių 
garsiausias Serbijos tenisininkas 
Novakas Džokovičius

EPA-Eltos nuotr.

Žymiausia Ciuricho turtuolė - 
dainininkė Tina Terner (Tina Turner)

Daugiausia turtuolių gyvena Monako 
Kunigaikštystės sostinėje Monake
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Nione (Šveicarija) praūžė Paleo muzikos festivalis, per 6 die-
nas sutraukęs daugiau kaip 230 000 lankytojų. Čia savo pasirody-
mus surengė daugybė atlikėjų ir grupių iš įvairių šalių. Tarp jų - 
įspūdingą koncertą surengė prancūzų dainininkė ir aktorė Vanesa 
Paradis (Vanessa Paradis), pasirodžiusi pagrindinėje festivalio 
scenoje. Be muzikos, festivalis žavėjo ir įspūdingomis instaliaci-
jomis, šviesos efektais.

Atrakcija festivalio svečiams - 
„šviesos kambarėliai“

EPA-Eltos nuotr.

Tarp daugybės atlikėjų koncertavo ir 
Vanesa Paradis (Vanessa Paradis)

Įspūdinga šviesų ir muzikos šventė

Festivalyje veikė ir 
atrakcionų parkas
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Su saksofono garsais iš Martino Skorsezės 
(Martin Scorsese) „Taksisto“ (Taxi Driver, 
1976) į „Skalviją“ sugrįžta pripažinti kino 
meistrų darbai. „Taksistas“ bus rodomas 
rugpjūčio sekmadieniais Kino klasikos va-
karuose.

Daugiau nei kino hitas

Tik pasirodęs Amerikos kino ekranuose 
„Taksistas“ tapo daugiau nei dar vienu kino 
hitu. Filmas sukurtas baigiantis JAV karui 
Vietname. Daugeliui amerikiečių jis priminė 
skaudžią patirtį; užsitęsęs karinis konfliktas 
pasiglemžė tūkstantines aukas, darė nuos-
tolius ir luošino likimus. „Taksistas“ tapo 
šio konflikto alegorija ir akivaizdžiu įrodymu, 
kad laimėtojų šiame kare nebus. Sarkastiš-
kas filmo kūrėjų žvilgsnis į populiarų hero-
jaus mitą - visa nugalinčio ir laiminčio - ver-
tė suabejoti pamatinėmis Amerikos verty-
bėmis.

Pagrindinis filmo herojus - buvęs Vietna-
mo karo veteranas Trevis (akt. Robertas De 
Niras). Greičiausiai ten įgijęs ir nemigą, nuo 
kurios gelbėdamasis sėda prie taksi vairo. 
Riedėdamas naktinėmis Niujorko gatvėmis, 

jis pamažu grimzta į beprotybę. Filmo kūrė-
jai sugebėjo perteikti tą vienišumo, beviltiš-
kumo ir besitvenkiančio įsiūčio lydinį, kuris 
buvo jaučiamas JAV gatvėse 8-ajame dešim-
tmetyje.

„Taksistą“ mačiau dešimtis kartų. Tačiau 
kiekvieną kartą jį žiūrėdamas jaučiu, kaip jis 
mane veikia vėl ir vėl, kaip esu panardinamas 
į vidinį Trevio pasaulį, kupiną susvetimėjimo, 
vienišumo, beviltiškumo ir pykčio“, - rašė 
žymus JAV kino kritikas, žurnalistas, scena-
ristas Rodžeris Ebertas (Roger Ebert).

Filmo įtaka jo kūrėjų likimams

„Taksistas“ ne tik atskleidė kitą, neafi-
šuojamą JAV pusę, bet ir turėjo reikšmingos 
įtakos filmų kūrėjų likimams. Scenaristą Po-
lą Šraderį (Paul Schrader) jis išgelbėjo nuo 
savižudybės - išmestas iš darbo ir paliktas 
žmonos, jis jautėsi priėjęs liepto galą. M.
Skorsezė padėjo įtvirtinti jauno talentingo 
kino kūrėjo reputaciją. Tuo metu pagrindinį 
vaidmenį sukūrusį R.De Nirą pavertė garse-
nybe. Trevis tapo vienu svarbiausių R.De Ni-
ro vaidmenų. Jam aktorius ruošėsi vairuoda-
mas po 12 valandų per parą, gilindamasis į 
būsenas ties pamišimo riba.

Kurdamas filmo scenarijų P.Šraderis rė-
mėsi asmenine patirtimi, taip pat Artūro Bre-
merio (Arthur Bremer) dienoraščiais. Pasta-
rasis 1972 m. pasikėsino į dešiniųjų guber-
natorių Džordžą Volisą (George Wallace). 
Įdomu tai, kad po 9 metų pakartoti jo žygį 
ryžosi Džonas Hinklis (John Hinckley). Vėliau 
jis pasakojo, kad į JAV prezidentą Ronaldą 
Reiganą (Ronald Reagan) nusitaikė paveiktas 
„Taksisto“. Atkartodamas filme matytas sce-
nas Dž.Hinklis siekė padaryti įspūdį dievina-
mai aktorei Džudi Foster (Jodie Foster). „Tak-
siste“ ji suvaidino prostitutę, kurią „saugoti“ 
imasi Trevis.

Be Dž.Foster ir R.De Niro, įsimintinus 
vaidmenis filme atliko ilgaplaukis Harvis Kei-
telis (Harvey Keitel), Sibilė Šeperd (Cybill 
Shepherd). „Taksistas“ dedikuotas žymaus 
JAV kompozitoriaus Bernardo Hermano (Ber-
nard Hermann) atminimui. Efektingas garso 
takelis šiam filmui buvo paskutinis kompozi-
toriaus kūrinys.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Kino legendos

Į ekraną grįžta M.Skorsezės „Taksistas“

Daugiau informacijos ieškokite  

www.skalvija.lt.

Vaidmuo filme „Taksistas“ 
Robertą De Nirą (Robert  
De Niro) pavertė garsenybe

„Skalvijos“ archyvo nuotr.
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Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Kodėl visai pravartu būtų mokėti Kanados 
himną? Kokiuose greitojo maisto restora-
nuose galima rasti net Parmezano sūrio? 
Kaip gėrimo skardinė gali įpūsti džiaugs-
mo imigrantams statybų darbininkams? 
Visus atsakymus rasite čia.

 El.reklama: kas gali priversti didžiuotis

parmezanas greitojo  
maisto restorane 

Kas?
„McDonald’s“.

Ką padarė?
Prieš porą metų Parmezano sūriais 

garsėjantį Italijos regioną gerokai apga-
dino žemės drebėjimas. Stipriai sunio-
koti ne tik fabrikai, bet ir dalis produk-
cijos. Kaip parduoti apgadintas sūrių 
galvas? Į pagalbą atėjęs „McDonald’s“ 
garsiai pasakė: „Padėkim saviškiams 
atsitiesti.“ Ir pradėjo sūriu prekiauti už-
kandinėse.

Kodėl veikė?
Į šią veiklą buvo įtraukti net 440 po 

visą Italiją išsibarsčiusių restoranų. Vie-
tiniai labai šiltai priėmė akciją - šalia 
sumuštinių ir gėrimų stiklinių kone kiek-
vienas ant padėklo nešėsi supakuoto Par-
mezano sūrio.

rezultatai
Kampanijos iniciatoriai tikina, kad 

vos per mėnesį buvo parduota daugiau 
nei 83 tūkst. sūrio gabalų.

http://goo.gl/GcFr7k

n Reklama gali priversti didžiuotis ne tik savo 

šalimi, bet ir darbu

Vietoj IšVadų
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Internetas

Gėrimas, įpučiantis  
džiaugsmo imigrantams

Kas?
„Coca-Cola“.

Ką padarė?
Singapūre kone kiekvienas statybose 

dirbantis žmogus - atvykėlis iš gretimos 
šalies. Toli nuo namų jie sunkiai prisi-
taiko vietos bendruomenėje ir dažnai 
jaučiasi atstumti arba neįvertinti. Vis 
dėlto jų atliekamas darbas labai svarbus, 
tad „Coca-Cola“ nutarė tai pasakyti.

Kodėl veikė?
Rankomis aprašinėta galybė plakatų, 

dėkojančių už imigrantų indėlį į miesto 
gražėjimą. Singapūriečiai nusifotogra-
favo su plakatais, o nuotraukos buvo pri-
segtos prie gėrimo skardinių. Pakuotės 
specialiomis skraidyklėmis užkeltos į 
aukštai dangoraižiuose esančias statybų 
aikšteles, ten skardinės su įkvepiančiais 
užrašais greit išsidalytos.

rezultatai
Akcijos metu išdalytos 2734 žinutės, o 

vaizdo klipas peržiūrėtas 0,5 mln. kartų.

 El.reklama: kas gali priversti didžiuotis Šaldytuvas, atsidarantis tik 
sugiedojus kanados himną 

Kas?
„Molson Canadian“.

Ką padarė?
Pagrindinėse miestų gatvėse, prieplaukose 

ir net bėgikų išmintuose miškeliuose gėrimų 
gamintojai pastatė specialius šaldytuvus. Ryš-
kiai raudoni aparatai imdavo groti ir ragin-
davo sudainuoti Kanados himną. Atlikus jį 
teisingai, visas turinys atitekdavo giedotojui.

Kodėl veikė?
Liepos 1-oji akcijai pasirinkta ne veltui, mat 

tądien oficialiai švenčiama Kanados diena. Kiek 
anksčiau ta pati kompanija pagamino identišką 
šaldytuvą, atsidarantį tik su kanadietišku pasu. 
Dokumentą privalėjai pakišti po specialiu ske-
neriu. Savus apdovanodavo gėrimu, o vos atpa-
žinęs kitos šalies pilietį išleisdavo čaižų garsą.

rezultatai
Himno akcijos vaizdo klipas peržiūrėtas  

2 mln. kartų, o pasą skenuojantis šaldytuvas 
sulaukė beveik 3 mln. internautų susidomėji-
mo. Skaičiai nemenki, tačiau tikroji nauda 
sunkiai suskaičiuojama - galybė kanadiečių, 
dar stipriau pamilusių savo šalį.

http://goo.gl/f3siqD

 http://goo.gl/sP0ivl



 Irūna 
Puzaraitė:
Pirmenybę teikiu 
atostogoms Lietuvoje!

Apie tai, kaip atostogas leidžia TV laidų vedėjos Irūna Puzaraitė,  

Asta Stašaitytė-Masalskienė ir Monika Vaičiulytė - 68-69 p.
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 Irūna 
Puzaraitė:
Pirmenybę teikiu 
atostogoms Lietuvoje!

2014 m. rugpjūčio 1-7 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

REITINGAI

Nr. Laida   TV Reitingas

1 18:30 LNK 5,4

2 KARIBŲ PIRATAI. JUODOJO  
 PERLO UŽKEIKIMAS TV3 5,4

3 TV3 ŽINIOS TV3 4,9

4 KONTROLINĖS VYRŲ KREPŠINIO  
 RUNGTYNĖS LATVIJA-LIETUVA TV3 4,9

5 TELELOTO LNK 4,9

6 POŽEMIŲ UGNIS LNK 4,7

7 21:30 LNK 4,5

8 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 4,5

9 EURO JACKPOT TV3 4,4

10 YPATINGA UŽDUOTIS LNK 4,3

Duomenys: TNS LT, 2014 liepos 21-27 d.TV
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BTV  5 %
Lietuvos rytas TV  4,8 % 
TV8  4,4 % 
RTR Planeta  4,1 %
PBK  4 % 

Info TV  2,5 % 
Video ir DVD 1,8 % 
REN Lietuva 1,6 %
LRT Kultūra  0,8 %
Liuks!  0,7 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

TV6  4,4  %
PBK  4,2  %
TV1  4  %
Info TV  3,2 % 
RTR Planeta  3 % 

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

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 15,7 %

Mildą Štakėnaitę

TRUMPAI

Televizijos eteryje - naujas veidas. Radijo laidų 
bei renginių vedėjas ir organizatorius VITALIJUS 
ZUIKAUSKAS (32) stojo prie „Teleloto“ vairo. 
Populiarų žaidimą jis ves pasikeisdamas su laidų ir 
renginių vedėju, prodiuseriu Vyteniu Sinkevičiumi. Iš 
Tauragės kilęs V.Zuikauskas prieš devynerius metus 
Klaipėdoje baigė režisūros specialybę ir atvyko gyventi 
į sostinę. „Apie televiziją niekada nesusimąstydavau, o 
pasiūlyti savo kandidatūrą į „Teleloto“ vedėjus ryžausi 
įkalbėtas sužadėtinės“, - prisipažino V.Zuikauskas.

LNK sporto žinių vedėja ASTA ŽUKAITĖ-
NALIVAIKIENĖ - tikra ekstremalaus sporto fanatikė. 
Išbandžiusi jėgas autoralyje, šį kartą ryžosi skrydžiui 
virš Vilniaus oro balionu. Nors dėl tokio malonumo 
teko keltis 4 ryto, Asta sako - buvo verta. „Smagu 
pamatyti bundantį Vilnių, laviruoti balione tarp 
rūko. Pamažu skrendant virš sostinės buvo labai 
įdomu stebėti, kaip miestas darosi vis aktyvesnis ir 
aktyvesnis, kaip pamažu susidaro spūstys ir didėja 
šurmulys“, - šypsojosi LNK sporto žinių vedėja.

Aktorė MILDA ŠTAKĖNAITĖ (28), dauge-
liui pažįstama iš serialo „Moterys meluoja 
geriau“, prisipažįsta, kad dažniausiai jos 
televizorius rodo dokumentikos kanalus. 
Merginos nesuvilioja nei lietuviškos pra-
moginės, nei kultūros laidos. O ir per tele-
vizorių rodomi filmai netraukia dėl gausių 
reklamos intarpų.

NAUjos žINIos 

DokUMENTIkA 

Niekada neperjungiu kanalo, jei pamatau 
laidas apie gyvūnus, gamtą. Dažnai žiūriu 
„Discovery“ kanalą.

PRAMoGINės lAIDos 

Jas pažiūrėjus jaučiasi, kad yra skirtos ma-
sėms. Pavyzdžiui, kokio nors Didžiosios Bri-
tanijos televizijos kanalo populiariosios laidos 
yra daug įdomesnės negu mūsiškės. Ten yra 
įdomių laidų apie keliones, žmones, o ne tik 
apie kaimo žvaigždes ar apie tai, kas naujo 
atsitiko, nors iš tiesų nieko naujo neatsitiko.

REklAMA 

Visada nutildau garsą arba perjungiu kanalą. 
Man reklama būna per dažnai ir per garsiai. 

FIlMAI 

Per televizorių nežiūriu dėl tų pačių re-
klamų ir dėl to, kad rodo senus arba jau de-
šimt kartų matytus filmus.

TV lAIDų VEDėjAI 

Liūdna, nes daugelis jų nėra profesionalai. 
Paima kokį nors jauną žmogų, nes jis kažkodėl 
turėtų būti įdomus, tačiau ilgai TV eteryje ne-
užsibūna. Jie nebūna pasiruošę, nežino, kas yra 
dikcija arba kaip turi atrodyti stambiame plane. 
Dažniausiai tai yra žmonės ne savo vietoje.

kUlTūRos lAIDos 

Lietuviškų kultūros laidų nežiūriu, nes daž-
niausiai jos būna tokios naftalininės. Rodo me-
džiagą apie kažkur kažkokį įvykusį renginį, ku-
rio niekas nežino. O jei būna nufilmuoti kokie 
nors spektakliai ar operos, dažniausiai nepertei-
kia to įspūdžio, kurį gautum žiūrėdamas gyvai.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

TV3 14 %

LRT Televizija 
8,4 %

BTV 6,6 %

NTV Mir 5,8 %

Lietuvos rytas TV 
4,4 %

Kiti  
kanalai 17,2 %

TV3 16,4 %

LNK 15,2 %

LRT Televizija 
8,1 %

NTV Mir 6,5 %

TV1 5,3 %

TV6 5,1 %
Kiti  
kanalai 13,8 %
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UŽ KADRO

Rugpjūtį TV3 žiūrovai turės galimybę iš 
arčiau susipažinti su Lietuvos kariuome-
ne. Naujas dokumentinis keturių  
dalių projektas „Ginklo broliai“ pasakos,  
kaip savanoriais nusprendusiems  
tapti vaikinams ir merginoms seksis  
prisitaikyti prie tikrųjų Lietuvos kariuo-
menės taisyklių.

Projekto veiksmas vyks Rukloje, Didžio-
jo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos moko-
majame pulke. Čia į 4-ąją kuopą atvykę sava-
noriai tris mėnesius bus negailestingai grūdi-
nami ir ruošiami ginkluotam kontaktui su 
priešu. Šiuose mokymuose svarbiausia draus-
mė ir vadų įsakymų paisymas - ne visiems 
būdingos savybės. Tik labiausiai motyvuoti ir 
ištvermingiausi kariai sėkmingai baigs bazi-
nius karinius mokymus ir prisieks Tėvynei.

Scenarijaus autorius ir prodiuse-
ris Daumantas Liekis pasakoja, kad 
idėja kurti tokį projektą kilo stebint 
kaimynių šalių tarptautinę politiką ir 
reakciją į karinę agresiją: „Pasidarė 
labai smalsu, kaip mūsų šalies kariuo-
menė pasirengusi reaguoti į sudėtin-
gas situacijas, kaip ji rengia savano-
rius, ar visi savanoriai į kariuomenę 
ateina pasiryžę ginti šalį.“

Kitas svarbus motyvas „Ginklo bro-
lių“ dokumentinio projekto gimimui - 
psichologinis kiekvieno bazinių karinių 
mokymų dalyvio „lūžis“. „Kitaip sakant - 
emocinė metamorfozė iš civilio į karį. Dauge-
lis mokymų dalyvių iki kariuomenės gyveno 
be disciplinos, fizinio krūvio ir emocinio spau-

dimo. Instruktoriai visiems dalyviams, vos tik 
atvykusiems į Ruklą, sudarė daug nemalonių 
situacijų. Vieni dalyviai prie jų prisitaikė, kiti 
mėgino priešintis - čia ir prasidėjo įdomioji 
mokymų dalis“, - intriguoja D.Liekis.

Jis įsitikinęs, kad analo-
giško televizijos ar kino pro-
jekto apie Lietuvos kariuo-
menę dar nėra buvę. „Šis 
formatas žiūrovui leidžia pa-
sijausti mokymų dalyvių gre-
tose. Instruktoriai ir kariai 
greitai apsiprato su mūsų fil-
mavimo grupe ir ilgainiui 
pradėjo gyventi jiems įpras-
tu ritmu, todėl TV3 televi-
zijos žiūrovai matys nesure-

žisuotą, necenzūruotą Lietuvos kariuomenę, 
kurioje netrūks ir emocijų, ir intrigų, ir 
veiksmo“, - sakė D.Liekis.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

TV3 dokumentiniame projekte „Ginklo broliai“ - 
nesurežisuota Lietuvos kariuomenė

InsTrukTorIaI 
VIsIems 
daLyVIams, Vos 
TIk aTVykusIems 
į rukLą, sudarė 
dauG nemaLonIų 
sITuacIjų. VIenI 
daLyVIaI prIe jų 
prIsITaIkė, kITI 
mėGIno prIešInTIs - 
čIa Ir prasIdėjo 
įdomIojI mokymų 
daLIs

Projekto „Ginklo broliai“ scenarijaus autorius ir prodiuseris 
Daumantas Liekis džiaugiasi, kad kariai greitai apsiprato su 

filmavimo grupe ir prieš kameras jautėsi laisvai
TV3 nuotr.
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TV PROGRAMA penktadienis

 18.25 	 „Šeimynėlė“  8.00 	 „Stalino	sūnus“  18.35 	 Kūrybos	metas.	
	 Anželika	Cholina

 14.15 	 Stilius 17.00 	 Labas	vakaras,	
	 Lietuva

 11.15 	 „Visos	Australijos	
	 dulkės“

TV8
8.00,	15.00	„Žavūs	 ir	drąsūs“.	8.50	„Detektyvė	
Fišer“.	 9.55	 „Linksmieji	 traukinukai“.	 10.20	
Senoji	animacija.	10.55	„Vidurnaktis	Paryžiuje“.	
12.40,	16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	
mane“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	geriau“.	
17.00,	23.40	Atvira	virtuvė.	18.00,	22.45	„Meilė	
gyventi“.	 20.00	 „Labanakt,	 vaikučiai.	 21.05	
Drama	„Svajonių	viešbutis.	Karibai“.	

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

PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00,	 9.20	 TV	 kanalas	
„Labas	rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	11.35	
Gyventi	 sveikai.	 12.55,	 14.25	 „Jasmin“.	 15.10	
„Pėdsakas“.	15.55	J.Menšovos	laida.	16.50,	3.45	
Mados	nuosprendis.	17.55	Jūrmala.	Humoro	fes-
tivalis.	20.00	Laikas.	20.30	Stebuklų	laukas.	21.35	
Antrininkai.	 0.30	 Informacinė	 laida.	 1.00	 „Pavo-
jinga	gyvybei“.	2.30	„Moteris,	kuri	dainuoja“.	

REn
6.55	Animacinis	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.05	
Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	 10.50	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.45	 Keista	 byla.	 12.40	
„NEXT	 3“.	 14.30	 Nuteisk	 mane.	 15.25	 Žiūrėti	
visiems!	 16.25	 Šeimos	 dramos.	 17.25	 Ne-
meluok	 man!	 19.20	 Tinkamas	 vaistas.	 20.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 21.20	 Pasaulio	 paslaptys	
su	A.Čapman.	23.10	Mes	ir	nesapnavome.	

TV PolonIa
8.10	 „Vilnoteka“.	 8.25	 Klajūno	 užrašai.	 8.40	
„Tėvas	 Mateušas“.	 10.20,	 18.20,	 22.45,	 5.10	
Polonija	 užsienyje.	 10.30	 Lenkų	 pasakos	 ir	 sa-
kmės.	„Poznanės	ožiukai“.	10.50	Pono	Balagano	
pasakos.	„Snieguolė“.	11.15	Lenkų	valgiai.	11.25	
„Laukinė	Lenkija“.	12.00,	23.00,	4.35	Polonia	24.	
12.40,	 17.55,	 1.45	 „Dvi	 medalio	 pusės“.	 13.05,	
18.55,	 5.20	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.25,	 18.50,	
21.40,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	
„M,	 kaip	 meilė“.	 14.50	 „Komisaras	 Aleksas“.	
15.45	 „Džiaugsmo	 išnešiotojai“.	 17.00	 „Zloto-
polskiai“.	 17.30	 Žydros	 atostogos.	 Buriavimas.	
18.30	TV	ekspresas.	19.25	„Laiškai	iš	barikados“.	
19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	
Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.50	Pramoginė	
laida.	23.45,	5.50	„Valanda	„W“.	1.10,	3.45	Pra-
moginė	laida.	2.15	Animaciniai	f.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeimi-
ninkės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	„Ištekėjusi	už	
Džonaso“.	7.30,	10.50,	3.30	„Džuliana	ir	Bilas“.	
8.20,	 11.40,	 15.50,	 20.00,	 4.15	 „Išskirtiniai“.	
9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	15.00,	19.10	
„Mados	 projektas“.	 16.40,	 20.50	 „Vakarėliai	
aplink	pasaulį“.	17.05	„Mados	kontrolė“.	21.15,	
1.00	Mados	kontrolė.	0.35,	2.40	 „Gražuolės	 iš	
vilos“.	1.50	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	

TV1000
8.25	„Per	pasaulį“.	10.45	„Elžbieta:	aukso	amžius“.	
12.45	„Kas	čia	dabar	kalba?“	14.30	„Tristanas	ir	
Izolda“.	 16.40	 „Per	 pasaulį“.	 19.00	 „Vampyrės“.	
20.50	„Ateini	čia	arba	gausi	į	dūdą!“	23.00	„Meilė	
ir	garbė“.	1.00	„Namas	girios	glūdumoj“.	

TRaVEl
8.00,	 14.00,	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 9.00,	
13.00,	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	10.00,	24.00	Pa-
minklų	paslaptys.	11.00,	17.00,	23.00	Tamsiau-
sios	Amerikos	paslaptys.	12.00,	16.00	Ekstrema-
lūs	virėjai:	ferma.	15.00	Viešbučių	verslas.	19.00	
Amerikos	maistas.	Vankuveris.	21.00	Brangeny-
bių	 paieškos.	 Brazilijos	 karališkasis	 topazas	 ir	
akvamarinas.	22.00	Pavojingos	žemės.	Uganda.	

DIscoVERy
7.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Aukcionų	 karaliai.	
7.50,	 1.55	 Relikvijų	 medžiotojai.	 8.15	 Išgy-
venti.	9.10	Vaikinai	nuo	Jukono.	10.05	Aukso	
karštligė.	10.55	Didelės	statybos.	11.50,	20.00,	
6.35	 Kaip	 tai	 pagaminta?	 12.40	 Apgavikai.	
13.35	 Geriausi	 automobiliai.	 14.30	 Puošyba.	
15.25	Dideli	lėktuvai.	18.10	Lombardas.	18.40	
Aukcionų	karaliai.	19.05	Relikvijų	medžiotojai.	
19.35,	 2.25	 Karai	 dėl	 bagažo.	 21.00,	 2.50	
Kodėl?	 23.00,	 3.50	 Ateivių	 paslaptys.	 24.00,	
4.50	 Nepaaiškinama:	 specialiosios	 bylos.	
1.00,	 5.45	 Mūsų	 kūnas	 -	 unikalus	 mecha-
nizmas.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Paskutiniai	 naftos	
telkiniai?	 11.00	 Piratų	 salos	 auksas.	 12.00,	
19.00	Gelbėkis	nelaimėje.	13.00	Tunų	žvejyba.	
14.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	 Upė.	 15.00	
Laukiniai	Šiaurės	gyvūnai.	16.00	Pavojingiausi	
Kosta	 Rikos	 gyvūnai.	 17.00	 Trečiojo	 reicho	
statiniai.	18.00	Kas	brangiau	parduos	nurašytų	
visureigių	detales?	20.00,	24.00	Žemės	evakua-
cija.	21.00	Pasaulio	pabaigos	belaukiant.	22.00	
Mokslo	 šėliojimai.	 23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	
1.00	Nakties	programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 Animacinis	f.	

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

„Brazilijos	aveniu“.
9.10	 TV	serialas	„Vestuvių	

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

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	 „Visos	Australijos	

dulkės“	(1)	(N-7).
12.20	TV	serialas	„Juodoji	

skylė“	(N-7).
12.50	TV	serialas	

„Transformeriai.	
Praimas“.

13.20	Animacinis	f.	
„Antinas	Narsuolis“.

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

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

meluoja	geriau“.
17.50	Kvieskite	daktarą!	

(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.10	Animacinis	f.	

„Madagaskaras	2“.
20.50	Veiksmo	f.	„Taksi“	

(N-7).
22.50	Trileris	„Naktinis	

reisas“	(N-14).
0.25	 Veiksmo	f.	„Žemės	

branduolys“	(N-7).

6.35	 Animacinis	f.	
„Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kung	Fu	Panda“.
7.50	 TV	serialas	

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

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

Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

11.10	 TV	serialas	„Baisiausia	
mano	gyvenimo	
savaitė“	(1)	(N-7).

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

Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

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

tės	kalta“	(N-7).
17.00	 Labas	vakaras,	Lietuva.
17.30	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

Sportas.	Orai.
19.30	 TV	serialas	„Policijos	

akademija“	(N-7).
21.30	Veiksmo	trileris	

„Ekstremalus	greitis“.
23.10	Veiksmo	f.	„Gatvės	

kraujas“	(N-14).
1.00	 Veiksmo	f.	„Nuotykių	

ieškotojas“	(N-7).
2.45	 Soriukas	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
10.00	TV	serialas	„Namelis	

prerijose“.
11.00	TV	serialas	

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

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

(N-7).
16.00	TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“	
(N-7).

17.00	Specialus	tyrimas.
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.15	Žingsnis	po	žings-
nio.	Būstas.

18.30	TV	serialas	„Naisių	
vasara“.

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

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

(N-7).

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

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Juoko	kovos		
(N-7).

10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

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

(N-7).
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Mano	virtuvė	geriau-
sia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

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

nės	(N-7).
21.30	Veiksmo	trileris	

„Interviu	su	žudiku“	
(N-14).

23.20	Romantinė	komedija	
„Niekada	nebūsiu	
tavo“	(N-7).

1.20	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.20	 Bamba	TV	(S).

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

nėra	pinigų	skurs-
tantiems	piliečiams?“	
(N-7).

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

„Laukinis	pasaulis“.
17.20	Dokumentinis	f.	

„Pavojingiausi	
pasaulio	gyvūnai“.

18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Apaštalas“	(N-7).
19.50	 „Moterų	daktaras“.
21.50, 2.20	 Veiksmo	f.	

„Kova	be	taisyklių“.
23.50, 3.45	 Siaubo	f.	

„Kauksmas“	(S).
1.50, 7.00	Reporteris.
5.20, 5.50	Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.
5.25	 Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“	(N-7).
6.00	 Ilgai	ir	laimingai.
6.35	 „Baikalo	legendos:	

tremtinių	ir	nuotykių	
ieškotojų	keliais	-	iki	
Mongolijos“.

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

šventė.	Estrados	
klasikos	vakaras.

13.45	Operetė	Kauno	pily-
je.	2006	m.	Kino	ir	
miuziklų	muzika.

16.15	Jokūbas	Josadė	
filme	„Iliuzijos“.	

16.40	Būtovės	slėpiniai.	
17.30	Laiko	portretai.	

Bronius	Kutavičius.
18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	Dokumentinis	f.	

„Jaunoji	karta“.
18.35	Kūrybos	metas.	

Siela	šokio	erdvėje.	
Anželika	Cholina.	

19.10	Linija,	spalva,	forma.
20.00	Naktinis	ekspresas.
20.30	Lietuvių	kinas	trum-

pai.	Vasaros	MEDIA	
Studija.

20.55	Futbolas.		
SMScredit.lt	A	lyga.	
„Trakai“	-	VMFD	
„Žalgiris“.	

23.00	Džiazo	vakaras.		
XX	Klaipėdos	pilies	
džiazo	festivalis.

24.00	Panorama.	
0.25	 Septynios	Kauno	

dienos.
0.55	 „Prokurorai“.
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„TAKSI“
Veiksmo filmas. JAV. 2004.
Režisierius T.Storis.
Vaidina D.E.Ovens, Dž.Felonas, 
H.Simonsas.

Keturios seksualios brazilės, važinė-
jančios juodais BMW, apiplėšinėja 
Niujorko bankus. Joms ant kulnų 
lipa jaunas ir drąsus detektyvas En-
dis Vašburnas. Bėda ta, kad jis pats 
prasčiausias vairuotojas Niujorke.

„GATVĖS KRAUJAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2009.
Režisierius Č.Vinkleris.
Vaidina Š.Stoun, V.Kilmeris, 
K.Dž.Džeksonas III.

Policijos pareigūno partneris žuvo 
siaučiant uraganui Katrinai, visgi 
vėliau paaiškėja, kad jis galėjo būti 
nužudytas. Šio nužudymo tyrimas 
įsuka detektyvą Endį Deverą ir jo 
partnerį Steną Džonsoną vis giliau į 
nusikalstamų grupuočių pogrindį. 

rugpjūčio 1 d. 

 22.50 	 „Kolumbiana“ 21.00 	 „6	kadrai“ 0.45 	 „Įstatymas	ir	tvarka.	
Specialiųjų	tyrimų	skyrius“

AnImAl
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25	 Laukinės	 būtybės.	
8.15,	 16.30	 B.Beilis	 ir	 pavianai.	 9.10	 Bušo	
sodai.	10.05	Laukinis	gyvenimas.	11.00	Gyvūnų	
teritorija.	12.20,	6.35	Viskas	apie	šunis.	12.50,	
5.45	Liūno	broliai.	13.45	Rezervato	prižiūrėtojas.	
14.40,	21.05,	2.25	Afrikoje.	15.30	Laukinės	bū-
tybės.	17.25	Kačiukai	ir	šunyčiai.	18.20	Blogas	
šuo.	19.15	Aligatorių	 tramdytojai.	20.10,	20.40	
Patys	 pavojingiausi:	 išsami	 apžvalga.	 22.00,	
3.15	 Akvariumų	 verslas.	 22.55,	 4.05	 Namai	
medžiuose.	 23.50,	 4.55	 Gyvūnų	 policija.	 0.45	
Pabaisos	manyje.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

SpoRT1
10.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžval-
ga.	11.00	WTA	Baku	Cup.	Moterų	tenisas.	Fina-
las.	13.00	ATP	250	CREDIT	AGRICOLE	SUISSE	
OPEN	 GSTAAD.	 Vyrų	 tenisas.	 Finalas.	 15.00	
ATP	250	ATLANTA	TENNIS	CHAMPIONSHIPS.	
Vyrų	tenisas.	Finalas.	17.00	Olandijos	„Eredivi-
sie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	„FC	Groningen“.	19.00	
NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 20.00	
VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	Klaipėdos	„Nep-
tūnas“	 -	 Maskvos	 CSKA.	 21.45	 NBA	 Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	22.00	NBA	krepšinio	
lyga.	 Indianos	 „Pacers“	 -	 Majamio	 „Heat“.	
24.00	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	

VIASAT SpoRT BAlTIc
8.30,	10.30	Ledo	ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	
Ketvirtfinalis.	12.30	Golfas.	Inside	the	PGA	Tour	
žurnalas.	 13.00	 Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	
apžvalga.	 13.30	 „Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	
14.30,	16.30	Ledo	ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	
Pusfinalis.	 18.40	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lygos	sezono	apžvalga.	19.10	Dviračių	sportas.	
UCI	 BMX	 pasaulio	 čempionatas.	 21.50	 Moto-
sportas.	 Spidvėjus.	 Pasaulio	 taurės	 lenktynės.	
0.50	Dviračių	sportas.	UCI	pasaulio	 taurė.	Tie-
sioginė	transliacija.	2.20	Futbolas.	„Manchester	
City“	-	„Liverpool“.	4.10	„Formulė-1“.	Vengrijos	
GP	lenktynių	apžvalga.	5.15	Ledo	ritulys.	Pasau-
lio	čempionatas.	Mačas	dėl	trečios	vietos.	7.25	
Ledo	ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	Finalas.	

EURoSpoRT
9.35	Futbolas.	Europos	U19	čempionatas.	11.00	
Dviračių	sportas.	Valonijos	 turas.	12.00	Sporto	
linksmybės.	 13.00,	 14.00,	 23.00	 Tenisas.	 „ATP	
World	Tour	250“	serija.	17.45	Futbolas.	Europos	
U19	 čempionatas.	 Finalas.	 19.00	 Jojimas	 su	
kliūtimis.	Nacijų	taurė.	20.30	Boksas.	WBA	seri-
ja.	Jurgenas	Brahmeris-Enzo	Maccarinelli.	21.00	
Boksas.	 WBA	 serija.	 Dmitrijus	 Chudinovas-
Patrickas	Nielsenas.	0.30	Kovinis	sportas.	1.30	
Futbolas.	Europos	U19	čempionatas.	Finalas.	

„EKSTREmAlUS GREITIS“
Veiksmo trileris. JAV, Australija, 2004.
Režisierius Dž.Kanas.
Vaidina M.Hendersonas, O.Džeksonas, M.Mazur.

Po ilgų klajonių baikeris Keris Fordas grįžta į miestą turėdamas tikslą 
susigrąžinti merginą ir dar sutvarkyti kai kuriuos nebaigtus darbelius. 
Jis išvyko prieš kelis mėnesius bėgdamas - Keris valdė keletą motociklų, 
priklausančių žiauriam narkotikų prekeiviui. Kai jis sugalvojo atsiimti 
prabangius motociklus iš Fordo, drąsuolis atsisakė paklusti.

„nAKTInIS REISAS“
trileris. JAV. 2005.
Režisierius V.Kreivenas.
Vaidina R.Makadams, B.Koksas,
 Dž.Meis.

Praėjus keletui akimirkų nuo lėk-
tuvo pakilimo, Lizos Reizert ben-
drakeleivis Džeksonas pasisako 
turįs užduotį nužudyti turtingą ir 
įtakingą verslininką. Žmogžudystę 
jis ketina įvykdyti Lizos rankomis.

TV3
20.50

TV3
22.50

lnK
23.10

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Mano	tėtis		

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

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15	Linksmieji	žvėreliai.
10.45	 „Būrėja“.
11.15	 „Karadajus“	(N-7).
12.10	 „Seserų		

mainai“	(N-7).
13.05	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Mano	tėtis		

kalba	„š...“
15.55	 „Komisaras		

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

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

Kolambas.		
Mirtis	roko		
žvaigždei“	(N-7).

22.50	 „Voratinklis“	(N-7).
0.45	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.00	 „Beverli	Hilsas	
90210“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Pagrindinis		
įkaltis“	(N-7).

13.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

13.30	 „Benas	ir		
Keitė“	(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(N-7).
18.00	 „Pagrindinis		

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

(N-7).
20.00	 „Benas	ir		

Keitė“	(N-7).
21.00	 „6	kadrai“		

(N-7).
22.00	 „Nepaprasti		

rusiški	kadrai“		
(N-7).

23.00	 „Nepasitikėk		
bjaurybe	iš		
23	buto“	(N-7).

24.00	 „Las	Vegasas“		
(N-7).

0.50	 Veiksmo	f.	
„Iksmenai“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Geros		
savijautos		
gidas.

9.45	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

12.15	 „Nuostabi		
malonė“.

14.20	Rekordininkai.
14.50	 „Objektas	11“		

(N-7).
15.50	 „Viliojimo		

menas“.
17.30	Sveikatos		

užtaisas.
18.00	 „Trauma“		

(N-7).
19.00	 „Kupidonas“.
20.20	Mados		

legendos.
21.00	Balticum		

TV	žinios.
20.50	 „Kritimas		

aukštyn“	(N-7).
22.35	Balticum		

TV	žinios.
22.50	 „Kolumbiana“		

(N-14).

lnK
21.30

rekomenduoja
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Redakajus“	(N-7).
7.30	 „Mažieji		

išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių		

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

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.30	 „Paryžiaus		
monstras“.

12.10	Filmas	šeimai	„Kai	
atkeliavo	Zacharis	
Biveris“.

13.55	Romantinė		
komedija	„Tik		
draugai“	(N-7).

15.50	Juokingiausi	
Amerikos	namų		
vaizdeliai.

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

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

sportas.	TV3	orai.
19.00	Nuotykių	f.	

„Įsikūnijimas“	(N-7).
19.30	Filmo		

pertraukoje	-	
Eurojackpot.

22.20	Drama	„Terminalas“	
(N-7).

0.55	 Komedija	„Narvelis“	
(N-14).

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

Įsiveržimas“.
8.10	 „Sunkus	vaikas“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 „Trys	bananai“.
10.00	 „Žaliasis		

žibintas.	Pirmasis	
skrydis“.

11.35	Nuotykių	filmas		
šeimai	„Trys	sekliai	
ir	siaubo	pilies	
paslaptis“.

13.30	 „Policijos		
akademija“	(N-7).

15.25	 „Mano	puikioji	
auklė“.

16.30	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

18.30	Žinios.	Sportas.		
Orai.

19.00	 „Debesuota,	numa-
toma	mėsos	kukulių	
kruša“.

20.45	Nuotykių	komedija	
„Džiunglės“	(N-7).

22.25	Romantinė	komedija	
„Vienišius“	(N-14).

0.15	 Siaubo	f.	
„Moliūgagalviai.	
Pelenai	į		
pelenus“	(S).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

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

tarnyba.
7.30	 Bėdų	turgus.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Haudis	Gaudis“.
9.25	 „Mažasis	princas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	Skonio	improvizacija.
11.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
12.00	Mūsų	miesteliai.	

Juodupė.	2	d.
13.00	Pasaulio	dokumen-

tika.	„Didžiosios	
visatos	paslaptys	su	
Morganu	Frimanu“.

14.00	Juokis.	Humoro	
šventė.

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

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

Orai.
21.00	Birutės	Petrikytės	

jubiliejinis	koncertas	
„Fortūnos	šypsena“.	

23.50	Muzikinė	komedija	
„Imam	Vudstoką“	
(subtitruota,	N-14).

2.15	 „Senis“	(N-7).

 14.00 	 Juokis.	
	 Humoro	šventė

 10.30 	 „Paryžiaus	
	 monstras“

ŠeŠtadienis

„MĖNESIENOS ĮLANKOS KARALIAI“
Drama. JAV. 2003.
Režisierius S.Pilsberis.
Vaidina T.Matesonas, Š.Jang, E.Asneris.

Tai istorija apie septyniolikmetę mergaitę ir alkoholį mėgstantį tėvą, 
kuris niekad nemokėjo reikšti jausmų. Jaunoji herojė, per vasaros atos-
togas viešėdama pas tėvą, savo nuoširdumu ima daryti stebuklus, kurių 
nesitikėjo niekas...

rekomenduoja

„ŠĖLIONĖS UŽ KADRO“
KomeDija. JAV. 2008.
Režisierius S.Herekas.
Vaidina E.Tisdeil, K.Polakas, 
L.Kolins.

Gražus ir turtingas Dru Patersonas 
yra visų mokyklos merginų svajonių 
princas. Tad kai šis raumeningas 
komandos kapitonas į vakarėlį pa-
kviečia ne tokią populiarią Mendę 
Gilbert, ji negali atsisakyti. Didžiau-
sia bėda ta, kad jai paskirtas griežtas 
namų areštas. Bet gal su draugių 
pagalba pavyks nukeliauti į vakarėlį 
ir pasimatyti su svajonių vaikinu?

„DŽIUNGLĖS“
NuotyKių KomeDija. Rusija. 2012.
Režisierius A.Voitinskis.
Vaidina S.Svetlakovas, 
M.Diuževa.

Sergejaus ir Marinos šeimyniniam 
gyvenimui gresia krizė. Bandy-
dama išsaugoti santuoką, Mari-
na įtikina vyrą išvykti į egzotišką 
kelionę. Kelionės metu kivirčai 
nesiliauja, kol pagaliau jie supran-
ta, kad atsidūrė negyvenamoje 
saloje. Spjaudama į išgyvenimą 
svetimos salos džiunglėse, porelė 
bando spręsti savo konfliktus.

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

Kai Viktoras Navorskis atvyksta 
į Jungtines Amerikos Valstijas, 
jo gimtinėje kyla neramumai. 
Viktoro tėvynė oficialiai nebe-
egzistuoja, jo pasas nebegalioja 
ir jis negali nei grįžti namo, nei 
išeiti iš oro uosto. Jam tenka likti 
oro uoste.

TV6
19.00

TV3
22.20

TV8
10.30	Meilė	ar	pinigai?	11.30	Sportuok	su	mumis.	
12.00	„Linksmieji	draugai“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	
15.00	 „Amazonės“.	16.00	 „Frosto	prisilietimas“.	
18.00	 „Detektyvė	Fišer“.	19.05	 Labanakt,	 vaiku-
čiai.	20.00	Drama	„Mėnesienos	įlankos	karaliai“.	
21.35	Drama	„Svajonių	viešbutis.	Karibai“.	23.15	
„Nusivylusios	namų	šeimininkės“	(1).	

INfO TV
5.00	Info	diena.	13.00	Teleparduotuvė.	13.30,	4.30	
Nuo...	Iki.	14.15,	15.50,	17.00	KK2.	14.55,	16.30,	
17.45	Dviračio	šou	15.25,	20.30	Padėkime	augti.	
18.15	Jėgos	vietos.	18.45,	1.30	KK2	penktadienis.	
20.00,	4.00	Alchemija	LIX.	VDU	karta.	21.00	„Mus	
supantis	 pasaulis“.	 22.00	 „Rojaus	 sodai“	 23.00	
Pagalbos	skambutis.	23.55	Valanda	su	Rūta.

PBK
9.00,	 11.00,	 17.00	 Naujienos.	 9.15	 Ganytojo	
žodis.	 9.35	 Skanėstas.	 10.10	 Padriki	 užrašai.	
10.25	 Fazenda.	 11.20	 Lui	 de	 Fiunesas.	 12.30	
Idealus	remontas.	13.25	Liaudies	medicina.	14.25	
„Maša“.	 16.05	 Linksmųjų	 ir	 išradingųjų	 klubas.	
18.05	„Išnuomojama	sėkmė“.	20.00	Laikas.	20.35	
Jūrmala.	 21.35	 Šįvakar	 su	 A.Malachovu.	 23.20	
Informacinė	laida.	24.00	„Kiniškas	servizas“.	

REN
7.00	 Animacinis	 f.	 7.15-11.10	 Kviestinė	 va-
karienė.	 12.05	 Suklydimų	 teritorija.	 13.55	 Pa-
saulio	 paslaptys	 su	 A.Čapman.	 14.55	 Mes	
ir	 nesapnavome.	 16.40	 Suklydimų	 teritorija.	
18.30	Jūrmalos	humoro	festivalis.	20.20	Žiūrėti	
visiems!	 21.20	 Šou.	 22.55	 Keista	 byla.	 23.50	
Slaptos	 teritorijos.	 0.40	 Pasaulio	 paslaptys	 su	
A.Čapman.	

TV POLONIA
7.35	 „Zlotopolskiai“.	 9.55	 Polonia	 24.	 10.30,	
16.50	 Polonija	 užsienyje.	 10.45	 Žydros	 atos-
togos.	 11.10	 „Žirafos	 ir	 raganosio	 viešbutis“.	
12.00	 „Užkeiktas	 dvaras“.	 13.05,	 18.25,	 1.45	
Galvosūkis.	13.15,	22.35,	4.30	Sveikinimų	kon-
certas.	 13.35	 „Ne	 šios	 žemės	 bankas“.	 14.30	
Maklovičius	 keliauja.	 15.00	 Pramoginė	 laida.	
16.00	„Kampino	nacionalinis	parkas	-	su	brie-
džiu	herbe“.	17.00	Kultūringieji	PL.	18.00,	1.15	
Lenkų@lenkų	 žodynas.	 18.30	 TV	 ekspresas.	
18.55,	1.50	„M,	kaip	meilė“.	19.50	„Londonie-
čiai“.	20.40	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	
ir	orų	prognozė.	21.45,	3.40	Laskovikas	ir	Ma-
lickis.	Sekmadienio	vakaras.	23.00,	4.50	Lenkai	
čia	ir	ten.	23.40,	5.30	„Lėlė“.	2.40	Animacinis	f.		
3.00	Žinios.	

LNK
20.45

TV8
20.00

 13.30 	 „Policijos	
	 akademija“
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7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
8.00	 Brydės.
8.30	 Driftas	su		

D1	Sport.
9.00	 VRS	kamera	(N-7).
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Atsargiai	-	moterys!	

(N-7).
10.30	Kviečiu	vakarienės.	

2011	m.
11.00	Lietuvos	galiūnų	

čempionato		
III	etapas.

12.00	Dokumentinis	f.	
„Žmogus	prieš	
gamtą.	Šiaurės	
Škotija“	(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

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

mas“	(N-7).
17.00	 „Brolis	už		

brolį“	(N-7).
18.00	Ekstrasensai		

detektyvai	(N-7).
19.00	Savaitės	kriminalai	

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

„Paskutinė	kulka“	
(N-14).

23.15	Siaubo	trileris	
„Apleistas		
namas“	(S).

1.15	 Bamba	TV	(S).

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

„Kaip	užauginti	
planetą.	Gėlių	galia“	
(N-7).

9.55	 Dokuementinis	f.	
„Orbita.	Nepaprasta	
Žemės	kelionė“	(N-7).

11.00	Vestuvių	kovos		
(N-7).

12.40	 „Froido	metodas“	
(N-7).

16.00, 17.00, 18.00, 21.00	
Žinios.	Orai.

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

18.25, 1.20	 „Mirtis	rojuje“	
(N-7).

20.35	Dokumentinis	f.	
„Laukinis	pasaulis“.

21.25	VMG	vasara.
21.30	 „Merdoko	paslaptys“	

(N-7).
23.30, 3.05	 Siaubo	f.	

„Pelenai“	(S).
4.30	 Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.
4.35	 „Mis	Visata“.	

Grožio	konkursas.	
Transliacija	iš	
Maskvos.	2013	m.

6.00	 Ilgai	ir	laimingai.
6.40	 Dokumentinis	f.	

„2000	km	istorijos“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Vilniaus	sąsiuvinis.
9.15	 Trembita.
9.30	 Vilniaus	albumas.
9.45	 Rusų	gatvė	(rusų	k.).
10.00	Menora.
10.15	Krikščionio	žodis.
10.30	 Kelias	(evangelikams).
10.45	Vaikų	klubas.	Mada	

ir	jos	kūrėjai.
11.15	Naktinis	ekspresas.
11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	2014	m.	Lietuvos	

Dainų	šventė	„Čia	-		
mano	namai“.	

13.45	 ...formatas.	Poetas	
Vladas	Braziūnas.

14.00	Kine	kaip	kine.
14.30	Drama	„Sūnus	palai-

dūnas“.
16.00	 Lietuvių	dokumentika.	

„18	metų	laukimo“.	
16.50	Prisiminkime.
17.00	Kasdienybės	aitvarai.
17.45	Vakaro	autografas.
18.30	Žinios.
18.45	Muzika	gyvai.	
20.30	 Panevėžio	dramos	

teatro	spektaklis.	
E.fon	Horvato	„Vienos	
miško	pasakos“.	

23.00	Panorama.	
23.25	Koncertas	„Supynė	

liepos	žiedų	vainiką“.
0.25	 „Carmen“.		

Šokio	spektaklis.	
Choreogr.	A.Cholina.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Sodo	paslaptys“.
7.45	 Drabužių	karalienė.
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Natūralioji		
kulinarija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Pasaulio	virtuvė.
13.00	 „Sodininkų		

pasaulis“.
14.00	 „Griežčiausi		

tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Nerami		

tarnyba“	(N-7).
16.35	 „Dalasas“	(N-7).
17.30	 „Švarcvaldo	viešbu-

tis“	(N-7).
19.10	Nuotykių		

komedija	„Atvykėliai“	
(N-7).

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

22.35	Dešimčia	metų	jau-
nesni	(N-7).

23.40	Nematomas	žmogus.
0.35	 „Nerami		

tarnyba“	(N-7).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	Kiečiausi		

vilkikų		
vairuotojai	(1)	(N-7).

11.00	 „Krokodilų		
medžiotojas“	(N-7).

12.00	Trys	pedalai.
12.30	Juokingiausi	

Amerikos		
namų	vaizdeliai.

13.00	Džeimio		
Oliverio	patiekalai	
per	15	minučių.

14.00	Jokių		
kliūčių!	(N-7).

15.00	Aukščiausia		
pavara.

16.00	Crisso	Angelo	
iliuzijų		
pasaulis	(N-7).

17.00	Jokių	kliūčių!	(N-7).
18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00	Komedija		

„Šėlionės	už	kadro“	
(N-7).

21.00	 „Pavojingiausias	
karys“	(1)	(N-14).

22.00	 „Tėvynė“	(N-7).
23.00	 „Amerikietiška	

siaubo		
istorija“	(N-7).

24.00	 „Las	Vegasas“	(N-7).
0.55	 Kriminalinė		

drama	„Kolumbiana“	
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „Margaret		
Tečer:		
Geležinė		
ledi“.

10.15	 „Įkalčiai“		
(N-7).

11.15	Fotografijos		
istorija		
arba	Istorija	
fotografijoje:		
Vilnius	ir	jo	
fotografai.

11.45	Geros		
savijautos		
gidas.

12.15	 „Kupidonas“.
15.15	 „Bobis		

užaugs!“
17.00	 „Legendinis	

kovotojas“.
19.00	 „Detektyvas		

Džo“		
(N-7).

20.00	 „Titnagas“	(1)		
(N-7).

21.00	 „Džentelmenas“		
(N-14).

22.00	 „Kažkur		
tarp	ten		
ir	čia“		
(N-7).

23.45	 „Į	šipulius“		
(N-14).

 11.15 	 Naktinis	
	 ekspresas

 11.00 	 Vestuvių	kovos 12.00 	 „Žmogus	prieš	
gamtą.	Šiaurės	Škotija“

 9.15 	 „Margaret	Tečer:	
	 Geležinė	ledi“

 12.00 	 Trys	pedalai 7.45 	 Drabužių	
	 karalienė

TV PROGRAMArugpjūčio 2 d.

Diva Universal Tv
5.50,	6.40,	18.20	„Nuotykiai	rojuje“.	7.30,	7.55,	
17.05	 „Erikas	 ir	 Džesė“.	 8.20,	 9.35,	 13.55,	
15.50,	 23.50	 „Išskirtiniai“.	 8.45,	 9.10,	 12.05,	
16.15,	19.10	„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.	10.00	
„Mados	projektas“.	11.40,	16.40,	19.35,	21.40	
„Mados	 kontrolė“.	 12.25	 „Prie	 ežero“.	 14.20	
„Gyvenimas	kaip	šou“.	17.30	„Kortnė	ir	Chloja	
pavergia	Majamį“.	20.00	 „Tariamos	sužadėtu-
vės“.	22.25	„Naktinis	skrydis“.	

Tv1000
7.40	 „Baubai“.	 9.50	 „Namas	 monstras“.	 11.40	
„Aleksas	 ir	 Ema“.	 13.30	 „Ponia	 Petigriu	 gyvena	
šia	diena“.	15.20	„Namas	monstras“.	17.05	„Nor-
mandijos	Viešbutis“.	19.00	„Gili	žydra	jūra“.	20.50	
„Stabdis“.	22.30	„Supermenas:	sugrįžimas“.	

Travel
8.00,	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 10.30	 Buba	
komanda.	11.00	Pakelių	auksas.	12.00,	18.00,	
22.00	Kovos	dėl	bagažo.	13.30	Buba	komanda.	
16.00	 Brangenybių	 paieškos.	 Rubinai	 ir	 safy-
rai	 -	Madagaskaras.	17.00	Pavojingos	 žemės.	
Haitis.	19.00,	23.00	Sunkios	kelionės.	Everesto	
kalnas	ir	Lhasa,	Šanchajus.	20.00	Tikrasis	Sie-
tlas.	21.00	Tamsiausios	Amerikos	paslaptys.	

Discovery
7.25	Greiti	 ir	 triukšmingi.	8.15	Penktoji	pavara.	
9.10	 Dirbtiniai	 stebuklai.	 10.05	 Tikri	 aferistai.	
11.50	 Didžiausias	 pasaulyje	 laivas.	 15.25	 Ma-
šinų	 pasaulyje.	 16.20	 Gamyba.	 17.15	 Genijaus	
kūryba.	18.10	Sunkusis	transportas.	19.05	Auto-
mobilių	pogrindis.	20.00,	6.35	Penktoji	pavara.	
21.00,	1.55	Greiti	ir	triukšmingi.	22.00,	2.50	San-
dėlių	medžiotojai.	22.30,	3.20	Aukcionų	karaliai.	
23.00,	3.50	Likviduotojas.	23.30,	4.20	Sandėliai.	
24.00	Dingusių	daiktų	pardavėjai.	0.30	Kova	dėl	
konteinerių.	1.00	Karai	dėl	bagažo.	

naTional GeoGraphic
10.00	 Paranormalūs	 reiškiniai.	 Susitikimai	
su	 ateiviais.	 11.00	 Atlantidos	 paieškos.	 12.00	
Pabėgimas	 iš	 nacistų	 koncentracijos	 stovyklos.	
13.00	 Čerčilio	 armija,	 kurioje	 tarnavo	 vokiečiai	
ir	austrai.	14.00	Kaip	ir	kur	keliavo	Č.Darvinas?	
15.00	 Galapagų	 salos.	 16.00	 Pavojinga	 kelionė	
į	 Aliaską.	 Grobuonys.	 17.00	 Tunų	 žvejyba.	
18.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 Avarija	 padebesyse.	
Nuošliauža.	19.00	Mokslas	apie	ugnies	kamuolius	
virš	 miesto.	 20.00	 Tiesioginė	 transliacija	 iš	
kosmoso.	21.00	Ar	yra	gyvybė	kosmose?	22.00	
S.Hawkinso	 ateities	 mokslas.	 Idealus	 miestas.	
23.00	 Lėktuvų	 avarijų	 tyrimai.	 24.00	 Tiesioginė	
transliacija	iš	kosmoso.	1.00	Nakties	programa.	

animal
7.00	Styvas	Irvinas:	ginant	laukinę	gamtą.	7.25,	
7.50	Kelias	iš	prieglaudos.	8.15	Mažylių	plane-
ta.	9.10	Pandos.	10.05	Bušo	sodai.	11.00	Kačiu-
kai	 ir	 šunyčiai.	 11.55,	 5.45	 Namai	 medžiuose.	
12.50	 Šunų	 mados.	 18.20	 Akvariumų	 verslas.	
19.15	 Išgelbėti	 raganosį.	20.10	Laukinės	gam-
tos	gangsteriai.	21.05,	0.45	Nežinoma	Indokini-
ja.	22.00,	3.15	Mano	mažasis	košmaras.	22.55,	
4.05	Pražūtingos	salos.	23.50,	2.25	Laukiniai	ir	
pavojingi.	1.35,	4.55	Gyvūnų	policija.	

sporT1
9.00	 Čempionai	 LT.	 Atviras	 Lietuvos	 irklavimo	
čempionatas.	 10.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	
lyga.	 „Triumph“	 -	 Klaipėdos	 „Neptūnas“.	 12.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Los	 Andželo	 „Clippers“	
-	Oklahomos	„Thunder“.	14.00	Rusijos	„Premier	
League“.	 CSKA	 -	 „Zenit“.	 16.00	 Portugalijos	
„Primeira“	lyga.	„FC	Porto“	-	„SL	Benfica“.	18.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Bruklino	 „Nets“	 -	 Maja-
mio	„Heat“.	20.00	ATP	250	CREDIT	AGRICOLE	
SUISSE	 OPEN	 GSTAAD.	 Vyrų	 tenisas.	 Finalas.	
22.00	ATP	250	ATLANTA	TENNIS	CHAMPIONS-
HIPS.	Vyrų	tenisas.	Finalas.	24.00	NBA	krepšinio	
lyga.	Memfio	„Grizzlies“	-	Ouklendo	„Warriors“.	
2.00	Olandijos	„Eredivisie“	 lygos	 turo	apžvalga.	
3.00	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	

viasaT sporT BalTic
9.50	 „Formulė-1“.	 Vengrijos	 GP	 lenktynių	
apžvalga.	10.50	Krepšinis.	Eurolygos	finalinio	
ketverto	 varžybos.	 CSKA	 -	 „Maccabi“.	 12.50	
Dviračių	sportas.	UCI	BMX	pasaulio	čempio-
natas.	 15.30	 Dviračių	 sportas.	 UCI	 pasaulio	
taurė.	 17.00	 Motosportas.	 Spidvėjus.	 Pa-
saulio	 taurės	 lenktynės.	 20.00	 Motosportas.	
Spidvėjus.	Pasaulio	taurės	finalas.	Tiesioginė	
transliacija.	 23.00	 Futbolas.	 „Manchester	
United“	 -	 „Real“.	 Tiesioginė	 transliacija.	
1.05	Futbol	Mundial	žurnalas.	1.35	Futbolas.	
„Liverpool“	-	„Milan“.	Tiesioginė	transliacija.	
4.00	 Boksas.	 Brandonas	 Riosas	 -	 Diego	
Chavesas.	 Tiesioginė	 transliacija.	 7.00	
Motosportas.	 Spidvėjus.	 Pasaulio	 taurės	
finalas.	

eUrosporT
9.30	Sporto	linksmybės.	12.30,	14.00	Tenisas.	
„ATP	 World	 Tour	 250“	 serija.	 16.00	 Dviračių	
sportas.	 Valonijos	 turas.	 16.30,	 1.00	 Dviračių	
sportas.	„Clasica	San	Sebastian“.	18.30	Sporto	
linksmybės.	19.00	Jojimas	su	kliūtimis.	„Global	
Champions	Tour“.	20.30	Motosporto	žurnalas.	
21.00	 Motosportas.	 Pasaulio	 čempionatas.	
22.00	 Kovinis	 sportas.	 2.00	 Motosportas.	
Pasaulio	čempionatas.	
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 9.00 	 „Mitų	griovėjai“  18.45 	Futbolas.	„Trakai“	-	
	 VMFD	„Žalgiris“

 17.00 	 Visi	namie 9.00 	 Sveikatos	ABC	
	 televitrina

 13.50 	 „Hugo	išradimas“

TV8
10.10	 „Inspektorius	 Mažylis“	 (N-7).	 11.05	
„Obelis	nuo	obels“	(N-7).	11.30	Mankštinkitės.	
12.00	 „Linksmieji	 draugai“.	 12.30	 „Linksmieji	
traukinukai“.	13.00	„Ana	ir	meilė“	(N-7).	15.00	
„Amazonės“	(N-7).	16.00	„Frosto	prisilietimas“	
(N-7).	18.00	„Detektyvė	Fišer“	(N-7).	19.05	La-
banakt,	 vaikučiai.	20.00	Drama	„Ponios	Stoun	
pavasaris	Romoje“	(N-7).	22.05	Drama	„Mėne-
sienos	įlankos	karaliai“	(N-7).	23.45	„Nusivylu-
sios	namų	šeimininkės“	(N-7).	

Info TV
5.15,	12.30	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiu-
liu.	5.45,	13.30,	19.40	KTV	-	kino	ir	tele	virtuvė.	
6.15,	 10.45,	 19.05	 Alchemija	 LIX.	 VDU	 karta.	
6.45,	14.00	Valanda	su	Rūta.	8.20,	9.35,	11.15,	
0.50,	3.05	KK2	(N-7).	9.05	Jėgos	vietos.	10.15,	
12.00	Dviračio	šou.	13.00	Teleparduotuvė.	15.35	
KK2	 penktadienis	 (N-7).	 16.45	 Retrospektyva.	
Autoriai	 Juozas	 Matonis	 ir	 Vytautas	 Damaše-
vičius.	 Ciklas	 „Menininkų	 portretai“.	 2001	 m.	
17.20,	23.00	Padėkime	augti.	17.45	Šefas	reko-
menduoja.	18.15,	1.30	Nuo...	Iki.	20.10	Pagalbos	
skambutis	(N-7).	21.00	„Visagalė	reklama“.	22.00	
„Rojaus	sodai“.	23.30	Savaitės	kriminalai	(N-7).	
24.00	Sveikatos	ABC	televitrina.	2.15	Yra	kaip	yra	
(N-7).	3.45	Autopilotas.	4.15	Farai	(N-14).	

PBK
9.00,	11.00	Naujienos.	9.20	Padriki	užrašai.	9.35	
Kol	visi	namie.	10.25	Fazenda.	11.15	Lui	de	Fiu-
nesas.	Žmogus	orkestras.	12.15	Atspėk	melodiją.	
12.45	Didžiųjų	rusų	keliautojų	pėdsakais.	13.45	
Kas?	 Kur?	 Kada?	 14.55	 Dvi	 žvaigždės.	 16.25	
Linksmųjų	 ir	 išradingųjų	 klubas.	 18.35	 Šlovės	
minutė.	20.00	Laikas.	20.35	Parodijų	šou.	22.50	
Kubas.	23.55	Informacinė	laida.

REn
7.05	Animacinis	f.	7.20	Švarus	darbas.	8.10	Įsivaiz-
duokite.	9.10	Šou.	10.40	Žiūrėti	visiems!	12.35	Jūr-
malos	humoro	festivalis.	14.15-21.30	„Kovotojas“.	

TV PolonIa
11.00	 Grūdas.	 11.30	 „Naktys	 ir	 dienos“.	 12.35,	
23.30	 Sveikinimų	 koncertas.	 12.55	 Tarp	 žemės	
ir	 dangaus.	 13.00	 Viešpaties	 Angelas.	 13.10	
Tarp	žemės	 ir	dangaus.	13.50	Prie	Tatrų.	14.00	
Šv.Mišių	 transliacija.	15.20	XVI	Pasaulio	Polo-
nijos	folkloro	ansamblių	festivalis	Žešuve	2014.	
16.20	 „Lėlė“.	 17.55	 Made	 in	 Poland.	 18.25	
Galvosūkis.	18.30	TV	ekspresas.	18.50	„M,	kaip	
meilė“.	19.50	„Plačiai	atverti	vartai“.	20.15	Žydros	
atostogos.	 20.40	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	
sportas	ir	orų	prognozė.	21.45	„Ranča“.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 7.05	 „Išskirtiniai“.	 5.50	 „Žvaigždė	 kadre“.	
10.00	„Mados	projektas“.	12.30	„Nuotykiai	roju-
je“.	13.20,	18.20	„Erikas	ir	Džesė“.	13.45,	23.45	
„Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	 14.10,	 18.45,	 0.10	
„Mados	 kontrolė“.	 14.35	 „Tariamos	 sužadėtu-
vės“.	16.15,	19.10,	23.10	„Iškirtiniai“.	16.40	„Kor-
tnė	ir	Chloja	pavergia	Majamį“.	17.30	„Dabarties	
genijai“.	20.00	„Gyvenimas	kaip	šou“.	21.40	„Ji	
nori	manęs“.	1.00	„Gražuolės	iš	vilos“.	

TV1000
9.40	„Broliai	Grimai“.	11.50	„Tiesa	apie	Čarlį“.	
13.45	 „Meilė	 ir	 garbė“.	 15.30	 „Vampyrės“.	
17.20	 „Pirmūnai“.	 19.00	 „Mažosios	 moterys“.	
21.10	 „Širdžių	 ėdikas“.	 23.05	 „Mano	 liūdna	
meilės	istorija“.	1.05	„Terraferma“.	

TRaVEl
9.00,	14.00,	20.00	Amerikos	maistas.	10.00	Sun-
kios	kelionės.	11.00	Ieškant	brangenybių:	Rubinai	
ir	safyrai	-	Madagaskaras.	12.00,	21.00	Pavojin-
gos	žemės.	13.00	Kovos	dėl	bagažo.	16.00	Pries-
konių	paieškos.	17.00	Maisto	planeta:	Stambulas.	
19.00	 Portlandas.	 19.30	 Buba	 komanda.	 22.00	
Viešbučių	 verslas.	 23.00	 Didžiausios	 paslaptys.	
Bekingemo	rūmai.	24.00	Paminklų	paslaptys.	

DIscoVERy
7.00,	 18.10	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Geriausi	 au-
tomobiliai.	 8.15	 Sunkusis	 transportas.	 9.10	
Mitų	griovėjai.	10.05	Nebandykite	 to	pakartoti.	
10.55	 Garažų	 auksas.	 11.50	 Sandėliai.	 12.40	
Nekilnojamojo	 turto	 agentai.	 13.35	 Aukcionų	
karaliai.	14.30	Relikvijų	medžiotojai.	15.25	Din-
gusių	daiktų	pardavėjai.	16.20	Mašinų	maištas.	
17.15	Didelės	statybos.	19.05,	1.55	Automobi-
lių	dirbtuvė.	20.00	Ieškant	klasikos.	21.00,	5.45	
Apgavikai.	22.00,	2.50	Iliuzionistas.	23.00,	3.50	
Magijos	 mokslas.	 24.00,	 4.50	 Tiesa	 ir	 melas.	
1.00	Ledynų	auksas.	6.35	Penktoji	pavara.	

naTIonal GEoGRaPhIc
10.00	 Paranormalūs	 reiškiniai.	 Vampyro	 pra-
keiksmas.	 11.00	 Didžiosios	 Britanijos	 neatpa-
žinti	 objektai.	 12.00	 Desantininkų	 išlaipinimas.	
Mūšis	 dėl	 Normandijos.	 13.00	 Kas	 nuskan-
dino	 „Bismark“	 laivą?	 14.00	 Jūrų	 grobuonies	
paieškos.	 15.00	 Kubos	 sala.	 16.00	 Pavojinga	
kelionė	 į	 Aliaską.	 17.00	 Tunų	 žvejyba.	 18.00	
Gelbėkis	nelaimėje.	Dramblės	atakos.	Užsidegę	
drabužiai.	19.00	Antrojo	pasaulinio	karo	pradžia.	
20.00	Antrasis	pasaulinis	karas.	21.00	A.Hitlerio	
iškilimas.	 Katastrofos	 nuojauta.	 22.00	 Trečiojo	
reicho	statiniai.	Povandeninių	laivų	bazė.	23.00	
Lėktuvų	avarijų	tyrimai.	Lėktuvas-vaiduoklis.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Redakajus“	(N-7).
7.30	 „Mažieji		

išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių		

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

Narsuolis“.
9.30	 Statybų	TV.
10.00	Juokingiausi	

Amerikos		
namų	vaizdeliai.

10.30	 „Garfildas		
trimačiame		
pasaulyje“.

12.00	Nuotykių	f.		
„Pirmasis	Mauglio	
nuotykis.	Ieškant	
„Dramblio	Akies“	
deimanto“.

13.50	Nuotykių	f.	„Hugo	
išradimas“.

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

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

sportas.	TV3	orai.
19.00	Nuotykių	komedija	

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

22.00	Veiksmo	drama	
„Ypatingas	būrys“	
(N-14).

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

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Pirmykštė		

žemė“.
6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
8.10	 „Sunkus	vaikas“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.
10.00	Nuotykių	filmas	

šeimai	„Išlaisvinti	
Vilį	4.	Pabėgimas	iš	
Piratų	įlankos“.

12.05	Veiksmo		
komedija	„Geras	
vyrukas“	(N-7).

13.50	Muzikinis	f.	„Šokis	
hip-hopo	ritmu	3“	
(N-7).

16.00	 „Mano	puikioji	
auklė“.

16.30	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

18.30	Žinios.	Sportas.		
Orai.

19.00	Teleloto.
20.00	 „Velvet“	(N-7).
21.45	Kriminalinis	trileris	

„Nepalaužiama	
drąsa“	(N-14).

0.10	 Melodrama	
„Prisimink	mane“	
(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Popietė	su	
Algimantu	Čekuoliu.

6.30	 Šventadienio	mintys.
7.00	 Ryto	suktinis	su	Zita	

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

kos.	9	s.	„Sultenė“.
12.15	Klausimėlis.lt.
12.30	 Dokumentinis	f.	

„Šiaurietiškas	būdas“.
13.00	 „Didžiosios	migraci-

jos.	Puota	arba	badas“.
14.00	Auksinė	Agatos	

Kristi	kolekcija.	
„Puaro“	(N-7).

16.00	Žinios.
16.15	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
16.45	Klausimėlis.lt.
17.00	Visi	namie.
17.30	Lašas	po	lašo.
17.35	Taip.	Ne.
18.30	 „Forsaitų	saga“	(N-7).
20.30	Panorama.	
20.50	Savaitė.
21.20	Mūsų	laisvės		

metai	-	2005.	
23.15	 „Puaro“	(N-7).
1.15	 „Senis“	(N-7).

7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
7.55	 Nacionalinė	loterija.
8.00	 „Galileo“	(1)	(N-7).
8.30	 Tauro	ragas	(N-7).
9.00	 „Mitų		

griovėjai“	(N-7).
10.00	Pašėlusios		

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

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

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

17.00	 „Brolis	už		
brolį“	(N-7).

18.00	Ekstrasensai	detekty-
vai	(N-7).

19.00	Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Susižadėję,	įsimy-
lėję,	susipainioję“	
(N-7).

21.00	Kriminalinė		
veiksmo	drama	
„Brolis“	(N-14).

23.10	Kriminalinė	drama	
„Futbolo	chuliganai“	
(N-14).

1.20	 Bamba	TV	(S).

7.05	 Programa.
7.09	 TV	parduotuvė.
7.25	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Marijonas	
Mikutavičius	(N-7).

8.20	 Šiandien	kimba.
8.50	 Gyvenu	čia.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	 „Pažabok	stresą!	(N-7).
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Girių	takais.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Deimantų	medžioto-

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

Žinios.	Orai.
16.20, 20.05	Dokumentinis	f.		

„Mikropasauliai“	(N-7).
18.25	 „Vestuvių		

kovos	(N-7).
20.35	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
21.25	VMG	vasara.
21.30, 1.30, 4.35	24/7.
22.30, 2.10, 5.15	

Nusikaltimas	ir	baus-
mė.	Kriminalinės	
paslaptys	su	
K.Krivicku	(N-14).

23.30	 „Odisėja“	(N-14).
2.50	 Tarptautinis	bušido	

turnyras	„KOK	World	
GP	2014“	(N-7).

5.55	 Dokumentinis	f.	
„Miestai	ir	žmonės“.

6.00	 Gongo	Gangas.
6.35	 Ilgai	ir	laimingai.

8.05	 „Haudis	Gaudis“.
8.30	 „Mažasis	princas“.
9.00	 Vaikų	klubas.
9.30	 Vaikų	klubas.	Mada.
10.00	Septynios	Kauno	

dienos.
10.30	Mes	-	pasaulis	2014.	

Muzikinė	pasaka	
„Daržovių	planeta“.

11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	Dokumentinis	f.	

„Jaunoji	karta“.
12.20	 Panevėžio	dramos	

teatro	spektaklis.	
E.fon	Horvato	„Vienos	
miško	pasakos“.	

14.50	Mūsų	miesteliai.	
Juodupė.	2	d.

15.40	Šventadienio	mintys.
16.10	Operetė	Kauno	pilyje.	
18.30	Žinios.
18.45	Futbolas.	SMScredit.lt		

A	lyga.	„Trakai“	-	
VMFD	„Žalgiris“.	

21.00	 ...formatas.	Poetas	
Vacys	Reimeris.

21.35	Gražiausių	popu-
liariosios	klasikos	
dainų	koncertas.

22.40	Lietuvių	kinas	trum-
pai.	Vasaros	MEDIA	
Studija.

23.00	Panorama.	
23.15	 „Didžiosios	migra-

cijos.	Puota	arba	
badas“	(subtitruota).

0.05	 Džiazo	vakaras.	

 2.50 	 Tarptautinis	
	 bušido	turnyras	
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 17.05 	 „Marija	Kalas“ 22.00 	 „Tėvynė“ 19.10 	 „Magijos	
	 meistrai“

AnimAl
7.00	Styvas	 Irvinas:	ginant	 laukinę	gamtą.	7.25	
Pandos	nuotykiai.	8.15	Kaip	išauginti	leopardą.	
9.10	Pingvinų	safaris.	10.05	Laukinis	gyvenimas.	
11.00	Blogas	šuo.	11.55,	5.45	Namai	medžiuose.	
12.50	Gyvybės	greitis.	18.20	Namai	medžiuose.	
19.15	 Mano	 mažasis	 košmaras.	 20.10	 Pražū-
tingos	 salos.	 21.05,	 0.45	 Nežinoma	 Indokinija.	
22.00,	3.15	Afrikos	atstumtieji.	22.55,	4.05	Lau-
kinės	gamtos	gangsteriai.	23.50,	2.25	Laukiniai	
ir	pavojingi.	1.35,	4.55	Gyvūnų	policija.	

Sport1
9.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	
10.00	Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„FC	Porto“	-		
„V.Setubal“.	12.00	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	
apžvalga.	13.00	Rusijos	„Premier	League“.	Turo	
apžvalga.	 14.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
„Kuban“	 -	 „Krylya	 Sovetov“.	 16.00	 Olandijos	
„Eredivisie“	lyga.	„Vitesse“	-	„AFC	Ajax“.	17.50	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Bruklino	 „Nets“	 -	 Dalaso	
„Mavericks“.	20.00	NBA	krepšinio	lyga.	Čikagos	
„Bulls“	 -	 Indianos	 „Pacers“.	 22.00	 WTA	 Baku	
Cup.	Moterų	 tenisas.	Finalas.	24.00,	5.30	NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	1.30	Olandijos	
„Eredivisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	„Heracles“.	2.40	
Portugalijos	„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.	3.30	
Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	

ViASAt Sport BAltic
10.00	 Futbolas.	 „Inter“	 -	 „Roma“.	 11.50	
Futbolas.	 „Olympiacos“	 -	 „Manchester	 City“.	
13.40	 Futbolas.	 „Manchester	United“	 -	 „Real“.	
15.30	 Futbolas.	 „Liverpool“	 -	 „Milan“.	 17.20	
Futbolas.	 Anglijos	 premier	 lygos	 žurnalas.	
17.45	 Krepšinis.	 Eurolygos	 finalinio	 ketverto	
varžybos.	 CSKA	 -	 „Maccabi“.	 19.45,	 22.15	
Dviračių	sportas.	UCI	pasaulio	taurė.	Tiesioginė	
transliacija.	 0.30	 Futbolas.	 Ispanijos	 taurės	
finalas.	 „Barcelona“	 -	 „Real“.	 2.30	 Krepšinis.	
Eurolygos	 finalinio	 ketverto	 varžybos.	 5.30	
Motosportas.	 Spidvėjus.	 Pasaulio	 taurės	
finalas.	

EuroSport
9.30,	 14.00,	 17.30	 Dviračių	 sportas.	 „Clasica	
San	 Sebastian“.	 11.00	 Futbolas.	 Europos	
U19	 čempionatas.	 Finalas.	 12.00,	 20.00	
Motosportas.	 Pasaulio	 čempionatas.	 13.00	
Sporto	 linksmybės.	 15.30	 Biatlonas.	 Vasaros	
festivalis.	 19.00,	 22.15	 Dviračių	 sportas.	
Lenkijos	 turas.	 22.00,	 2.15	 Motosportas.	
Savaitgalio	 apžvalga.	 23.15	 Boksas.	 WBO	
serija.	 Arthuras	 Abrahamas-Nikola	 Sjekloca.	
1.00	Kovinis	sportas.	

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

karalienė.
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Natūralioji		
kulinarija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Pasaulio	virtuvė.
13.00	 „Mylėk	savo	sodą“.
14.00	 „Griežčiausi		

tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Nerami		

tarnyba“	(N-7).
16.35	 „Dalasas“	(N-7).
17.30	 „Viešbutis	„Grand	

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

(N-7).
20.00	Nematomas		

žmogus.
21.00	 „Niro	Vulfo	mįslės.	

Nutildytas	oratorius“	
(N-14).

22.45	Siaubo	f.	„Vilkolakių	
medžiotoja“	(N-14).

0.25	 „Nerami	tarnyba“		
(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	Džeimio	Oliverio	

patiekalai	per	15	
minučių.

10.30	 „Krokodilų		
medžiotojas“		
(N-7).

12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	Topmodeliai		

(N-7).
13.30, 17.00	 Jokių	kliūčių!	

(N-7).
14.40	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

15.00	Kiečiausi	vilkikų	
vairuotojai	(N-7).

16.00	Crisso	Angelo	
iliuzijų	pasaulis		
(N-7).

18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00	Nuotykių	komedija	

„Kūdikis	už		
30	000	000“	(N-7).

21.30	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

22.00	 „Tėvynė“	(N-14).
23.05	 „Amerikietiška	

siaubo		
istorija“	(N-14).

24.00	 „Las	Vegasas“		
(N-7).

0.50	 Komedija	„Mažieji	
Fokeriai“	(N-7).

9.00	 Rekordininkai.
9.30	 Sveikatos		

užtaisas.
10.00	 „Objektas	11“		

(N-7).
11.00	Mados		

legendos.
11.30	 „Trauma“		

(N-7).
12.30	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

13.00	 „Kupidonas“.
15.00	Fotografijos		

istorija		
arba		
Istorija		
fotografijoje:		
Vilnius	ir	jo	
fotografai.

15.30	 „Mano		
mama		
dinozaurė“.

17.05	 „Marija	Kalas“		
(N-7).

19.00	 „Nelsonas		
Mandela“.

20.00	 „Įkalčiai“		
(N-7).

21.00	 „Nemirtingieji“		
(N-14).

22.55	 „Titnagas“		
(N-7).

23.55	 „Džentelmenas“		
(N-14).

„YpAtinGAS BŪrYS“
Veiksmo drama. Prancūzija. 2011.
Režisierius S.Riboža.
Vaidina D.Kriuger, Dž.Unsu, B.Mažimelis.

Prancūzijos valdžia, gavusi žiaurų vaizdo įrašą, į Afganistaną pasiunčia 
ypatingąjį būrį išgelbėti Pakistano tvirtovėje kalinamų žurnalistų. Gel-
bėjimo operacija pavyksta, tačiau sugadinama ryšio technika ir niekas 
nežino, iš kur reikia paimti grupę. Neturėdami kitos išeities, jos nariai 
ryžtasi bėgti per išdegintą žemę savo tėvynės link.

tV3
22.00

rekomenduoja

„KŪDiKiS uŽ 30 000 000“
Nuotykių komedija. 
Honkongas. 2006.
Režisierius B.Čanas.
Vaidina Dž.Čanas, M.Hujus, L.Ku.

Aistringas lošėjas Fongas atrodo ne-
palenkiamas gyvenimo audrų. Tiesa, 
yra tik vienas dalykas, labiau gąsdi-
nantis jį nei skolų atgauti siekiantys 
kreditoriai. Tai - vaikas, rastas ant laip-
tinės kilimėlio prie namų durų... 

„priSiminK mAnE“
melodrama. JAV. 2010.
Režisierius A.Kulteris.
Vaidina R.Patinsonas, K.Rand, 
E.de Ravin.

Taileris patyrė didelę šeimos trage-
diją. Tai išmušė jaunuolį iš vėžių ir, 
atrodo, visas jo gyvenimas pakrypo 
velniop. Jis visiškai nevaldo emocijų 
ir vis nusižengia viešosios tvarkos 
reikalavimams. Tailerio tėvas nesu-
geba rasti rakto į sūnaus širdį...

„nEpAlAuŽiAmA DrĄSA“
krimiNaliNis trileris. Australija, 
JAV. 2007.
Režisierius N.Džordanas.
Vaidina Dž.Foster, N.Ket.

Reporterė Erika Bein džiaugėsi gy-
venimu, tačiau per vieną vakarą visa 
tai dingo - Erika ir jos sužadėtinis 
buvo brutaliai užpulti ir siaubingai 
nukentėjo: moteris patyrė rimtų 
sužalojimų, o mylimasis žuvo. 

tV6
19.00

lnK
21.45

lnK
0.10
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 Animacinis	f.	

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

„Brazilijos	aveniu“.
9.05	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	Nuotykių	komedija	

„Karibų	piratai.	
Numirėlio	skrynia“.

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

14.50	TV	serialas	
„Nuostabi	meilė“.

16.45	TV	serialas	„Moterys	
meluoja	geriau“.

17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Draugiškos	vyrų	

krepšinio	rungtynės.	
Suomija	-	Lietuva.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Helsinkio.

21.00	Meilė	ar	pinigai?	
21.30	TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	
orai.

22.00	TV	serialas	„Privati	
praktika“	(N-7).

23.00	Komedija	„Man	per	
brangu...“	(N-7).

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

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

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

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Nuotykių	filmas	šeimai	

„Trys	sekliai	ir	siaubo	
pilies	paslaptis“.

10.45	Veiksmo	komedija	
Geras	vyrukas“.

12.30	Animacinis	f.	„Tomo	
ir	Džerio	pasakos“.

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

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

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

„Vieno	kraujo“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

20.35	TV	serialas	
„Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“	.

21.30	Žinios.	Verslas.	
Sportas.	Orai.

22.10	 „Mentalistas“	(N-7).
23.10	 „Judantis	objektas“.
0.10	 „Havajai	5.0“	(N-7).
1.05	 „Nikita“	(N-7).
2.00	 „Išrinktieji“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

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

tos	paslaptys	su	
Morganu	Frimanu“.

12.00	 „Šiaurietiškas	
būdas“.

12.30	 „Didžiosios	migra-
cijos.	Puota	arba	
badas“.

13.30	Savaitė.
14.15	Taip.	Ne.
15.00	TV	serialas	„Puaro“.
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Stilius.
18.00	Šiandien.
18.30	TV	serialas	„Naisių	

vasara“.
19.30	Nacionalinė	paieškų	

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

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

kino	vakaras.	
„Costa	Concordia“.	
Žvilgsnis	iš	arti“.

23.00	Vakaro	žinios.	
23.30	TV	serialas	„Rojus	

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

 19.30 	 Nacionalinė	
	 paieškų	tarnyba

 18.30 	 TV3	žinios  13.55 	 „Pavogtas	
	 gyvenimas“

Pirmadienis

„MAN PER BRANGU...“
Komedija. Prancūzija. 2006.
Režisierius P.Salvadori.
Vaidina O.Totu, G.Elmalė, M.K.Adam.

Žanas - tikras artistas, neturintis aktorinio išsilavinimo. Jis apsimeta 
milijonieriams priklausančių šuniukų vedžiotoju. Irena medžioja tur-
tuolius. Ji klaidingai palaiko į barą užklydusį Žaną klestinčiu milijonie-
riumi ir apsidžiaugia, kad bent vieną kartą galės praleisti naktį su tikrai 
simpatišku vaikinu...

rekomenduoja

TV3
23.00

„LIKIMO POKŠTAI“
Komedija. JAV. 2005.
Režisierius D.Kasas.
Vaidina T.Spelingas, 
G.Germanas, K.Roča.

Vadybininkė Čarlina trokšta įsidar-
binti garsioje Edvardo Volkoto ke-
pinių kompanijoje. Tačiau yra viena 
mažytė problema - Čarlina vieniša, 
o ponas Volkotas mano, kad tik ište-
kėjusi moteris gali tinkamai vado-
vauti kompanijos, kurios produkcija 
skirta šeimoms, pardavimų skyriui. 
Draugė Steisi pasiūlo pameluoti bo-
sui apie savo šeimyninę padėtį.

„PJŪKLAS 2“
Siaubo filmaS. JAV. 2005.
Režisierius D.L.Bausmenas.
Vaidina T.Belas, D.Valberg, 
E.Knudsen.

Policijos informatorius žūsta siau-
binguose spąstuose. Detekty-
vė Keri iš karto atpažįsta žudiko 
maniako, save vadinančio Pjūklu, 
braižą. Apie siaubingą mania-
ko sugrįžimą inspektorė nedels-
dama įspėja savo partnerį Eriką. 
Keri ir Erikas, pasitelkę greitojo 
reagavimo būrį, suseka Pjūklą jo 
laboratorijoje. 

„DŽENIFERĖS KŪNAS“
Siaubo Komedija. JAV. 2009.
Režisierius K.Kusama.
Vaidina M.Foks, A.Seifrid, 
Dž.Simonsas.

Abiturientę Dženiferę apsėda piktas 
demonas, ir ji ima jausti keistą po-
traukį vaikinams. Dabar jie ją traukia 
ne kaip kandidatai pasimatymams 
ar linksmam laiko praleidimui, o 
kaip maistas! Geriausia Dženife-
rės draugė Nydė priversta gelbėti 
miestelį nuo alkanos bičiulės. 

TV8
 21.05

TV6
23.00

TV6
0.55

TV8
7.40,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.05,	 15.30	 Dvi	
su	puse	virėjos	(1).	8.35	Meilės	konvejeris.	9.35	
„Linksmieji	traukinukai“.	10.00	Senoji	animacija.	
10.25	Drama	„Ponios	Stoun	pavasaris	Romoje“.	
12.40,	 16.00	 Gydytojai.	 13.35,	 19.00	 „Apkabink	
mane“.	 14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau.	
17.00,	23.40	Gaminame	kasdien	(1).	18.00,	22.45	
„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	
animacija.	21.05	Komedija	„Likimo	pokštai“.	

INFO TV
5.50,	13.45	Padėkime	augti.	6.15,	16.20	Ne	vienas	
kelyje.	6.50	Pagalbos	skambutis.	7.35,	9.30,	15.50	
Savaitės	kriminalai.	8.05	Apie	žūklę.	8.30	Šefas	re-
komenduoja.	9.00	Žinios.	10.00	Nuo...	Iki.	10.50,	
12.45	 „Rojaus	sodai“.	11.50	 „Visagalė	 reklama“.	
14.15	Valanda	su	Rūta.	17.00	Info	diena.	

PBK
9.00,	 11.00,	 14.00	 Naujienos.	 9.20	 TV	 kanalas	
„Labas	rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.45	Padriki	
užrašai.	13.00,	14.25	„Jasmin“.	15.10	„Laba	diena!“	
15.55	J.Menšovos	laida.	16.50	Mados	nuosprendis.	
17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	
20.35,	 23.10	 Lietuvos	 „Laikas“.	 21.05	 „Asmeninis	
tyrėjo	Saveljevo	gyvenimas“.	23.20	„Skyrybos“.	

REN
7.15	 Tinkamas	 vaistas.	 8.05	 Nemeluok	 man!	
9.50	 Šeimos	dramos.	 10.40	 Kviestinė	 vakarie-
nė.	 11.40	 „Tardytojai“.	 15.20	 Žiūrėti	 visiems!	
16.10	 Šeimos	 dramos.	 17.10	 Nemeluok	 man!	
19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	
Kviestinė	vakarienė.	21.20	Žiūrėti	visiems!	22.20	
Pragaro	 virtuvė	 2.	 23.55	 Dokumentinis	 spec.	
projektas.	

TV POLONIA
10.20,	 18.20,	 22.45	 Polonija	 užsienyje.	 10.30	
Lenkų	 pasakos	 ir	 sakmės.	 „Lobių	 saugotojo	
dovana“.	 10.40	 Gamtos	 užrašai.	 Kodėl	 vaps-
va	 skraido	 palei	 nosį?	 10.50	 „Namai	 aukštyn	
kojom“.	 11.25	 Pramoginė	 laida.	 12.00	 Made	
in	Poland.	12.40,	17.55,	1.45	„Galerija“.	13.05,	
18.55	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.25,	 18.50,	 21.45,	
2.10	 Galvosūkis.	 13.35	 Žinios.	 13.50	 „Ranča“.	
15.40	 Kultūringieji	 PL.	 16.40	 Lenkų	 valgiai.	
17.00	 „Zlotopolskiai“.	 17.30,	 6.45	 Sveikatos	 ir	
grožio	alchemija.	18.30	TV	ekspresas.	19.25	 II	
pasaulinio	 karo	 enciklopedija.	 19.55	 „Garbės	
laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	spor-
tas	ir	orų	prognozė.	21.50	„Aš	jums	parodysiu!“	
23.00	Polonia	24.	 23.45	 „Komisaras	Aleksas“.	
0.40	 „Miesto	 garbė“.	 2.15	 „Namai	 aukštyn	
kojom“.	2.45	Animacinis	f.	
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Romantinė	drama	

„Susižadėję,	įsimylė-
ję,	susipainioję“.

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	TV	serialas	„Svotai“.
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	 Mano	virtuvė	geriausia.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

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

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

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

sprogimo	teorija“.
20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Trileris	„Sukeisti	

žudikai“	(N-14).
23.15	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

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

1.05	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.05	 Bamba	TV	(S).

7.30	 Pažabok	stresą!	
8.00	 Girių	takais.
8.30	 Šiandien	kimba.
9.00	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Marijonas	
Mikutavičius.

10.00	Nuoga	tiesa.	„Kodėl	
nėra	pinigų	skurs-
tantiems	piliečiams?“	

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

pasaulio	gyvūnai“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20, 5.25	„Mikropasauliai“.
18.00, 22.00, 0.45	

Reporteris.	Orai.
18.45	 „Apaštalas“	(N-7).
19.50	VMG	vasara.
19.55	 „Pragaras	ant	ratų“.
21.00	Nuoga	tiesa.	„Ar	blo-

gai,	kad	svetimšaliai	
pakeis	lietuvius?“

22.45	Pasaulis	X	(N-7).
23.45	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 4.45, 5.55	„Miestai	ir	

žmonės“.
2.00, 3.40, 6.00	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.35, 4.15	Reporteris.
3.05, 4.50	Gongo	Gangas.
6.35	 „2000	km	istorijos“.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 Brolių	Grimų		

pasakos.	9	s.	
„Sultenė“.

9.00	 Labas	rytas,		
Lietuva.

11.30	Žinios.	Ukraina		
(rusų	k.).

11.45	Kine	kaip	kine.
12.15	Drama	„Sūnus		

palaidūnas“.
13.45	Kasdienybės		

aitvarai.
14.30	Šventadienio	mintys.
15.00	Septynios	Kauno	

dienos.
15.30	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
16.15	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.40	Būtovės	slėpiniai.	

Neįvykusi	istorija.
17.30	Laiko	portre-

tai.	Pianistas	
Konstantinas	
Lifšicas.

18.00	Žinios.	Ukraina		
(rusų	k.).

18.15	 „Forsaitų		
saga“	(N-7).

20.05	Koncertas	„Gimę	
Rygoje“.

22.00	Muzikinė	komedija	
„Imam	Vudstoką“	
(subtitruota,	N-14).

24.00	Panorama.	Sportas.	
Orai.

0.25	 Linija,	spalva,	forma.

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Mano	tėtis	

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

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 „Linksmieji	

žvėreliai“.
10.45	 „Sodininkų		

pasaulis“.
11.15, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
12.10	 „Seserų		

mainai“	(N-7).
13.05	 „Apgavystės“		

(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.55	 „Komisaras	Aleksas“	

(N-7).
17.10	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
21.00	Veiksmo	komedija	

„Beverli	Hilso	polici-
ninkas“.

22.55	 „Mafijos		
daktarė“	(N-7).

23.50	 „Dūmas“	(N-14).
0.45	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Juokingiausi	
Amerikos		
namų	vaizdeliai.

10.00	 „Beverli		
Hilsas“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Pagrindinis	įkaltis“	
(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.30	 „Benas	ir		
Keitė“	(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(N-7).
18.00	 „Pagrindinis		

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

(N-7).
20.00	 „Benas	ir		

Keitė“	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	Nepaprasti		

rusiški	kadrai		
(N-7).

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

„Pjūklas	2“	(S).
0.55	 Siaubo	komedija	

„Dženiferės		
kūnas“	(S).

9.00	 Mados		
legendos.

9.30	 „Trauma“		
(N-7).

10.30	Fotografijos		
istorija	arba		
Istorija		
fotografijoje:		
Vilnius	ir	jo		
fotografai.

11.00	 „Kupidonas“.
12.00	 „Detektyvas		

Džo“	(1)	(N-7).
13.00	 „Kaimynas		

šnipas“.
14.45	 „Nelsonas		

Mandela“.
15.45	 „Minties		

greitis“	(N-7).
17.30	Rekordininkai.
18.00	 „Įkalčiai“		

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

TV	žinios.
20.20	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

20.50	 „Vairavimo		
pamokos“		
(N-7).

22.35	Balticum		
TV	žinios.

22.50	 „Detektyvas		
Džo“	(1)		
(N-7).

23.50	 „Trauma“	(N-7).

 11.45 	 Kine	kaip	kine 9.00 	 Kitoks	pokalbis.	 15.00 	 Amerikos	talentai  14.45 	 „Nelsonas	
	 Mandela“

 19.00 	 „CSI	Majamis“ 17.10 	 Keksiukų	karai

TV PROGRAMArugpjūčio 4 d. 

Diva Universal 
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeiminin-
kės“.	 6.40,	 10.00,	 14.10,	 17.30	 „Ištekėjusi	 už	
Džonaso“.	 7.30,	 10.50	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 8.20,	
11.40	„Žvaigždė	kadre“.	8.45,	12.05,	20.25	„Mados	
kontrolė“.	9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	15.00,	
19.10	 „Mados	 projektas“.	 15.50,	 23.45	 „Išskir-
tiniai“.	 16.40	 „Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	 20.00	
„Mados	 ekspertas“.	 20.50	 „Vakarėliai	 aplink	 pa-
saulį“.	21.15„Kortnė	ir	Chloja	pavergia	Majamį“.

Tv1000
5.00,	11.15	„Mažosios	moterys“.	7.10	„Broliai	Gri-
mai“.	9.15	„Mano	liūdna	meilės	istorija“.	13.20	„Gili	
žydra	 jūra“.	 15.05	 „Mano	 liūdna	 meilės	 istorija“.	
17.05	„Širdžių	ėdikas“.	19.00	„Pabaisos	iš	laukinių	
Pietų“.	20.40	„Stabdis“.	22.30	„Prieglobstis“.	

Travel
10.00,	 15.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	
16.00,	 23.00	 Didžiausios	 paslaptys:	 Bakingamo	
rūmai,	Londonas.	12.00,	17.00	Paslaptys	 ir	 slė-
piniai:	Londonas.	13.00,	17.30,	22.00	Kovos	dėl	
bagažo.	 13.30,	 18.30	 Šeino	 Delios	 prieskonių	
kelionės.	14.00,	20.00	Naujo	būsto	paieška.	19.00	
Amerikos	maistas.	Vašingtonas,	JAV.	21.00	Buba	
ir	jo	komanda.	21.30	Turas	autobusu.	

Discovery
7.00,	11.50,	6.35	Kaip	tai	pagaminta?	7.25,	18.40	
Aukcionų	 karaliai.	 7.50,	 19.05,	 1.55	 Relikvijų	
medžiotojai.	 8.15,	 16.20,	 5.45	 Išgyventi.	 9.10	
Vaikinai	nuo	Jukono.	10.05,	15.25,	17.15	Aukso	
karštligė.	10.55	Didelės	statybos.	12.40	Apgavi-
kai.	13.35	Važiavimas.	14.30	Vairuotojai.	18.10	
Lombardas.	19.35,	2.25	Karai	dėl	bagažo.	20.00	
Kaip	tai	veikia?	21.00	Karai	dėl	moliuskų.	22.00,	
2.50	Išgyventi	kartu.	23.00,	3.50	Pasprukti.	

naTional GeoGraphic
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Corvette	 ZR1“	
automobilių	gamykla.	11.00	Vasaros	namelis	iš	
krovinio	konteinerio.	12.00	Gelbėkis	nelaimėje.	
Pikta	upė.	Miško	gaisras.	13.00	Pabėgimas	iš	
nacistų	 koncentracijos	 stovyklos.	 14.00	 An-
trasis	pasaulinis	karas.	Karo	priežastys.	15.00	
Laukiniai	Šiaurės	gyvūnai.	16.00	Pavojingiau-
sių	 Afrikos	 gyvūnų	 tuzinas.	 17.00	 Generolų	
karas.	Mūšis	Egipte.	18.00	Kas	brangiau	par-
duos	prabangių	sportinių	automobilių	detales?	
19.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 Ryklys.	 Pamplonos	
buliai.	 20.00	 Gamtos	 stichijos:	 dievų	 įtūžis.	
21.00	 Kas	 bus,	 jeigu	 klimatas	 šiltės?	 22.00	
Mokslo	 šėliojimai.	 23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	
Nevykėliai.	 24.00	Gamtos	 stichijos:	 dievų	 įtū-
žis.	1.00	Nakties	programa.	

animal
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25,	 15.30	 Laukinės	
būtybės.	8.15	B.Beilis	ir	pavianai.	9.10	Kačiukai	
ir	 šunyčiai.	 10.05	 Blogas	 šuo.	 11.00	 Gyvūnų	
teritorija.	12.20,	6.35	Viskas	apie	šunis.	12.50,	
5.45	 Gyvūnų	 jaunikliai:	 pirmieji	 žingsniai.	
13.45	 Aligatorių	 tramdytojai.	 14.40	 Afrikoje.	
16.30	 Kinologijos	 įvadas.	 17.25,	 17.50	 Kelias	
iš	prieglaudos.	18.20	Pandos	nuotykiai.	19.15	
Akvariumų	 verslas.	 20.10	 Namai	 medžiuose.	
21.05,	 2.25	 Žmogus,	 gepardas,	 gamta.	 22.00,	
3.15	Kačiukai	ir	šunyčiai.	22.55,	4.05	Pragariš-
ka	 katė.	 23.50,	 4.55	 Gyvūnų	 policija.	 0.45	 Po	
užpuolimo.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sporT1
9.45	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	
10.30	Rusijos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Ural“.	
12.30	Olandijos	„Eredivisie“	 lyga.	„SC	Heeren-
veen“	-	„PSV	Eindhoven“.	14.30	ATP250	„Bris-
bane	 International	Open“	 vyrų	 tenisas.	Finalas.	
17.00	Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„FC	Porto“	-		
„Estoril“.	 19.00	 Pasaulio	 galiūnų	 čempionatas.	
21.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
22.00	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	
-	Oklahomos	„Thunder“.	24.00	Olandijos	„Ere-
divisie“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 1.15	 Olandijos	
„Eredivisie“	lyga.	„FC	Twente“	-	„Vitesse“.	

viasaT sporT BalTic
8.30	 Boksas.	 Brandonas	 Riosas	 -	 Diego	
Chavesas.	 11.30	 Futbolas.	 „Inter“	 -	 „Roma“.	
13.20	Futbolas.	 „Olympiacos“	-	 „Manchester	
City“.	15.10	Futbolas.	„Manchester	United“	-	
„Real“.	17.00	Futbolas.	„Liverpool“	-	„Milan“.	
18.50	Motosportas.	Spidvėjus.	Pasaulio	 tau-
rės	lenktynės.	21.50	Motosportas.	Spidvėjus.	
Pasaulio	 taurės	 finalas.	 0.55	 „Formulė-1“.	
Vengrijos	GP	lenktynių	apžvalga.	1.55	Moto-
sportas.	 Nascar	 400	 mylių	 lenktynių	 apžval-
ga.	 2.55	 Futbolas.	 Čempionų	 taurė.	 Finalas.	
Tiesioginė	 transliacija.	 5.50,	 7.20	 Dviračių	
sportas.	UCI	pasaulio	taurė.	

eUrosporT
9.30	 Motosporto	 žurnalas.	 Savaitgalio	 apž-
valga.	9.45,	15.30,	20.45,	1.30	Dviračių	spor-
tas.	Aplink	Lenkiją.	10.45,	18.00	Automobilių	
sportas.	 FIA	 pasaulio	 čempionatas.	 12.30	
Snukeris.	 „World	 Main	 Tour“.	 19.00	 Snu-
keris.	 Pasaulio	 čempionatas.	 21.45	 Sporto	
linksmybės.	 22.00	 Imtynės.	 Žurnalas.	 22.30	
Imtynės.	 Geriausios	 kovos.	 23.30	 Kovinis	
sportas.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 0.25 	 „Detektyvė	
	 Džonson“	

 12.00 	 24/7  17.30 	 Laiko	portretai 21.00 	 „Lilehameris“ 13.30 	 „Kaukė“ 21.00 	 Meilė	ar	pinigai?

TV8
8.05,	15.00	 „Žavūs	 ir	drąsūs“.	8.30,	15.30	Dvi	
su	puse	virėjos.	9.00	Meilės	konvejeris.	10.00	
„Linksmieji	 traukinukai“.	 10.25	 Senoji	 anima-
cija.	11.05	 „Likimo	pokštai“.	12.40,	16.00	Gy-
dytojai.	 13.35,	 19.00	 „Apkabink	 mane“.	 14.30,	
20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	 23.40	
Gaminame	kasdien.	18.00,	22.45	„Meilė	gyven-
ti“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	animacija.	
21.05	Drama	„Rožė	tarp	spyglių“.	

Info TV
9.00	Žinios.	9.40,	12.15,	15.55	Dviračio	šou.	10.05,	
14.15	Yra	kaip	yra.	10.55,	16.20	24	valandos.	11.30,	
15.10	KK2.	12.45	Retrospektyva.	Ciklas	„Menininkų	
portretai“.	2001	m.	13.15	KTV	-	kino	ir	tele	virtuvė.	
13.45	Alchemija	LIX.	VDU	karta.	17.00	Info	diena.	

PBK
6.00	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	
Naujienos.	9.20	TV	kanalas	„Labas	 rytas“.	11.35	
Gyventi	sveikai.	12.45	Padriki	užrašai.	13.00,	14.25	
„Jasmin“.	15.10	„Laba	diena!“	15.50	J.Menšovos	
laida.	 16.45	 Mados	 nuosprendis.	 17.50	 Susi-
tuokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.35,	
23.10	Lietuvos	„Laikas“.	21.05	„Asmeninis	tyrėjo	
Saveljevo	gyvenimas“.	23.20	„Skyrybos“.	

REn
7.00	Animacinis	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.10	
Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	 10.50	
Kviestinė	vakarienė.	11.45	Dokumentinis	spec.	
projektas.	 13.25	 Didžiosios	 paslaptys.	 14.25	
Nuteisk	mane.	15.25	Žiūrėti	visiems!	16.20	Šei-
mos	dramos.	17.15	Nemeluok	man!	19.15	Nau-
jienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	
vakarienė.	 21.20	 Keista	 byla.	 22.20	 Pragaro	
virtuvė	2.	23.50	„NEXT	3“.	

TV PolonIa
10.20,	18.20,	22.45	Polonija	užsienyje.	10.30	„Ka-
ralius	Maciušas	Pirmasis“.	10.40	Gamtos	užrašai.	
Kodėl	 lazda	 turi	 du	 galus?	 10.50	 „Lešnevskių	
šeima“.	11.25	„Laukinė	Lenkija“.	12.00,	23.00	Po-
lonia	24.	12.40,	17.55,	1.45	„Dvi	medalio	pusės“.	
13.05,	 18.55	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.25,	 18.50,	
21.40,	2.10	Galvosūkis.	13.35	Žinios.	13.50	„Lon-
doniečiai“.	 14.50	 „Miesto	 garbė“.	 15.55	 „Zet“	 ir	
TVP2	vasara	2014	-	Kolobžegas.	Koncertas.	17.00	
„Zlotopolskiai“.	 17.30	 Į	 grožio	 pusę...	 18.30	 TV	
ekspresas.	19.25	II	pasaulinio	karo	enciklopedija.	
19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	
Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.50	„Naujokė“.	
23.45	„Klastotojai.	Gaujos	sugrįžimas“.	1.20	Opo-
lės	dainų	festivalis	-	Opolė	2014.	Išgyvenkime	tai	
dar	kartą.	2.15	„Lešnevskių	šeima“.	

DIVa UnIVERsal 
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeimi-
ninkės“.	 6.40,	 10.00,	 14.10,	 17.05	 „Ištekėjusi	
už	 Džonaso“.	 7.30,	 10.50,	 3.30	 „Džuliana	 „ir	
Bilas“.	8.20,	11.40	„Žvaigždė	kadre“.	9.10,	13.20,	
18.20	„Liežuvautoja“.	15.00,	16.40,	19.10	„Mados	
projektas“.	15.50,	21.40	„Mados	kontrolė“.	16.15	
„Kortnė	 ir	Chloja	pavergia	Majamį“.	17.55	„Vai-
kantis	šlovę“.	20.00,	22.30,	1.50	„Vakarėliai	aplink	
pasaulį“.	 20.25,	 22.55	 „Nuotykiai	 rojuje“.	 21.15,	
23.45,	2.15	„Išskirtiniai“.	0.10,	2.40	„Gražuolės	iš	
vilos“.	1.00,	4.15	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	

TV1000
9.20,	 15.10	 „Pabaisos	 iš	 laukinių	 Pietų“.	 11.10	
„Namas	prie	 ežero“.	13.10	 „Tarp	 jaunų	 ir	 karštų“.	
17.00	 „Prieglobstis“.	 19.00	 „Pabudimas“.	 21.00	
„Įsimylėjėliai“.	22.50	„Ateini	čia	arba	Gausi	į	dūdą!“	

TRaVEl
8.00,	 14.00,	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 9.30,	
13.30,	18.30,	21.00	Šeino	Delios	prieskonių	ke-
lionės.	10.00,	15.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	
11.00,	16.00,	23.00	Didžiosios	paslaptys:	Vati-
kanas.	 12.00,	 17.00	 Svajonių	 kelionė:	 Florida.	
13.00,	 18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 19.00,	 22.00	
Amerikos	maistas.	1.00	Naktinė	programa.	

DIscoVERy
7.00,	11.50,	20.00	Kaip	 tai	 veikia?	7.25,	18.40	
Aukcionų	 karaliai.	 7.50,	 19.05,	 1.55	 Relikvijų	
medžiotojai.	 8.15	 Išgyventi.	 9.10	 Vaikinai	 nuo	
Jukono.	 10.05	 Aukso	 karštligė.	 10.55	 Didelės	
statybos.	 12.40	 Apgavikai.	 13.35	 Automobilių	
dirbtuvė.	14.30	Penktoji	pavara.	15.25	Mirtinas	
laimikis.	 18.10	 Lombardas.	 19.35,	 2.25	 Karai	
dėl	 bagažo.	 21.00	 Degtindariai.	 22.00,	 2.50	
Auksas	 iš	 jūros	 dugno.	 23.00,	 3.50	 Amerikos	
lobių	 ieškotojai.	24.00,	4.50	Ginkluoti	vyrukai.	
1.00,	5.45	Baltųjų	rūmų	sargybiniai.	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	Ryto	programa.	10.00	„Nissan	GT-R“	auto-
mobilių	gamykla.	11.00	Namelis	iš	seno	karinio	
sunkvežimio.	 12.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 Nu-
blokšti	 jūron.	 Užspringęs	 keksu.	 13.00	 Gamtos	
stichijos:	 dievų	 įtūžis.	 14.00	 Kas	 bus,	 jeigu	
klimatas	šiltės?	15.00	Laukiniai	Šiaurės	gyvūnai.	
16.00	Pavojingiausių	Australijos	gyvūnų	tuzinas.	
17.00	Generolų	karas.	Kursko	mūšis.	18.00	Kas	
brangiau	 parduos	 mažų	 automobilių	 detales?	
19.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 Pikta	 upė.	 Miško	
gaisras.	20.00	Patrauklus	mokslas.	Žaidimas	su	
ugnimi.	21.00	Mokslo	šėliojimai.	23.00	Kalėjimo	
sunkumai.	 Psichiniai	 ligoniai	 kalėjime.	 24.00	
Patrauklus	mokslas.	1.00	Nakties	programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 Žalioji	enciklopedija.
7.00	 Animacinis	f.	

„Antinas	Narsuolis“.
7.30	 Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
8.00	 TV	serialas	

„Brazilijos	aveniu“.
9.05	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(1).
11.10	 Fantastinis	nuotykių	f.		

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

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

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

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

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

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

TV3	sportas.	TV3	
orai.

22.00	TV	serialas	
„Agentūra	
S.K.Y.D.A.S.“	(N-7).

23.00	Veiksmo	drama	
„Kietas	riešutėlis“.

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

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

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

reindžeris“	(N-7).
8.50	 TV	serialas	„Velvet“.
10.30	Nuotykių	filmas	

šeimai	„Išlaisvinti	
Vilį	4.	Pabėgimas	iš	
Piratų	įlankos“.

12.30	 „Tomas	ir	Džeris“.
12.55	 „Kung	Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

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

tės	kalta“	(N-7).
17.00	 Labas	vakaras,	Lietuva.
17.30	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

Sportas.	Orai.
19.30	Tikras	gyvenimas.	

„Bejausmė“.	Šeimų	
dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

20.35	TV	serialas	
„Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“.

21.30	Žinios.	Verslas.	
Sportas.	Orai.

22.10	 Veiksmo	f.	„Prezidento	
sprendimas“	(N-7).

0.50	 TV	serialas	„Nikita“.
1.45	 TV	serialas	

„Išrinktieji“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
10.00	TV	serialas	„Namelis	

prerijose“.
11.00	TV	serialas	

„Lilehameris“	(N-7).
12.00	 „Costa	Concordia“.	

Žvilgsnis	iš	arti“.
13.00	TV	serialas	„Rojus	

Lietuvoj“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
15.00	TV	serialas	„Puaro“.
16.00	TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
17.00	Pagalbos	ranka.
17.30	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
18.00	Šiandien.
18.30	TV	serialas	„Naisių	

vasara“.
19.30	Bėdų	turgus.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	TV	serialas	

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

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

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

8.00	 Mistinės	istorijos“.
9.00	 Amerikietiškos		

imtynės	(N-7).
11.00	TV	serialas	

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

sugrįžimas“	(N-7).
14.00	Mano	virtuvė		

geriausia.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

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

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

„Detektyvė	Džonson“	
(1)	(N-7).

19.30	TV	serialas	„Didžiojo	
sprogimo	teorija“.

20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Kriminalinė	komedija	

„Pirmas	sekmadie-
nis“	(N-7).

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

0.25	 TV	serialas	
„Detektyvė		
Džonson“	(1)	(N-7).

1.25	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.25	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00 24/7.
13.00	Viskas	bus	gerai!
14.00	Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“	
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.0	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20, 5.25	„Mikropasauliai“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Apaštalas“	(N-7).
19.50	 „Pragaras	ant	ratų“	

(N-7).
21.00	Patriotai	(N-7).
22.00	Reporteris.	Pažangi	

Lietuva.	Orai.
22.45	Nuoga	tiesa.	„Ar	blo-

gai,	kad	svetimšaliai	
pakeis	lietuvius?“

23.45	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
0.45	 Reporteris.	Pažangi	

Lietuva.	Orai.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 4.45, 5.55	

Dokumentinis	f.	
„Miestai	ir	žmonės“.

2.00, 3.40, 6.00	Ilgai	ir	lai-
mingai.

2.35, 4.15	Reporteris.
3.05, 4.50	Gongo	Gangas.
6.35	 „2000	km	istorijos“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Muzikinė	pasaka	

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

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

mes	jūrinė	valstybė.	
17.30	Laiko	portretai.	

Eimunto	Nekrošiaus	
pasaulis.	I	laida.

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 „Prokurorai“.
19.00	Septynios	Kauno	

dienos.
19.30	Savaitė.
19.55	Žmonės	kaip	žmo-

nės.	Aktorė	Eugenija	
Šulgaitė.

20.10	Panevėžio	dramos	
teatro	spektak-
lis.	A.Vienuolio	
„Prieblandoje“.	

22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
24.00	Panorama.	
0.25	 Veronikos	

Povilionienės	kon-
certas.	2006	m.
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 15.45 	 „Bobis	užaugs!“ 11.00 	 „Mastrichto	
	 policija“

 18.00 	 „Didingasis
	 amžius“

AnimAl
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25,	 15.30	 Laukinės	 bū-
tybės.	8.15,	16.30	Kinologijos	 įvadas.	9.10,	9.35	
Kelias	 iš	 prieglaudos.	 10.05	 Pandos	 nuotykiai.	
11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	 Viskas	 apie	
šunis.	12.50,	5.45	Liūto	riaumojimas.	13.45	Aliga-
torių	tramdytojai.	14.40	Žmogus,	gepardas,	gamta.	
17.25	Mažylių	planeta.	18.20	Kaip	 išauginti	 ken-
gūrą.	19.15	Kačiukai	ir	šunyčiai.	20.10	Pragariška	
katė.	21.05,	2.25	Žmogus,	gepardas,	gamta.	22.00,	
3.15	Gyvūnų	prieglauda.	22.55,	4.05	Styvas	 Irvi-
nas:	gelbėjant	laukinę	gamtą.	23.50,	4.55	Gyvūnų	
policija.	0.45	Vabalai.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

Sport1
9.45	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	12.15	
Čempionai	LT.	Atviras	Lietuvos	irklavimo	čempio-
natas.	13.15	NBA	krepšinio	lyga.	Čikagos	„Bulls“	-		
Vašingtono	 „Wizards“.	 15.30	 ATP250	 „Apia	 In-
ternational	 Sydney“	 vyrų	 tenisas.	 Finalas.	 17.00	
Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„Vitesse“	-	„AFC	Ajax“.	
19.00	Olandijos	„Eredivisie“	 lygos	 turo	apžvalga.	
20.00	Europos	 taurė	 (Eurocup).	Klaipėdos	„Nep-
tūnas“	-	Stambulo	„Bešiktaš“.	21.45	NBA	Action.	
Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 22.00	 NBA	 krepšinio	
lyga.	 Indianos	„Pacers“	-	Majamio	„Heat“.	24.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	 1.25	
Rusijos	„Premier	League“.	CSKA	-	„Zenit“.	

ViASAt Sport BAltic
9.35,	 11.50	 Dviračių	 sportas.	 UCI	 pasaulio	
taurė.	14.05	Futbolas.	Čempionų	taurė.	Finalas.	
16.05	 Motosportas.	 Spidvėjus.	 Didžioji	 Brita-
nija.	 19.05	 Motosportas.	 Spidvėjus.	 Pasaulio	
taurės	 lenktynės.	 22.05	 Futbol	 Mundial	 žur-
nalas.	 22.35	 Futbolas.	 Čempionų	 taurė.	 Fina-
las.	0.35	„Formulė-1“.	Vengrijos	GP	lenktynių	
apžvalga.	 1.35	 Futbolas.	 „Manchester	 United“	
-	„Roma“.	3.25	Futbolas.	„Real“	-	„Inter“.	6.00	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 2013/2014	
sezono	 apžvalga.	 8.00	 Futbolas.	 „Milan“	 -	
„Manchester	City“.	

EuroSport
9.30,	 17.30,	 23.00	 Dviračių	 sportas.	 Aplink	
Lenkiją.	 10.30,	 15.30	 Sporto	 linksmybės.	
11.30	 Snukeris.	 „World	 Main	 Tour“.	 12.30	
Snukeris.	 Pasaulio	 čempionatas.	 16.30	 Au-
tomobilių	sportas.	FIA	pasaulio	čempionatas.	
20.00	 Spidvėjus.	 Švedijos	 komandų	 lyga.	
22.00	 „Formulė-3“.	 Europos	 čempionatas.	
22.30	 Motokrosas.	 FIM	 pasaulio	 čempio-
natas.	 23.45,	 2.00	 Futbolas.	 Pasaulio	 U20	
moterų	čempionatas.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Mano	tėtis	

kalba	„š...“.
7.15	 „Draugai	X“	(N-7).
8.10	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 „Linksmieji	

žvėreliai“.
10.45	Dokumentinis	f.	

„Sodininkų		
pasaulis“.

11.15, 20.05	 „Karadajus“	
(N-7).

12.10	 „Seserų		
mainai“	(N-7).

13.05	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.55	 „Komisaras	Aleksas“	

(N-7).
17.10	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
21.00	Nuotykių	f.		

„Odisėjas	ir	Ūkanų	
sala“	(N-7).

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

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

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

90210“	(N-7).
11.00	 „Mastrichto		

policija“		
(N-7).

12.00	 „Pagrindinis		
įkaltis“	(N-7).

13.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

13.30	 „Benas	ir		
Keitė“	(N-7).

15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Vampyrų		

žudikė“	(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“		
(N-7).

18.00	 „Pagrindinis		
įkaltis“	(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
N-7).

 20.00	„Benas	ir		
Keitė“	(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Kriminalinis		
trileris		
„12	galimybių“		
(N-14).

23.50	Komedija		
„Juokdarių		
vakarienė“		
(N-14).

1.55	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

9.45	 „Įkalčiai“		
(N-7).

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Naujieji		

Alionuškos	ir	
Jeriomos		
nuotykiai“.

13.15	Mados		
legendos.

13.45	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

14.45	 „Trauma“	(	
N-7).

15.45	 „Bobis		
užaugs!“

17.30	Geros		
savijautos		
gidas.

18.00	 „Nelsonas		
Mandela“.

19.00	 „Kupidonas“.
20.00,	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Sveikatos		

užtaisas.
20.50	 „Objektas	11“		

(N-7).
21.50	Balticum		

TV	žinios.
22.05	 „Janošikas:		

tikroji	istorija“		
(N-14).

„12 GAlimYBiŲ“
Kriminalinis trileris. JAV. 2009.
Režisierius R.Harlinas.
Vaidina E.Džilenas, E.Skot, S.Harisas.

Stropus ir savo darbą mylintis Naujojo Orleano detektyvas Denis Fišeris 
užkerta kelią puikiai parengtai ir suplanuotai grandiozinei vagystei. Fiše-
riui pavyksta sučiupti ir patį vagystės organizatorių - Mailsą Džeksoną. 
Tačiau operacijos metu atsitiktinai žūva Mailso sužadėtinė. Keršydamas 
už žuvusią mylimąją, Mailsas pabėga iš kalėjimo. Pagrobęs Fišerio mer-
giną, jis įtraukia detektyvą į veiksmo ir įtampos kupiną žaidimą...

tV6
21.30

rekomenduoja

„prEZiDEnto SprEnDimAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius S.Berdas.
Vaidina K.Raselas, S.Sigalas, 
H.Beri.

Problema: arabų teroristai užima lėk-
tuvą, skrendantį iš Atėnų į Vašingto-
ną. Sprendimas: skrydžio metu slapta 
infiltruoti į lėktuvą elitinę komandą. 
Operacijos minusai: grupės vadovas 
neturi reikiamos patirties...

„JuoKDAriŲ VAKAriEnĖ“
Komedija. JAV. 2010.
Režisierius Dž.Roučas.
Vaidina S.Kerelas, P.Radas, 
Z.Gilifianakis.

Filmas apie ambicingą finansų eks-
pertą, kurį žadama paaukštinti, jeigu 
į specialią turtuolių vakarienę atsives 
visišką idiotą. Varžybas laimės tas 
apsukruolis, kurio pakviestas svečias 
pasirodo kaip didžiausias kvailys ir 
sulaukia daugiausia pašaipų.

„KiEtAS riEŠutĖliS“
VeiKsmo drama. JAV. 1988.
Režisierius Dž.Maktirnanas.
Vaidina B.Vilisas, E.Rikmenas, 
B.Bedelija.

Policininkas Džonas Makleinas 
atvyksta į Los Andželą aplankyti 
žmonos Holės. Kol ji linksminasi 
kalėdiniame darbo vakarėlyje, pas-
tatą užgrobia teroristai ir vakarėlio 
dalyviai paimami įkaitais. 

lnK
22.10

tV3
23.00

tV6
23.50
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Antinas	Narsuolis“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“.
9.05	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

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

kas.	Vasara	(N-7).
12.20	 „Juodoji	skylė“	(N-7).
12.50	 „Transformeriai.	

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

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

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

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

„Inspektorius	Mažylis“.
21.00	Meilė	ar	pinigai?
21.30	TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	
orai.

22.00	Vikingų	loto.
22.05	TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).
23.05	Veiksmo	trileris	

„Kietas	riešutėlis	2“.
1.30	 TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).

6.05	 Labas	vakaras,	Lietuva.
6.35	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kung	Fu	Panda“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

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

„Vieno	kraujo“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

10.30	Tikras	gyvenimas.	
„Bejausmė“.

11.30	TV	serialas	
„Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“.

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

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

„Į	tą	pačią	upę“.	
20.35	TV	serialas	

„Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“.

21.30	Žinios.	
22.10	Veiksmo	f.	„Romeo	

turi	mirti“	(N-14).
0.25	 „Havajai	5.0“	(N-7).
1.20	 „Klientų	sąrašas“	(1).
2.15	 „Išrinktieji“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

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

prerijose“.
11.00	TV	serialas	

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

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

„Komisaras	Reksas“.
17.00	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
18.00	Šiandien.	Sportas.	

Orai.
18.30	TV	serialas	„Naisių	

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

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

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.30	TV	serialas	„Rojus	
Lietuvoj“.

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

 19.30 	 Lietuva	gali 17.50 	 Kvieskite	daktarą!	  0.25 	 „Havajai	5.0“

Trečiadienis

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

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

rekomenduoja

LNK
22.10

„HITMANAS“
Veiksmo filmas. Prancūzija, JAV. 
2007.
Režisierius S.Žanas.
Vaidina T.Olifanas, D.Skotas,
O.Kurilenko.

Kai valstybėje įvykdomas politinis 
perversmas, agentas 47 neten-
ka savo šeimininkų. Žudiką ima 
persekioti Rusijos kariai. Bėgda-
mas nuo jų per visą Rytų Euro-
pą, agentas 47 turi išsiaiškinti, 
kas kaltas dėl tokios jo padėties 
ir kodėl jis buvo priverstas tapti 
bėgliu...

„KIETAS RIEŠUTĖLIS 2“
Veiksmo trileris. JAV. 1990.
Režisierius R.Harlinas.
Vaidina B.Vilisas, B.Bedelija, 
V.Atertonas.

„Kieto riešutėlio“ tęsinyje į Los 
Andželą persikraustęs policinin-
kas Džonas Makleinas laukia grįž-
tančios žmonos Daleso oro uos-
te Vašingtone. Tačiau staiga oro 
uostą užgrobia ginkluoti asme-
nys, siekiantys išvaduoti stambų 
prekeivį narkotikais ir išgabenti 
jį į Karibus. Makleino ir vėl laukia 
sunki užduotis...

„SUPERŽVAIGŽDĖ“
komedija. JAV. 1999.
Režisierius B.Makalokas.
Vaidina M.Šenon, V.Ferelas, 
E.Hendriks.

Merė Ketrina - drovi, bet energinga 
katalikų mokyklos auklėtinė. Ji sva-
joja pasibučiuoti su vaikinu. Ir ne su 
bet kokiu, o su mokyklos gražuoliu. 
Bėda ta, kad Mere nesidomi ne tik 
gražuolis Skajus, bet ir paprastesni 
vaikinai. Todėl Merė sumąsto, kad 
ji turi tapti kino žvaigžde. 

TV6
21.30

TV3
23.05

TV6
0.30

TV8
8.00,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.25,	15.30	Dvi	su	
puse	virėjos.	8.55	Senoji	animacija.	10.00	„Links-
mieji	 traukinukai“.	10.25	Senoji	 animacija.	11.00	
„Rožė	tarp	spyglių“.	12.40,	16.00	Gydytojai.	13.35	
„Apkabink	mane“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	
geriau“.	 17.00,	 23.40	 Gaminame	 kasdien.	 18.00	
„Meilė	 gyventi“.	 19.00	 „Apkabink	 mane“.	 20.00	
Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	animacija.	21.05	Drama	
„Rožė	tarp	spyglių	2“.	22.45	„Meilė	gyventi“.	

INfO TV
9.00	 Žinios.	 9.40,	 12.15,	 15.55	 Dviračio	 šou.	
10.05,	14.15	Yra	kaip	yra.	10.55,	16.20	24	valan-
dos.	11.30,	15.10	KK2.	12.45	Pagalbos	skambu-
tis.	13.35	Ne	vienas	kelyje.	17.00	Info	diena.	

PBK
6.00	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	
Naujienos.	9.20	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	11.35	
Gyventi	sveikai.	12.45	Padriki	užrašai.	13.00,	14.25	
„Jasmin“.	15.10	„Laba	diena!“	15.50	J.Menšovos	
laida.	16.45,	4.00	Mados	nuosprendis.	17.50	Su-
situokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.35,	
23.10	Lietuvos	„Laikas“.	21.05,	2.20	„Asmeninis	
tyrėjo	 Saveljevo	 gyvenimas“.	 23.20	 „Skyrybos“.	
0.20	Informacinė	laida.	0.50	„Gomorra“.	

REN
7.05	Animacinis	f.	7.20	Tinkamas	vaistas.	8.15	
Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	 10.50	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.50	 Keista	 byla.	 12.40	
„NEXT	3“.	14.25	Nuteisk	mane.	15.25	Žiūrėti	vi-
siems!	16.20	Šeimos	dramos.	17.15	Nemeluok	
man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	
20.20	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.20	 Keista	 byla.	
22.15	Pragaro	virtuvė	2.	23.35	„NEXT	3“.	

TV POLONIA
10.20,	 18.20,	 22.45	 Polonija	 užsienyje.	 10.30	
„Karalius	 Maciušas	 Pirmasis“.	 10.40	 Gamtos	
užrašai.	Kodėl	noriu	 turėti	šunį?	10.50	 „Iki	per-
traukos	 0:1“.	 11.25	 „Laukinė	 Lenkija“.	 12.00,	
23.00	 Polonia	 24.	 12.40,	 17.55,	 1.45	 „Dvi	 me-
dalio	 pusės“.	 13.05,	 18.55	 „Sultinio	 kubelis“.	
13.25,	 18.50,	 21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	
3.00	 Žinios.	 13.50	 „Aš	 jums	 parodysiu!“	 14.50	
Rytų	studija.	15.25	Okrasa	laužo	taisykles.	15.55	
„Zet“	ir	TVP2	vasara	2014	-	Slubicai.	Koncertas.	
17.00	 „Zlotopolskiai“.	 17.30	 „Vilnoteka“.	 18.30	
TV	ekspresas.	19.25	II	pasaulinio	karo	enciklope-
dija.	19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	Labanaktukas.	
21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.50	„Orai	
penktadieniui“.	23.45	„Karininkai“.	1.20	Humoro	
ir	satyros	vakarai	Lidzbarke	2011.	2.15	„Iki	per-
traukos	0:1“.	2.45	Animacinis	f.	
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7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Prajuokink		
mane	(N-7).

10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

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

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

„Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

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

20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Nuotykių	drama	

„Šokis	su	vilkais“	
(N-7).

1.10	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.10	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Stalino	sūnus“	(N-7).
9.05	 „Apaštalas“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Marijonas	
Mikutavičius	(N-7).

13.00	Gyvenu	čia.
14.00,	17.20,	2.52	

„Mikropasauliai“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00,	17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinių	kačių	nuo-

tykiai“.
18.00,	22.00,	0.45	

Reporteris.	Orai.
18.45	 „Apaštalas“	(N-7).
19.50,	23.45	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).
21.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Dalia	
Ibelhauptaitė	(N-7).

22.45	Patriotai	(N-7).
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55,	4.45,	5.55	„Miestai	ir	

žmonės“.
2.00,	3.40,	6.00	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.35,	4.15	Reporteris.
3.05,	4.50	Gongo	Gangas.
6.35	 Dokumentinis	f.	

„2000	km		
istorijos“	(1).

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

šventė.	
13.45	 Pasaulio	lietuvių	jauni-

mo	susitikimas	2014.	
Diskusija	„Lietuviai	
pasaulyje	-	kaip	susi-
telkti	bendrai	misijai?“

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

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

pasaulis.	II	laida.
18.00	Žinios.	Ukraina).
18.15	Aktorei	Eugenijai	

Šulgaitei	atminti.	
Gyvenimas	po	klevu.	
TV	filmas.	1,	2	s.	

20.25	 Anželikos	Cholinos	
šokio	teatras.	2001	m.

20.50	 „Carmen“.	Šokio	spek-
taklis	pagal	George’o	
Bizet	ir	Rodiono	
Ščedrino	muziką.	

22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	 „Viso	gero,	draugai	

partiniai!“
23.25	Siela	šokio	erdvėje.	

Anželika	Cholina.	
24.00	Panorama.	
0.25	 „Prokurorai“.

6.45	 Dienos	programa.
6.50,	15.30	 „Mano	tėtis	

kalba	„š...“.
7.15	 „Draugai	X“	(N-7).
8.10	 „Beprotiški		

mažųjų		
nuotykiai“.

8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15,	16.45	 „Linksmieji	

žvėreliai“.
10.45	 „Sodo	paslaptys“.
11.15,	20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
12.10	 „Seserų		

mainai“	(N-7).
13.05	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.55	 „Komisaras		

Aleksas“	(N-7).
17.10	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
21.00	Veiksmo	f.	

„Pabėgimas	iš	Los	
Andželo“	(N-14).

22.55	 „Mafijos		
daktarė“	(N-7).

23.50	 „Dūmas“	(N-14).
0.45	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15,	14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas		
(N-7).

10.00	 „Beverli	Hilsas	
90210“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Pagrindinis		
įkaltis“	(N-7).

13.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

13.30	 „Benas	ir		
Keitė“	(N-7).

15.00	 Išlikimas		
(N-7).

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

18.00	 „Pagrindinis		
įkaltis“	(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

20.00	 „Benas	ir		
Keitė“	(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

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

23.25	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.30	 Komedija	
„Superžvaigždė“		
(N-7).

2.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Sveikatos		
užtaisas.

9.45	 „Nelsonas		
Mandela“.

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Trauma“		

(N-7).
12.45	 „Man	per		

brangu...“		
(N-7).

14.35	Geros		
savijautos		
gidas.

15.05	 „Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

15.35	 „Brangusis		
Džonai“.

17.30	Mados		
legendos.

18.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Rekordininkai.
20.50	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).
21.50	Balticum		

TV	žinios.
22.05	 „Titnagas“	(1)		

(N-7).
23.05	 „Keršto		

valanda“		
(N-14).

	15.25		 Koncertuoja
	 grupė	„Biplan“

	16.20		 „Laukinių	kačių	
	 nuotykiai“

	17.00		 „Muchtaro	
	 sugrįžimas“

	17.30		 Mados	legendos	17.00		 „Hubertas	ir		
Staleris“

	22.55		 „Mafijos	daktarė“

TV PROGRAMArugpjūčio 6 d.

Diva Universal 
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeiminin-
kės“.	6.40,	10.00,	14.10	 „Ištekėjusi	už	Džonaso“.	
7.05,	10.25,	14.35,	17.30	„Vaikantis	šlovę“.	7.30,	
10.50	 „Džuliana	 ir	Bilas“.	8.45,	21.15,	23.20	 „Iš-
skirtiniai“.	9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	11.40	
„Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	 15.00,	 19.10	 „Mados	
projektas“.	15.50,	20.50	„Vakarėliai	aplink	pasau-
lį“.	 16.15	 „Nuotykiai	 rojuje“.	 17.05,	 20.25,	 22.55	
„Mados	 kontrolė“.	 20.00,	 22.30,	 1.50	 „Erikas	 ir	
Džesė“.	21.40,	1.00	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	

Tv1000
7.10,	13.40	„Aš	suviliojau	Andy	Warholą“.	9.00	
„Tai,	 kas	 tikra“	 (N-14).	 11.30	 „Ateini	 čia	 arba	
Gausi	 į	dūdą!“	15.20	 „Stabdis“.	17.15	 „Svies-
tas“.	 19.00	 „Bernie“.	 20.50	 „Pašėlę	 pinigai“.	
22.40	„Meilė	ir	garbė“.	

Travel
8.00,	 14.00,	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 9.30,	
13.30,	 18.30	 Šeino	 Delios	 prieskonių	 kelionės.	
10.00,	 15.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	
16.00,	23.00	Didžiosios	paslaptys:	Šventoji	Žemė.	
12.00,	17.00	Kosta	Rika.	13.00,	18.00	Kovos	dėl	
bagažo.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 22.00	 Sunki	
kelionė	po	Kiniją:	nuo	Everesto	iki	Lasos.	

Discovery
7.00,	20.00	Kaip	tai	veikia?	7.25,	18.40	Aukcio-
nų	karaliai.	7.50,	19.05,	1.55	Relikvijų	medžio-
tojai.	8.15	Išgyventi.	9.10	Vaikinai	nuo	Jukono.	
10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	statybos.	
11.50	 Kaip	 tai	 pagaminta?	 12.40	 Apgavikai.	
13.35	Greiti	 ir	 triukšmingi.	14.30	Automobilių	
medžiotojai.	15.25	Amerikos	medkirčiai.	18.10	
Lombardas.	 19.35	 Karai	 dėl	 bagažo.	 21.00	
Nepaprasti	dangoraižiai.	22.00	Ledynų	auksas.	
23.00	Vairuotojai.	24.00	Pelkių	medkirčiai.

naTional GeoGraphic
10.00	„Lexus-LFA“	automobilių	gamykla.	11.00	
Medžiotojų	namelis	dvylikai	draugų.	12.00	Gel-
bėkis	nelaimėje.	Pamplonos	buliai.	Upė.	13.00	
Patrauklus	mokslas.	Žaidimas	su	ugnimi.	14.00	
Mokslo	 šėliojimai.	 15.00	 Slaptas	 grobuonių	
gyvenimas.	 Vandenyje.	 16.00	 Pavojingiausių	
Indijos	gyvūnų	 tuzinas.	17.00	Generolų	karas.	
Ardėnų	operacija.	18.00	Kas	brangiau	parduos	
automobilių	detales?	19.00	Mokslo	šėliojimai.	
Jūros	nublokšti.	Užspringęs	keksu.	20.00	Išly-
dyti	pinigai.	Senoviškas	karstas.	Platina.	21.00	
Aliaskos	 auksas.	 Pralobk	 arba	 mirk.	 22.00	
Mokslo	 šėliojimai.	 23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	
Nuodėmių	 ratas.	 24.00	 Senoviškas	 karstas.	
Platina.	1.00	Nakties	programa.	

animal
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25,	 15.30	 Laukinės	
būtybės.	 8.15,	 16.30	 Kinologijos	 įvadas.	 9.10	
Mažylių	planeta.	10.05	Kaip	išauginti	kengūra.	
11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20	 Iškviečiamas	
tramdytojas.	 12.50	 Veterinaro	 pagalba.	 13.45	
Aligatorių	 tramdytojai.	 14.40	 Žmogus,	 gepar-
das,	 gamta.	 17.25	 Kačių	 negalima	 nemylėti.	
18.20	Pažintis	su	tinginiais.	19.15,	19.40	Gyvū-
nų	prieglauda.	20.10,	20.40	Styvas	Irvinas:	gel-
bėjant	laukinę	gamtą.	21.05	Gyvūnų	karalystė.	
22.00	Nežinomos	 salos.	 22.55	 Laukinė	meilė.	
23.50	Gyvūnų	policija.	0.45	Man	įkando.

sporT1
9.45	Portugalijos	„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.	
11.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	
12.00	Čempionai	LT.	Tarptautinis	laisvųjų	imtynių	
turnyras.	 13.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Indianos	
„Pacers“	-	Oklahomos	„Thunder“.	15.00	ATP	250	
Montpellier.	Vyrų	tenisas.	Finalas.	17.00	Rusijos	
„Premier	 League“.	 CSKA	 -	 „Lokomotiv“.	 19.00	
Rusijos	 „Premier	League“.	Turo	apžvalga.	20.00	
Europos	 taurė	 (Eurocup).	 Atėnų	 „Panionios“	 -	
Klaipėdos	„Neptūnas“.	21.45	NBA	Action.	Krepši-
nio	lygos	apžvalga.	22.00	NBA	krepšinio	lyga.	San	
Antonio	 „Spurs“	 -	Oklahomos	„Thunder“.	24.00	
Portugalijos	„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.	

viasaT sporT BalTic
9.50	 Futbolas.	 „Liverpool“	 -	 „Olympiacos“.	
11.40	 Motosportas.	 Spidvėjus.	 Pasaulio	 tau-
rės	 lenktynės.	 14.40	 Motosportas.	 Spidvėjus.	
Pasaulio	 taurės	 finalas.	17.40	 Futbol	Mundial	
žurnalas.	18.10	Dviračių	sportas.	UCI	BMX	pa-
saulio	čempionatas.	20.50	Futbolas.	Čempionų	
taurė.	 Finalas.	 22.50	 Futbolas.	 Anglijos	 Pre-
mier	 lygos	 2013/2014	 sezono	 įvarčiai.	 23.50	
Futbolas.	 Anglijos	 premier	 lygos	 žurnalas.	
0.20	 Futbolas.	 „Manchester	 United“	 -	 „Inter“.	
2.10	Futbolas.	„Real“	-	„Roma“.	5.00	Futbolas.	
„Manchester	City“	-	„Liverpool“.	

eUrosporT
9.30	 Dviračių	 sportas.	 Aplink	 Lenkiją.	 10.30,	
22.50	Futbolas.	Pasaulio	U20	moterų	čempio-
natas.	12.30	Snukeris.	„WSA	Main	Tour“.	15.30,	
1.35	 Dviračių	 sportas.	 Aplink	 Lenkiją.	 17.30	
Sporto	linksmybės.	18.00	Futbolas.	Draugiškos	
rungtynės.	 20.10	 Trečiadienio	 sporto	 įvykių	
apžvalga.	 20.15	 Jojimas	 su	 kliūtimis.	 Nacijų	
taurė.	20.30	Raitelių	klubo	žurnalas.	20.35	Gol-
fas.	Europos	turas.	21.05	Golfas.	Pasaulio	čem-
pionatas.	 22.05	Golfas.	 Europos	moterų	 turas.	
22.20	 Golfo	 klubas.	 22.25	 Golfo	 naujienos.	
22.40	 Jachtklubas.	 22.45	 Trečiadienio	 sporto	
įvykių	apžvalga.	1.00	Motosporto	žurnalas.	
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 19.30 	 „Didžiojo	
	 sprogimo	teorija“

 17.20  	„Mikropasauliai“  20.35 	 Likimai 6.05 	 Labas	rytas,
	 Lietuva

 1.05 	 „Deksteris“ 19.25 	 TV	Pagalba

TV8
7.55,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.20,	15.30	Dvi	su	
puse	virėjos.	8.50	„Detektyvė	Fišer“.	9.55	„Links-
mieji	traukinukai“.	10.20	Senoji	animacija.	10.55	
„Rožė	 tarp	 spyglių	 2“.	 12.40	 Gydytojai.	 13.35,	
19.00	„Apkabink	mane“.	14.30,	20.35	„Moterys	
meluoja	geriau“.	 16.00	Gydytojai.	 17.00,	 24.00	
Gaminame	kasdien.	18.00,	23.05	„Meilė	gyven-
ti“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	animacija.	
21.05	Biografinė	drama	„Geležinė	ledi“.	

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

PBK
6.00	 TV	 kanalas	 „Labas	 rytas“.	 9.00,	 11.00,	
14.00	Naujienos.	9.20	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	
11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.45	 Padriki	 užrašai.	
13.00,	14.25	„Jasmin“.	15.10	„Laba	diena!“	15.50	
J.Menšovos	laida.	16.45,	3.55	Mados	nuospren-
dis.	17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	
Laikas.	 20.35,	 23.10	 Lietuvos	 „Laikas“.	 21.05,	
2.15	 „Asmeninis	 tyrėjo	 Saveljevo	 gyvenimas“.	
23.20	„Skyrybos“.	0.15	Informacinė	laida.	

REn
10.00	 Šeimos	 dramos.	 10.55	 Kviestinė	 va-
karienė.	 11.50	 Keista	 byla.	 12.40	 „NEXT	 3“.	
14.25	 Nuteisk	 mane.	 15.20	 Žiūrėti	 visiems!	
16.20	 Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	
19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 21.20	 Keista	 byla.	 22.20	
Pragaro	virtuvė.	23.45	„NEXT	3“.	

TV PolonIa
10.20,	22.45	Polonija	užsienyje.	10.30	„Karalius	
Maciušas	Pirmasis“.	10.40	Gamtos	užrašai.	Kodėl	
kanarėlė	gyvena	narvelyje,	o	stumbras	zoologijos	
sode?	 10.50	 „Sudie,	 Rokfeleri“.	 11.25	 „Laukinė	
Lenkija“.	12.00,	23.00	Polonia	24.	12.40,	17.55,	
1.45	„Dvi	medalio	pusės“.	13.05,	18.55	„Sultinio	
kubelis“.	 13.25,	 18.50,	 21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	
13.35	Žinios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.45	„Orai	
penktadieniui“.	 15.45	 16-ojo	 Vudstoko	 stotelė	
„Woodstock	 2010“.	 J.Stečkovskos	 koncertas.	
16.40	Lenkų	valgiai.	17.00	„Zlotopolskiai“.	17.30,	
Klimatas	 ir	 skoniai.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 19.25	
II	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija.	 19.55	 „Garbės	
laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	spor-
tas	ir	orų	prognozė.	21.55	„Komisaras	Aleksas“.	
23.45	 „Policininkas“.	 0.35	 „Numirti	 už	 Varšuvą	
(Varšuvos	 sukilimas)“.	 1.35	 Klajūno	 užrašai.	
2.15	„Sudie,	Rokfeleri“.	2.45	Animacinis	f.	

DIVa UnIVERsal 
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeiminin-
kės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	„Vaikantis	šlovę“.	
7.30,	 10.50	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 8.20,	 12.05	
„Mados	 kontrolė“.	 8.45,	 11.40,	 21.15,	 22.55	
„Išskirtiniai“.	9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	
15.00,	 19.10	 „Mados	 projektas“.	 15.50,	 20.50	
„Erikas	 ir	 Džesė“.	 16.40	 „Dabarties	 genijai“.	
20.00	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	21.40	„Nuoty-
kiai	rojuje“.	22.30	„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.	

TV1000
6.55,	16.55	 „Holivudo	žmogžudysčių	skyrius“.	
9.00	„Simona“.	11.05	„Pabudimas“.	13.00	„Do-
rianas	Grėjus“.	15.00	„Tėve	mūsų,	kuris	esi	me-
dyje“.	19.00,	2.50	„Tinklas“.	21.00	„Pavojingas	
metodas“.	22.50	„Mano	tėvas	Romulas“.	

TRaVEl
8.00,	 14.00,	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 9.30	
Šeino	 Delios	 prieskonių	 kelionės.	 10.00,	 15.00,	
24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	 23.00	 Didžio-
sios	paslaptys:	Smitsono	 institutas.	12.00,	17.00	
Portlendas.	13.00,	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	13.30	
Šeino	 Delios	 prieskonių	 kelionės.	 16.00	 Didžio-
sios	 paslaptys..	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 21.00	
Tikroji	Arizona.	22.00	Pilių	paslaptys	ir	legendos.	

DIscoVERy
7.00,	20.00	Kaip	tai	veikia?	7.25,	18.40	Aukcionų	
karaliai.	7.50,	19.05,	1.55	Relikvijų	medžiotojai.	
8.15	Išgyventi.	9.10	Vaikinai	nuo	Jukono.	10.05	
Aukso	 karštligė.	 10.55	 Didelės	 statybos.	 11.50	
Kaip	 tai	 pagaminta?	 12.40	 Apgavikai.	 13.35	
Perkūnas	iš	giedro	dangaus.	14.30	Automobilių	
kolekcininkai.	 15.25,	 16.20,	 17.15	 Vairuotojai.	
18.10,	22.30	Lombardas.	19.35,	21.30		Karai	dėl	
bagažo.	21.00	Dingusių	daiktų	pardavėjai.	22.00	
Vaikantis	 naudos.	 23.00	 Garažų	 auksas.	 23.30	
Sandėlių	medžiotojai.	24.00	Imperija	už	įstatymo	
ribų.	1.00	Mirtininko	kelias.	

naTIonal GEoGRaPhIc
10.00	„Bentley“	automobilių	gamykla.	11.00	Sta-
tyba	be	taisyklių.	Medkirčių	namas.	12.00	Gelbė-
kis	nelaimėje.	Tornadas.	Užsiliepsnoję	drabužiai.	
13.00	 Senoviškas	 karstas.	 Platina.	 14.00	 Alias-
kos	auksas.	15.00	Slaptas	grobuonių	gyvenimas.	
16.00	Pavojingiausių	Šiaurės	Amerikos	gyvūnų	
tuzinas.	17.00	Generolų	karas.	Midvėjaus	įlankos	
mūšis.	18.00	Kas	brangiau	parduos	konfiskuotų	
automobilių	 detales?	 19.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	
Pamplonos	buliai.	Cunamis.	20.00	Tunų	žvejyba.	
21.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	 Upė.	 22.00	
Tyrėjai	„Ryklių	alėja“.	23.00	Kalėjimo	sunkumai.	
Banditai	už	grotų.	24.00	Tunų	žvejyba.	

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

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

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

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

reikalai“	(1).
12.50	 „Transformeriai.	

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

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

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

Medicinos	pokalbių	
šou.

18.30	TV3	žinios.	
19.25	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	 „Visos	Australijos	

dulkės“	(2)	(N-7).
21.00	Meilė	ar	pinigai?	
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
21.55	Žalioji	enciklopedija.
22.00	TV	serialas	

„Gelbėtojų	būrys“.
23.00	Veiksmo	trileris	

„Kietas	riešutėlis.	
Kerštas	su	kaupu“.

1.30	 „Daktaras	Hausas“.

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

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

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

tą	pačią	upę“.	Šeimų	
dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

11.10	 „Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“.

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

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

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

„Čempionės	likimas“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

20.35	 „Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“.

21.30	Žinios.	
22.10	Siaubo	trileris	

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

vitrina.

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

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

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

nio.	Būstas.
13.00	TV	serialas	„Rojus	

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

„Komisaras	Reksas“.
17.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.30	TV	serialas	„Naisių	
vasara“.

19.30	Auksinės	rankos.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	TV	serialas	

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

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

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

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

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane.
10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

„Laukinis“	(1)	(N-7).
12.00	TV	serialas	„Svotai“.
13.00	 TV	serialas	„Muchtaro	

sugrįžimas“	(N-7).
14.00	Mano	virtuvė		

geriausia.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

„Detektyvė	
Džonson“.

19.30	TV	serialas	„Didžiojo	
sprogimo	teorija“.

20.30	Juoko	kovos	(N-7).
21.30	Komedija	„Žandaras	

pramogauja“	(N-7).
23.35	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

0.30	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

1.25	 TV	serialas	
„Laukinis“	(1)	(N-7).

2.25	 Bamba	TV	(S).

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

„Kaip	užauginti	pla-
netą.	Gėlių	galia“	.

14.00	 „Mikropasauliai“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras		

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

„Laukinių	kačių	nuo-
tykiai“.

17.20 	„Mikropasauliai“.
18.00, 22.00, 0.45	

Reporteris.	Orai.
18.45	 „Apaštalas“		

(N-7).
19.50	 „Pragaras	ant	ratų“.
21.00	Pasaulis	X	(N-7).
22.45	Nusikaltimas	ir	

bausmė	(N-14).
23.45	 „Pragaras	ant	ratų“.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 4.45, 5.55	„Miestai	ir	

žmonės“.
2.00, 3.40, 6.00	Ilgai	ir	lai-

mingai.
2.35, 4.15	Reporteris.
3.05, 4.50	Gongo	Gangas.
5.25 	 „Mikropasauliai“.
6.35	 „2000	km	istorijos“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	 Simfoninės	muzikos	

koncertas,	skirtas	
kompozitoriaus	Balio	
Dvariono	110-osioms	
gimimo	metinėms.

14.00	 Festivalis	„Benai,	plau-
kiam	į	Nidą	2011“.	

16.15	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.40	Būtovės	slėpiniai.	
17.30	 „Kaimynui,	kurį	pirmą	

sykį	regiu	savo	bute“.	
Poetai	Algimantas	
Baltakis	ir	Edmondas	
Kelmickas.

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 „Prokurorai“.
19.00	Vileišiada.	Šeimos	ir	

valstybės	istorija.
19.30	 Karlo	Orfo	kantata	

„Carmina	burana“.	
Ugnies	ir	muzikos	
spektaklis	Palangos	
Gintaro	muziejaus	
parke.	

20.35	Likimai.	Advokatė	
Zita	Šličytė.

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

šventė.	
24.00	Panorama.
0.25	 „Viso	gero,	draugai	

partiniai!“
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 20.20 	 Geros	savijautos	
	 gidas

 16.00 	 „Vampyrų	
	 žudikė“

 21.00 	 „Midsomerio	
	 žmogžudystės	VI“

AnimAl
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25	 Laukinės	 būtybės.	
8.15,	 16.30	 Kinologijos	 įvadas.	 9.10	 Kačių	
negalima	nemylėti.	10.05	Pažintis	su	tinginiais.	
11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	 Iškviečia-
mas	 tramdytojas.	 12.50,	 15.30,	 5.45	 Styvas	
Irvinas:	gelbėjant	laukinę	gamtą.	13.45	Aligato-
rių	 tramdytojai.	 14.40	 Gyvūnų	 karalystė.	 17.25	
Gyvūnų	varžybos.	18.20	Pingvinų	safaris.	19.15	
Nežinomos	 salos.	 20.10	 Laukinė	meilė.	 21.05,	
2.25	 Gyvūnų	 karalystė.	 22.00,	 3.15	 Aliaska:	
šeima	iš	miško.	22.55,	4.05	Patys	pavojingiausi:	
išsami	 apžvalga.	 23.50,	 4.55	 Gyvūnų	 policija.	
0.45	Banginių	karai.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

Sport1
10.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Memfio	 „Grizzlies“	 -		
Ouklendo	 „Warriors“.	 12.00	 Rusijos	 „Premier	
League“.	13.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Loko-
motiv“	-	„Zenit“.	15.00	ATP	250	„US	Men’s	Clay	
Court	Chempionship“.	Vyrų	tenisas.	Finalas.	17.00	
Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „Sporting	 CP“	 -		
„Olhanense“.	19.00	Portugalijos	„Primeira“	lygos	
turo	 apžvalga.	 20.00	 Europos	 taurė	 (Eurocup).	
Klaipėdos	 „Neptūnas“	 -	 „Radnički“.	 21.45	 NBA	
Action.	 22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	
„Spurs“	-	Majamio	„Heat“.	24.00	ATP250	„Brisba-
ne	International	Open“	vyrų	tenisas.	Finalas.	

ViASAt Sport BAltic
9.40	 Golfas.	 Inside	 the	 PGA	 Tour	 žurnalas.	
10.10	Golfas.	Europos	turo	savaitės	apžvalga.	
10.40	 „Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 11.40	
Futbolas.	 Anglijos	 premier	 lygos	 žurnalas.	
12.10	 Futbolas.	 „Inter“	 -	 „Roma“.	 14.00	 Fut-
bolas.	 „Olympiacos“	 -	 „Manchester	 City“.	
15.50	 Futbolas.	 Europos	 lygos	 finalas.	 „Se-
villa“	 -	 „Benfica“.	 18.55	 Boksas.	 Brandonas	
Riosas	-	Diego	Chavesas.	21.55	Motosportas.	
Spidvėjus.	Pasaulio	taurės	finalas.	0.55,	2.25,	
5.25,	 7.40	 Dviračių	 sportas.	 UCI	 pasaulio	
taurė.	

EuroSport
	 9.30,	 17.30,	 1.30	 Dviračių	 sportas.	 Aplink	
Lenkiją.	10.30	Futbolas.	Draugiškos	rungtynės.	
12.00,	 24.00	 Motosporto	 žurnalas.	 12.30	
Snukeris.	 „WSA	 Main	 Tour“.	 15.30	 Futbolas.	
Pasaulio	U20	moterų	čempionatas.	16.30,	0.35	
Futbolas.	 Draugiškos	 rungtynės.	 20.00	 Sporto	
linksmybės.	 21.00	 Kovinis	 sportas.	 23.00	
Galiūnų	sportas.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Mano	tėtis	

kalba	„š...“.
7.15	 „Draugai	X“	(N-7).
8.10	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 „Linksmieji	

žvėreliai“.
10.45	 „Sodo	paslaptys“.
11.15, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
12.10	 „Seserų		

mainai“	(N-7).
13.05	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.55	 „Komisaras	Aleksas“	

(N-7).
17.10	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
21.00	 „Midsomerio		

žmogžudystės	VI.	
Plėšrieji	paukščiai“	
(N-14).

23.00	Drama	„Sekso	
magistrai“	(N-14).

24.00	 „Užribis“	(N-7).
0.55	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	 „Beverli		

Hilsas	90210“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Pagrindinis		
įkaltis“	(N-7).

13.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 „Benas	ir	
Keitė“	(N-7).

15.00	 Išlikimas		
(N-7).

16.00	 „Vampyrų		
žudikė“	(N-7).

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

18.00	 „Pagrindinis		
įkaltis“		
(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Komiškas		
trileris		
„Melas	vardan		
tiesos“	(N-7).

0.25	 Veiksmo		
trileris		
„Amerikietiški		
kalneliai“		
(N-14).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Objektas	11“		

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

Kalas“		
(N-7).

13.40	Sveikatos		
užtaisas.

14.10	 „Įkalčiai“		
(N-7).

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

17.30	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

18.00	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Geros		

savijautos		
gidas.

20.50	 „Trauma“		
(N-7).

21.50	Balticum		
TV	žinios.

22.05	 „Džentelmenas“		
(N-14).

23.05	 „Objektas	11“		
(N-7).

0.05	 „Įkalčiai“		
(N-7).

„GElEŽinĖ lEDi“
Biografinė drama. Jungtinė Karalystė. 2011.
Režisierius F.Loid.
Vaidina M.Strip, Dž.Broudbentas, S.Braun.

Filmas prasideda žymiosios politikės Margaret Tečer dabartimi - par-
duotuvėje ji ramiai perka pieną ir niekas iš aplinkinių neatpažįsta, kad 
ši senučiukė - ilgiausiai Didžiosios Britanijos ministro pirmininko poste 
dirbusi moteris, prisidėjusi prie šaltojo karo baigties, padariusi didžiulę 
įtaką ne tik Britanijai, bet ir visam pasauliui. Ką politikei teko paaukoti 
dėl savo galios ir valdžio, - biografiniame filme „Geležinė ledi“.

tV8
21.05

rekomenduoja

„GAlutiniS tiKSlAS“
SiauBo trileriS. JAV, Kanada. 
2000.
Režisierius Dž.Vongas.
Vaidina D.Sava, A.Larteris.

Aleksas kartu su klasės draugais 
rengėsi keliauti į Paryžių. Tačiau prieš 
pat skrydį jis išvysta keistą viziją - lėk-
tuvas, nespėjęs pakilti, susprogsta. 
Visi jame buvę keleiviai žūsta. Susi-
jaudinusį Aleksą išveda iš lėktuvo... 

„AmEriKiEtiŠKi KAlnEliAi“
VeikSmo trileriS. JAV. 1997.
Režisierius Dž.Stiuartas.
Vaidina T.Levainas, Dž.Litas, 
D.Gloveris.

FTB agentas Frenkas Lakrosas jau 
ilgiau nei metus ieško žudiko. Kai šis 
pagrobia jo sūnų, Lakrosas nušalina-
mas nuo tyrimo. Tačiau, nepaisyda-
mas nurodymų, leidžiasi persekioti. 
Kai Amarile pasipila nužudymai, 
miestelio šerifas turi apsispręsti. 

„KiEtAS riEŠutĖliS. 
KErŠtAS Su KAupu“
VeikSmo trileriS. JAV. 1995.
Režisierius Dž.Maktirnanas.
Vaidina B.Vilisas, Dž.Aironsas, 
S.L.Džeksonas.

Džonui Makleinui klaikiai nesiseka: 
jo santuoka kabo ant plauko, jis 
nušalintas nuo pareigų policijoje, 
o teroristas Saimonas grasina su-
sprogdinti mokyklą.

lnK
22.10

tV3
23.00

tV6
0.25
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Veidai
eTeRiO ŽMONĖseTeRiO ŽMONĖs

Šią vasarą didžiąją atostogų dalį AstA 
stAŠAitytė-MAsAlskienė su šeima pra-
leido turkijoje - savo namuose Alanijoje. „Šie-
met taip sutarėme, kad visą mėnesį pagyven-
sime ten. tad tiesiog buvome prie jūros, žai-
dėme tenisą, plaukiojome upe, kas rytą spor-
tavome pajūryje, skaitėme knygas. kitąmet 
galvosime apie tolimesnes ir didesnes kelio-
nes“, - pasakojo tV laidų vedėja.

Paklausta, ar dažnai savo atostogoms mo-
teris renkasi lietuvos pajūrį, iš klaipėdos ki-
lusi Asta prisipažino, kad į Baltijos jūrą įlindo 
po daugiau nei penkerių metų pertraukos, ir 
tai darė ne lietuvoje, o latvijos kurorte Jūr-
maloje. „kartais nuvažiuojame į lietuvos pa-
jūrį, bet niekada nevažiuojame ilsėtis prie eže-
rų. esu gimusi prie jūros, todėl nesuvokiu, 
kaip galima maudytis toje pelkėje. suprantu, 
kad lietuva - ežerų kraštas, ir gal ką nors įžei-
siu taip sakydama, bet man ežeras yra nepri-
imtinas. negaliu ten kojos įkišti, nors, tiesą 
pasakius, kartą dėl sūnaus buvau tai padariusi. 
Vis dėlto maudytis tarp žolių ir varlių man ne-
sinori“, - pasakojo A.stašaitytė-Masalskienė.

Geriausi jos atostogų palydovai - knyga ir 
maudymosi kostiumėlis. Blogiausi - įjungtas 
mobilusis telefonas. „kai atostogauju, šiuo klau-
simu esu sau labai dosni - telefono niekur nesi-
nešioju, jei nepamirštu, patikrinu jį tik dienos 
pabaigoje. lygiai taip pat darau ir su elektroniniu 
paštu. nesuprantu žmonių, kurie per atostogas 
visur nešiojasi telefoną. Man patinka per atos-
togas pamiršti net tai, kuri mėnesio diena yra. 
Pasižiūriu į kalendorių tik tam, kad lėktuvo ne-
pražiopsotume“, - šypsojosi tV laidų vedėja.

A.Stašaitytei-Masalskienei 
didžiausias atostogų priešas - 
mobilusis telefonas

Atostogos pagal TV   laidų vedėjus
Televizijos laidų vedėjai griauna mitą, 
kad atėjus vasarai jie visus tris mėne-
sius gali džiaugtis atostogomis. Vieni jų 
grįžta į darbus jau liepos viduryje, kai 
prasideda paruošiamieji darbai,  
kiti visą vasarą užsiima kita darbine  
veikla. „Laisvalaikis“ domėjosi, kaip 
atostogas praleido TV laidų vedėja  
AsTA sTAšAiTyTė-MAsALskienė (43),  
aktorė MonikA VAičiuLyTė (30) ir  
atlikėja irūnA PuzArAiTė (24).

TV laidų vedėjai Astai Stašaitytei-Masalskienei pagrindiniai 
atostogų atributai - knyga ir maudymosi kostiumėlis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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eTeRiO ŽMONĖseTeRiO ŽMONĖs

Atostogos pagal TV   laidų vedėjus
I.Puzaraitės svajonėse -  
ekstremalus žygis į miškus

TV laidų vedėja ir dainininkė IRŪNA PuzARAITė prisipažino, kad 
jau daugelį metų vasara jai - ne atostogų, o intensyvaus darbo metas. „Šiuo 
metu užsiimu koncertine veikla su Mariumi (M.Jampolskiu - red.past.) ir 
„Studentėmis“. Atostogomis mėgausiuosi tik paskutinę rugpjūčio savaitę. 
Kur nors išvažiuosiu, bet dar nežinau kur. Sakiau - susidėsiu daiktus, lauk-
siu paskutinės minutės ir keliausiu ten, kur šilta“, - pasakojo Irūna.

Atostogų vieta atlikėjai nėra labai svarbi, svarbiau - kompanija. „Pir-
menybę teikiu atostogoms Lietuvoje, kaimo turizmo sodybose, kur gam-
ta, ežerai. Į užsienį išvažiuoju labai retai. Net blogas oras man nėra kliūtis, 
svarbu gerai nusiteikti. Kartais net galvoju, kad būtų smagu išvažiuoti kur 
nors per didelį lietų, būti gamtoje su palapinėmis, permirkti. Man tai kur 
kas įdomiau negu sėdėti prie jūros, degintis ir nieko neveikti“, - šypsojo-
si TV laidų vedėja.

Jos svajonėse - ekstremalus žygis. „Galvoju, gal dar ir šiemet pavyks 
bent kelioms dienoms išeiti į tokį išgyvenimo žygį - su minimaliomis mais-
to atsargomis, be skėčių ar kitų atsargos priemonių, į mišką, laukus“, - 
svarstė I.Puzaraitė.

Aktyviai dirbanti mergina sakė, kad savaitės atostogų jai visiškai pakan-
ka. „Jei yra gera kompanija, jei neturiu niekam atsakinėti, ką veikiu ir kodėl, 
užtenka ir mažiau nei savaitės, kad pailsėčiau“, - sakė TV laidų vedėja.

Dainininkė ir TV laidų vedėja Irūna Puzaraitė 
atostogoms mieliau renkasi žygį su palapine 

negu penkių žvaigždučių viešbutį
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Graikiškos  
M.Vaičiulytės atostogos

Aktorė ir televizijos laidų vedėja MONIKA VAIčIuLyTė šiuo metu atos-
togauja Lietuvoje, tačiau prieš keletą savaičių mergina mėgavosi Graikijos 
saule. „Lankiausi vienoje iš Graikijos salų. Tai buvo mano tėvų dovana tris-
dešimtmečio proga. Kartu su mama mergaitiškai pasilepinome saule, šilta 
jūra ir maloniu buvimu kartu“, - pasakojo aktorė.

Ji prisipažino, kad jei tik galėtų, nuolatos keliautų po šiltus kraštus. „Esu 
iš tų, kurie labai myli šiltą orą. O kaip žinoma, Lietuva kartais saulės pagaili. 
Tačiau, nepaisant to, dažnai per atostogas užsuku ir į gimtąjį pajūrį. Palanga - 
mano didelė meilė nuo pat vaikystės. Puikiai pažįstu šį miestą, žinau ne tik 
jo pagrindinį centrą, bet ir atokesnius kampelius, todėl nenuobodžiauju“, - 
pasakojo M.Vaičiulytė.

Kad atostogos būtų pavykusios, aktorei tereikia saulės, šilumos, dviračio 
ir maudynių. „O jei dar pavyksta su kokiais nors seniai matytais draugais 
susitikti, būna išvis puiku“, - šypsojosi mergina.

Praėjusiais metais TV3 laidą „Šuolis“ vedusi aktorė prasitarė, kad kol kas 
jokių planų pasirodyti TV eteryje kaip TV laidų vedėja ji neturi. Nuo rugpjū-
čio pradžios ji kibs į darbus teatre.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Aktorė Monika Vaičiulytė šiemet 
mėgavosi atostogomis Graikijos saloje

Asmeninio albumo nuotr.
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ŽVAIGŽDĖS

Aktorius RobeRtAs DAunis jaunesnysis 
(Robert Downey Jr., 49) jau antrus metus 
iš eilės skelbiamas geriausiai apmokamu 
Holivudo aktoriumi. Filmų „Geležinis žmo-
gus“ ir „Keršytojai“ žvaigždė pirmojoje 
žurnalo „Forbes“ sąrašo vietoje atsidūrė 
uždirbęs maždaug 75 mln. dolerių  
(192 mln. litų). tai yra tiek pat, kiek ir  
uždirbo pernai.

Antroje vietoje atsidūrė veiksmo filmų 
herojus Dveinas Džonsonas (Dwayne John-
son). Jis daugiausiai uždirbo iš filmų „Eilinis 
Džo. Kerštas“ ir „Greiti ir įsiutę“. Praėju-
siais metais jis taip pat buvo patekęs į dau-
giausiai uždirbančių Holivudo aktorių pen-
ketuką.

Trečioje vietoje liko aktorius Bredlis Ku-
peris (Bradley Cooper), ketvirtoje - Leonar-
das Dikaprijas (Leonardo DiCaprio). Jis pra-
ėjusiais metais buvo šeštas. Aktorius Krisas 
Hemsvortas (Chris Hemsworth) liko penk-
toje vietoje.

Šis sąrašas yra sudarytas remiantis agen-
tų, prodiuserių, teisininkų bei kitų patikimų 
žmonių pateiktais duomenimis. Skaičiuojami 
yra tik tie pinigai, kuriuos aktoriai uždirbo 
nuo 2013 m. birželio iki 2014 m. birželio iš 
veiklos, susijusios tik su pramogų verslu.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

R.Daunio jaunesniojo  
sąskaita per metus padidėjo 
beveik 200 mln. litų

Daugiausiai užDirbančių HolivuDo aktorių toP10:

1. robertas Daunis jaunesnysis (Robert Downey Jr.) - 75 mln. 

dolerių (192 mln. litų)

2. Dveinas Džonsonas (Dwayne Johnson) - 52 mln. dolerių (133 mln. litų)

3. bredlis kuperis (Bradley Cooper) - 46 mln. dolerių (117 mln. litų)

4. leonardas Dikaprijas (Leonardo DiCaprio) - 39 mln. dolerių  

(99 mln. litų)
5. krisas Hemsvortas (Chris Hemsworth) - 37 mln. dolerių (95 mln. litų)

6. lijemas nysonas (Liam Neeson) - 36 mln. dolerių (92 mln. litų)

7. benas aflekas (Ben Affleck) - 35 mln. dolerių (89 mln. litų)

8. kristijanas beilas (Christian Bale) - 35 mln. dolerių (89 mln. litų)

9. vilas smitas (Will Smith) - 32 mln. dolerių (82 mln. litų)

10. Markas volbergas (Mark Wahlberg) - 32 mln. dolerių (82 mln. litų)

Robertas Daunis jaunesnysis 
(Robert Downey Jr.)

EPA-Eltos nuotr.

Dveinas Džonsonas (Dwayne Johnson) 

Bredlis Kuperis (Bradley Cooper)

Leonardas Dikaprijas (Leonardo DiCaprio)

krisas Hemsvortas (Chris Hemsworth) 
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas su žvaigžde

Filmo „atpildas“ pliusai minusai

Filmas pastatytas pagal tikrus faktus. 

Labai stiprūs ir itin gerai perteikti charakteriai, aiški siužetinė linija. 

Filmo struktūra - pagrindinis herojus nuolat pasineria į prisiminimus, praeities košmarus 
ir fantazijas - yra gan moderni ir labai įtraukianti. Apskritai filmas suvirpina vidų.  

Tik nežymios siužetinės linijos smulkmenos, kurioms atskleisti buvo skirta galbūt 
per mažai laiko. Filmo kūrėjai nekalbėjo apie tam tikrus pagrindinio herojaus auto-
biografinius faktus, tokius kaip pirmoji santuoka ir trys vaikai. Galbūt todėl filme 
vaizduojama santuoka pasirodė kiek skubota. Staigi demencija, charakterio pokyčiai 
vaizduojami labai epizodiškai. 

Ringailė Stulpinaitė

- Kas labiausiai sujaudino, patiko? 
- Žmoniškumas, gebėjimas jausti, atleisti, 

suprasti, tarsi priminimas, kad visi turime 
pasirinkimą nebūti žvėrimis. 

- Geriausiai vaidinę aktoriai. 
- Man naujas atradimas - aktorius Džere-

mis Irvinas (Jeremy Irvine), jau pažįstamas 
iš filmo „Karo žirgas“. Nors filmo afišos dau-
giau kalba apie Nikolės Kidman (Nicole Kid-
man) ir Kolino Firto (Colin Firth) vaidybą 
šiame filme, Dž.Irvinas padarė itin didelį 
įspūdį. 

- Kuo šis filmas įdomus, išskirtinis? 
- Esame jau beveik įpratinti prie filmų 

apie Antrąjį pasaulinį karą daugiausia holo-
kausto tema. Šis filmas leidžia prisiliesti 
prie to laikotarpio šiek tiek kitu kampu. Į 
japonų nelaisvę patekusiam jaunam britui 
tenka dirbti statant geležinkelį į Birmą, dar 
žinomą kaip Mirties geležinkelį. Padarė 
įspūdį ir tai, kad ši autobiografija pateikiama 
be tokiems filmams būdingo perdėto senti-
mentalumo.  

- Rekomendacija, kam ir kodėl verta 
pažiūrėti šį filmą. 

- Rekomenduoju filmą visiems, kurie do-
misi istorija. Tiks ir mėgstantiems filmus, 
kuriems pasibaigus norisi dar minutę pasė-
dėti ir pamąstyti. Šio filmo pagrindinė mintis 
toli gražu nėra skirta vien karui, tai filmas 
apie keršto troškimą ir stiprybę atleisti. 

- Jeigu galėtumei prisidėti prie šio 
filmo režisūros sprendimų, ką nors keis-
tum? 

- Filmas tikrai labai tobulai sudėliotas iš 
mažų mozaikos gabalėlių, kol galiausiai žiū-
rovas pamato visą paveikslą. Pagrindinių ak-
torių vaidyba nepriekaištinga, išgyventa, iš-
jausta. 

- Kokie mėgstamiausi tavo filmai? 
- Niekada neatsispiriu to paties laikotar-

pio istoriniams filmams: „Šindlerio sąrašas“, 
„Gyvenimas yra gražus“, „Berniukas dry-
žuota pižama“ tikrai verti dėmesio filmai. 

„Atpildas“ - apie keršto 
troškimą ir stiprybę atleisti
Kūrybos agentūros „Ad Majesty “ vadovė,  buvusi televizijos laidų vedėja Indrė  
KAvAlIAusKAItė (25) tikina itin mėgstanti filmus istorine tematika, o filmas  
„Atpildas“ Indrei patiko gilesnėmis prasmėmis ir netradiciniu pateikimu. 

„atpildas“
n Žanras: drama, biografinis, Australija

n Režisierius: Jonathan Teplitzky 

n Vaidina: Nicole Kidman, Colin Firth, Hiroyuki 

Sanada, Jeremy Irvine ir kiti.

Filmas

Į kiną su „Laisvalaikiu“  
ėjo Indrė Kavaliauskaitė

irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Daugiausiai uŽDiRbančių HoliVuDo aktoRių toP10:

1. Robertas Daunis jaunesnysis (Robert Downey Jr.) - 75 mln. 

dolerių (192 mln. litų)

2. Dveinas Džonsonas (Dwayne Johnson) - 52 mln. dolerių (133 mln. litų)

3. bredlis kuperis (Bradley Cooper) - 46 mln. dolerių (117 mln. litų)

4. leonardas Dikaprijas (Leonardo DiCaprio) - 39 mln. dolerių  

(99 mln. litų)
5. krisas Hemsvortas (Chris Hemsworth) - 37 mln. dolerių (95 mln. litų)

6. lijemas nysonas (Liam Neeson) - 36 mln. dolerių (92 mln. litų)

7. benas aflekas (Ben Affleck) - 35 mln. dolerių (89 mln. litų)

8. kristijanas beilas (Christian Bale) - 35 mln. dolerių (89 mln. litų)

9. Vilas smitas (Will Smith) - 32 mln. dolerių (82 mln. litų)

10. Markas Volbergas (Mark Wahlberg) - 32 mln. dolerių (82 mln. litų)
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KINAS

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
1-7 d. 13.15, 16, 18.45, 19.10, 21.20 val. (7 d. 18.45 val. 
seansas nevyks; 19.10 val. seansas vyks 7 d.).
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
1 d. 18.45 val. (PHR premjera).
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
1-7 d. 10.30 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
1-7 d. 10.15, 14.45 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, 3D, V) - 
1-7 d. 12.30, 17.10 val.
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 1-7 d. 16.50, 
19.10, 21.30 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija, N-13) - 1-7 d. 14.35, 19.45, 21.50 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV) - 6-7 d. 18.30 val.
„Šokis hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muziki-
nė drama, JAV, 3D, N-13) - 7 d. 18.55 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 1-7 d. 
15.25, 17.35, 19.30, 21.40 val. (7 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f.,  
JAV, N-13) - 1-7 d. 15.10, 18, 20.50 val. (6-7 d. 18 val. 
seansas nevyks).
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, 
V) - 1-7 d. 10.40, 11, 13.05, 14, 16.15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 11.45, 14.10, 16.35 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, 3D, N-7) - 1-7 d. 10.50, 13.25, 15.45, 18.10 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 1-7 d. 12.40 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 1-7 d. 11.15 val.

„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 20.35 val.
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 1-7 d. 18.20 val.
„Išvalymas: anarchija“� (siaubo f., JAV, N-16) - 1-7 d. 
21 val.
„Bjaurusis Aš 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 1-7 d. 11.30 val. (vasaros seansas vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
1-7 d. 12.30, 15.20, 18.15, 21.10 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
1 d. 18.45 val. (PHR premjera).
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
1-7 d. 11.30 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
1-7 d. 11.45, 16.15, 19 val. (19 val. seansas vyks 7 d.).
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, 3D, V) - 
1-7 d. 14, 18.30 val. (7 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 1-7 d. 13.40, 
16.05, 18.40, 21 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija, N-13) - 1-7 d. 14.10, 16.25, 18.50, 21.15 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV) - 6-7 d. 19.10 val.
„Šokis hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muziki-
nė drama, JAV, 3D, N-13) - 7 d. 18.45 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 1-7 d. 12, 
14.20, 16.40, 19, 21.30 val. (7 d. 19 val. seansas nevyks).
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 1-7 d. 11.15, 16.10, 21.20 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 14.35, 17, 19.30 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 11.45, 14, 16.30 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 1-7 d. 11, 15.05 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, 
3D, V) - 1-7 d. 13, 17.15 val.

„Atpildas“� (biografinė drama, JAV, Vokietija, N-16) -  
1-7 d. 19.20, 21.40 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 1-7 d. 11.30 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 20.45, 21 val. (7 d. 20.45 val. 
seansas nevyks; 21 val. seansas vyks 7 d.).
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 1-5 d. 19.10 val.
„Išvalymas: anarchija“� (siaubo f., JAV, N-16) -  
1-7 d. 21.30 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) -  
1-7 d. 21.50 val.
„Smurfai 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 1-7 d. 11.15 val. (Vasaros seansas vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Viešbutis „Grand Budapest“� (komiška drama, JAV) - 
1 d. 17 val.
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija) -  
1, 7 d. 18.50 val. 2, 5 d. 21 val. 3 d. 16 val. 4 d. 18.40 val. 
6 d. 16.50 val.
„Atpildas“� (drama, Australija, D.Britanija) - 1 d. 20.50 val. 
2, 5 d. 18.40 val. 3 d. 20.40 val. 4, 7 d. 16.30 val. 6 d. 21 val.
„Didis grožis“� (komiška drama, Italija, Prancūzija) - 2 d. 16 val.
„Taksistas“� (drama, JAV) - 3 d. 18 val.
„Nimfomanė: I dalis“� (drama, Danija, Vokietija, 
Prancūzija, Belgija, D.Britanija) - 4 d. 20.40 val.
„Violeta“� (drama, Prancūzija) - 5 d. 16 val.
„Nimfomanė: II dalis“� (drama, Danija, Vokietija, 
Prancūzija, Belgija, D.Britanija) - 7 d. 20.50 val.
„Lorė“� (drama, Australija, Vokietija, Jungtinė Karalystė) - 
6 d. 18.50 val.

MULTIKINO OZAS
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 1-7 d. 18.45, 
21 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
1-6 d. 10.45, 13.30, 16.15, 18.45, 21.30 val. 7 d. 10.45, 
13.30, 16.15, 19, 21.45 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, 3D, V) - 
1-7 d. 11, 13, 15.15 val.

„Kai ateina ji “
„And So It Goes“

Paskutiniu metu Maiklas Daglasas (Mi-
chael Douglas) vis labiau atsiskleidžia kaip 
komedijų apie išskirtinai žavius pagyvenu-
sius vyrus personažas. Šį kartą jis suvaidino 
septyniasdešimtmetį, kuris mano, kad matė 
viską ir niekas negali pakeisti jo tvirto (ne-
jautraus, šiurkštoko ir egocentriško) požiūrio 
į pasaulį. Bet nustebti ir būti nustebintam 
paties gyvenimo niekada ne vėlu.

„Kai ateina ji“ - skoningo humoro kupina 
istorija, kurioje išskirtiniai ir gyvenimiški per-
sonažai paperka savo keistenybėmis ir nuo-
širdumu. Filmas pasakoja apie užkietėjusį 
egoistą Oreną (akt. M.Daglasas), kurio gyve-
nimo pagrindas - rūpinimasis tik savimi pa-
čiu - nelauktai pradeda svyruoti. Lyg iš niekur 
išdygęs sūnus palieka Orenui saugoti anūkę, 
apie kurios egzistavimą jis nė nenumanė. No-
rėdamas susitvarkyti su netikėtai užgriuvusiu 
senelio vaidmeniu vyras priverstas kreiptis 
pagalbos į savo kaimynę, ją įkūnija Diana Ky-
ton (Diane Keaton). Tačiau greitai paaiškėja, 

Premjera

Komedija „Kai ateina ji“, kurioje pagrindinį vaidmenį atlieka 
Maiklas Daglasas (Michel Douglas), tarsi sako: nustebti ar 
būti nustebintam paties gyvenimo niekada ne vėlu

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
1-2, 4-7 d. 10, 12, 14.15, 16.30 val. 3 d. 10.05, 12.05, 
14.15, 16.30 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija, N-13) - 1-2, 4-7 d. 15, 17.15, 19.30,  
22 val. 3 d. 14.45, 17, 19.15, 21.30 val.
„Šokis hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muziki-
nė drama, JAV, N-13) - 7 d. 18.30 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 1-7 d. 
17.15, 19, 21.15 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės  
fantastikos f., JAV, N-13) - 1-2, 4-6 d. 12.15, 17.30, 19, 
21.45 val. 3 d. 12.30, 17.30, 19, 21.45 val. 7 d. 12.15, 
17.30, 19.15, 21.30 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, 
3D, V) - 1, 4-5, 7 d. 11, 15.15 val. 2 d. 13.15 val. 3 d. 
10.30, 15.15 val. 6 d. 15.15 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 1, 4-5, 7 d. 10.15, 13.15 val. 2 d. 10.15, 
15.15 val. 3 d. 10, 12 val. 6 d. 10.30 val.
„Išvalymas: anarchija“� (siaubo f., JAV, N-18) -  
1, 3, 5 d. 19.30 val. 2, 4, 6-7 d. 22 val.
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV, N-
13) - 1, 5 d. 21.45 val. 2, 4, 6 d. 19.30 val. 3 d. 22 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-2, 4-5, 7 d. 10, 12.15, 
14.30, 16.45 val. 3 d. 10.05, 12.15, 14.30, 16.45 val. 6 d. 
11.15, 13.45, 16.15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., 
 dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 1-5, 7 d. 11.15, 13.45, 
16.15 val. 6 d. 10, 12.45, 14.30, 16.45 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 20.30 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo  
miestą“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
Indija, JAV, V) - 2 d. 11 val. (Multikinuko seansai mažiu-
kams).
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 6 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV) - 1, 5 d. 16.30 val. 1 d. 
20 val. 2 d. 17 val. 6 d. 18.15 val. 7 d. 19.45 val.
„Mona“� (mistinė drama, Latvija, Islandija) -  
1 d. 18.15 val. 2 d. 19 val.
„Prie jūros“� (drama, Meksika) - 2 d. 15.30 val. 5 d. 
18.15 val. 7 d. 16.30 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV) - 5 d. 19.45 val. 6 d. 16.30 val.
„Sapnas“� (drama, Korėja) - 6 d. 19.45 val.
„Kvėpavimas“� (drama, Korėja) - 7 d. 18.15 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
1-7 d. 13.15, 16, 19, 21.40, 23.30 val. (23.30 val. seansas 
vyks 1-2 d.).
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
1 d. 19 val. (PHR premjera).
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
1-7 d. 10.30 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
1-7 d. 10.20, 15, 17.20 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, 3D, V) - 
1-7 d. 12.30 val.
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 1-7 d. 18.15, 
20.30, 22.45 val. (22.45 val. seansas vyks 1-2 d.).
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija, N-13) - 1-7 d. 19.30, 21.45, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 1-2 d.).
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV) - 6-7 d. 18.40 val.
„Šokis hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muziki-
nė drama, JAV, 3D, N-13) - 7 d. 19.15 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 1-7 d. 
11.15, 13.40, 15.45, 19.20, 21.30, 23.40 val. (23.40 val. 
seansas vyks 1-2 d.).
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f.,  
JAV, N-13) - 1-7 d. 13.30, 18.30, 23.45 val. (23.45 val. 
seansas vyks 1-2 d.).

„Išvalymas: anarchija“� (siaubo f., JAV, N-16) - 1-7 d. 
13.50, 18.40 val. (6-7 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 1-7 d. 16.20, 21, 23.20 val.  
(23.20 val. seansas vyks 1-2 d.).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 10.40, 13, 14.40, 17 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 15.30 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, 
V) - 1-7 d. 10.50, 12.50 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, 
3D, V) - 1-6 d. 18 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 20.10, 21.35 val. (7 d. 20.10 val. 
seansas nevyks; 21.35 val. seansas vyks 7 d.).
„Meškų žemė“� (dokumentinis f., Prancūzija, 3D, V) -  
1, 3, 5, 7 d. 11 val.
„Rio“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
2, 4, 6 d. 11 val.
„Tarzanas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 1-7 d. 11.30 val. (vasaros seansas vaikams).

CINAMON
„Šokis hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muziki-
nė drama, JAV, 3D, N-13) - 7 d. 19.15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, 3D, V) - 
1-7 d. 11, 13, 17.15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
1-7 d. 12, 14, 16 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija, N-13) - 1-7 d. 1, 3, 5, 7 d. 18 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
1-7 d. 19.30, 22 val. (7 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 1-7 d. 20 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 1-7 d. 
20.15, 22.30 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 2, 4, 6 d. 17.45 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika,  
3D, V) - 1-7 d. 10.40, 12.35, 14.35 val.

kad ji taip pat turi savotišką požiūrį į pasaulį 
ir neketina taikytis su bjauriu Oreno būdu. 
Ilgainiui vienas jų turi pasikeisti.

Filmo režisierių Robą Reinerį žiūrovai 
geriausiai prisimena iš Lietuvoje labai šiltai 
sutiktų komedijų „Prieš pakratant kojas“ ir 
„Sklinda gandai“. R.Reineris ir toliau daro 
tai, ką moka geriausiai, - rodo, kad senjorų 
gyvenimas nė iš tolo nenuobodus. Sau bū-
dinga maniera jis kuria banguojantį filmo siu-
žetą, kuris nuo įžūlios pašaipos peršoka prie 
skoningų juokelių, reikiamu metu pademons-
truoja jausmingą mūsų gyvenimo pusę ir tuoj 
pat ją pakeičia brandžiu humoru. Didžiosios 
filmo žvaigždės M.Daglasas ir D.Kyton taip 
puikiai įsilieja į šį bangavimą, kad nė minutei 
netenka suabejoti jų tikrumu.

„Kai ateina ji“ pretenduoja tapti visų 
amžiaus kategorijų šios vasaros komedija. 
Vyresni įsitikins, kad permainų į gyvenimą 
gali ateiti net tuomet, kai jų mažiau-
siai tikiesi. Jaunimas galės pamatyti, 
kad pasitaiko ir visiškai neprogno-
zuojamų senukų, ir apdairiai rinktis 
pensijų kaupimo fondą, nes senatvė-
je tikrai norės tokie tapti.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Kino teatruose nuo rugpjūčio 1 d.

n Komedija, JAV, 2014

n Režisierius: Rob Reiner

n Vaidina: Michael Douglas, Diane Keaton, 

Frankie Valli, Yaya Alafia, Sterling Jerins ir kiti
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Kinas/ teatras

Teatras
VILNIUS

„DOMINO“ TEATRAS
6 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
2 d. 19.30 val. Laikrodžių muziejaus kiemelyje - Ak, tos 
damos. Anda-Louise Bogza (sopranas, Rumunija/Čekija). 
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestras (dir. 
D.Pavilionis).

KONCERTŲ SALĖ
5 d. 19 val. - Premjera! P.Leliušo „Diena be melo“.  
Rež. K.Smoriginas („Domino“ teatras).

PALANGA

SENOJI GIMNAZIJA
1 d. 20 val. - „Nebylys“ (pagal Juozą Tumą-Vaižgantą). 
Rež. J.Vaitkus (Šiaulių dramos teatras).
2 d. 20 val. - „Daktaras ir Mangaryta“.  
Rež. V.V.Landsbergis (Šiaulių dramos teatras).
3 d. 20 val. - M.Panjolio „Duonkepio žmona“.  
Rež. A.Lebeliūnas (Šiaulių dramos teatras).
4 d. 20 val. - Premjera! P.Leliušo „Diena be melo“.  
Rež. K.Smoriginas („Domino“ teatras).
NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS 

VASAROS SKAITYKLA
5 d. 20 val. - Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Sava“ 
(Šiaulių dramos teatras).

VIEšBUTIS „PALANGOS ŽUVĖDRA“ 
1 ir 6 d. 19.30 val. - „Bjaurusis ančiukas“ („Raganiukės“ teatras).

„Kumba“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, 
V) - 1-7 d. 11.30, 15.30, 17.45 val. (2, 4, 6 d. 17.45 val. 
seansas nevyks).
„Išvalymas: anarchija“ (siaubo f., JAV, N-16) -  
2, 4, 6 d. 18 val.
„Beždžionių planetos aušra“ (mokslinės fantastikos f.,  
JAV, N-13) - 1-7 d. 16.30, 21.30 val. (2, 4, 6 d. 21.30 val. 
seansas nevyks).
„Kartu ne savo noru“ (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 1-7 d. 19.05 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 11.15, 13.45,  
16.15, 18.30 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 2, 4, 6 d. 21.30 val.
„Žigolo“ (komedija, JAV, N-16) - 1-7 d. 22.15 val.
„Ties riba į rytojų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 1-7 d. 
20.45 val.
„Operacija „Riešutai“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 1-7 d. 13.30 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Galaktikos sergėtojai“ (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
1-7 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30, 23 val. (23 val. 
seansas vyks 1-2 d.).
„Galaktikos sergėtojai“ (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
1 d. 18.45 val. (PHR premjera).
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, 3D, V) - 
1-7 d. 11.30, 16.15 val.

„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
1-7 d. 13.40, 15, 18 val.
„Kai ateina ji“ (komedija, JAV, N-13) - 1-7 d. 19.40 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“ (trileris, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija, N-13) - 1-7 d. 20.15, 22.45 val.
„Audros sūkuryje“ (veiksmo trileris, JAV) - 6-7 d.  
19.20 val.
„šokis hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko“ (muziki-
nė drama, JAV, 3D, N-13) - 7 d. 18.55 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 10.15, 12.40, 15.30, 
18.30 val. (7 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 11.15, 17.15 val.
„Kumba“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 1-7 d. 10.45, 12.50, 15.50 val.
„Kumba“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, 
3D, V) - 1-7 d. 13.50 val.
„Seks video“ (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
1-7 d. 18.15, 20.45, 23.55 val. (23.55 val. seansas  
vyks 1-2 d.).
„Beždžionių planetos aušra“ (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 1-7 d. 13.30, 16.30, 21.40 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 21, 21.30 val. (7 d. 21 val. sean-
sas nevyks; 21.30 val. seansas vyks 7 d.).
„Išvalymas: anarchija“ (siaubo f., JAV, N-16) -  
1, 3, 5, 7 d. 21.55 val.
„Kartu ne savo noru“ (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 2, 4, 6 d. 21.55 val.
„Paslaptinga karalystė“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 11 val. (vasaros seansas 
vaikams).

Premjera„Ozo legendos“ Geltonų 
plytų keliu kviečia  

grįžti į pasaką
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

Koncertai
VILNIUS

PAVEIKSLŲ GALERIJA
3 d. 18 val. Rūmų kieme - Lietuvos kamerinis orkestras. 
Solistas I.Pogorelich (fortepijonas). Dir. M.Barkauskas.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
2 d. 21 val. - „Paskui savo svajonę“. Fortepijono rečitalis. 
I.Maknickas (fortepijonas), J.Maknickas (fortepijonas).
4 d. 19 val. - Bandocello. Bandonijos ir violončelės nuotykiai. 
P.Russo (bandonija, Italija), R.Vilensky (violončelė, Latvija).
6 d. 19 val. - „Kartu“. Romantiškai aistringi smuiko 
ir kontraboso pašnekesiai. Duo Together: A.Doveikaitė-
Rubinė (smuikas), D.Rubinas (kontrabosas).
7 d. 19 val. - „Tango liepsna“. Jausmų sūkurys. Solistė 
E.Sašenko (vokalas), N.Bakula (akordeonas), P.Zdanavičius 
(fortepijonas).

ŠV.KAZIMIERO BAŽNYČIA
5 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. Susane 
Landale (vargonai, Prancūzija). Įėjimas - nemokamas.

VILNIAUS ROTUŠĖ
7 d. 19 val. - Virtuozinės muzikos vakaras. A.Jusionytė 
(smuikas), J.Kulikauskas (violončelė), D.Simaška (smui-
kas), J.Ivanova (smuikas).

VU
1 d. 20 val. Didžiajame kieme - „Ugningasis flamenkas“. 
R.Cortes (gitara, Ispanija), R.Cortes JR (gitara, Ispanija), 
D.Huertas (perkusija, Ispanija), R.Carmona (vokalas, 
Ispanija), I.Alvarez (Ispanija).

VU BOTANIKOS SODAS
3 d. 19 val. - „Cafe de Paris“. Gražiausių prancūziškų 
dainų kolekcija. Chris Ruebens Ensemble: C.Ruebens (gita-
ra, vokalas), S.Petreikis (trimitas, fleitos, vokalas), V.Bikus 
(klavišiniai), A.Kairys (mušamieji).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
2 d. 18 val. - Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas 
I.Pogorelich (fortepijonas). Dir. M.Barkauskas.

PAŽAISLIO VIENUOLYNAS
7 d. 19 val. - Pažaislio liepų vakarai. „Aktorių trio“.

MARIJONŲ VIENUOLYNO KIEMELIS
Renginių ciklas „Gertrūdos vasara“ 2 d. 17 val. - Kostas 
Smoriginas ir Olegas Ditkovskis.
3 d. 17 val. - Nelly Paltinienė. „Auksiniai šlageriai“.

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS „RAMYBĖ“� 
2 d. 20 val. - Gitaristas Enver Izmailov (Krymas/Ukraina).
5 d. 20.30 val. - Džiazuojanti klasika. XX Tarptautino 
akordeono festivalio-seminaro Palanga 2013 koncer-
tas. S.Rinkevičiūtė (smuikas), T.Dešukas (smuikas), 
V.Nivinskas (kontrabosas), N.Bakula (akordeonas), 
R.Rinkevičiūtė (fortepijonas), V.Vainilaitis (mušamieji).
6 d. 20.30 val. - Almost Jazz Group (Lenkija). 
P.A.Nowak (akordeonas), I.J.Wisniewski (fortepijonas), 
M.Sadowski (kontrabosas), R.Slefarski (mušamieji).

KURHAUZAS
2 d. 20 val. - Egzotiškas cimbolų skambesys. E.Samochina 
(cimbolai, Rusija), N.Stadnikova (fortepijonas, Rusija).
4 d. 20 val. - „Gruzijos legendų takais“. Ansamblis 
„Lashkari“.
5 d. 20 val. - Netikėti bandonijos ir violončelės nuoty-
kiai. P.Russo (bandonija, Italija), R.Vilensky (violončelė, 
Latvija).
6 d. 20 val. - „Metų“ šviesoje. Kristijono Donelaičio 
300-osioms gimimo metinėms. V.Kochanskytė (aktorė), 
L.Mikalauskas (solistas, bosas), V.Andriuškevičius (klarnetas).

GINTARO MUZIEJUS
1 d. 19 val. - Skambus rugpjūčio vakaras. Kauno fortepi-
joninis trio. Solistė R.Novikaitė (mecosopranas).
2 d. 19 val. - Muzikoje pabunda meilė. D.Kazonaitė 
(sopranas), L.Bendaravičius (baritonas), M.Umbrusevičiūtė 
(fortepijonas).

NIDA

1 d. 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
(evangelikų liuteronų) bažnyčioje; 2 d. 20 val. Nidos 
evangelikų liuteronų bažnyčioje - „Musica humana juven-
tus“. Festivalio orkestras „Musica Humana“, solistai: 
V.Giedraitis (klarnetas), J.Klimavičius (fagotas).
4 d. 20 val. Juodkrantės Šv.Pranciškaus Asyžiečio 
(evangelikų liuteronų) bažnyčioje; 5 d. 20 val. Nidos 
evangelikų liuteronų bažnyčioje - „Aukštyn širdis!“ Lietuvos 
ir Prancūzijos kompozitorių muzikos šedevrai. Festivalio 
orkestras „Musica Humana“, solistai: S.Šerytė (mecosopra-
nas), V.Kaziulytė (fleita), R.Beinaris (obojus), K.Beinarytė 
(smuikas), B.Vaitkus (fortepijonas, vargonai).

BIRŠTONAS

KULTŪROS CENTRAS
2 d. 20 val. - Džiazo muzikos valanda. Viačeslavas 
Ganelinas ir Arkadijus Gotesmanas.
4 d. 20 val. - Muzikinio ciklo „Tarp natų“ programa. 
Madrigalas Donelaičiui. Styginių kvartetas „Bass Arco“: 
D.Jakštas (violončelė), T.Ramančiūnas (violončelė), T.Šatas 
(violončelė), D.Rudvalis (kontrabosas), aktorius P.Venslovas.
5 d. 20 val. - Muzikinio ciklo „Tarp natų“ programa. Passione 
Amorosa. R.Lapinaitytė (smuikas), D.Bagursksa (kontrabo-
sas), D.Rudvalis (kontrabosas), I.Baikštytė (fortepijonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Nepaprastai spalvinga ir šmaikšti pasaka 
kviečia pamiršti įprastą pasaulį ir dar kartą 
pabėgti į nuostabią Ozo šalį. Muzikinė anima-
cija visai šeimai „Ozo legendos: sugrįžimas į 
Smaragdo miestą“ pristato dar nematytus Do-
rotės ir jos draugų nuotykius. Smaragdo 
miestas ir jo keistenybės pirmą kartą atgyja 
ir 3D formatu.

Ozo šalyje ir vėl neramu. Ją siekia užgrob-
ti į klouno drabužius įkalintas, tačiau savo 
būdu juokdario nė iš tolo neprimenantis ra-
ganius, Piktosios Raganos iš vakarų brolis. 
Dorotę ir jos šunelį Toto, kurie vos spėjo grįž-
ti iš stulbinančios kelionės po Ozą, draugai 
vėl šaukia į pagalbą.

Dorotė ir nepailstantys jos bendražygiai 
turi imtis pavojingo plano, kurį įgyvendinda-
mi gali pasitikėti tik Kaliausės išmintimi, Bai-
liojo Liūto drąsa, Geležinio Medkirčio jėga ir 
mergaitės sumanumu. Nors siekti tikslo bi-
čiuliams padeda visi gerieji Ozo gyventojai, 
keliauti Geltonų plytų keliu šį kartą nebus 
lengva. Kelionėje bičiulių nuolat tykos klas-

tingi Juokdario kerai ir jo pagalbininkės - 
skraidančios beždžionės.

Legendinį pasakojimą apie Ozą sukūrė ame-
rikiečių rašytojas L.Frankas Baumas. Pirmoji 
jo knyga „Nuostabusis Ozo šalies burtininkas“, 
pasirodžiusi 1900 metais, tapo tik didžiulės ke-
turiolikos knygų serijos pradžia. Vėliau nuoty-
kius Ozo šalyje plėtojo net keletas rašytojų, o 
animacija „Ozo legendos: sugrįžimas į Smarag-
do miestą“ sukurta remiantis L.Franko Baumo 
anūko Rodžerio S.Baumo kūryba.

Niekada nemačiusiems ir neskaičiusiems 
apie Ozą bus nesunku įsijausti į jo stebuklin-
gą pasaulį, o tie, kurie jau yra keliavę Gelto-
nų plytų keliu, žino, kad kiekvienas pasivaikš-
čiojimas juo atneša daug linksmybių, nuotykių 
ir šiltų emocijų.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

„Ozo legendos: sugrįžimas  
į Smaragdo miestą“
„Legends of Oz: Dorothy’s Return“

Premjera

Kino teatruose nuo rugpjūčio 1 d.

n Nuotykių animacija, JAV, 2014

n Režisierius: Will Finn, Dan St.Pierre

n 3D formatas
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt

Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

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

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

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

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„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 

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060, www.ambermassage.lt 
Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt
Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt

Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt

Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Nuad Thai“ 
Vilnius. 15% nuolaida viso kūno  
masažams, SPA paketams.
Tel. (8 679) 98 999, www.nuadthai.lt 
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743, www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
Masažo studija „Studio figura“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys.  
12% nuolaida vienkartiniam 
apsilankymui.
Tel. (8 686) 73 077, www.studiofigura.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

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 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optikos salonai

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356, www.nautilusclub.lt  

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Gedimino dvaras“  
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 604) 97 949,  
www.gedimino-dvaras.lt 
Baras „Roast&Beer“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 607) 63 429, (8 5) 212 4847,  
www.roastandbeer.lt 
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranas „Gusto blyninė“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir atvežamam maistui. 
Tel. (8 5) 262 0056, www.gusto.lt
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 

Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas  „Neringa“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(iki 15 žmonių).   
Tel. (8 5) 261 4058,  
www.restoranasneringa.lt
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Kavinė baras „Café-bar“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai,  
100% nuolaida įėjimui.  
Tel. (8 5) 261 4058, www.
restoranasneringa.lt
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai (išskyrus  
akcijinius patiekalus ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kinų restoranas „Naujieji rytai“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 652) 10 273, www.nrytai.lt
Kinų restoranas „Kinų smuklė“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 43 382 , www.nrytai.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai kavinėje.
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys.  
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija“
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

kiNas     
Išskirtinių kelionių organizatorius  
„Boutique Travel“   
Vilnius. 5-10% nuolaida kelionėms,  
20% draudimo paslaugoms.   
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% –„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% –  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra „Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida poilsinėms 
kelionėms iš Vokietijos, 5% nuolaida 
kruizams, 20% nuolaida medicininių 
išlaidų draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

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

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai
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www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311,  
www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams  
„Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams  
į spektaklius suaugusiems.  
Tel. (8 41) 524 968 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111, www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 10% nuolaida visoms  
odontologo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo projEkto vadovėS
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44. El. p. club@respublika.net
ineta tamašauskaitė.  
Tel. (8 698) 54 541. El. p. ineta.tamasauskaite@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„MV gėrimų parduotuvė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida  
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius)  
www.mv.lt  

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Su „SEB Laisvalaikio“ kortele  
bronzinė programa - 19 Lt,  
sidabrinė - 22 Lt, auksinė - 24 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių nuoma „Hertz“
20% nuolaida automobilių nuomos  
paslaugoms Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 6940, www.hertz.lt 

transporto paslaugos

   
  

Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. – spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555,  
www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Penktadienis gali būti nebloga diena santykiams, meilės pasimatymui, grožiui, kūrybai, jei neskubėsite, išvengsite 
dirglumo, nesivelsite į avantiūras.
Šeštadienis, kaip ir sekmadienis, traumų diena, galimi užpuolimai, provokacijos: atsargiau vairuokite, neskubėkite, 
išlaikykite ramybę. Šiandien reikalai gali pakrypti netikėta linkme.
Sekmadienis konfliktiška, klastinga diena: venkite provokacijų, atsargiau vairuokite, nesivelkite į žodines batalijas, o 
garą nuleiskite sporto aikštelėje ar namų ruošoje.
Pirmadienį iki pietų prastas metas, netinkamas svarbiems darbams, popiet prasidės puikus laikas kūrybai, dvasinėms 
praktikoms, aistringam meilės pasimatymui, pirčiai.
Antradienis - puiki diena kelionėms, šventėms, sportui, kultūros renginiams. Jausite jėgų antplūdį, lydės įkvėpimas, 
leiskite sau papramogauti drauge su vaikais.
Trečiadienis - džiugi, įkvėpimo kupina diena, puiki kelionėms, šventėms, kultūros renginiams, gydymui, poilsiui. Ypač 
palankus metas aktyviems, veikliems žmonėms.
Ketvirtadienis - puiki diena aktyviam poilsiui, sporto renginiams, meilės pasimatymui. Labai palanku imtis meninės 
veiklos, dvasinės praktikos, organizuoti kultūros renginį.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Nuo rugsėjo mėnesio - Astrologijos kursai  

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. 

www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt. 

Rugpjūčio 1-7 diena

Geriausios dienos: 5, 6, 7.

SVEIKINA

Kompozitorius, dirigentas 
Šarūnas Nakas
1962 08 02

Humoristas, renginių,  
TV laidų vedėjas Vitalijus Cololo
1974 08 03

Šachmatininkė Viktorija Čmilytė
1983 08 06

Atlikėja, renginių vedėja  
Donalda Meiželytė - Svilienė
1975 08 07

Kūrybingas metas. 
Savaitgalį venkite agresyvumo, 
egoizmo, lošimų, su seksu susi-
jusių avantiūrų. Nuo antradienio 
iki ketvirtadienio - puikios dienos 
kelionėms, pristatymams, ketvirta-
dienis - ir dvasinėms praktikoms.

aVinui

Savaitgalį gali kilti įtampa 
šeimoje, su partneriu. Nebūkite 
tokie užsispyrę, ir antradienį 
arba trečiadienį patirsite santykių 
renesansą, galite sudaryti vertingą 
sutartį. Geriausia jums ketvirta-
dienio popietė bei penktadienis.

JAUČIUI

Savaitgalį nesivelkite į 
nebūtiną bendravimą, įtartinas 
pažintis, galvokite, ką kalbate, 
atsargiau vairuokite ir pasisau-
gokite ilgapirščių. Ketvirtadienį 
galite sėkmingai spręsti karjeros 
reikalus.

dVYniaMs

Penktadienis padės sustip-
rinti meilės santykius, tačiau gali 
trikdyti netikėti pokyčiai. Savaitgalį 
neišlaidaukite, pasaugokite turtą. 
Jums geriausias metas meilei, 
kūrybai, partnerystei - pirmadienio 
popietė, antradienis bei trečiadienis.

VĖŽIUI

Savaitgalį laukia išbandy-
mas, tad nepasiduokite puikybei, 
negriaukite šeimos laimės. Jei 
sugebėsite atsilaikyti, savaitės 
vidurys apdovanos kūrybiniu 
įkvėpimu, meile.

LIŪTUI

Savaitgalį nesivelkite į 
apkalbas, intrigas, suvaldykite 
priekabumą - negadinkite nuo-
taikos sau ir kitiems. Įdomios 
pažintys, įkvepiantis bendravimas 
laukia pirmadienio popietę, antra-
dienį, ketvirtadienį ir penktadienį.

MerGeLei

Savaitgalį neišlaidaukite 
ir nesiginčykite su draugais, 
tada jis bus neblogas meilei ir 
kultūros renginiams. Nuo antra-
dienio iki ketvirtadienio palanku 
keliauti, rengti susitikimus.

SVARSTYKLĖMS

Savaitgalį suvaldykite 
agresyvumą, įtampą išliekite spor-
tuodami, nesipykite su teisėsauga, 
atsargiau vairuokite. Pirmadienio 
popietė ir antradienis, taip pat ketvir-
tadienis ir penktadienis - puikus 
metas iniciatyvoms, meilei, kūrybai.

SKORPIONUI

Norisi būti svarbiam, 
veikti aktyviai? Neskubėkite, nesi-
velkite į intrigas, avantiūras. Jums 
palankios dienos - antradienis ir 
trečiadienis. Ketvirtadienis puikus 
šeimos, nekilnojamojo turto rei-
kalams, dvasinėms praktikoms.

ŠauLiui

Penktadienis darbo 
reikalams neblogas, jei vengsite 
sumaišties. Savaitgalį pasaugoki-
te partnerystę, ne laikas aiškintis 
santykius. Antradienis ir trečia-
dienis jums bus puikios dienos 
draugiškiems susitikimams.

Vandeniui

Savaitgalį neišlaidaukite, 
galimi netikėti nuostoliai, trikdantys 
netikėtumai. Prmadienio vakare arba 
antradienį atsigausite. Ketvirtadienis 
ir penktadienis - puikios dienos 
kelionėms, pristatymams: galite pla-
čiai skleisti kūrybines iniciatyvas. 

ŽUVIMS

Savaitgalis gana sudė-
tingas - nepasiduokite niūrumui, 
kerštingumui, nes galite susipykti 
su draugais, verslo partneriais. 
Svarbiems sprendimams, iniciaty-
voms, susitikimams puikios dienos 
bus ketvirtadienis ir penktadienis.

OŽIARAGIUI

AstrologiNė progNozė

BLoGiausios dienos: 3.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Petunija. Autorius. Alibi. 
Lauras. Plika. Kaltas. Kam. Rikė. Tuntas. 
Band. Ijo. Kurdai. Manta. Ema. Parmos. 
Senti. Sritis. Renkasi. Tamtamas. 
Vaikas. Aruodas. Laumės. ID. Imagas. 
Paltas. Dė. Aras. Pindas. Mėn. Gidas. 
Klerkas. Arija. Kas. Kla rkas. Daugai.
Horizontaliai: Primatai. Ik. Talija. 
Armada. „Suliko“. Muaras. Nikė. 
Stogas. Riba. Pradas. Ji. Kaimas. KL. 
Turtas. La. Kurmis. Per. Valandos. 
Pirk. Altas. Lanka. Autai. Valdas. 
Turas. Rautas. Tas. Seimas. Os. 
Menkės. AA. Bankas. RU. Diskantas. 
MIG. Antis . Idėja. Samda. Indėnai.
Pažymėtuose langeliuose: 
AtAbrAdAs.

sENTENCiJa

„DiDybės viršūnėje 
nepamiršk, ką 
reiškia Draugas 
nelaimėje“

Frydrichas Šileris

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų studijos 
„Equador“ abonementą

Atsakymą į 
kryžiažodį iki 
rugpjūčio 5 d. 
siųskite SMS 
žinute numeriu 
1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės kaina - 1 Lt. Praeito 
kryžiažodžio laimėtojas rimantas 
dOVYdĖNAs iš Trakų. Jam bus 
įteiktas „Equador“ abonementas.
Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai 
laikomi tik dvi savaites.

SU
DO

KU



82 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  1

l

 Restorano savininkas išdidžiai sako lan-
kytojui:

- Mūsų restorano išskirtinumas ir pasi-
didžiavimas - tai vėžliai.

Svečias: 
- Žinau. Ką tik vienas jų mane aptarnavo.

l

Vyras žiūri televizorių ir galvoja, kad 
kažko trūksta. Prisiminė:

- Žmonele, duok alaus!
- O stebuklingas žodis?
- Bėgteee.

l

Vyrukas ateina pas gydytoją:
- Daktare, padėkite. Mano žmona iki  

6 val. ryto negali užmigti.

- O ką ji veikia visą naktį?
- Manęs laukia.

l

Serviso meistras sako automobilio savi-
ninkui:

- Turiu jums vieną gerą ir vieną blogą 
žinią. Geroji - garso signalas veikia puikiai.

l

Du draugužiai gana vėlai eina namo. 
Vienas:

- Kai grįšiu, mano žmona virs iš įtūžio.
Kitas:
- Tau gerai. Aš tokiu metu nieko šilto jau 

negaunu.
l

 Mažame Amerikos miestelyje policinin-
kas sėdi ant suolelio ir nuobodžiauja. Stai-

ga pamato didžiuliu greičiu pagrindine gat-
ve skriejantį automobilį. Pašoka nuo suo-
lelio, sustabdo pažeidėją ir piktdžiugiškai 
sako:

- Na dabar tai įkliuvai, oi kaip prisidirbai...
Vairuotojas bando kažką lementi:
- Bet aš skubu, man labai reikia...
- Tylėk, - atšauna policininkas. - Užda-

rysiu tave į vienutę!
- Aš tikrai labai skubu... Man reikia...
Policininkas neapsikentęs pavaišina vai-

ruotoją „bananu“ ir nutempia į nuovadą. 
Ten sako:

- Kaip tau pasisekė, kad šerifas šiandien 
bus geros nuotaikos. Jo dukra išteka.

- Apie tai ir norėjau pakalbėti, aš jauni-
kis! - atšauna vairuotojas.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

PREMJERA. JAV aktorė Nikola Pelts  

(Nicola Peltz) Japonijos sostinėje dalyvavo 

fantastinio veiksmo filmo „Transformeriai: 

išnykimo amžius“ („Transformers:  

Age of Extinction“) premjeroje.

PASIPUOŠĖ. Viename Šiaurės Lenkijos 
miestelyje 40-ųjų alėjos metinių proga 
iškabinta 700 ryškiaspalvių skėčių.

EPA-Eltos nuotr.




