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 svajonė išsipildė - į gatvę lėks su motociklu
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n Ieva Daugirdaitė gimė 1987 m. spalio 

1 d. Vilniuje
n Vilniaus dizaino kolegijoje baigė 

aprangos dizaino bakalaurą

n 2012 m. laimėjo „Mados injekciją“

n Šiuo metu kuria drabužius, dirba stiliste 

įvairiuose TV projektuose ir kino filmuose

Dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu

Nesu mergiNa, 
sėdiNti vietoje, 
dūstu Nuo  
veiklos Nebuvimo
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Papasakok, kuo gyveni šiandien. Ko-
kiems darbams „pardavei“ savo vasarą?

- Šiandien, kaip ir tada, kai mada mane 
pasirinko, o aš - ją, gyvename kartu. Savo veik-
lą, be kolekcijų kūrimo, praplėčiau kūryba te-
levizijoje, kine, reklamose. Be to, konsultuoju 
žmones asmeniškai. Tokiems TV projektams 
kaip „Eurovizija“, „Lietuvos talentai“, „Lietu-
vos balsas“, „Dainų daina“ reikia daug atsako-
mybės ir laiko. Daugelis galvoja, kad tai gana 
paprasta ir nesudėtinga veikla. Tiesa kitokia. 
Tai laiko ir praktikos reikalaujantis kruopštus 
darbas. Turi išmokti atskirti ir suprasti, kas 
tinka podiumui, fotoobjektyvui ir scenai. Tai, 
kas gerai atrodo žurnale, niekada neatrodys 
gerai scenoje. Dirbdamas su nestandartinėmis 
figūromis ir įdomiomis asmenybėmis, kurios 
filme ar scenoje atlieka tam tikrą vaidmenį, 
negali pasirūpinti tik tuo, kad jos gražiai atro-
dytų, turi perprasti ir įsigilinti į jų personažą, 
padaryti taip, kad drabužis jiems padėtų papa-
sakoti jų viziją. O perteikti savo kurtą istoriją 
- kolekciją - ant modelių, ant podiumo yra visai 
kitas iššūkis. Kaip tik šią vasarą su drauge ir 
kolege Ūla prisidėjome kuriant stilių naujam 
vaidybiniam Alvydo Šlepiko režisuojamam ki-
no filmui „Kunigo naudą velniai gaudo“. Jis 
buvo kuriamas pagal to paties pavadinimo lie-
tuvių rašytojos Žemaitės apsakymą. Ši krimi-
nalinė komedija dar šių metų rudenį pasieks 
Lietuvos kino teatrų ekranus.

- O kas vyksta tavo kaip dizainerės 
veikloje? Gal rudeniop galima tikėtis ir 
kokios nors naujos kolekcijos?

- Tyla podiume dar nereiškia, kad tyla gal-
voje. Brandinu mintis ir audžiu naujas idėjas.

- Prieš keletą metų laimėjai „Mados 
injekciją“. Kaip nuo tada pasikeitė tavo 
kuriami drabužiai?

- Kiekvieną sezoną kolekcijos darėsi vis 
sudėtingesnės drabužio konstrukcijomis ir 
audiniais, keitėsi kolekcijų filosofija, išsikel-
davau daugiau reikalavimų. Tačiau visada 
jausdavosi ta pati estetika. Svarbu yra ne tik 
būti universaliam, bet ir turėti savo braižą bei 
būti atpažįstamam.

- Kuris darbas tau malonesnis - dizai-
nerės ar stilistės?

- Tarp jų dedu lygybės ženklą. Myliu juos 
abu vienodai. Tiesiog kartais, kai šiek tiek 
pavargsti nuo vieno, kitas puikiai atsveria ir 
leidžia pailsėti. Taip ir supiesi - tarp abiejų 
meilių.

- Tau tenka puošti ir mūsų pramogų 
pasaulio žvaigždes. Ar jos labai įno -
ringos?

- Aš tai pavadinčiau nuomonės turėjimu. 
Tai gerai. Todėl mes kalbamės, diskutuojame, 
bandome suprasti, kas patinka, kas tinka, ko 
norime ir ko reikia. Tai normali komunikaci-
ja tarp atlikėjo ir stilisto.

- Kitados minėjai, kad tavo kuriami 
drabužiai yra žmogui, kuris nebijo eks-
perimentuoti. O kokia esi pati?

- Esu smalsi. Mėgstu viską, tik iš to vis-
ko moku atsirinkti.

- Yra toks posakis - batsiuvys be batų. 
Ar sau pritaikytum tokį posakį? Ar vis 
dėlto sau siuvi drabužius?

- Esu batsiuvys su vienu batu. Kai ką dė-
viu iš savo pačios kurtų drabužių, bet didžią-
ją dalį mano garderobo sudaro pirktiniai rūbai. 

Žaviuosi kitais kūrėjais, tuo, ką jie daro, ir 
vertinu jų produktą, todėl mielai derinu ma-
sinių gamintojų pirktinius drabužius su dizai-
nerių kurtais bei savo pasiūtais. Kokteilis 
kasdien su skirtingais ingredientais ir yra 
sveikiausias.

- Pagal kokius prioritetus pasirenki 
sau drabužius parduotuvėse?

- Kokybę ir žinojimą, kas man tinka ir 
kas ne.

- Kaip manai, ar įmanoma stilingai 
atrodyti neišleidžiant daug pinigų?

- Žinoma, kad įmanoma! Tačiau visada 
sueikvosi daugiau laiko ir pastangų.

- Ką gali pasakyti apie žmogų iš jo 
aprangos?

- Ne veltui yra toks posakis: pagal išvaizdą 
sutinka, pagal protą palydi. Tavo apranga ir 
išvaizda nepažįstamiems žmonėms leidžia su-
sikurti pirmą įspūdį ir padeda nuspėti, koks 
tavo charakteris, kokį gyvenimo būdą gyveni, 
kokia estetika tau yra įdomi. Atkreipęs dėme-
sį į detales gali net nuspėti, kokios vieno ar 
kito žmogaus vertybės bei kaip su juo užmegz-
ti pokalbį ir bendrauti. Iš aprangos matyti, kiek 
žmogus sau skiria laiko ir kaip atsakingai ar 
ne renkasi drabužį. Nuo neatmenamų laikų 
drabužis, kaip ir žmogaus elgesys, turi etiketą. 
Išmanantys jį aiškiai nuskaito informaciją. Dra-
bužis tam tikra prasme yra pagalbinis įrankis 
formuojant žmogaus asmenybę.

- Kaip apsirengęs žmogus nepatrauks 
tavo dėmesio?

- Esu įsitikinusi, kad ne drabužis žmogų 
puošia, o žmogus - jį. Drabužis tik padeda at-
skleisti žmogaus sumanumą ir jo asmenybę. 
To, kuris nepatraukia, tu ir nepastebi. Leng-
viau kalbėti apie tuos, kurie patraukia ir kuo. 
Todėl nėra vienos taisyklės ar dviejų, į ką at-
kreipiu gatvėje dėmesį. Vieni patraukia dėme-
sį savo išradingumu, kiti - absoliučiu sterilu-
mu, treti - prabanga. Atkreipi dėmesį net į 
netikėtus eilutės sprendimus, ko pats niekada 
neišbandytum, bet tik dėl to, kad supranti, kad 
tai to žmogaus drabužis ir jis jam tinka, bet ne 
tau ar tavo šalia einančiai bičiulei.

- Ar pati padedi savo draugams, arti-
miesiems apsirengti, pasipuošti kokia 
nors proga?

Ieva Daugirdaitė: 
Tyla podiume dar nereiškia tylos galvoje

„LaisvaLaikio“ interviu

Kartais grožio 
paiešKos tampa 
sėKmingiausiu 
Keliu į tuštybę
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„Mada pasirinko mane, o aš - ją“, - taip savo pažintį su mados pasauliu apibūdina di-
zainerė ir stilistė Ieva DaugIrDaITė (27). Prieš keletą metų „Mados injekciją“ laimėju-
si ir „Mados infekcijoje“ sužibėjusi Ieva šiandien kuria tyliai. Jos galvoje - naujos idėjos, 
kūrybiniai iššūkiai ir svajonės. Tiesa, apie svajones nei kūrybinėje plotmėje, nei asme-
niniame gyvenime Ieva nekalba. Ji santūriai nutyli ir paklausta apie santykius su dai-
nininku Marijonu Mikutavičiumi. Nauji darbai, mados tendencijos ir stiliaus filosofija - 
tai, apie ką Ieva gali kalbėti valandų valandas.



- Būsiu atvira - saviems visada pristinga 
laiko pagelbėti apsirengti. Bet esant progai 
ar jiems mane prispaudus visada patariu ir 
padedu išsirinkti, ar tuo pasirūpinu pati.

- Ką sunkiau aprengti - pažįstamą ar 
nepažįstamą žmogų?

- Nejaučiu skirtumo. Tai kūrybinis proce-
sas, kuriam reikia noro įsigilinti ir išklausyti, 
ko žmogui reikia ir kokią žinutę jis nori neš-
ti tą dieną ar tą vakarą.

- O kaip manai, ar šiandien ne per 
daug dėmesio skiriama išvaizdai? Ar mo-
terims nėra daromas per didelis spaudi-
mas atitikti tam tikrus standartus, įsi-
sprausti į tam tikro dydžio drabužius, 
amžinai išlikti jaunai?

- Moterys ir vyrai šiandien turėtų labiau 
svajoti ir siekti, kaip tapti stiprių profesijų 
atstovais, asmenybėmis, o ne koncentruoti 
dėmesį vien į savo išvaizdą. Drabužis šiais 
laikais yra kartais pervertinamas ir išaukšti-
namas. Slidi riba tarp to, kas yra normalu ir 
kas nebe. Kartais grožio paieškos tampa sėk-
mingiausiu keliu į tuštybę. Aš - už sveiką 
mados įtaką žmogaus gyvenime. Turime rū-
pintis savo išvaizda, mokėti save pateikti, tin-
kamai atsirinkti drabužius, kurie gelbėja no-
rint paslėpti ar išryškinti tam tikras kūno 
formas. Pasitelkti drabužį galima norint tapti 
vakaro deive ar tiesiog patogiai ir komforta-
biliai jaustis. Rinktis daiktus reikėtų atsakin-
gai ir neskubant, tada jie ilgiau laikys ir ne-

gulės spintoje su etikete trečius metus ne-
paliesti. Mada - tai laisvė, ji neturi tapti gro-
žio kalėjimu ar vergove.

- Prieš kelerius metus sakei, kad kuri 
tik moterims, nes čia galima atrasti įdo-
mesnių variacijų. Gal šiandien tavo dė-
mesio gali tikėtis jau ir vyriška auditorija?

- Taip, mano kūrybos pradžia prasidėjo 
nuo moterų, nes pagal save spręsdavau, ko 
labiausiai trūksta rinkoje ir nuo ko moterys 
dūsta, ko nori, bet ko nėra. Siūlydavau tai 
moterims, nes galbūt ir joms to paties reikia, 
ko ir man. Vyrai mano kūryboje niekada ne-
buvo nustumti į šalį. Visada dirbdavau su in-
dividualiais užsakymais. Dirbu ir dabar.

- Kaip pati vertini lietuvaičių vyrų sti-
lių? Kaip jis kito per pastaruosius metus?

- Vyrų mada dideliais žingsniais kopia į vir-
šų. Stiprioji lytis pradėjo labiau ja domėtis, 
padaugėjo ir asmeninių stiliaus konsultacijų. 
Jie pradėjo drąsiai kalbėti apie madą ir net apie 
ją skaityti, domėtis. Draugų būryje pastebiu 
net įsiplieskiančias diskusijas apie tai. Iš par-
duotuvių asortimento galima spręsti, kad vyrai 
linkę didesnėms improvizacijoms, nei buvo 
prieš tai. Galite išvysti daugiau spalvų, įdo-
mesnių kirpimų ir t.t. Vyrai niekada nebuvo 

linkę nusileisti moterims, gal tokia priežastis 
paskatino juos domėtis mada labiau.

- Neseniai buvai išvykusi į Japoniją. 
Ten kitoks ne tik gyvenimo ritmas, filo-
sofija, bet ir mada gerokai skiriasi nuo 
to, ką matome net ir Europos didmies-
čiuose. Kas ten tave sužavėjo, nustebino, 
o gal net ir šokiravo?

- Pirmas netikėtas susidūrimas su Japonijos 
mada buvo įdomus. Antrą dieną Tokijuje nu-
sprendėme su širdies draugu leistis į drabužių 
paieškas. Norėjome atsinaujinti prieš susipa-
žindami su nauja šalimi. Natūralu, kad drabužiai 
yra pritaikyti prie rinkos, prie šalyje gyvenančių 
žmonių dydžių, bet to tikrai nepasvėrėme ir 
neapmąstėme. Surasti vyrišką drabužį mūsų 
įprastiems europinių dydžių vyrams labai su-
dėtinga. Japonų dydžių lentelė užsibaigia ties 
europietiška M raidele ir trumpintomis ranko-
vėmis. Moterims, nešiojančioms S dydį, pro-
blemų nekils, XS dydžio nešiotojoms - rojus, o 
jei kilsime nuo M, pateksite į paieškų labirintą, 
iš kurio su laimikiu galite sunkiai ir beišeiti. 
Reikia žinoti specialias parduotuves, kur įsigy-
ti drabužių, o nežinantiems dideliame mieste 
tikrai sudėtinga. Dėl japonų mados, ji tikrai iš-
skirtinė. Spalvos ir eksperimentai - jų dalis. 
Gražu ir smagu juos stebėti. Ypač harajukai, 
šėlstantys ir bebaimiai mados improvizatoriai.

- Kelionės - tavo aistra? Gal turi kokią 
nors svajonių šalį?

- Turiu. Tai visos šalys ir vietos, kuriose 
dar nebuvau.

- Kuo užsiimi laisvalaikiu?
- Kaip ir visi normalūs žmonės. Neturiu 

labai išskirtinių pomėgių. Mėgstu išbandyti 
vis ką nors naujo, laisvalaikį leisti aktyviai. 
Nesu mergina, sėdinti vietoje, dūstu nuo 
veik los nebuvimo.

- Kokių turi moteriškų silpnybių? 
Kam negaili nei laiko, nei pinigų?

- Niekada negailiu pinigų geram maistui 
ir laiko jo ruošimui, filmų žiūrėjimui, knygų 
pirkimui ir skaitymui, kelionėms ir laisvalai-
kiui su artimiausiais žmonėmis. Dažnai pa-
gailiu, bet galiausiai vis tiek išleidžiu pinigų 
drabužiams ir aksesuarams.

- Kitados sakei, kad norėtum savo 
drabužius matyti ne tik Lietuvos rinkoje, 
bet ir užsienio. O kokių svajonių turi 
šiandien?

- Tikrai svajoju ir svajonių turiu, bet būsiu 
prietaringa ir užpūsiu žvakutę tyliai.

Drabužis tam 
tikra prasme yra 
pagalbinis įrankis 
formuojant 
žmogaus asmenybę

maDa neturi tapti 
grožio kalėjimu  
ar vergove

Šią vasarą Ieva (dešinėje) stiliste dirbo komedijos 
„Kunigo naudą velniai gaudo“ filmavimo aikštelėje

Asmeninio albumo nuotr.
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laisvalaikis 2 0 1 5  r u g p j ū č i o  2 1 7

Šu
ku

os
en

a:
 A

rm
an

da
s 

Fe
do

ro
vi

či
us

 („
Bo

m
on

d“
 g

ro
ži

o 
sa

lo
na

s)
. M

ak
ia

ža
s: 

Be
at

a 
Ei

du
ka

iti
en

ė 
(„

Bo
m

on
d“

 g
ro

ži
o 

sa
lo

na
s)

. F
ot

og
ra

fij
a:

 Ir
m

an
ta

s 
Si

da
re

vi
či

us

Dizainerė Ieva Daugirdaitė įsitikinusi, 
kad kūrėjams svarbu ne tik būti 
universaliems, bet ir turėti savo braižą

„LaisvaLaikio“ interviu



Veidai

„Vaikystėje gyvenau prie Televizijos bokšto. Likus ke-
lioms valandoms iki lemtingųjų Sausio 13-osios įvykių su 
mama ir seserimi šokome aplink laužus susikibę rankomis, 
dainavome dainas ir šildėmės arbata. Tuomet man buvo 
8-eri. Šis vaizdas - vienas ryškesnių vaikystės prisiminimų. 
Kaip ir mokyklos kiemas, kuriame sodinome ąžuoliukus 
žuvusiems tuometiniams ir buvusiems mokyklos absol-
ventams. Žinoma, tuo metu prie Televizijos bokšto nesu-
vokiau gresiančio pavojaus. Netgi atvirkščiai - tvyrojusi 
nuotaika buvo labai šviesi, pakili, optimistinė. Dabar jau-
čiuosi panašiai, nors praėjo 25 metai, - sako Ignas. - Puikiai 
suvokiu susidariusią sudėtingą geopolitinę situaciją, todėl 
net nekyla klausimas, ką kiekvienas mūsų turėtų daryti, 
jei pasirodytų priešas. Taip, ginti savo tėvynę. Konstituci-
joje įtvirtinta pareiga yra ir mano pareiga. Kad tą pareigą 
atliktum tinkamai, turi būti pasiruošęs.“

33-ejų Ignas neseniai tikrindamasis sveikatą sulaukė 
medikų pagyrų, kad yra sveikesnis už daugelį 20-mečių 
šauktinių. Vienas populiariausių televizijos laidų vedėjų 
būsimam gyvenimo etapui rengiasi iš anksto: žurnalistas 
bėgioja, ketina užsirašyti į sporto klubą. „Ne pro šalį 
būtų ir pasiauginti raumenis“, - juokiasi „Labo ryto“ 
vedėjas.

I.Krupavičius papildys Lietuvos 
kariuomenės savanorių gretas

LRT televizijos laidos „Labas rytas, Lietuva“ vedėjas Ignas KRupavIčIus (33) savo meilę 
tėvynei pasirengęs įrodyti darbais. po kelių mėnesių jis papildys Lietuvos kariuomenės  
savanorių gretas. praėjus devyniems mėnesiams (tiek truks tarnyba), Ignas grįš į LRT  
televiziją. Ryžtis radikaliam sprendimui, pasak Igno, jam nebuvo sunku.

Karinei tarnybai besiruošiantis laidos 
vedėjas Ignas Krupavičius įsitikinęs, jog 
ginti savo tėvynę - kiekvieno vyro pareiga

LRT archyvo nuotr.

andRIus MaMonTovas (47), Egidijus 
dragūnas ir vytautas Kernagis - klausomiau-
si lietuviškos muzikos bazės „pakartot.lt“ 
atlikėjai. Tai paaiškėjo suskaičiavus metines 
didžiausios Europoje nacionalinės muzikos 
duomenų bazės perklausas. 

Tarp klausomiausių taip pat pateko: Justė 
Arlauskaitė-Jazzu ir Leonas Somovas, Džor-
dana Butkutė, Marijus Mikutavičius, Gytis 
Paškevičius, Igoris Kofas („Lemon Joy“), Au-
relijus Sirgedas („Siela“).

Klausomiausi „Pakartot.lt“ albumai - Leon 
Somov ir Jazzu „Lees&Seas“ bei „Foje“ „Ki-
toks pasaulis“. Klausomiausia daina - Leon 
Somov ir Jazzu „Lower Than The Ground“.

„Man patinka, kad „Pakartot.lt“ galima 
rasti beveik visą lietuvišką muziką vienoje 
vietoje. Kartais užsinoriu išgirsti naują dai-
ną, o kartais - primirštą seną. Duomenų 
bazė „Pakartot.lt“ - kaip biblioteka, tik pil-

na lietuviškos muzikos“, - sakė A.Mamon-
tovas.

„Pakartot.lt“ bazė - unikali. Joje beveik 
viskas, ką įrašė ir išleido Lietuvos atlikėjai. 
Nuo pačių populiariausių dainų iki alternaty-
vios scenos kūrybos. Mūsų tikslas - sutelkti 
pačią įvairiausią Lietuvos muziką vienoje vie-
toje ir suteikti žmonėms galimybę jos klausy-
tis legaliai“, - sakė „Pakartot.lt“ įkūrėja, aso-
ciacijos AGATA direktorė Agnė Masalskytė.

Per metus portale „Pakartot.lt“ perklau-
syta daugiau nei 50 000 skirtingų muzikos 
stilių ir laikmečių kūrinių. Iš viso bazėje jų 
apie 70 000. Juos atlieka daugiau nei 1500 
Lietuvos atlikėjų. „Pakartot.lt“ duomenų ba-
zė yra vieša, ja be jokių papildomų sąlygų 
gali naudotis visi norintys.

Perklausų skaičius tampa vienu iš kriteri-
jų skirstant kompensacinį atlyginimą AGATA 
nariams. Asociacija vienija daugiau nei 5000 
narių - daugumą Lietuvos muzikantų, taip pat 
aktorius ir muzikos leidėjus.

Vienas klausomiausių Lietuvos  
atlikėjų - Andrius Mamontovas
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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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 NUOMONĖ

Socialiniai tinklai šiandien dažnai yra ne tik bendravimo platforma, bet ir informacijos šaltinis. Žinomų žmonių ten skelbiamos  
nuotraukos, nuomonės, idėjos ir planai netrukus atsiranda įvairiose žiniasklaidos priemonėse. „Laisvalaikis“ klausė dainininkės IrūnoS 
PuzaraItėS (25) ir „Mis Lietuva 2014“ agnėS KavaLIauSKaItėS (22), ar, jų manymu, „Facebook“ yra vieša, ar privati bendravimo erdvė.

Kiekvienas gali rašyti į „Facebook“, ką nori. Manau, kad tai 
yra vieša erdvė, kaip ir bet kuris kitas socialinis tinklas. Jei žmo-
gus yra žinomas ir jei žiniasklaida nori publikuoti jo mintis, 
kodėl gi ne. Nematau čia nieko blogo. Ir pati, kai ką nors rašau, 
pagalvoju, kad tai gali atsidurti žiniasklaidos priemonėse. Todėl 
ten nekeliu per daug asmeniškos savo informacijos, savo gyveni-
mo detalių. Nesu linkusi viešinti to, ką veikiu asmeniniame gy-
venime. O tai, kas yra vieša, ir dedu. Jei noriu, kad kiti matytų, 
ką veikiu, kur dalyvauju, kuo užsiimu, tuos dalykus publikuoju 
be baimės, kad kažkas panaudos. Manau, kad visi turėtų pagal-
voti, ką publikuoja socialiniuose tinkluose. Juk būtent per ten 
formuoji savo įvaizdį visuomenėje. Kita vertus, socialiniai tinklai 
yra tam tikra platforma, kur gali skleisti savo veiklą, savo užsi-
ėmimus. Kartais tai puiki erdvė reklamai. Būna, kokia nors 
kompanija paprašo, kad įsidėčiau jų gaminį ar paslaugą, tad 
nematau čia nieko blogo. Man asmeniškai dažnai „Facebook“ 
padeda trumposiomis žinutėmis. Jei neturi žmogaus telefono nu-
merio, gali parašyti per „Facebook“ ir jį pasiekti.

agnė kavaliauskaitė

Nesu „Facebook“ auka. Stengiuosi ten neskelbti nei ką veikiu, 
nei kur važiuoju. Nesakau, kad niekuomet, būna atvejų, bet de-
talių smulkmenų iš savo asmeninio gyvenimo visiems nepranešu. 
Tiesa, kitados įdėjau nuotrauką, kaip mergaitė kerpa plaukus, 
tai sulaukiau skambučių su klausimais, ar aš kerpuosi plaukus. 
Dabar „Facebook“ tapo vieša erdve, kur tave mato visi. Manau, 
kad kartais žinomi žmonės ten pasisako per daug atvirai. Kita 
vertus, tai savotiška reklama. Kam to reikia, atitinkamai ir el-
giasi. Aš „Facebook“ profilį turiu tik dėl kontaktų. Mano drau-
guose yra tik mano pažįstami ir draugai. Netgi nesu susikūrusi 
jokios oficialios gerbėjų grupės. Daug yra netikrų mano anketų. 
Todėl kartais būna, kad po koncertų prieina prie manęs žmonės 
ir sako, jog tarėmės pabendrauti. Žmonės, sukūrę netikras mano 
anketas, gali pridaryti daug blogų dalykų. Net nežinau, kaip su 
tuo kovoti. Anksčiau kovojau, dabar nustojau. Nepadėjo net laiš-
kai oficialioms institucijoms. Manau, kad viską reikia daryti 
vadovaujantis sveiku protu. Nesu fanatiškai panirusi į „Facebo-
ok“ ir nesuprantu tų, kurie ten tūno nuolatos. Man jis tiesiog yra 
patogus, kai reikia susisiekti su draugais.

irūna Puzaraitė

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Apie socialinius tinklus...Ką manai?
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Veidai

Dainininkės Anželos ADAmovič (28) nuo 
šiol mieste nebevargins transporto spūstys. 
maždaug prieš mėnesį iš pirmo karto mo-
tociklo vairavimo egzaminą išlaikiusi ir vai-
ruotojo pažymėjimą įgijusi atlikėja džiau-
giasi seniai išsipildžiusia svajone.

Grupės „Pop Ladies“ narė Anžela juokau-
ja, kad noras vairuoti motociklą, matyt, buvo 
užkoduotas jos genuose. „Labai seniai apie 
tai svajojau. Paauglystėje kaime kartą teko 
sėsti prie motociklo vairo, mano tėtis vairavo 
motociklą, dėdė, o kažkada ir mama“, - pasa-
kojo dainininkė.

Kai su instruktoriumi pradėjo mokytis vai-
ruoti motociklą, sunkiausia Anželai buvo išlai-
kyti pusiausvyrą. „Bijojau, kad galiu nukristi 
ant šono. Galvojau, jei galiu vairuoti dviratį, 
išlaikysiu pusiausvyrą ir su motociklu, bet jis 
juk daug sunkesnis“, - pasakojo atlikėja. Ji pri-
sipažįsta, kad pirmą dieną, gavus vairuotojo 
pažymėjimą, išlėkti į gatvę su motociklu ne-
buvo labai drąsu. „Psichologiškai buvo sunku, 
bet pasakiau sau, kad jei noriu vairuoti, tai 
turiu padaryti dabar“, - šypsojosi Anžela.

Išsirinkti motociklą dainininkei padėjo drau-
gas. „Nenorėjau vadinamosios „britvos“ ir „čio-
perio“. Pastarasis man būtų kol kas per sunkus. 
Norėjau kokio nors klasikinio varianto. Pirmus 

metus pasivažinėsiu šiuo, įgysiu vairavimo įgū-
džių, o paskui žiūrėsiu, ko noriu“, - sakė Anžela.

Šiuo metu automobiliu ji nesinaudoja ir 
mieste vairuoja tik motociklą. „Tai geriausia 
transporto priemonė, nes nesijaučia jokių spūs-

čių. Sunku būna tik tuomet, jei reikia draugą 
pavėžėti. Vienai važiuoti daug paprasčiau“, - 
šypsojosi pradedančioji motociklo vairuotoja.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

A.AdAmovič - į gatvę su motociklu
Dainininkė Anžela 
Adamovič jau seniai svajojo 
išmokti vairuoti motociklą

Stasio Žumbio nuotr.
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Grupės narė E.Keturkė laukiasi pirmagi-
mio ir netveria džiaugsmu, galėdama pasida-
lyti šia miela žinia su gerbėjais. „Atlaikiusi 
koncertinius maratonus manau, kad jau pats 
laikas būtų atsitraukti ir susitelkti ties būsi-
mos motinystės džiaugsmais. Merginos labai 
nuoširdžiai džiaugiasi naujienomis, tačiau 
mintyse jau dėlioja ir atsarginį planą“, - sako 
Eglė ir intriguoja, jog merginos dar nenu-
sprendė, ar „rožės“ nuo šiol bus tik trys ar 
priims naują narę. 

Tiesa, Eglė nemano, kad vaikelio atsira-
dimas ją privers atsisakyti muzikinės karjeros 
ir scenos. Anaiptol, moteris įsitikinusi, jog 
vaiko gimimas nėra jokia kliūtis, o kaip tik - 
didelis džiaugsmas, atradimas ir dar daugiau 
įvairių galimybių saviraiškai, savęs atradimui. 
Galbūt Eglė bus viena iš tų veikliųjų mamų, 
kurios geba suderinti ir motinystę, ir karjerą. 
„Lietuvoje daug dainuojančių mamų, be to, 
grupės veiklos nepalieku, kiek galėsiu, padė-

siu merginoms vadybos klausimais, o vėliau 
žiūrėsim pagal aplinkybes, kol kas sunku nu-
spėti, kaip bus, jei bus. Taip pat manau, jog 
merginų labai pasiilgsiu, juk taip smagu sce-
noje kartu dirbti, kai esi komanda, kai patin-
ka tai, ką darai. Bet juk visada galiu dainuoti, 
net ir namuose iš manęs niekas to neatims“, - 
pozityviomis mintimis dalijasi Eglė.

O šiuo metu moteris tiesiog džiaugiasi 
laukimu, būsima motinyste ir geromis emo-
cijomis. Eglė tikina, jog vaikelio laukimas 
yra tikras stebuklas jos šeimos gyvenime. 
Ši naujiena dainininkei atnešė labai daug gė-
rio ir palaimos, tad natūralu, kad šiuo metu 
svarbiausia yra laukiamas vaikelis ir šeima. 
Eglė atvirauja, jog laukdamasi pagaliau pra-
deda geriau suprasti savo tėvus ir jų išgy-
venimus: „Pasikeitė požiūris į tėvus, pradė-
jau daug giliau suprasti jų išgyvenimus, rū-
pestį ir esu be galo dėkinga, kad jie suteikė 
man gyvybę.“ Tiesa, E.Keturkė visuomet 
svajojo lauktis dvynukų, bet sako, kad kol 
kas ir šio džiaugsmo pakanka, jam dovano-
jama visa šeimos meilė ir kasdien kyla min-
čių, koks vardas atžalai tiktų labiausiai, o 
Eglė jaučiasi nuostabiai ir sako stebinti vis 
didėjantį pilvą. 

Eglė iš „4 RosEs“ 
pradės dainuoti lopšines

Ši vasara grupės „4 Roses“ merginoms buvo ne tik karšta, bet ir itin turininga visomis 
prasmėmis.  Merginos džiaugiasi, kad dar viena grupės narė - Dileta Meškaitė - ištekė-
jo ir sukūrė šeimą, o pernai ištekėjusi Eglė KEtuRKė (27) jau gyvena vaikelio laukimu. 
Būtent dėl to kyla klausimas, ar keisis grupės sudėtis ir kokie dar pokyčiai laukia.

Eglė Keturkė su vyru Albinu 
Keturka laukia pirmagimio

„Vaida Neblunkanti“ nuotr. 

Veidai
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10 faktų, kurių nežinojote apie 
Viktorą Jakovlevą

„Info TV“ laidos „Info diena“ vedėjas 
VIkToras JakoVleVas (30) rudeniu 
žavisi labiau nei daugelio mėgstama va-
sara ir norėtų turėti ne vieną ypatingą 
galią. „laisvalaikis“ pateikia 10 faktų, 
kurių galbūt dar nežinojote apie Viktorą.
n Mėgstamiausia Viktoro knyga - „Dzenas 
ir motociklo priežiūros menas“, jos auto-
rius - Robertas M.Pirsigas. Beje, tai skaito-
miausia filosofinė knyga pasaulyje. 
n V.Jakovlevas moka anglų kalbą, susikalba 
vokiškai ir rusiškai, supranta žemaitiškai. 
n Viktoras norėtų sugebėti keliauti laiku, kaip 
filme „Laiko tiltas“, kuriame vaikinas, kai kas 
nors jam nepasiseka, nukeliauja laiku ir savo 
ateitį pakeičia į geresnę. „Dar norėčiau suge-
bėti valdyti sprogstančius nanorobotus,  kurie 
galėtų nuskristi, pavyzdžiui, iki garsiai muzi-
ką leidžiančio kaimyno ir iš vidaus susprog-
dinti jo kolonėles“, - sako Viktoras. 
n Keliauti jam geriausia motociklu, nes tuo-
met jaučiasi laimingas. Važiuodamas jis gali 
„atsijungti“ nuo visko, susikoncentruoti tik 
į kelią ir savo mintis. 
n Viktoras neturi mėgstamiausio poeto, bet 
turi mėgstamiausią matematiką: „Man labai 
patinka fraktalų geometrijos kūrėjas Benua 
Mandelbrotas (Benoit Mandelbrot). Jis sako, 
jog nėra tobulai taisyklingų dalykų niekur, 
ypač gamtoje, ir viskas yra labiau komplikuo-
ta, nei mums atrodo. Pasak jo, debesys nėra 
rutuliai, kalnai nėra kūgiai, pakrantės nėra 
lygios, šuns lojimas nėra vienodas ir net žai-
bas netrenkia tiesiai. Argi ne poezija?“
n Darbus, kuriems V.Jakovlevas neturi už-
sidegimo, atidėlioja pačiai paskutinei įmano-
mai minutei. Pavyzdžiui, nesusiplauna indų 
pavalgęs, tad namuose visad yra kokie 3-4 
kavos puodeliai, palikti įvairiose vietose.
n Viktorui labai patinka ruduo: „Galėtų vi-
sada būti rugsėjo pabaiga arba spalio pradžia. 
Man labai gražus ruduo. Gal dėl to, kad gi-
miau rudenį.“ 
n Viktoras sako, kad jo silpnybė yra desertai. 
Visi. Jis - nepataisomas smaližius. 
n Viktoras beveik niekada niekur nevėluoja: 
„Pastaruosius 10 metų dirbu tiesioginiame 
eteryje, tad  išmokau labai tiksliai planuoti 
ir skaičiuoti laiką. Dažniausiai atsiprašau, kad 
būnu toks punktualus.“ 
n Mokykla Viktorui buvo tarsi 12 vergovės 
metų. Į kūno kultūros pamoką jis nueidavo tik 
kartą per pusmetį: „Niekad nesupratau ir dabar 
nesuprantu, kaip vieną pusvalandį galima mo-
kytis anglų kalbos, po to staiga bėgi ratus aplink 
stadioną ir, žiūrėk, jau sėdi suplukęs fizikoje. 
Paskui mes stebimės, kad vaikai nemoka su-
telkti dėmesio. Man visai patiko matematika, 
galbūt todėl, kad neblogai sekėsi ir nuo 9 klasės 
nesu daręs matematikos namų darbų.“

Puslapius parengė Ringailė StulPinaitė

Veidai

Stasio Žumbio nuotr.
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pažintis

Pasiilgę romantikos ir jausmingų eilių 
savo dainių atrado interneto platybėse. 
Kaunietis Mantvydas LeKnicKas (26) 
išgarsėjo kaip pirmasis poezijos autorius, 
debiutavęs naudodamasis vien sociali-
niais tinklais, kur turi dešimtis tūkstančių 
sekėjų. Praėjusių metų pabaigoje jo eilės 
sugulė į knygą „Kniedytos mintys“. tiesa, 
jei ne Mantvydo užsispyrimas, jo kūryba ir 
būtų likusi tik įrašais internete - leidyklos 
jo knygai buvo pasakiusios griežtą „ne“, 
bet jaunasis rašytojas rado būdą išleisti 
savo knygą, jau per pirmąją savaitę sulau-
kusią stulbinančio populiarumo.
Eimantė Juršėnaitė

- Praėjusių metų pabaigoje pasirodė 
tavo knyga „Kniedytos mintys“. Kokia ji? 

- Mano knyga - tai tokia pat kūryba, kurią 
galima visiškai nemokamai skaityti mano so-
cialinėje paskyroje. Į ją sudėjau visą save ir 
tikiu, kad kiekvienas skaitytojas tai jaučia. 
Kiekvienas eilėraštis gali būti skaitomas ne 
vieną kartą, todėl viliuosi, kad prie jos skai-
tytojai sugrįžta net ir perskaitę nuo pradžios 
iki pabaigos. 

- Išgarsėjai socialiniame tinkle, kodėl 
taip norėjosi išleisti popierinę knygą?

- Tai buvo dar viena mano svajonė. Visa-
da troškau išleisti knygą, tačiau niekada ne-
sitikėjau, kad ji bus tokia. Niekada nebūčiau 
pagalvojęs, kad kada nors rašysiu poeziją!

- Tiesa, kad iš pradžių leidyklos at-
metė tavo poezijos knygos idėją? Kaip ji 
išvydo dienos šviesą?

- Taip, tai tiesa. Nenorėčiau to sureikš-
minti, tiesiog malonu, kad vėliau tos pačios 
leidyklos pasiūlė bendradarbiauti, tad nepra-
radau tikėjimo šviesia leidyklų ateitimi. Ti-
kiuosi, kad esu pavyzdys, kaip niekam neži-
nomas kūrėjas gali sėkmingai iššauti pirmuo-
ju šūviu. O dienos šviesą knyga išvydo visai 
„paprastai“ - tiesiog sugalvojau padaryti iš-
ankstinį dar neišleistų knygų užsakymą, tada 
ir pamačiau, kiek žmonių tikrai nori įsigyti 

mano knygą. Prieš tai, kai knyga buvo at-
spausdinta ant popieriaus, norintys ją įsigyti 
knygą užsisakė internete.

- Per pirmą savaitę tavo poezijos kny-
gą užsisakė ir įsigijo apie 1500 žmonių. 
Ar pats tikėjaisi tokios sėkmės?

- Žinoma, kad giliai širdyje tikėjau sėkme. 
Kita vertus, tokių skaičių tikėtis galėjo tik 
beprotis. Optimistinis scenarijus buvo 300 
knygų. Esu laimingas, kad šis skaičius buvo 
pranoktas penkis kartus - tai (ne)didelis ste-
buklas!

- Kada atsirado pirmosios M.Leknic-
ko eilės?

- Pirmosios eilės atsirado dar vaikystėje, 
tačiau to visai neprisimenu. Tai, ką rašau šian-
dien, pradėjau kurti prieš trejus metus.

- Nors rašyti pradėjai seniai, baigęs mo-
kyklą pasirinkai politikos studijas. Kodėl? 

- Visada svajojau tapti politiku, tačiau, lai-
kui bėgant, supratau, kad šis tikslas manęs 
nebedomina. Kita vertus, džiaugiuosi pasi-
rinkęs šias studijas, nes patekau į nuostabią 
aplinką, susipažinau su žmonėmis, kurie mąs-
to panašiai, ir įgijau labai daug žinių. 

- Veikiausiai esi pirmasis lietuvių po-
etas, išgarsėjęs socialiniame tinkle. Ko-
dėl pasirinkai tokį kelią? 

Kūrybos  
apraišKos 
egzistuoja visur

Mantvydas Leknickas - 
kūrėjas iš socialinio tinklo

n Gimė 1989-04-15

n Studijavo politikos mokslus 

(Vytauto Didžiojo universitetas)

n Įkūrė reklamos 

agentūrą „Cocos“

n 2014 m. išleido poezijos 

knygą „Kniedytos mintys“

Dosjė

Mantvydas Leknickas vien socialiniame tinkle „Facebook“  
turi daugiau nei 48 tūkst. gerbėjų, o jo paties pastangomis 
išleistą knygą jau per pirmąją savaitę įsigijo 1500 skaitytojų

irmanto Sadarevičiaus nuotr.
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pažintis

- Socialiniai tinklai tėra nauja visuomenės 
komunikavimo forma. Anksčiau rašytojams su 
savo skaitytojais bendrauti buvo daug sunkiau 
- jie laiškus turėdavo atrašyti ranka, o šiandien 
visa tai galima padaryti mobiliuoju telefonu. 
Šiandieniniame pasaulyje nesinaudoti interne-
tu kūrėjui tolygu savižudybei - mes internete 
skaitome naujienas, sekame politikus, visuo-
menės veikėjus, stebime įvairiausias tenden-
cijas, todėl kūrėjas negali atsilikti ir savo kū-
rybą pateikti skaitmeniniu formatu. 

- Šiuo metu tavo paskyra „Facebook“ 
turi daugiau nei 48 tūkst. gerbėjų ir se-
kėjų. Ką tau reiškia tokie skaičiai? 

- Skaičiai nereiškia nieko daugiau, tik pa-
laikymą ir atsakomybę. Esu laimingas, kad 
mane seka daug žmonių, tačiau to nesureikš-
minu ir neskaičiuoju, kiek jų yra. Man kur 
kas maloniau žinoti, kiek skaitytojų įsigijo 
mano knygą ar parašė laišką su įžvalgomis, 
pastebėjimais bei interpretacijomis. Vėl gali-
ma grįžti prie politikos - gana kvailai skam-
bėtų, jei politikas nuolat minėtų tikslų už jį 
balsą atidavusių rinkėjų skaičių. 

- Tavo poezija, panašu, žavi labai skir-
tingus žmones. Ar tiesa, kad gavai laišką 
iš moters, kuri jau perkopė 70 metų?

- Taip, tik tai buvo ne laiškas, o įrašas ant 
mano „sienos“. Ji susikūrė „Facebook“ pa-
skyrą, kad galėtų parašyti smagią žinutę! Tai 
tiesiog neįtikėtina!

- Dažnas vis dar laiko lietuvius san-
tūria tauta, nemokančia sakyti pagyri-
mų. Ar daug sulauki žinučių ir laiškų iš 
savo gerbėjų?

- Visiškai nesutinku. Tiksliau, pritariu, 
kad toks įvaizdis egzistuoja, tačiau žinučių 
ir atsiliepimų sulaukiu nuolat! Dažniausiai 
gaunu laiškų su gana asmeninėmis detalė-
mis. Skaitytojai dalijasi savo gyvenimo pa-
tirtimis, kaip juos paveikia mano kūryba, 
sulaukiu klausimų, kaip pasielgti vienoje ar 
kitoje situacijoje. Stengiuosi atsakyti vi-
siems, tiesa, pastaruoju metu tai padaryti 
tampa vis sunkiau.

- Tave jau pradeda vadinti šių laikų 
Šekspyru. Malonus toks apibūdinimas? 

- Šis palyginimas mane glumina, tad sten-
giuosi jo vengti.

- Kokius autorius pats mielai skaitai?
- Vieni mėgstamiausių autorių - Ch.Bu-

kovskis, F.Beigbederis, Ė.M.Remarkas, 
E.Hemingvėjus bei F.S.Ficdžeraldas.

- Vis dar gretinami žodžiai poezija ir 
banalumas. Tai tėra klaidingas stereoti-
pas, atgyvenęs mąstymas ar kita?

- Žmonės, kurie dažniausiai vartoja žodį 
banalumas, - dažniausiai tėra nuobodos, slap-
čia komentuojantys internetinių naujienų 
portalų straipsnius ir turintys didelių komp-
leksų.

- Rašai apie moteris ir meilę, kaip 
išlikti nebanaliam?

- Jei kuri tai, ką išgyveni iš tikrųjų, bana-
liam tapti tiesiog neįmanoma. 

- Vis dėlto žmonėms tavo poezija bu-
vo kaip gaivaus oro pliūpsnis. Manai, jau 
pasiilgome romantikos, jausmingų eilių?

- Sunku pasakyti. Manau, visame pasau-
lyje ši tema niekada nebuvo pamiršta, o 
Lietuvoje apie tai kalbėti daug kas nedrįso 
dėl sovietinio režimo. Gal tai perėmė ir jau-
noji karta, kuri vis dar vengia atsiverti, kal-
bėti apie savo vidinį pasaulį bei pasirodyti 
„silpna“. 

- Dauguma tavo eilių tinklaraštyje 
rašytos ranka, kitos primena spausdini-
mo mašinėlės šriftą. Negaila, kad popie-
rinę knygą ir ranka rašytą žodį po tru-
putį naikina šiuolaikinės technologijos? 
Nemanai, kad spauda išnyks? 

- Manau, spauda neišnyks. Skaityti tik-
rą knygą yra nenusakoma laimė. Tai - in-
tymus prisilietimas prie rašytojo minčių. 
Skamba gana naiviai, tačiau skaitydamas 
knygas tą jausmą jaučiu pats. Grįžtant prie 
šiuolaikinių technologijų - tikiu, kad tai yra 
puikus kelias pasiekti skaitytoją, sudomin-
ti jį ir galiausiai „sugrąžinti“ prie popierinio 
varianto. 

- Baigei politikos mokslus, išgarsėjai 
kaip rašytojas, tačiau visi besidomintys 
verslu galėjo išvysti tave verslumo ska-
tinimo konferencijoje „Login 2015“. Esi 
dar ir verslininkas?

- Esu socialinių tinklų agentūros „Cocos“ 
įkūrėjas ir rūpinuosi prekės ženklų bei įmonių 
komunikacija „Facebook“. Šis darbas yra pa-
grindinis mano pragyvenimo šaltinis, kuria-
me, laimei, taip pat dominuoja kūryba! 

- Stereotipas, kad kūrėjo siela turi 
būti nevaržoma ir laisva? O gal politiko-
je ir versle kūrybos tiek pat kiek poezi-
joje?

- Būtent! Manau, kad kūrybos apraiškos 
egzistuoja visur! Jei žmogus dirba mylimą 
darbą, jei jis tai daro iš širdies ir įdeda visą 
save - tai tikrų tikriausia kūryba!

- Tai kas esi - verslininkas, politikas 
ar rašytojas?

- Nenoriu apsiriboti. Esu žmogus, kuriam 
pavyko rasti tai, kas mane daro laimingą!

l l l

kaip gi Tu - 
būdama tokia 
lengva, 
trapi, 
 
manyje tokia 
sunki esi? 
 
l l l

 
Pasilikdamas Tave nakty, 
pažadą daviau 
atėjus rytui, atiduot. 
Dar niekad nebuvau  
taip klydęs. 
Dar niekad nemaniau, 
kad galiu būti toks. 
Godus. 
 
l l l

 
išeitys ištirpsta, 
kai į tavo duris 
pasibeldžia Laisvė: 
plaukuose žiedai 
ir 
kvepiantys riešai. 

l l l

Vienintelis būdas paliesti Tavo lūpas - rašyti.
Ir tikėtis, kad skaitai. 
Ir tikėtis, kad skaitai garsiai. 

l l l

PASLAPTIS

ir kuris iš mūsų didesnis beprotis: 
 
aš - paleisdamas vėjais  
gautas progas 
 
ar gyvenimas -  
vis nesiliaujantis jas siuntęs?

M.leknicko eilės

Šiandieniniame 
pasaulyje 
nesinaudoti 
internetu kūrėjui 
tolygu savižudybei
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ŽvaigŽdės
Tendencijai - speciali Terminologija

Didelis amžiaus skirtumas, kai vyriškis vyresnis už damą, - praėjusių 

šimt mečių klasika. Šiuolaikinėje feminizmo ir emancipacijos epochos visuo-

menėje įsigali priešinga tendencija. Ir čia nėra nieko keista: plastinė chirur-

gija ir kosmetika padeda moterims atrodyti daug jaunesnėms, negu yra iš 

tikro, o rasti įdomių kandidatų tarp bendraamžių joms nėra labai lengva. 

Štai naujoji tradicija ir plinta, ir net įgyja savo terminologiją. Pavyzdžiui, 

jauną draugą priimta vadinti „berniuku žaisliuku“ („toyboy“), o moterims, 

kurių „specializacija“ yra jauni mylimieji, apibūdinti amerikiečiai sugal-

vojo pavadinimą „cougar“, kurį būtų galima versti kaip „plėšrūnė“.

Šių laikų tendencija, kai moteris renkasi gerokai 
jaunesnį vyrą, ne tik plinta, bet ir įgyja savo ter-
minologiją. Ypač tai populiaru tarp garsenybių.
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lyg serialo herojė 
Kortni KoKs (Courteney Cox, 51)

Reiškinys, kai moteris renkasi jaunesnį draugą, 

įgauna tokį mastą, kad apie jį yra kuriami serialai, - 

vienas iš jų, „Panterų miestas“ („Cougar Town“), 

sėkmingai rodomas jau šešis sezonus. Pagrindinio 

išsiskyrusios keturiasdešimt metės gražuolės vaid-

mens atlikėja Kortni Koks gyvenime yra daug kuo 

panaši į savo heroję. Jau filmuodamasi „Drauguose“ 

aktorė ištekėjo už 7 metais jaunesnio Deivido Arke-

to (David Arquette). Pora kartu gyveno daugiau kaip 

10 metų, o po skyrybų Kortni pradėjo susitikinėti 

su Džoniu MAKDeiDu (Johnny McDaid), grupės 

„Snow Patrol“ gitaristu, o jų amžiaus skirtumas yra 

12 metų. Pernai jie paskelbė susižadėję ir dabar ži-

niasklaida svarsto apie ruošiamas vestuves.

amžiaus skirTumo rekordininkė siuzan sarandon (susan sarandon, 68)
Viena iš amžiaus skirtumo rekordininkių - ak-torė Siuzan Sarandon. Jos draugas verslininkas DžonATAnAS BRiKlinAS (Jonathan Bricklin) jaunesnis 30 metų. Pora draugauja jau 5 metus, tie-sa, vis pasklinda kalbų, kad jie išsiskyrė.

pradėjo slėpTi savo 
mylimuosius 
Madona (Madonna, 57)

Į šeštą dešimtį įkopusi Madona 
pagal amžių atrodo puikiai ir iki šiol 
yra laikoma pasauliniu sekso simboliu. 
Kaip ir dera tokį įvaizdį turinčiai 
žvaigždei, ji susitikinėja tik su jaunais, 
ne vyresniais kaip 30 metų gražuolė-
liais, modeliais ir šokėjais. ne per se-
niausiai virė aistros dėl Brahimo Zai-
ba (Brahim Zaibat), vėliau jį pakeitė 
TiMoRAS STefenSAS (Timor 
Steffens). Metams bėgant, Madona 
vis rečiau afišuoja savo asmeninį gy-
venimą, todėl jau senokai nesirodė 
viešumoje su „berniukais žaisliukais“.
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Parengė Milda KUNSKAITĖ

Gandai apie 
vestuves 
Dženifer Lopes 
(Jennifer Lopez, 46)

18 metų skirtumas 
aktorei ir atlikėjai Dže-
nifer Lopes netrukdo 
susitikinėti su šokėju 
Kasperu smartu 
(Casper Smart). Pernai 
po pustrečių metų drau-
gystės pora išsiskyrė, 
bet gyventi vienas be 
kito nepajėgė. Jie nuo-
latos leisdavo laiką 
drauge ir dabar vėl yra 
pora. Netgi kalbama 
apie tuoktuves.

Keturių vaiKų mama ir 
jaunas meilužis 
HeiDi KLum (Heidi Klum, 42)

Pusnuogės Heidi Klum, atos-
togaujančios su jaunu meilužiu Vi-
tu ŠNabeLiu (Vito Schnabel), 
nuotraukos sukėlė didelį atgarsį vi-
suomenėje. V.Šnabelis už H.Klum 
jaunesnis 13 metų. bet ir anksčiau 
jis teikdavo pirmenybę gerokai vy-
resnėms damoms. Pavyzdžiui, vie-
na iš jo mylimųjų buvo 52 metų 
Demi Mur (Demi Moore).

amžiaus 
sKirtumas buvo 
27 metai 
Šeron stoun 
(sharon stone, 57)

Praėjusių metų pabai-
goje pasklido gandai, kad 

Šeron Stoun (Sharon Sto-
ne, 57) užmezgė romaną 

su aktoriumi DeiViDu 

DeLuiSu (David Delui-
se), kuris už ją yra jaunes-
nis 13 metų. bet tai jau 

nieko nestebina, nes 

ankstesnis aktorės širdies 

draugas modelis Martinas 

Mika (Martin Mica) buvo 

jaunesnis 27 metais.

Kartu Ketverius 
metus 
robin rait 
(robin Wright, 49)

buvusi Šono Peno (Sean 

Penn) žmona aktorė Robin 

Rait rado laimę su kolega 

beNu FoSteRiu (ben 

Foster), kuris jaunesnis už ją 

14 metų. iš pradžių visi kal-

bėjo apie poros sužadėtuves, 

paskui apie jų atšaukimą, bet 

juodu vis dar kartu jau ketve-

rius metus.
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StiliuS

Irina Šeik (Irina Shayk) 
pristatė  mados namų 
„Pronovias“ kolekciją 
Barselonoje

EPA-Eltos nuotr.
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Stefanas Rola (Stephanie Roland), Paryžius

Spindinti ir pakylėta

nuotaka
Kas diktuoja vestuvinių suknelių madas?  
Žinoma, garsiausi dizaineriai ir specializuoti 
mados namai. Bet renkamės pačios intuityviu 
įspūdžiu - patinka šis rūbas ar ne. Tad žvilgte- 
lėkime, ką ypatingai dienai 2015 metais  
siūlė ir siūlo mados kūrėjai.

StiliuS
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„YolanCris“, Barselona
EPA-Eltos nuotr.

Zuhairas Muradas (Zuhair Murad), ParyžiusElis Sabas (Elie Saab), Paryžius

Spindinti ir pakylėta

nuotaka



20 laisvalaikis 2 0 1 5  r u g p j ū č i o  2 1

Psichologijos kodas

Beveik kiekvieną kartą, kai pasigailime, 
kad pirkome daiktą, kurio mums iš tiesų 
nereikėjo, arba ėjome su drauge į kiną, 
užuot pamatę gerą baletą, nes ji labai 
prašė, patiriame psichologinę manipu-
liaciją. Tai reiškia, kad veikėme prieš sa-
vo norus, mintis, planus ar įsitikinimus 
vien dėl to, kad kitas žmogus rado mūsų 
silpnąsias vietas. Kas yra psichologinės 
manipuliacijos ir kaip jų išvengti „Lais-
valaikiui“ pasakojo psichologas Marius 
DaugeLavičius.

Ringailė Stulpinaitė

- Kas yra psichologinė manipuliacija?
- Tai yra bandymas paveikti kito žmogaus 

elgesį taip, kaip naudinga manipuliatoriui. Tai 
daroma iš savanaudiškų paskatų, žinoma. Jis 
pats galbūt niekuomet nesielgtų, kaip nori 
manipuliatorius, bet šis žino, kaip pasiekti 
savo, ir galiausiai silpnesnis žmogus elgiasi 
prieš savo valią, dažnai to nė nesuvokdamas. 
Manipuliacija veikia pagal tam tikras elgesio 
strategijas, naudojantis auka pasirinkto žmo-
gaus emocijomis.

- Ar galima išskirti kokias nors ma-
nipuliacijų rūšis?

- Psichologinis manipuliavimas gali turė-
ti tokią tarsi finansinę, moralinę, psichologi-
nę potekstę. Tai yra paslėptą dalyką, kuriuo 
ar dėl kurio yra manipuliuojama. Tokių rūšių 
yra begalė, tad visas išvardyti būtų sunku, o 
jos dar skiriasi ir naudojamomis technikomis. 
Tačiau galima išskirti du pagrindinius psicho-
loginių manipuliacijų blokus: sąmoningas ir 
nesąmoningas manipuliacijas. Didžioji dalis 

manipuliacijų ir yra nesąmoningos, tačiau pa-
sąmonėje tai fiksuojama kaip pasiteisinęs el-
gesio modelis kokiu nors konkrečiu klausimu. 
Tai - tos kasdienės, elementariosios manipu-
liacijos. Tarkime, mamai yra gerokai ramiau, 
kai sūnus būna namie ar iš vakarėlio grįžta 
kuo anksčiau. Ji to gali pasiekti meilikaudama, 
gąsdindama pavojais, apeliuodama į sąžinę, 
kad jos sveikata prasta, ar keldama kaltės 
jausmą, grasindama. Arba tėvai gali sakyti, 
kad jie vaiku taip rūpinosi, o šis pasirinko 
visai ne tą studijų kryptį, kurios jie norėjo. 
Tad dabar jis vadinamas nedėkingu ir privers-
tas jaustis kaltas. Kodėl jie tai daro? Todėl, 
kad jiems bus ramiau, kai viskas bus taip, kaip 
nori jie. Tai reiškia, kad tėvai kažkada išmoko, 
kad pagąsdintas vaikas jų klauso, ir toliau 
pasąmoningai vykdo manipuliacijas naudoda-
mi gąsdinimą. Sąmoningos manipuliacijos tai-
komos pardavimų, reklamos srityje, kai no-
rima sąmoningai paveikti žmones rinktis vie-
nas ar kitas prekes bei paslaugas. Tokios ma-
nipuliacijos taip pat gali remtis gundymu, 
gąsdinimu, pažadais ir panašiai.

- Kur su tokiomis manipuliacijomis 
susiduriame?

- Su nesąmoningomis susiduriame kasdien 
ir beveik visur, jeigu esame silpnesni už mani-
puliatorius. Tėvai manipuliuoja vaikais, vaikai - 

tėvais, ypač mažieji, kai nori, kad jiems ką nors 
nupirktų. Draugai ir kolegos taip pat dėl vienų 
ar kitų paskatų gali imtis manipuliacijos. Minė-
ta reklama ir pardavimai taip pat mus pasiekia 
kasdien, tad veikia ir jų manipuliacijos. Tik klau-
simas, ar mes joms pasiduodame.

- Kodėl joms pasiduodame?
- Manipuliacijoms pasiduoda ne visi žmo-

nės, o tie, kurie pasiduoda, gali padirbėti su 
savimi ir įgauti imunitetą. Kiekvieną pavasarį 
pasirodo reklamų apie erkes, kuriose nuolat 
gąsdinama. Žmones tai paveikia, jie perka vi-
sokius preparatus arba eina skiepytis. Taigi 
kiekviena manipuliacija veikia tuomet, kai 
žmogus turi silpnų vietų, kitaip tariant, myg-
tukų, kuriuos galima spaudyti ir manipuliuoti. 
Bet tą mygtuką žmogus jau turi pats, manipu-
liatorius silpnąja vieta tik naudojasi, o ne ją 
sukuria. Tarkime, jei žmogus linkęs jausti kal-
tę, prisiimti kaltę, juo lengviausia bus mani-
puliuoti sukeliant būtent kaltės jausmą. Jei 
žmogus neturi kaltės jausmo - tokia manipu-
liacija jo neveiks. Kitas galbūt yra savimyla, 

Psichologinės 
maniPuliacijos. 
Ar joms pasiduodate?

KonfliKtas 
irgi yra 
manipuliacijos 
įranKis
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Psichologijos kodas

juo manipuliuoti lengva gražbyliaujant, patai-
kaujant. Jei žmogus nėra toks naivus ir savi-
myla, jo meilikavimai taip pat neveiks. Trum-
pai tariant, kuo mažiau žmogus turi baimių, 
silpnų vietų, tuo mažiau jį veiks manipuliacijos. 

- Kaip suprasti, kad mumis bando ma-
nipuliuoti?

- Tai gana paprasta, tereikia pagauti tą mo-
mentą, kai elgiamės ne taip, kaip patys norime, 
ypač jei tai vyksta reguliariai. Tai visos situa-
cijos, pokalbiai, kai kas nors mus perkalbėjo, 
įtikino elgtis ne taip, kaip patys mąstome, no-
rime, esame suplanavę ir panašiai. O po to jau 
reikia žiūrėti, kokių silpnųjų vietų turime: esa-
me linkę jausti kaltę ar nepasitikime savimi, 

turime daug baimių ar lengvai pasiduodame 
meilikavimams ir t.t. Elementarus pavyzdys - 
kodėl vyrai sako moterims komplimentus, o 
šios dėl to tiesiog tirpsta? Todėl, kad kompli-
mentas irgi gali būti manipuliacijos įrankis, o 
moterų savivertė neretai būna žema. Kai sa-
vivertė pakils, komplimentas liks tik kompli-
mentu ir juo manipuliuoti nepavyks.

- Kaip to išvengti?
- Pirmiausia reikia ne pykti ant manipu-

liatoriaus ir nutraukti su juo ryšius, o šalinti 
savo silpnąsias vietas. Manipuliatorių per 
daug, visų atsikratyti nepavyks. Geriausia 
tiesiog įgyti imunitetą ir nebepasiduoti ma-
nipuliacijoms. Žmonės juk manipuliuoja daž-
nai net ne iš piktos valios, tad reikia mėginti 
atsekti tuos manipuliacinius elgesio šablonus 
ir išsiaiškinti, kuriuos silpnumo mygtukus 
mūsų sąmonėje kas nors paspaudžia. Norint 
išmokti išvengti manipuliacijų, reikia „skie-
pytis“ - iš anksto ruoštis galimai manipulia-
cijai. Jei žmogus yra perdėtai atsakingas, pa-
rei gingas ir jaučia, kad kolegos tuo naudojasi 
ir manipuliuoja užkraudami darbus, jam tie-
siog reikėtų išmokti šiek tiek aplaidumo, ap-
simesti nemokančiu kažko daryti, ir manipu-
liacijos baigsis. O tokius „skiepus“ reikėtų 
naudoti reguliariai.

- O jeigu kyla konfliktas, kai manipu-
liatorius pajunta, kad auka nebėra auka?

- Konfliktas irgi yra manipuliacijos įran-
kis. Jeigu žmogus bijo konfliktuoti, būtent 
sukeliant konfliktus juo manipuliuoti ir bus 
patogiausia bei lengviausia. Tokiu atveju tas 
žmogus, kuris yra auka, turėtų pamėginti ei-
ti į konfrontaciją pats, pabandyti sukelti konf-
liktą. Tad išvengti manipuliacijų reikia ne ta-
da, kai mumis manipuliuojama, o iš anksto, 
lyg gautume skiepą nuo gripo. Kai žmogus 
neturi psichologinių problemų, manipuliuoti 
juo beveik neįmanoma.
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Savaitgalį nediduką Karklės kaimą pajū-
ryje okupavo tūkstančiai gyvos muzikos ir 
laisvės ištroškusių entuziastų - čia šeštąjį 
kartą griaudėjo „KarKlė 2015 live MuSic 
Beach“ festivalis. Organizatoriai pasisten-
gė, kad muzika būtų įspūdinga, laisvalaikio 
pramogos kuo įvairesnės ir išskirtinės, o 
buitis apgalvota ir sutvarkyta. Tereikėjo ge-
ro oro, kuris šįkart toks ir buvo.

Nuo maudynių iki vestuvių

Nuo pat penktadienio ryto, kai buvo atver-
ti vartai į palapinių miestelius bei parkingo zo-
nas, pradėję rinktis festivalio dalyviai, pasista-
tę palapines, skubėjo išsimaudyti jūroje. Pajū-
ryje daugelis ne tik atsigaivino, bet ir apsilankė 
„Beach Stage“. Festivalio svečiai turėjo gali-
mybę išbandyti gausų originalių pramogų aruo-
dą. Dalis drąsuolių maudėsi raudonų kamuo-
liukų baseine, lakstė krakmolo prisotinto van-
dens paviršiumi, leidosi „Zip line“, pynė gėlių 

vainikus, puošėsi laikinosiomis tatuiruotėmis, 
užsisakė „festivalinį“ makiažą ir net... tuokėsi! 
Nors festivalyje išduotas vestuvių liudijimas 
galiojo tik šį Žolinių savaitgalį ir tik Karklės 
kaime, ne vienas taip nusprendė išbandyti sa-
vo jausmus antrajai pusei. Jau tradiciškai ren-
giamas Hipių turgelis taip pat priviliojo gausy-
bę festivalio lankytojų, ypač merginų.

Ekstazė nuo „Rudimental“ šou

Pirmąją festivalio dieną, kai penkiose festi-
valio scenose pasirodė per 20 atlikėjų, vainika-
vo po vidurnakčio pagrindinėje scenoje pasiro-
dę festivalio „hedlaineriai“ - britų „drum&buss“ 
grupė „Rudimental“. Viena geidžiamiausių gru-
pių pranoko visus lūkesčius. Scenoje vyko ti-
kras muzikos šou, kurį sukūrė net 12 žmonių: 
klavišininkai, gitaristai, būgnininkas, keturi vo-
kalistai, pučiamųjų orkestras ir net mažametis 
reperio DJ Locksmith sūnus! Čia įvyko magiš-
kas atlikėjų ir publikos bendravimas. Gerbėjų 
minia atmintinai mokėjo hitais tapusių dainų 
žodžius, šoko, kai kurie net verkė bei rankomis 
suformavo tūkstančius „širdžių“, skambant dai-

nai „Feel The Love“. Galiausiai scenoje užge-
sus šviesoms, tikrą ekstazę patyrusi publika 
muzikantus kvietė grįžti ir ji gavo, ko labiausiai 
buvo troškusi, - žymiąją „Waiting All Night“. 
Net sunku apsakyti, kas tuo metu dėjosi maža-
jame Karklės kaime! „Rudimental“ narys Piers 
Aggit taip pat džiaugėsi malonia festivalio 
atmosfera ir publika: „Neįtikėtina, kad visi jie 
atmintinai mokėjo žodžius.“

aktyvaus laisvalaikio iniciatyva

Visą savaitgalį įvairiose festivalio erdvėse 
vyko judesys. Čia buvo rengiamos „kosminio“ 
tinklinio bei burbulinio futbolo varžybos, par-
kūrininkų šou, rytinės mankštos, šokių pa-
mokos bei kitos aktyvios pramogos. Vėliau 
poilsiaujantieji paplūdimyje galėjo išsimaudy-
ti putose bei dalyvauti didžiausioje Pabaltijo 
apsikabinimo akcijoje. Lankytojų pagyrų su-
laukė ir maitinimo zona „Pasaulio virtuvės“. 
Nors populiariausio patiekalo titulą „nugvel-
bė“ suvožtinis, dažno rankose taip pat buvo 
matyti kiniško maisto dėžutės bei plovas.

Parengė Vaida Andrikonytė

„Karklė 2015“: 
įspūdinga muzika, tobulas oras ir išskirtinės pramogos

Pramogos
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Pramogos

Karklėje apsilankė per 12 tūkst. festivalio lankytojų
A. Pelakausko nuotr. („Fotopolis.lt“)

Festivalio lankytojai 
spinduliavo gera nuotaika



Pramogos
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Plokšteles nuo ryto iki kito ryto vienas kitą 
pakeisdami suko didžėjai, tarp jų  - ir „Radistai“

Muzika, šviesų efektai, intensyvus ritmas užbūrė festivalio svečius

„Karklė 2015“ naujovė - net 8000 žmonių vienu metu galėjo 
klausytis muzikos įvairiose dengtose erdvėse po stogu

A. Pelakausko nuotr. („Fotopolis.lt“)

Organizatoriai 
pasirūpino ir poilsio...

...ir įvairių atrakcijų 
zonomis LAUKIAME JŪSŲ

Profesionalus tekstilės, odinių ir kailinių gaminių taisymas
Tekstilės drabužių siaurinimas, platinimas,  

lenkimas ilginant arba trumpinant

Odinių ir kailinių drabužių siaurinimas, trumpinimas, įplyšimų taisymas

Trikotažo gaminių taisymas

Pamušalų keitimas

Dekoratyvinių lopų prisiuvimas

Kišenių taisymas

Užtrauktukų, jų galvučių keitimas

Pramogos

Publiką iš proto vedė viena geidžiamiausių 
pasaulio grupių - britai „Rudimental“

Žavingoji 
„Rudimental“ 

vokalistė
Išskirtinio dėmesio sulaukė DJ LocksmithA. Pelakausko nuotr. („Fotopolis.lt“)
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kas yra Trikingas?

Trikingas (Martial Arts Tricking) - laisvo 
stiliaus akrobatinis sportas, kuris remiasi ko-
vos menų technikomis ir gimnastikos ele-
mentais. Kai kuriems triukams atlikti yra 
naudojami nunčiakai (dvi trumpos lazdos, su-

jungtos virve ar grandine) ar lazdos. Norint 
atlikti sudėtingus akrobatinius triukus gražiai 
ir teisingai, reikalingas ilgalaikis fizinis bei 
psichologinis treniravimasis. Trikinti gali iš-
mokti kiekvienas norintis, nesvarbu amžius, 
kūno sudėjimas bei lytis. Kadangi tai naujas 
judėjimas, griežtų taisyklių jis neturi, o šio 

sporto atstovai bet kokį sugalvotą triuką ga-
li vadinti trikingo elementu. Kai kurie triukai 
jau taikomi pagrindiniams trikingo elemen-
tams ir yra priskiriami šiai sporto šakai. Triu-
kus sportininkai gali atlikti vieni, gali kurti 
grupines kompozicijas pagal muziką ir reng-
ti pasirodymus. 

Truputis istorijos

Dar praėjusio amžiaus viduryje, maždaug 
5-6 dešimtmečiais, kovos menuose, ypač taik-
vando, pradėta naudoti daugiau sudėtingesnių 
ir akiai gražesnių elementų - akrobatinių šuo-
lių, spyrių, ore atliekamų sukinių ir panašiai. 
Visa tai davė pradžią naujam reiškiniui - tri-
kingui, kuris kaip atskira sporto šaka pradė-
jo plėtotis tik šio amžiaus pradžioje. Trikingas 
neretai pavadinamas interneto fenomenu, nes 
jo atsiradimui nemažą įtaką padarė interneto 
svetainė „YouTube“. 2003 m. populiarėjant 

Maišantis skirtingoms sporto šakoms 
vis dažniau atsiranda naujų. Sparčios 
informacijos sklaidos amžiuje jos greitai 
išpopuliarėja visame pasaulyje. Vienas 
iš tokių sportų - neseniai atsiradęs tri-
kingas, nemažą entuziastų būrį jau tu-
rintis ir Lietuvoje. Kokia tai sporto šaka 
ir kaip ji atsirado, pasakojo asociacijos 
„Ekstremalūs kovos menai“ prezidentas 
AndriuS BLiuMBErgAS. Andrius Bliumbergas

sveikas miestas

Trikingas -
naujas sportas ekstremalams 

šiai svetainei, viso pasaulio trikeriai joje skel-
bė vaizdelius iš treniruočių, demonstravo 
naujus elementus ir savo galimybes. Tai pri-
sidėjo prie greito šio sporto išpopuliarėjimo 
pasaulyje. 

Trikingas Lietuvoje

Nors tai visiškai naujas judėjimas, Lietu-
voje trikingas taip pat yra subūręs nemažą 
entuziastų būrį bei sparčiai populiarėja. Dau-

giausiai prie to prisideda asociacija „Ekstre-
malūs kovos menai“. Pagrindinis asociacijos 
tikslas - skatinti sveiką gyvenseną ir jaunimo 
užimtumą. Ši asociacija užsiima Lietuvoje 
mažai dar kam žinomu trikingu. Suburta ko-
manda atlieka pasirodymus viešoje erdvėje, 
miesto šventėse ir ruošiasi atstovauti Lietu-
vai trikingo čempionatuose. Šiuo metu treni-
ruojamės parkuose, tose vietose, kur nupjau-
ta žolė, minkšta pieva. Atliekame kovos me-
nų improvizacijas.

sveikas miestas

Kiekvieną sekmadienį Gedimino prospekte vyksta  

VšĮ „Sveiko miesto“ organizuojamo projekto  

„Sekmadienis – sporto diena“ 

renginiai. Vasaros sekmadieniais nuo 14 val.  

per šį renginį galite išvysti ir asociacijos  

„Ekstremalūs kovos menai“ sportininkų pasirodymus.

Kai kuriems trikingo elementams atlikti 
naudojamos lazdos ar kitos priemonės

„Ekstremalūs kovos menai“ nuotr.

Nemenko fizinio pasirengimo reikalaujantis trikingas  
paremtas kovos menų technikomis ir gimnastikos elementais

Stasio Žumbio nuotr.

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Kur gera gyventi? Gal Kuveite?!

Rojus milijonui gyventojų

l Vestuvių proga jaunieji iš valstybės 
gauna dovaną - 250 tūkst. dolerių (kituose 
šaltiniuose nurodomi kiti skaičiai).

l Gydytojo arba mokytojo atlyginimas - 
15 tūkst. dolerių (reikia pasakyti, kad vietos 
gyventojai paprastais gydytojais nedirba, o 
užima vadovaujamus postus).

l Vietos gyventojams žemė kainuoja ska-
tikus, 250 tūkst. dolerių paskolą galima gau-
ti už nulines palūkanas. Greičiausiai pusė pa-
skolos po 5-10 metų bus dovanota.

l Medicina ir švietimas yra nemokami.
l Jei norite mokytis užsienyje, vyriausy-

bė apmokės jūsų skrydį, studijas ir dar išmo-
kės 2000 dolerių dydžio stipendiją.

l Jei kuveitietis susirgo ir jo neįmanoma 
išgydyti namuose, vyriausybė sumokės už 
gydymą bet kurioje šalyje, taip pat apmokės 
visas lydinčių giminaičių išlaidas.

l Vaiko pašalpa yra 200 dolerių, ji moka-
ma, kol mažyliui sukanka 26 metai.

l Pašalpa išsiskyrusiai moteriai  - 1400 
dolerių per mėnesį, kol ji ras darbą.

l Minimali pensija - 3000 dolerių.
l 2007 m. vyriausybė piliečiams dovano-

jo paskolų, kurių bendra suma siekia 1 mlrd. 
dolerių.

l Kartais čia tiesiog dalijami pinigai, pa-
vyzdžiui, švenčiant nepriklausomybės 50-me-
tį visiems buvo išdalyta po 3500 dolerių.

l Pernai visi norintieji galėjo visus metus 
nemokamai gauti pirmos būtinybės produktų 
(ryžių, aliejaus, vištienos ir t.t.).

l Mėnesinis priedas už mokslo laipsnį: 
magistro - 700 dolerių, daktaro - 1400 dolerių.

l Vienkartinė išmoka mokytojams už sta-
žą - 18 mėnesių atlyginimo dydžio. Vyrams - 
už 30 metų nepertraukiamo stažo, moterims - 
25 metus.

aptarnauja beteisiai svetimšaliai

Visos šios gėrybės skiriamos tik Kuveito 
piliečiams. 70 proc. šalies gyventojų - betei-
siai svetimšaliai darbininkai, kurie aptarnau-
ja „auksinį milijoną“. Gauti pilietybę beveik 
neįmanoma. 80 proc. kuveitiečių dirba vals-
tybės tarnyboje, likusieji - už didelius pinigus 
komercinėse bendrovėse. Visos užsienio 
bend rovės Kuveite pagal įstatymus privalo 
įdarbinti tam tikrą procentą vietos gyventojų 
(kaip ir Saudo Arabijoje, Omane ir Bahreine) 
ir mokėti jiems nemenkus pinigus. Atvykėliai 
darbininkai gyvena atskiruose kvartaluose - 

yra egiptiečių, indų, europiečių kvartalų. Tar-
kime, indas negali apsigyventi name, kuriame 
gyvena europiečiai, skelbimuose visada tiks-
liai nurodoma, kas gali pirkti arba išsinuomo-
ti butą konkrečiame name, pavyzdžiui, tik 
amerikiečiai ir europiečiai.

kuveitiečių pramogos

Pagrindinė sočių kuveitiečių pramoga - 
automobiliai. Galima nusipirkti visureigį ir 
šokinėti per smėlio kopas arba sportinę ma-
šiną sudaužyti į stulpą. Kuveitiečiai labai sto-
ri, nes valgis - taip pat viena iš negausių pra-
mogų. Turizmas šalyje nėra išplėtotas, gauti 
turistinę vizą apskritai vargu ar yra įmanoma. 
Žiemą čia pučia labai stiprūs šalti vėjai, o va-
sarą tvyro karštis, siekiantis 50 laipsnių. Be 
to, griežtai draudžiama vartoti alkoholį. Ku-
veite nėra įdomių istorijos paminklų, ypatin-
gų tradicijų. Kuveitas - didžiulis prekybos 
centras dykumos vidury šalia nešvarios tuš-
čios jūros. Bet pilnas pinigų.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Kuveitas - viena turtingiausių pasaulio 
šalių, „besimaudanti“ naftoje. Čia gyvena 
3,5 mln. žmonių, šalies piliečiai yra vos 
milijonas iš jų. Tam auksiniam milijonui 
ir paskirstomos iš naftos gaunamos paja-
mos. Kartais pinigai šalies gyventojams 
tiesiog dalijami.

Įdomybės
Gauti turistinę vizą į 
 Kuveitą labai sunku

EPA-Eltos nuotr.

Milijoną kuveitiečių aptarnauja daugiau 
kaip 2 milijonai beteisių svetimšalių
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rubriką pristato „Gaumina“
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Ar internetinės pažinčių programėlės gali iš-
matuoti jūsų širdies plakimą ir suprasti, koks 
žmogus sukėlė teigiamas emocijas? Kaip spal-
vos gali apsaugoti nuo rimtų ligų? Ar vaikai 
didmiesčius mato kitaip ir kaip norėtų juos pa-
keisti? Atsakymus į šiuos klausimus rasite čia.

Vietoj išVadų
n Gera reklama gali tapti tiek paprasčiausia 

istorija, tiek sudėtingas mechaninis įrenginys.

 El.reklama: ką gali gera reklama
internetas

antrą pusę išsirenka širdis 

Kas?
„T3“.

Kokia situacija?
Mobilioji programėlė „Tinder“ lei-

džia kiekvienam iš mūsų susirasti ant
rąją pusę daug greičiau nei bet kada 
anksčiau. Tereikia pažiūrėti į atsitikti-
nai parodytą nuotrauką ir atsakyti, ar 
tau patinka šis žmogus. Jei abu spuste-
lėsite „taip“, galite bendrauti toliau. Ta-
čiau ar įmanoma dar labiau supapras-
tinti procesą?

Ką padarė?
„T3“ komanda būtent tai ir padarė. 

Jie tvirtina, kad pasirinkdami naudo-
jatės ne širdimi, o protu, tad jų patobu-
linimas atrodo taip: parodoma atsitik-
tinė nuotrauka, „Apple“ laikrodis ma-
tuoja širdies ritmą ir pagal tai supran-
ta, kokias emocijas sukėlė ką tik maty-
tas žmogus. Na ir jei abiejų emocijos 
buvo identiškai teigiamos  galite ruoš-
tis pasimatymui.

rezultatai?
Programėlė dar nepasirodė, o prista-

tomasis vaizdo klipas jau peržiūrėtas 
daugiau nei 50 tūkst. kartų.

https://goo.gl/uHoaZJ
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 El.reklama: ką gali gera reklama
internetas

kaip miestą pakeistų vaikai? 

Kas?
„Lego“.

Kokia situacija?
Pietryčių Azijoje įsikūrusiame mieste-

valstybėje Singapūre gyvena beveik 5 mln. 
žmonių. „Lego“ tvirtina, kad nuolat au-
gantį didmiestį kuria tie žmonės, kurie 
kadaise patys žaidė kaladėlėmis ir svajojo, 
kad jų idėjos taptų realybe. Tad kodėl ne-
paklausus vaikų, kaip miestą pakeis jie?

Ką padarė?
Įrengė žaidimų kambarį, kurio cent-

re iš kaladėlių pastatytas Singapūro 
muliažas. Mažyliams leista keisti, 
griauti ar pristatyti naujų objektų. Vie-
ni vietoj dangoraižių konstravo parkus, 
kiti šunų vedžiojimo aikšteles. Buvo ir 
tokių, kurie šalia biurų pastatų prilipdė 
gyvenamuosius namus ir komentavo: 
„Tėtis neturi laiko, bet jei namai būtų 
arčiau darbo, matytume jį dažniau.“

rezultatai?
Atrakcijoje dalyvavo vos keli vaikai, 

tačiau visa tai užfiksavęs vaizdo klipas 
jau įgauna pagreitį. Juo dalijasi ne tik 
mamos ir tėvai, bet ir rimti rinkodaros 
dienoraščiai.

https://goo.gl/eG5yvq

spalvota druska 

Kas?
„Grey“.

Kokia situacija?
Pasaulio sveikatos organizacija reko-

menduoja per dieną sunaudoti 4-5 g drus-
kos. Tačiau mes vidutiniškai sunaudoja-
me 8-15 g. Socialiai atsakinga reklamos 
agentūra „Grey“ nusprendė pakeisti situa-
 ciją į pagalbą pasitelkusi... spalvas.

Ką padarė?
Pagrindinė jų idėja - žmonės druskos 

į maistą beriasi daugiau, nes balta spal-
va neleidžia suvokti kiekio - paprasčiau-
siai nematome. Įvairiausiomis spalvomis 
nudažyta druska pardavinėta prekybos 
centruose ir pristatyta masinėse žmonių 
susibūrimo vietose. Taip pat specialiose 
palapinėse buvo galima pasidaryti medi-
cinos tyrimus ir gauti prieskonio indelį 
dovanų.

rezultatai?
Kompanijos atstovai teigia, kad vien 

per radiją ir televiziją informavo dau-
giau nei 18 mln. žmonių. „Facebook“ 
tinkle per dvi dienas pasiektas dar mili-
jonas internautų, o „Twitter“ kompanijos 
raktažodis pateko į populiariausių topus.

https://goo.gl/C0qlvb
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SportaS naujokamS

l Nesvarbu, kokį sportą pasirinksite, ak-
tyviau judant labiau prakaituojama. Kosmeti-
kos priemonės, ypač pudra, susimaišiusios su 
prakaitu, gali užkimšti poras ir tapti spuogelių 
ar alerginių išbėrimų priežastimi, tad prieš 
einant sportuoti reikia švariai nuvalyti makia-
žą. Tai galima padaryti drėgnomis servetėlė-
mis, geriausia su drėkinamosiomis medžiago-
mis, kad dažnai jas naudojant oda neišsausėtų. 

l Prieš rytinę mankštą veidą patepkite 
drėkinamuoju kremu. Jei treniruojatės lauke, 
naudokite kremus nuo saulės su SPF (saulės 
apsaugos faktorius), kuris turi būti ne mažes-
nis kaip 15. Jei vis dėlto norite, kad veido oda 
atrodytų gražiai net ir sportuojant, naudokite 
BB kremą (drėkinančiomis, saugančiomis nuo 
saulės savybėmis pasižymintis kremas, kuris 
turi prie odos prisitaikantį ir natūraliai atro-
dantį atspalvį). Jo konsistencija neapsunkina 
veido ir neužkemša porų. Sportuojančios mer-
ginos BB kremą, turintį SPF apsaugą, gali nau-
doti ir kaip įprastą apsauginį kremą nuo saulės. 

l Po treniruotės veidą reikėtų nuplauti 
vandeniu, sudrėkinti toniku. 

l Po kiekvienos treniruotės ar apsilan-
kymo baseine galvą trinkti būtina. Sportuo-
jant prakaituoja visas kūnas, plaukų šaknys  - 
taip pat. Dulkės nusėda ant plaukų, o susi-
maišiusios su prakaitu jos gali užkimšti gal-
vos odos poras. To pasekmės - pleiskanos, 
maži pūlingi spuogeliai, niežulys. Visiems 
plaukų tipams rekomenduojami šampūnai, 
kurių pH būtų neutralus. Tokiu šampūnu ga-
lima trinkti galvą kasdien, jis nedirgins galvos 
odos. 

l Kasdienis plaukų džiovinimas ilgainiui 
turi nemalonių padarinių - galiukai ima šako-
tis, plaukai lūžinėja, praranda blizgesį ir pa-
našiai. Geriausia būtų, ištrinkus galvą, plau-
kus patepti balzamu, bet dėl riboto laiko klu-
be kiekvieną kartą to padaryti nepavyksta. 
Todėl rekomenduojama naudoti specialias 
priemones, padengiančias plauką plėvele ir 
saugančias nuo karščio. Džiovintuvu džiovi-
nami labiausiai kenčia plaukų galiukai. Būtent 
jiems apsaugoti tinka įvairios nenuplaunamos 
priemonės. Jei vis dėlto kelias minutes turi-
te, naudokite vienos minutės balzamus ar 
kaukes. 

Dažna moteris savo figūrą dailina sporto klube ar treniruojasi lauke. Po kurio laiko ak-
tyvios moterys gali pastebėti, kad jų oda ir plaukai atrodo prasčiau. Dažnai taip nutin-
ka, nes kiekviename žingsnyje gražios norinčios išlikti moterys tiesiog pamiršta, kad 

sportuojančioms moterims galioja kelios paprastos odos ir plaukų priežiūros taisyklės. 
Keletas specialistų patarimų sportuojančioms

Kaip pasirūpinti 
oda sportuojant?

maratonininkė, 2011 m. olimpiados 
dalyvė Diana lobačevskė:

Bėgimas ir kosmetika man atrodo vi-
siškai nesuderinami dalykai. Per dau-
giau nei 2 valandas trunkančias treni-
ruotes turiu nubėgti 42 km, patikėkite, 
po tokio krūvio joks makiažas gerai ne-
atrodys. Be to, sportuojant reikia koncen-
truotis į tai, ką darai, - byrantis tušas ar 
poras užkemšanti pudra neturi blaškyti 
dėmesio. Todėl pati sportuodama niekada 
nesidažau. Žinoma, treniruojuosi lauke, 
tad oro sąlygos, įvairios temperatūros 
sveikatos odai nesuteikia. Stengiuosi 
puoselėti savo odą, visuomet naudoju nuo 
saulės apsaugančius kremus, vasarą sau-
są odą stengiuosi drėkinti. Labai svarbu 
puoselėjant odą režimas, mityba, vanduo 
ir, žinoma, sportas.   

komentaras

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Žaisti nuo mažumės

Golfas - be galo daug įvairių dalykų 
apimantis sportas: nuo istorijos iki eti-
keto ir įvairiausių žaidimo technikų. Jei-
gu norima, kad vaikas žaistų golfą ne 
tik mėgėjiškai, šio žaidimo paslapčių jį 
reikia mokyti kuo anksčiau. Pastebėta, 
kad kuo ankstesnio amžiaus vaikas pra-
deda žaisti golfą, tuo geresnių rezultatų 
jis  pasiekia.  Sostinių  golfo  klube  pir-
muosius, dar vaikiškus smūgius atlieka 
net dvimečiai, o klubo organizuojamose 
stovyklose ir golfo mokykloje „Pipiras“ 
vaikai gali mokytis nuo 7 metų. 

SportaS naujokamS

Tėvai, ieškodami savo atžaloms smagios 
veiklos ir būrelių, vis dažniau renkasi to-
kias veiklas, kuriose būtų derinamas ne 
tik sportas, bet ir intelektinė veikla, as-
menybės ugdymas. Puikiausia tokio tipo 
pramoga - golfas. Apie tai, kodėl vaikams 
tinka ir patinka žaisti golfą ir kuo šis spor-
tas patrauklus, „Laisvalaikiui“ pasakojo 
Sostinių golfo klubo generalinio direkto-
riaus pavaduotojas Tomas Pranevičius.

Golfo turnyrai ir varžybos

Sostinių  golfo  klubas  ir  aikštynas 
yra pirmasis profesionalus klubas Lie-
tuvoje. Čia stovyklose ar golfo mokyk-
loje „Pipiras“ pasimokę vaikai gali da-
lyvauti  golfo  varžybose,  Lietuvos  ir 
tarptautiniuose turnyruose, čempiona-
tuose. Berniukai ir mergaitės gali var-
žytis atskirose amžiaus grupėse: U21 
(žaidžia  jaunuoliai,  kurie  yra  jaunesni 
nei 21 metų), U18, U15, U12 ir U9. Per-
nai  vykusiame tarptautiniame čempio-
nate  jauniausiam  dalyviui  Normanui 
Pranevičiui buvo vos 6-eri.

asmenybės lavinimui

Golfas  neatsitiktinai  vadinamas 
džentelmenų žaidimu, nors čia žaidžia 
ir moterys.  Tad  tiek  berniukai,  tiek 
mergaitės, žaidžiantys Sostinių golfo 
klube, mokomi gražiai elgtis, laikytis 
bendravimo  ir  žaidimo etiketo, nesi-
juokti  iš  kito  nesėkmės,  pasveikinti 
su pergale ir t.t. Šios taisyklės vėliau 
labai  praverčia  ir  gyvenime,  vaikai 
tampa pakantesni vieni kitiems, kul-
tūringi.

Parengė Ringailė StulPinaitė

Profesionalūs mokymai

Sostinių  golfo  klube  nuo mažens 
žaidžiantys vaikai turi galimybę lanky-
ti „Žalios kortelės“ kursus. Juos išlai-
kiusieji  su  šia  kortele  gali  žaisti  visą 
gyvenimą visuose aikštynuose. Taip pat 
mokymus vedantys profesionalūs tre-
neriai suteikia žinių apie golfo etiketą, 
taisykles,  tinkamą  aprangą,  žaidimo 
priemonių bei komplektavimo pasirin-
kimą, moko žaidimo paslapčių ir rengia 
turnyrams.

Golfas  -
ne tik suaugusiesiems

sostinių golfo klubas atviras 
vaikams 

l Golfo stovyklos trunka 7 dienas 

ir yra skirtos 8-14 metų vaikams. Stovyk-

lų metu  vaikai  ne  tik  susiranda  naujų 

draugų ir smagiai leidžia laiką, bet ir iš-

klauso „Žalios kortelės“ kursus, prakti-

kuojasi smūgiavimo technikos, ridenimo 

ir kitų su golfo kultūra susijusių dalykų.

l Golfo mokykloje „Pipiras“ lau-

kiami vaikai nuo 5 metų. Pamokos vyks-

ta du kartus per savaitę. Per jas vaikas 

išmoksta:  golfo  technikos  subtilumų, 

etiketo, strategijos, žaidėjų bendravimo 

etikos,  golfo  psichologijos. Vienos  pa-

mokos kaina - 8,3 Eur.
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l Pirmasis profesionalus Sostinių 
golfo klubas Lietuvoje kviečia su 
golfu susipažinti iš arčiau ir išmokti 
šio sporto paslapčių. 
l Adresas: tarp Vilniaus ir 
Kauno - Pipiriškių k.,  
Pastrėvio sen., Elektrėnų sav. 
l Daugiau informacijos ir žemėlapis 
su tiksliomis koordinatėmis -  
www.capitals.lt.
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KAS? „Galvė Jazz 
fiesta 2015“.

Nuo 2008 metų rengiama 
„Galvė Jazz fiesta“ sugrįž-
ta ir šiemet. Tai džiazo 
vakarai plaukiančiame 
„Galvės“ laive, kuriame 
koncertuoja garsiausios 
Lietuvos džiazo žvaigždės 
ir svečiai iš užsienio. Šį 
kartą pasirodys Laura 
Budreckytė, Kristina 
Svolkinaitė, Ieva Paniu-
laitytė, Girmantė Vaitkutė 
ir kiti.

KUR? Karališkojo sodo 
prieplauka, Karaimų 
g.57, Trakai.
KADA? Rugpjūčio 22 d. 
19.30 val.
UŽ KIEK? 18 Eur.

Džiazo 

Per Jonines startavęs 
Andriaus Mamontovo 
vasaros koncertų turas 
„Degančios akys“ jau 
aplankė penkiolika Lie-
tuvos vietovių. Šį sa-
vaitgalį atlikėjo gerbėjų 
dar laukia išskirtinis 
turo koncertas Nidoje. 
Anot A.Mamontovo, 
taip jau sutampa, kad 
Nidoje jam dažnai ten-
ka groti vasaros pabai-
goje, tad ir šįkart kon-
certas šiame kurorte bus 
pilnas prabėgusios va-
saros nuotaikų bei taps 
puikiu būdu užbaigti 
vasarą.

KUR? Pajūrio stadio-
nas, Nida.
KADA? Rugpjūčio 21 d.
UŽ KIEK? 18 Eur.

KAS? Andriaus Mamontovo naujausio albumo 
„Degančios akys“ pristatymo koncertinis turas.

MELoMaNaMS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

KAS? NIKE Moterų 
bėgimas 2015.

Tai trečiasis naktinis mote-
rų bėgimo renginys Lietuvo-
je, vykstantis daugelyje pa-
saulio miestų. Šis bėgimas 
kitoks - jame svarbu ne tik 
įveikti distanciją, bet ir ge-
rai praleisti laiką. Žadama, 
kad kiekviena dalyvė rengi-
nyje pasijus laukiama ir 
ypatinga.

KUR? Vilniaus centras.
KADA? Rugpjūčio 22 d. 
19 val.
UŽ KIEK? 15 Eur.

MoTERiMS

Girmantė Vaitkutė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

REkoMENDuoja Ką veikti savaitgalį?
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KAS? „Muzika ir meditacija“, 
fortepijono rečitalis.

Koncerte fortepijono skambesiu klausy-
tojus užburs jauna pianistė Gabija 
Rimkutė. Ji įsitikinusi, kad šiuolaiki-
nio menininko misija - suteikti klausy-
tojams dvasinio peno. Neatsitiktinai 
vakaro programai pasirinko kompozi-
torius, muzika paliečiančius esminius 
gyvenimo klausimus: žmogaus egzisten-
cijos prasmę, būties laikinumą amžiny-
bės kontekste. Pasak pianistės, visi kū-
riniai vienaip ar kitaip susiję su sielos 
terapija, todėl koncerte būtinai atrasite 
kažką artima sau.

KUR? Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilniaus 
g.30, Vilnius.
KADA? Rugpjūčio 22 d. 21 val.
UŽ KIEK? 8-12 Eur.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Redakcijos archyvo nuotr.

KAS? „Senamiesčio 
bagažinių turgus“.

Nors „Bagažinių turgaus“ idėja nėra ori-
ginali, pirmą kartą inicijuojama Klaipė-
doje. Čia laukiami visi, kurie nori par-
duoti, išmainyti ar dovanoti nebereikalin-
gus daiktus: knygas, paveikslus, CD, vi-
nilines plokšteles, batus, šviestuvus, skry-
bėles, aksesuarus, baldus, laikrodžius, 
meškeres, virtuvės rakandus, drabužius, 
gėlių vazas, žaislus, dviračius, sporto in-
ventorių ir kitą nenaudojamą „amunici-
ją“, kuri ieško naujų namų ir šeimininkų.

KUR? Senojo turgaus mašinų stovė-
jimo aikštelė, Turgaus a. 5, Klaipėda.
KADA? rugpjūčio 23 d., 10-15 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

 SMALSIEMS

KAS? Konkūrų varžybos „Eksperto taurė“.

Šiemet „Eksperto taurės“ varžybose startuos apie 150 komandų. Aštuoniose konkūrų rung-

tyse varžysis žemaitukų, trakėnų, Lietuvos jojamųjų, hanoverių, Baltijos hanoverių, olden-

burgų ir kitų veislių žirgai. Pirmosios varžybų dienos pertraukų metu svečiai galės stebėti 

važiavimo kinkiniais, šetlando veislės ponių konkūrų parodomąsias programas, o antrąją 

dieną azartiškiausių žiūrovų lauks žirgų lygiosios lenktynės. Šios konkūrų varžybos ypatingos 

tuo, kad jose jau daugiau nei tris dešimtmečius varžosi tik Lietuvoje gimę ir išauginti žirgai.

KUR? Lietuvos žirgynas, Žirgų g.2, Riešė.

KADA? Rugpjūčio 22-23 d.

UŽ KIEK? Nemokamai.

AktyvIEMS

Ką veikti savaitgalį?

kLASIkOS GERBĖJAMS
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Būdama vaikas K.Šifer buvo drovi ir prie 
kompanijos nepritapusi mergaitė. Ji komplek-
savo dėl ūgio ir liesumo. „Mokykloje nebuvau 
žvaigždė. Buvo mergaičių, kurias visi laikė 
gražiomis, su kuriomis visi berniukai norėjo 
susitikinėti, bet aš tikrai nebuvau tarp jų. Tu-
rėjau savo draugų, bet net ir su jais jaučiausi 
kitokia“, - pasakojo visame pasaulyje pripa-
žintas modelis. Tačiau sulaukus 17 metų jos 
gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis. Vie-
noje diskotekoje K.Šifer pastebėjo modelių 
agentas ir pasiūlė išbandyti jėgas fotosesijo-
je Paryžiuje. „Iki paskutinės akimirkos buvau 
įsitikinusi, kad pamatę mano nuotraukas jie 
mane išsiųs atgal namo“, - sakė K.Šifer.

Bet namo jos niekas neišsiuntė. Jau net-
rukus dizaineris Karlas Lagerfeldas (Karl La-
gerfeld) K.Šifer pasirinko „Chanel“ linijos 
veidu, o kiek vėliau ji tapo ir „Guess jeans“ 
kompanijos pagrindiniu modeliu.

Nors modelio karjerą K.Šifer pradėjo ga-
na anksti, jai pavyko išvengti įvairių pagundų. 
„Man nebuvo sunku, nes mane visada palai-
kė šeima. Niekada neturėjau nieko daryti tik 
dėl pinigų. Galėjau sau leisti tiesiog linksmin-
tis“, - sakė modelis. Pinigų jai iš tiesų netrū-
ko. 1980-1990 m. ji buvo viena iš geriausiai 
mokamų manekenių. Už vieną vakarą ji gau-
davo 50 tūkst. dolerių (45 tūkst. eurų). Maža 
to, savo jėgas K.Šifer išbandė ne tik ant po-
diumo, bet ir kino aikštelėje, televizijoje.

2010 m., kai jai sukako 40 metų (tai amžius, 
kai daugelis modelių išeina į pensiją), K.Šifer 
dar nebuvo tam pasiruošusi. Nors jau turėjo 
šeimą, ji tęsė karjerą ir tai daro iki šiol. 2002 m. 
ji susituokė su filmų prodiuseriu Metju Vonu 
(Matthew Vaughn) ir susilaukė trijų vaikų - sū-
naus Kasparo (Caspar, 13), dukrų Klementinos 
(Clementine, 10) ir Kosimos (Cosima, 4). Šiuo 
metu šeima gyvena Anglijoje.

Klaudija Šifer - 
nestandartiška blondinė

n Klaudija Šifer gimė 1970 m. rugpjūčio 25 d. 

Vokietijoje.
n Jos tėvas - teisininkas. Ji turi du brolius ir seserį.

n Modelio karjerą pradėjo 1989 m.

n Šiuo metu yra ištekėjusi už filmų prodiuserio 

Metju Vono (Matthew Vaughn). Kartu su juo 

susilaukė trijų vaikų.

n Jos ūgis - 181 cm, svoris - 58,7 kg.

DOsJĖ

Modelis Klaudija Šifer (Claudia Schiffer), dažnai vadinama stiliaus dievaite, kitą 
savaitę švęs 45-ąjį gimtadienį. Šiandien tris vaikus auginanti Vokietijos šviesiaplaukė 
pasakojo, kad vaikystėje net nesvajojo apie tokią karjerą. Maža to, net pakviesta  
į pirmą bandomąją fotosesiją K.Šifer buvo įsitikinusi, kad tai tik klaida.

l K.Šifer vaikystėje norėjo sekti savo tėvo pėdomis ir užaugusi tapti teisininke.
l Per visą karjerą ji papuošė 900 žurnalų viršelius.
l K.Šifer yra didelė „Prada“ drabužių gerbėja.
l 1993-1999 m. ji buvo susižadėjusi su žinomu iliuzionistu Deividu Koperfildu (David Copperfield).
l Ji puikiai kalba angliškai, vokiškai ir prancūziškai.
l Jos batų dydis - 39.
l Kartu su Naomi Kembel (Naomi Campbell), Kristi Tarlington (Christy Turlington) ir Ele Makferson (Elle Macpherson) K.Šifer vadovauja restoranų tinklui „Fashion Cafe“.
l 1990 ir 1991 m. žurnale „People“ K.Šifer pateko į gražiausių pasaulio žmonių 50-uką.

ĮDOMŪs FakTai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Modelis Klaudija Šifer (Claudia Schiffer) su 
vyru filmų prodiuseriu Metju Vonu (Matthew 
Vaughn) santuokoje gyvena jau 13 metų

EPA-Eltos nuotr.

Irmanto Boiko nuotr.

2015 m. rugpjūčio 21-27 d.

Interviu su Ieva Stasiulevičiūte - 39 p.

Ievos 
Stasiulevičiūtės
susitikimai ir atradimai
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TRUMPai

Beveik tris dešimtmečius eteryje žiūrovus rytais žadi-
nanti laida „Labas rytas, Lietuva“ naująjį sezoną svei-
kinsis ir šeštadieniais. Savaitgalį prie televizorių ekranų 
kvies nauja vedėjų pora Vilija andruleVičiūtė ir 
arnas Mazėtis. Be reportažų ir pokalbių studijoje, 
žiūrovų čia lauks žiniasklaidos apžvalga, naujausios 
žinios, pažintis su šiuolaikinėmis technologijomis bei 
rekomendacijos įdomiam šeimos savaitgaliui.

LNK pristato dar vieną karštą naujieną - rude-
nį pasirodysiančią naują kelioninę laidą „Bus 
visko“ apie išskirtines istorijas iš viso pasaulio. 
Dvi Lietuvoje gerai žinomos merginos, Gintarė 
Gurevičiūtė ir siMona albaVičiūtė, parodys, 
kaip gyvena pasaulio turtingiausieji, ką gali pinigai 
ir kaip išmokti būti laimingam be jų. Su televizijos 
žiūrovais jos pasidalys savo kelionių įspūdžiais, 
pažintimis su garsiais žmonėmis ir vaizdais iš 
įspūdingų vietų.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Viliją Pilibaitytę-Mia

TV
 TO

P1
0

NTV Mir Lietuva 5,2 %
TV1 5,2 %
Lietuvos rytas TV 3,6 %
PBK 3,3 %
TV8 2,8 %

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

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

TV8 2,3 %
REN Lietuva 1,2 %
LRT Kultūra 1,1 %
Video ir DVD 0,6 %
Liuks! 0,5 %

TV3 14,9 %

LNK 14,7 %

BTV 6,7 %

LNK 17,1 %

TV3 16,3 %

LRT Televizija 
8 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 DRAUGIŠKOS VYRŲ KREPŠINIO  
 RUNGTYNĖS/AUSTRIJA-LIETUVA TV3 6,3

2 TV3 ŽINIOS TV3 6,3

3 3 UŽ LIETUVĄ TV3 6,0

4 LNK ŽINIOS LNK 5,7

5 LNK VAKARO ŽINIOS LNK 5,3

6 TELELOTO LNK LNK 4,7

7 TIKRAS GYVENIMAS LNK 4,7

8 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 4,6

9 VANDUO DRAMBLIAMS TV3 4,6

10 LEDYNMETIS. 2 RODYMAS TV3 4,3

Duomenys: TNS LT, 2015 08 10 - 2015 08 16

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 22,7 %

Kiti  
kanalai 25,6 % BTV 5,4 %NTV Mir Lietuva 5,4 %

TV6 5,5 %

REiTiNGai

LRT Televizija 
9,2 %

TV
 Au

di
TO

ri
jA

NEiGiaMos iNfoRMacijos 
PERTEkliUs 

Iš tiesų negatyvios informacijos yra labai 
daug. Ir atrodo, kad kuo jos daugiau, tuo vi-
siems linksmiau gyventi. Matyt, informacija 
atspindi tai, kas šiandien vyksta pasaulyje. 
Be to, žiūrovus neigiama informacija domina 
labiau negu teigiama.

MUzikiNės laidos 

Būtų keista, jei sakyčiau, kad jų nežiūriu. 
Nors laiko neturiu labai daug, pasidomiu, kas 
vyksta muzikos padangėje. Kartais užmetu 
akį ir į įvairius talentų šou, bet nuolatos jų 
neseku.

iNfoRMaciNės  
laidos

Būtinai jas pasižiūriu. Jei ne per televizo-
rių, pasiskaitau internete. Tai labai svarbu.

dokUMENTika 

Labai patinka „Discovery“, „National Ge-
ographic“ kanalai. Daugiausiai žiūriu juos. 
Gaila, kad per lietuviškus kanalus nėra origi-
nalios dokumentikos.

laidos aPiE kUliNaRiją 

Žiūriu jas kokį kartą per savaitę. Patinka 
„Beatos virtuvė“, Džeimio Oliverio (Jamie 
Oliver) laidos.

sERialas „viRTUvė“ 

Nors šiaip serialų dažniausiai nežiūriu, ne-
seniai pradėjau ir labai patiko per TV3 rodo-
mas serialas „Virtuvė“. Jis man yra nerealus.

NaUjos  
TEchNoloGijos 

Džiugu, kad dabar galima visas laidas pa-
sižiūrėti, kada tik nori. Tai labai vertinu.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ 

Dainininkė VILIJA PILIBAITYTĖ-MIA (32) 
džiaugiasi, kad šiandienės technologijos lei-
džia pažiūrėti patinkančias televizijos laidas 
bet kuriuo paros metu, prasukti reklamas ar 
sustabdyti rodomą filmą. Nors atlikėja prie 
televizoriaus nėra dažna viešnia, kai jį įsijun-
gia, mieliau renkasi dokumentikos kanalus.
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- Ieva, tu nepriklausai tai „madingai“ 
kategorijai teigiančiųjų, kad televizo-
riaus neturi ir nežiūri?

- Taip, o vos pasisuka kalba apie tai, ką 
rodė per televiziją, - kažkodėl visi žino... Ko-
kia gi tai mada - nežiūrėti televizijos? Man 
kaip tik smagu, kad televizija eina į priekį, 
kad šiais laikais net galima žiūrėti norimas 
laidas sau patogiu metu. Nebereikia taikytis 
prie televizijos programos - ji pati prisitaiko 
prie žiūrovo.

- Ar atsikėlusi iškart įsijungi televi-
zorių ir palieki jį bambėti fone?

- Rytais - ne, nes tuomet pernelyg grei-
tai vyksta ruošimasis į darbą, bet grįžusi 
mėgstu įsijungti, kad su manimi kas nors 
kalbėtų... 

- Netrukus pati būsi ta, kuri kalbės 
televizijoje. Ar turi kokių nors įpročių, 
už kuriuos save bari?

- Televizijos dialoge svarbu išlaikyti ele-
gantišką, mandagią liniją. O mano dialogas 
neretai primena kardiogramą. Todėl dabar 
man svarbiausia, kad išlaikyčiau tą tiesią li-
niją. Kita vertus, „Vilnius gyvai“ formatui tin-
ka nestandartiniai, nešlifuoti tekstai, savitas 
pokalbio braižas. Sutarėme, kad apie aktuali-
jas kalbėsime taip, kaip tai darytume draugų 
aplinkoje. 

- Tu laidoje turėsi ir savo kulinarinę 
studiją. Ar egzistuoja žmogus, kurį labai 
norėtum pasikviesti gaminti kartu?

- Man nesvarbu, koks tai bus žmogus, 
svarbu, kad po filmavimo jis išplautų indus! 
Gaminsime su žinomais žmonėmis, turinčiais 
fantazijos. Neketinu jų mokyti ruošti valgį. 
Man gaminimas yra neatsiejamas nuo ben-
dravimo, o valgymas - nuo dalijimosi. Taigi 
gaminsime, ragausime ir plepėsime apie tai, 
kas aktualu.

- Ar jau kaupi kulinarines knygas?
- Visada jas mėgau! Mano namuose toje 

pačioje knygų lentynoje rikiuojasi receptai, 
receptai, receptai ir dietos, dietos, dietos. 

(Juokiasi.) Bet nei vienų, nei kitų nesilaikau. Daž-
niausiai būna taip: atsidarau šaldytuvą, pamatau 
produktus - ir mintyse jie sukrenta į puodą. 

- Televizijos projekte „Skonis“ judvi 
su kolege Gintare likote antros. Aukštas 
įvertinimas! 

- Kadangi kulinarijos srityje varžėmės su 
profesionalais ir likome antros, manau, kad... 
gana drąsiai laidoje „Vilnius gyvai“ užsirišiu 
prijuostę. Kūrybinė grupė net žada, kad tu-
rėsiu vardinę. 

- Pastaraisiais metais pati vis pasiro-
dydavai įvairiuose televizijos projektuo-
se. Ar vis dėlto atsiradimą TV3 laidoje 
„Vilnius gyvai“ galima vadinti tavo su-
grįžimu?

- Tie „išėjimai“ ir „sugrįžimai“ skamba 
gan komiškai, aš išvis tingiu vaikščioti... 
Man ši laida labiau bus „susitikimai“ ir „at-
radimai“. 

- Laidoje būsi viena tarp trijų vyrų, 
dirbsi ir su žurnalistikos profesionalu Ri-
mu Bružu. Visi skirtingo būdo, skirtingo 
amžiaus, temperamento. 

- Dabar suprantu, kad laidoje teks daugiau 
gaminti… Labai gerai, kad mane sups tokie 
skirtingi vyrai. Esu tikra, kad visi rasime 
bend rą kalbą. Dirbsime projekte, kuris jau 
dabar mus pačius labai įtraukė. Įsijungęs šią 
laidą žmogus nelauks blogų naujienų, mes jo 
neapkrausime sudėtingais dalykais. Norime, 
kad žiūrėti būtų gera ir lengva. 

- Ar leisi sau būti blondine iš serijos: 
„Man atleidžiamas paikumas, nes aš - 
graži“?

- Graži iš manęs jau neišėjo, teko būti 
stilingai… Nors kartais tai labai patogi pozi-
cija moteriai… Manau, toje laidoje man dar 
nutiks visko. Tačiau tikrai ketinu dalyvauti 
visame kūrybiniame procese. Aš manau, kie-
kvienas laidos vedėjas privalo pažinti savo 
pašnekovus, pasiruošti temai. Man neužtek-
tų ateiti, įsikišti ausinę ir kartoti diktuojamus 
klausimus.

- Ar tave trikdo žmonių spoksojimas? 
Nes „Vilnius gyvai“ filmavimas vyks pre-
kybos centre „Ozas“ ir bet kas galės at-
eiti pasižiūrėti, kaip tos žvaigždės dirba.

- Bet aš nebūsiu viena lauke karys. Mūsų 
filmavimuose dalyvaus daug svečių, žinomų 
veidų. Būsime arti žiūrovo. Jeigu jam patiks 
stebėti laidą iš arti - tai tik puiku.

- Ką pasakė artimieji, kai pranešei 
apie naują laidą?

- Tik paklausė, kaip viską spėsiu. Bet aš 
iš darbų semiuosi energijos. Adrenalinas, ete-
rio situacijos mane tonizuoja. Todėl viskas 
bus gerai.

Parengė Ringailė StulPinaitė

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Ieva StaSIulevIčIūtė: 
Turiu atskirą knygų  
lentyną receptams ir dietoms

Irmanto Boiko nuotr.

Televizijos ir radijo laidų vedėja Ieva STaSIulevIčIūTė (26) jau greitai pasirodys nau-
jame Tv3 projekte „vilnius gyvai“. Kūrybiniame procese ji nori dalyvauti nuo pat pra-
džių, kad paskui nereikėtų visko nurašyti šventam blondinės naivumui. „Nors kitąsyk 
tai labai patogi moteriška pozicija“, - šypsosi I.Stasiulevičiūtė.
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 23.30  „30 širdies dūžių“  14.45  Džiazo muzikos 
 vakaras

 17.30  „Kelias į laimę 2“ 8.50  Valanda su Rūta 14.30  „Mažoji nuotaka“

 TV8
10.10 Senoji animacija. 10.55 „Arabų princas“. 
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis 
angelas“. 14.30 „Nemylimi“. 15.00 Gydytojai. 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasaulis tavo 
lėkštėje. 18.00 „Kerštas“. 19.00 „Laukinis angelas“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.40 „Nemylimi“. 21.10 
„Pamergė pagal užsakymą“. 23.15 „Kerštas“. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Apie žūklę. 
11.05 Tauro ragas. 11.30 Miesto skoniai. 12.00 
„Pasaulis iš skrydžio oro balionu“. 13.05 Nuo... 
Iki. 13.40 Dviračio šou. 14.10 24 valandos. 15.20 
„Nuostabiausia diena pasaulyje“. 16.20 Pagalbos 
skambutis. 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 21.00 Al-
chemija. Švietimo amžius. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 „Maša ir Lokys“. 7.00, 
9.25 Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 
„Fazenda“. 12.00, 17.00 Naujienos. 12.20 Kartu 
su visais. 13.15 Vyriška/Moteriška. 15.30 „Padriki 
užrašai su D.Krylovu. 16.00 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.45 Lauk manęs. 18.35 
Jūrmala. 20.00 Laikas. 20.30 Stebuklų laukas. 
21.30 „Tyrimo paslaptys“. 23.10 „Erelis ir herbas“. 

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.30 Kviestinė vakarienė. 8.25 „Kariai 5“. 9.15 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 10.15 „To-
limųjų pasaulių šnipai“. 11.05 „Lemtingas 
kontaktas“. 12.00 Žiūrėti visiems! 13.00 „Belka 
ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.30 Žiūrėti 
visiems!  14.45 „Slavų dievų mūšis“. 15.40 
Nemeluok man! 16.35 „Niūrios bedugnės 
paslaptys“. 17.35 „Asmeninės lenktynės“. 
19.25 „Rusiškas vairavimas“. 19.55 Rusiškas 
vairavimas. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.20 
Mums net nesisapnavo. 24.00 „Naujos Žemės 
beieškant“. 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Maskviečiai. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šiandien. 10.20 „Žvalgybos paslaptys“. 
10.55 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 11.55 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys 
stotys 5“. 19.40 „Laukinis 4“. 23.30 „Krimi-
nalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“. 24.00 
„Degtinė. Visos Rusijos užstalės istorija“. 2.05 
„Laukinis 2“. 4.05 „Voratinklis“. 

 TV PolonIa
7.20, 16.45, 18.55 Pramoginė laida. 7.45, 
17.05 Dokumentinis f. 8.40 Animacinis f. 9.00 
„Mylėti verta“. 10.50 „Keturiasdešimtmetis - 
po dvidešimties metų“. 11.50, 18.20, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polo-
nija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.30, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Neramios 
senatvės namai“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 
„Tulpė“. 16.30, 22.45, 6.40 XVII pasaulio 
Polonijos žaidynių kronikos. 17.50 Kaip tai 
veikia? Statyba. 18.30 TV ekspresas. 20.25 
Margolcė ir Meškis šiandien kviečia... 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
0.40 „Mėlynos akys“. 2.15 Animaciniai f. 6.55 
Klajūno užrašai. 

 TV1000
6.15 „Tarp dviejų mylimųjų“. 8.15 „Visados 
kaip pirmą kartą“. 10.05 „8 MM“. 12.10 „Tam-
sos baikeris“. 14.20 „Gelbėkit mus nuo Evos“. 
16.10 „Monako princesė“. 18.00 „Optimisto 
istorija“. 20.00 „Žodžiai“. 21.45 „Niujorko še-
šėlyje“ (N-14). 0.05 „Tamsos baikeris“. 2.10 „8 
MM“. 4.15 „Gelbėkit mus nuo Evos“. 

 DIscoVERy 
7.00, 20.30, 6.35 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00, 
6.10 Kaip tai pagaminta? 8.15, 1.00 Neban-
dykite pakartoti. 9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 
9.40, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, 
moteris, gamta. 10.55, 14.30 Išgyventi kartu. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Apga-
vikai. 13.35 Žaidimas iš gyvybės. 15.25 Sala. 
16.20 Išbandymas baime. 17.15 Išgyventi su 
žvaigžde. 21.00, 2.50 Magijos mokslas. 22.00, 
3.40 Sprogimas. 23.00, 4.30 Katastrofa ant ratų. 
24.00, 5.20 Blogiau nebūna. 1.55 Įniršis. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Šilko kelias. 8.00 Naujo 
būsto paieška. Roterdamas; Meksika; Italija; gar-
bingas išėjimas į pensiją. 10.00, 16.00 Oro uostas 
24/7. Majamis. 10.30 Gelbėtojai. 11.00 Muziejų 
mįslės. 12.00 Neįtikėtinos istorijos. 13.00 Naujo 
būsto paieška. Roterdamas; Meksika. 14.00, 
22.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 Turto 
gelbėtojai. 15.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 
17.00, 24.00 Amerikietiški kalneliai. 18.00, 23.00 
Neįprastas Amerikos maistas. Vašingtonas. 19.00 
Naujo būsto paieška. Niukaslas; Granada. 20.00 
Išgelbėkite mano verslą! „New Yorker“. 21.00 
Naujo būsto paieška. Garbingas išėjimas į pensi-
ją; Istbornas. 1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
7.25 Animacinis f. „Čipas 

ir Deilas skuba į 
pagalbą“.

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (N-7).
11.00 „Banzai“.
12.00 Meilė ar pinigai? 
12.30 Animacinis f. „Vėžliukai 

nindzės“ (1).
13.00 Animacinis f. „Čipas 

ir Deilas skuba į 
pagalbą“.

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Ledynmetis 2. Eros 
pabaiga“.

21.15 Romantinė drama 
„Lūšnynų milijonie-
rius“ (N-14).

23.50 Mistinė drama 
„Surogatinė motina“ 
(N-14).

1.30 Komedija „Tokia kaip 
tavo šypsena“ (N-7).

6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f. 

„Garfildas“.
6.55 Animacinis f. 

„Monstrai prieš  
ateivius“.

7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Valanda su Rūta. 
Vasara.

10.15 Lietuvos supermiestas.
13.05 Animacinis f. „Keista 

šeimynėlė“ (1).
13.30 Animacinis f. „Kung 

Fu Panda“.
14.00 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 Komedija „Policijos 

akademija 6. Miesto 
apgultis“.

21.10 Veiksmo trileris 
„“Organų vagys“ 
(N-14).

23.20 Siaubo trileris 
„Mirties motelis 2.  
Pirmasis kirtis“ 
(N-14).

1.00 Veiksmo f. 
„Superaudra Sietle“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Žagarės vyšnių festi-

valis 2015. 
13.10 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Dokumentinis f. 

„Lūžis prie Baltijos“. 
3 d. „Baltijos keliu į 
Nepriklausomybę“.

15.50 „Puaro 12“. 
„Helovino vakarėlis“.

17.30 TV serialas „Kelias į 
laimę 2“ (N-7).

18.30 Šiandien.
19.20 TV serialas „Kelias į 

laimę 2“ (N-7).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Veiksmo trileris 

„Terminatorius“ (N-14).
0.30 „Puaro 12“. 

„Helovino vakarėlis“.
2.00 Auksinis balsas.
3.05 Dokumentinis f. 

„Lūžis prie Baltijos“. 
3 d. „Baltijos keliu į 
Nepriklausomybę“.

4.00 Delfinai ir žvaigždės.
5.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.

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

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

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

8.55 Siaubo komedija 
„Drakula. Miręs ir tuo 
patenkintas“ (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

13.50 Mano virtuvė geriausia.
14.50 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. „Greitojo 

reagavimo būrys“ 
(N-7).

23.50 TV serialas „Tikras 
kraujas“ (N-14).

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

2.55 Bamba TV (S).

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

žvaigždės!
8.50 „Iššūkis“ (N-7).
9.50 „Stalino sūnus“.
10.55 „Kulinaras“ (N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Moterų daktaras“.
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.20 Dokumentinis f. 

„Viskas apie  
gyvūnus“.

18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose 
L.Salasevičius.

19.25 „Vera. Oro pilys“ (N-7).
21.30, 2.50 Veiksmo f. 

„Kikboksininkas. 
Agresorius“ (N-14).

23.30 Romantinė 
komedija „30 širdies 
dūžių“ (S).

1.20, 5.40 „Vera. Oro pilys“ 
(N-7).

4.15 Romantinė komedija 
„30 širdies  
dūžių“ (S).

7.10 Gamink sveikiau!

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Legendos.
13.15 Visu garsu.
14.00 Mokslo sriuba.
14.20 Lietuvių kinas trumpai. 
14.45 Džiazo muzikos 

vakaras. 
15.55 ...formatas. Poetas 

Vytas Dekšnys.
16.10 Mūsų miesteliai. 
17.00 „Nuodėminga meilė 

11“ (N-7).
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus sąsiuvinis.
18.45 Kompozitoriaus 

Anatolijaus 
Šenderovo 70-mečiui.

20.05 Nepaprasti Tučkaus 
ir jo viršininko nuo-
tykiai.

20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 6“.

21.00 „Gintaro kelias“.
21.30 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30  „Išvarytieji“.
22.55 „Informacinis teroriz-

mas“.
23.30 Anatolijaus 

Šenderovo kūrybos 
vakaras. 2005 m.

 19.00  Amerikietiškos 
 imtynės

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Dienos 
programa.

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Superdidvyrių 
komanda“.

9.35 „Dreikas ir 
Džošas“.

10.00 „Mano puikioji 
auklė“.

11.05 „Magai“.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Melo 

pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 Detektyvas 

„Bekas.  
Žmogus be veido“ 
(N-14).

22.50 Melodrama „Kloja“ 
(N-14).

0.40 „Visa menanti“ 
(N-7).

7.15 Teleparduotuvė.
7.30 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.30 Nepaprastos 

lenktynės.
9.30 Džeimio Oliverio 

patiekalai per  
pusvalandį.

10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 „Rezidentai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės.
16.00 „Mastrichto 

policija“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Avarijų TV (N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Rizikingiausi 
policijos  
darbo epizodai 
(N-14).

23.30 Komedija „Sensacija“ 
(N-7).

1.20 Kriminalinė 
drama „Dingusios“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

10.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Baimė 
mylėti 2“  
(N-7).

13.50 „Priedangoje“ 
(N-7).

14.50 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

15.20 „Kosmoso 
kariai“.

17.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

17.30 Karštos 
senos sėdynės.

18.00 „Trauma“ 
(N-7).

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Tėvai už borto“.
21.20 „Pašokime!“
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Šimtametis, 

kuris išlipo  
pro langą ir  
dingo“ (N-14).

„POLICIJOS AKADEMIJA 6. 
MIESTO APGULTIS“
Komedija. JAV. 1989.
Režisierius P.Bonerzas.
Vaidina M.Ramzis, D.Grafas.

Gauja terorizuoja miestą, apiplėši-
nėja bankus ir parduotuves. Kovoti 
su nusikaltėliais skiriami policijos 
akademijos studentai. Linksmoji 
kompanija nepalieka jokių šansų 
patiems talentingiausiems vagims.

„MIRTIES MOTELIS 2. 
PIRMASIS KIRTIS“
Siaubo trileriS. JAV. 2009.
Režisierius E.Brosas.
Vaidina A.Briukner, D.Moskou, 
T.Raitas.

Pakelės motelio darbuotojai susigal-
vojo keistą pramogą numeriuose 
įtaisydami kameras. Kai nakčiai apsi-
stoja įsimylėjėlių porelės, personalas 
su pasimėgavimu jas stebi, o vėliau 
vaizdo įrašus parduoda...

rugpjūčio 21 d.

 23.30  „Šimtametis, 
kuris išlipo pro langą ir dingo“

 15.00  Nepaprastos 
 lenktynės

 8.45  „Skūbis Dū.
 Paslapčių biuras“

 AnIMAL PLAnET
7.00 Pažintis su tinginiais. 7.25, 11.00 Kačiukai ir 
šunyčiai. 7.50, 11.25 Laukinis gyvenimas su Timu 
Folkneriu. 8.15, 17.25 Laukinės gamtos gangs-
teriai. 9.10, 11.55, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 12.50, 16.30 
Ostinas Stivensas - gyvačių gaudytojas. 13.45 
Kongas. 14.40, 19.15, 23.50, 3.25 Aligatorių tram-
dytojai. 18.20, 22.00, 2.35 Upių pabaisos. 21.05, 
1.40 Liūtų karalienė. 22.55 Aš gyvas: kelionės. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Die-
nos naujienos. 7.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 7.40 „NBA Pasaulis“. Speciali 
krepšinio laida. 8.00 „Eurocup“ krepšinio lyga. 
Paryžiaus „Levallois“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 
2015-02-05. 10.00, 22.00, 23.10 KOK World se-
ries. Bušido kovos. 12.10, 24.00 WTA Florianopo-
lis. Moterų tenisas. Finalas. 2015-08-01. 13.50, 
2.00 ATP 250 Gstaad. Vyrų tenisas. Finalas. 
2015-08-02. 15.30, 4.00 WTA Baku. Moterų te-
nisas. Finalas. 2015-08-02. 17.10, 6.00 ATP 250 
Atlanta. Vyrų tenisas. Finalas. 2015-08-02. 19.10 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
19.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
20.00, 21.10 „Eurocup“ krepšinio lyga. Paryžiaus 
„Levallois“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 2015-02-05. 

 VIASAT SPORT BALTIC
6.45 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Lozana. 
8.45 Krepšinis. Europos čempionato finalas. 
10.40 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. 
„Juventus“ - „Barcelona“. 13.00 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos burtai. Tiesioginė transliacija. 
13.30 Dviračių sportas. BMX pasaulio čempio-
natas. Belgija. 16.00 Futbolas. Europos lygos 
finalas. „Dnipro“ - „Sevilla“. 18.10 Futbolas. 
Anglijos FA taurės finalas. „Arsenal“ - „Aston 
Villa“. 20.10 Futbolas. Vokietijos DfB taurės 
finalas. „Borussia“ - „Wolfsburg“. 22.10 Len-
gvoji atletika. Deimantinė lyga. Monakas. 0.15, 
2.20 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Lon-
donas. 5.15 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Stokholmas. 

 EUROSPORT
9.15, 16.15, 23.45 Plaukimas. Pasaulio čempio-
natas. 12.15, 21.00, 1.00 Šuoliai nuo tramplino. 
Vasaros „Grand Prix“. 13.45 Tenisas. „ATP 
World Tour 250“. 16.00 Sporto linksmybės. 
20.00 Dviračių sportas. Lenkijos turas. 22.45 
Jojimas su kliūtimis. Nacijų taurė. 

„SEnSACIJA“
Komedija. Jungtinė Karalystė, JAV. 2006.
Režisierius V.Alenas.
Vaidina H.Džekmanas, A.Makšeinas, V.Alenas.

Viešėdama pas Londone gyvenančius tėvus, žurnalistikos studentė 
Sondra nepraleidžia progos pamatyti pasaulinio garso fokusininko Sido 
Vatermano pasirodymą. Čia jai pačiai tenka užlipti ant scenos ir daly-
vauti viename numeryje. Kaip tik tą akimirką suveikia magiški burtai, 
ir Sondra priešais save pamato žiauriai nužudyto žurnalisto vaiduoklį.

„LŪŠnYnŲ MILIJOnIERIUS“
romantinė drama. 
Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius D.Boilas.
Vaidina D.Patelis, F.Pinto, M.Mitalis.

Aštuoniolikmetis Džamalis Malikas 
dalyvauja indiškoje žaidimo „Kas 
nori tapti milijonieriumi?“ versijo-
je. Nuo Didžiojo prizo jį skiria tik 
vienas klausimas, į kurį jis privalo 
atsakyti teisingai. 

LnK
19.30

TV3
21.15

LnK
23.20

TV6
23.30

rekomenduoja
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

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

(N-7).
8.00 „Didvyrių draugu-

žiai“.
8.30 „Pabėgimas 

š žemės  
planetos“.

10.15 „Kaubojės ir
 angelai“.

12.05 „Robinas 
Hudas“.

13.55 „Gyvenimo 
bangos“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų 
mūšis.

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Komedija 
„Dantukų  
fėja“.

19.30 Filmo 
pertraukoje - 
Eurojackpot.

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

23.00 Veiksmo f. 
„Baikeriai“  
(N-7).

1.15 Veiksmo 
komedija  
„Misija - vestuvės“ 
(N-7).

6.25 Dienos 
programa.

6.30 „Superdidvyrių 
komanda“.

6.55 „Zoro“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Smalsutė 
Dora“.

7.45 „Keista 
šeimynėlė“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Vasilisa Gražioji“.
10.00 „Naujieji 

keršytojai. Augantys 
didvyriai“.

11.35 Nuotykių filmas 
šeimai „Džiunglių 
knyga“.

13.50 Nuotykių filmas 
šeimai „Antis 
Hildegarda“.

15.35 Pričiupom! (N-7).
16.35 „Toledas“ (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.00 „Ant bangos“.
20.50 Nuotykių f. „Sniego 

šunys“.
22.50 Romantinė 

komedija „L.O.L.“ 
(N-14).

0.40 Veiksmo f. „Niko“ 
(N-14).

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

lamiai 2“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Petras Kurmelis“. I d.
11.05 Mūsų miesteliai. 

Meteliai. I d.
12.00 „Kaip sukurti 

planetą“.
12.55 „Užrašai apie Šerloką 

Holmsą“ (N-7).
14.35 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
15.05 Istorijos detektyvai. 

Istorinė publicistika.
16.00 Žinios. Orai (su ver-

timu į gestų kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.45 Delfinai ir žvaigždės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00 Vasaros festivalis 

2015.
22.30 Melodrama 

„Pamergė - slaptoji 
agentė“ (subtitruota).

24.00 Linas Adomaitis. 15 
metų scenoje. 2012 m.

1.45 „Užrašai apie Šerloką 
Holmsą“ (N-7).

3.30 „Petras Kurmelis“. I d.
4.35 Vasaros festivalis 

2015.

 16.15  Sveikinimų 
 koncertas

 18.30  TV3 žinios

ŠeŠtadienis

„BAIKERIAI“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius R.R.Bitvudas.
Vaidina L.Fišburnas, D.Liukas, O.Džounsas.

Gaujos nariai - paprasti tarnautojai, vakarais savo kostiumus iškeičiantys 
į odinius motociklininkų apdarus su šalmais. Jie dalyvauja neteisėtose 
lenktynėse. Jose nuolat laimi lenktynininkas ir baikerių vadas Smoukas. 
Tačiau vieną vakarą atsiranda drąsuolis, pasiryžęs mesti iššūkį legendi-
niam lenktynininkui ir jį aplenkti...

rekomenduoja

„SNIEGO ŠUNYS“
Nuotykių filmas. Kanada, JAV. 
2002.
Režisierius B.Levantas.
Vaidina K.Gudingas jaunesn., 
Dž.Kobernas, M.A.Endriusas.

Turtingą stomatologą Tedą vieną 
gražią dieną pribloškia netikėta 
žinia - tolimoje Aliaskoje mirusi 
moteris jam palieka savo didžiau-
sią turtą. Pasirodo, kad paslaptinga 
nepažįstamoji - jo tikroji motina. 
Dar vis negalintis atsigauti po 
žinios, kad yra įvaikintas, Tedas 
vyksta į Aliaską. 

„ŠIRDGĖLOS KALBA“
komedija. JAV. 2011.
Režisierius R.Pauelas.
Vaidina Dž.Tolt, K.Frenč, 
Dž.Vait.

Jautrus bestselerių autorius puikiai 
rašo apie meilę, tačiau realiame 
gyvenime viskas toli gražu ne taip 
nuostabu, kaip jo knygose. Mergi-
nos vis palieka Niką. Namie Niujorke 
aptikęs savo sužadėtinę su kitu, Ni-
kas nusprendžia grįžti pas vienintelę 
moterį, kurią paliko jis, - pas savo 
mamą. Gimtinėje jis atnaujins ryšius 
su brangiausiais žmonėmis.

„39-OJI BYLA“
mistiNis trileris. JAV. 2009.
Režisierius K.Elvartas.
Vaidina R.Zelvėger, A.Makšein, 
Dž.Ferland.

Socialinė darbuotoja Emilė rūpinasi 
vaikais iš problemiškų šeimų. Ne-
maloniausi ir sunkiai įsivaizduojami 
atvejai - Emilės kasdienybė, tačiau 
vieną dieną ant jos darbo stalo at-
sidūrusi byla Nr.39 leidžia moteriai 
suprasti viena: visa jos ligšiolinė 
patirtis yra niekai.

LNK
20.50

 TV8
8.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 9.30 „Mak-
sas Stilas“. 10.00 „Bakuganas“. 11.30 Mankš-
tinkitės. 12.00 „Mano mažasis ponis“. 13.00 
„Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 „Tėvas Braunas“ 
(N-7). 16.00 „Inspektorius Morsas“ (N-7). 
18.00 „Rutos Rendel detektyvai. Įvykis kelyje“ 
(N-7). 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Svajonių viešbutis. 
Staigmena Meksikoje“ (N-7). 22.50 „Širdgė-
los kalba“ (N-14). 0.40 „Inspektorius Morsas“ 
(N-7). 

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

 PBK
8.20 „Mylima mechaniko Gavrilovo moteris“. 9.45 
Ganytojo žodis. 10.00, 12.00, 15.00 Naujienos 
(su subtitrais). 10.20 „Gazoon“. 10.35 Idealus 
remontas. 11.25 Skanėstas. 12.20 „Vladimiras 
Migulia. Likimo melodija“. 13.30, 15.20 Jūrmala. 
Juoko festivalis. 16.00 Pirmojo kanalo kolekcija. 
„Muzikinis festivalis „Balsingasis Kivinas“. 17.00 
Vakaro naujienos (su subtitrais). 17.20 Pirmojo 
kanalo kolekcija. „Muzikinis festivalis „Balsinga-
sis Kivinas“. Tęsinys. 19.00 Kas nori tapti mili-
jonieriumi? 20.00 Laikas. 20.20 Jumorina. Juoko 
festivalis. 22.00 Šiandien vakare. 23.35 Pirmojo 
kanalo kolekcija „Respublikos pasididžiavimas. 
Viačeslavas Dobryninas“. 1.05 Informacinė žinių 
laida „EURONEWS“. 1.35 „Gervė danguje...“ 3.00 
„Mylima mechaniko Gavrilovo moteris“. 4.15 
Jūrmala. Juoko festivalis. 5.45 Juokingi vaizdeliai. 

 REN
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.35 
Kviestinė vakarienė. 12.05 Pasaulio paslap-
tys su A.Čapman. 13.10 Slaptosios teritorijos. 
16.10 Rusiškas vairavimas. 17.20 „Visa tiesa 
apie Vangą“. 19.30 Jūrmala. Juoko festivalis. 
21.40 „Tyrimo paslaptys 9“. 23.20 „Diatlovo 
perėja. Paslaptis atskleista“. 0.15 Rusiškas vai-
ravimas. 1.05 Žiūrėti visiems! 

TV8
22.50

 16.35  „Toledas“

TV3
23.00

TV6
23.00
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6.50 Amerikos 
talentai.

8.30 Tauro ragas.
9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji 

pavara.
11.00 Pasaulio 

galiūnų  
čempionų lygos 
etapas Vokietijoje. 
2015 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Patrulis.
13.00 „Džiunglių 

princesė Šina“  
(N-7).

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

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Žurovas. Prieš 
rinkimus. I dalis“ 
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Dainuok mano 
dainą.

21.00 „Antrininkas“ 
(N-14).

23.05 „Rėksniai. 
Medžioklė“ (S).

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

1.55 Bamba TV (S).

7.39 TV parduotuvė.
7.55 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
9.00 „Viskas apie gyvūnus“.
10.00 Gyvenu čia.
11.00 Spąstai tėčiui. 

Ukraina.
13.15 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
14.00 Komedija 

„Nepakaltinamas“.
16.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Žinios. Orai.
16.20 Laikas inovacijoms. 

„Transporto ir kos-
moso  
technologijos“.

17.30 Taip gyvena 
žvaigždės!

18.30 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

19.30 Dokumentinis f. 
„Išgyventi Afrikoje“.

20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30 „Gaujos“ (N-7).
23.50, 3.40 Siaubo f. 

„Burtininkas“ (S).
1.50 „300 Lakes Rally 

2015“. Gražiausios 
ralio akimirkos.  
2015 m.

2.15 Komedija 
„Nepakaltinamas“.

5.10 Spąstai tėčiui. 
Ukraina.

6.45 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

8.00 Programos pradžia.
8.05 Teatras.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 Muzikos projektas 

„Opera in da House“. 
11.15 Geofaktorius (rusų k.).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kultūra +.
12.10 LRT Kultūros akade-

mija. Prof. Arūnas 
Bukantis.

13.00 Koncertas „Ei, vaikai, 
pabūkim žvaigždėmis“. 

14.35 Pinigų karta.
15.20 Lietuvių dokumentika. 

„Medinės istorijos“.
16.15 Trio „Claviola“ kon-

certas. 
17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios. 
18.10 XX Pažaislio muzi-

kos festivalis. 
19.25 „Čia nebus mirties“. 

Lietuvos naciona-
linio dramos teatro 
spektaklis. 1, 2 d. 

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama. 
23.00 Koncertuojanti 

Europa (subtitruota).
23.45 Veiksmo trileris 

„Terminatorius“.

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis 

amžius“ (N-7).
8.45 „Daktaras 

Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
(N-7).

10.30 „Lemūrų gatvė“.
11.00 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
11.30 „Kalahario 

dykumos  
surikatos“.

12.00 Turkiški 
skanėstai.

12.30 Gordono 
Ramzio virtuvės 
pamokos.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi 

tėvai“.
16.15 „Būrėja“.
16.50 „Akloji“.
18.05 „Tabatos salonas“.
19.00 „Eliza“ (N-7).
21.00 „Paslaptys“ 

(N-14).
22.55 Erotinis trileris 

„Laukinės aistros. 
Karšta ketveriukė“ 
(N-14).

0.40 Nekenčiu žvaigždės 
(N-7).

7.45 Teleparduotuvė.
8.00 Kiečiausi 

vilkikų  
vairuotojai.

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Ekstremali žvejyba.
10.00 Iš peties.
11.00 „Krokodilų 

medžiotojas“.
12.00 Adrenalinas.
12.30 Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos.

13.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per  
pusvalandį.

14.00 Jokių kliūčių!
15.15 Aukščiausia pavara.
16.20 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
17.20 Jokių kliūčių!
18.35 „6 kadrai“ (N-7).
19.05 Nuotykių f. 

„Bibliotekininkas 3.  
Judo taurės  
prakeiksmas“  
(N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.00 Kriminalinė drama 

„Tėvynė“ (N-14).
23.00 Mistinis trileris 

„39-oji byla“ (N-14).
1.10 Veiksmo f. 

„Dangaus karalystė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Laukinė 
Afrika“.

10.30 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

11.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

12.00 „Pasaulis pro 
traukinio  
langą“.

13.00 „80 traukinių 
aplink  
pasaulį“.

13.30 „Lelijos“ (N-7).
14.35 „Trauma“ 

(N-7).
15.35 „Ypatingas 

dienos  
meniu“.

17.20 „Baimė mylėti 2“ 
(N-7).

19.10 „Tėvai už borto“.
20.00 „Piktoji planeta“.
20.30 „Raudonasis 

progailis“  
(N-7).

22.15 Elton John 
koncertas  
„60 Live at  
Madison  
Square Garden“. 
2007 m.

24.00 „Gyvenimas 
tik prasideda!“  
(N-7).

 14.35  Pinigų karta 14.00  „Nepakaltinamas“ 13.00  „Džiunglių 
 princesė Šina“

 15.35  „Ypatingas 
 dienos meniu“

 11.00  „Zoologijos sodo 
 žvaigždės“

TV PROGRAMArugpjūčio 22 d.

 NTV Mir
7.35 „Laukinis pasaulis su T.Baženovu“. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Šiandien. 8.20 „Jų papročiai“. 
8.55 Gerai ten, kur mes esame! 9.25 Gaminame 
su A.Zyminu. 10.25 Pagrindinis kelias. 10.55 
Važiuosime, pavalgysime! 11.55 Buto klausi-
mas. 13.20 „Pamatyti ateitį“. 14.10 „Delta“. 18.05 
Tyrimą atliko... 19.20 „Jelcinas. Rugpjūčio trys 
dienos“. 21.25 Tu nepatikėsi! 22.05 „Kriminalinė 
Rusija. Šiuolaikinės kronikos“. 23.15 „Vilkai“. 
1.25 „Garbės kodeksas 4“. 3.25 „Voratinklis 3“. 

 TV PoloNia
6.50 „Kapitonas Sova seka pėdsakais“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.45 Polonija 24. 
12.20 Sveika, Polonija. 13.10, 18.25, 1.50 
Galvosūkis. 13.20, 22.40, 4.30 Sveikinimų kon-
certas. 13.40 „Tėvas Mateušas“. 14.30 Žydros 
atostogos. 15.10 „Ir gėriui, ir blogiui“. 16.05 
„Didžiosios Lenkijos nacionalinis parkas“. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.55 „M, 
kaip meilė“. 19.50 „Zet“ ir TVP2 vasara 2015 
(2). Vasaros daina. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.45, 3.40 
„Raganos“. 23.00, 4.50 Lenkai čia ir ten. 23.55, 
5.40 „Vaiduoklis namuose“. 0.45, 6.25 „Deka-
logas IX“. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
9.30 „Džuli ir Džulija“. 11.35 „Madeline“. 13.05 
„Po priedanga“. 14.40 „Ir čia priėjo Poli“. 16.15 
„Kelionė į Žemės centrą“. 17.50 „Prestižas“. 20.00 
„Sutrikusi mafija“. 21.45 „Niujorko šešėlyje“. 

 DiscoVery 
7.25, 23.00, 4.30 Greiti ir triukšmingi. 8.15 
Penktoji pavara. 9.10 Automobilių dirbtuvė. 
10.05 Relikvijų medžiotojai. 11.50 Karai dėl 
bagažo. 12.40 Baseinų meistras. 15.25 Dide-
li lėktuvai. 16.20 Sunkiosios mašinos. 17.15 
Ekstremalūs kolekcininkai. 18.10 Brangenybės 
iš podėlio. 19.05 Trojus. 20.00 Kaip pagaminti 
superautomobilį? 21.00 Inžinerija. 22.00 Maši-
nų sukilimas. 24.00 Gatvės lenktynės. 

 TraVel
10.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 11.00 Gelbė-
tojai. 12.00 Išgelbėkite mano verslą! 13.00, 22.00 
Stebimas kurortas. 14.00 Naujo būsto paieška. 
16.00 Ekstremalieji vandens parkai. 17.00 Ame-
rika: slaptos maudynių vietovės. 18.00, 24.00 
Didelė virtuvė. 19.00 Neįprastas maistas. Tokijas. 
19.30 Amerikietiški pramogų parkai. 20.00 Ne-
įtikėtini atrakcionai. 21.00 Beprotiškas šeimos 
nuotykis. 23.00 Karštos kelionės. Peru. 

 aNiMal PlaNeT
7.00 Pažintis su orangutangais. 7.25, 0.45 Akva-
riumų verslas. 11.55 Ostinas Stivensas - gyvačių 
gaudytojas. 12.50 Puikusis septynetas: Afrikos 
nuotykiai. 13.45, 18.20, 5.02 Gyvenimas lais-
vėje. 14.40, 19.15 Drakonų irštva. 15.35, 20.10, 
1.40 Laukinės gamtos gangsteriai. 16.30, 21.05 
Liūtų karalienė. 17.25 Afrikos autsaideriai. 22.00, 
2.35 Stambios žuvies medžioklė: Europa. 22.55 
Ostinas Stivensas - gyvačių gaudytojas. 23.50 
Gamta su Deivu Salmoniu. 

 sPorT1
8.30 Futbolo dievai. Platini. 9.00 „Slamball“. 
Akrobatinis krepšinis. 10.15 Pasaulio Rali-kroso 
čempionatas. Portugalija. 1 etapas. 2015-04-26. 
12.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madri-
do „Real“ - „FC Barcelona“. 2015-04-12. 14.00 
NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - Čika-
gos „Bulls“. 2015-03-21. 16.15 Snukeris. An-
gliškojo biliardo Premier lyga. 18.00 KOK World 
series. Bušido kovos. 20.30 NBA krepšinio 
lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Toronto „Raptors“. 
2014-12-10. 22.45 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. Pramoginis TV šou. 23.45 NBA krepšinio 
lyga. Toronto „Raptors“ - Čikagos „Bulls“. 2015-
03-21. 2.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - „FC Barcelona“. 2015-04-12. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.15 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. BATE - 
„Partizan“. 9.05 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 9.35 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 10.05 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester City“ - „Chelsea“. 11.55 
„Formulė-1“. Belgijos GP treniruotė 3. Tiesio-
ginė transliacija. 13.05 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Liverpool“ - „Bournemouth“. 14.55 
„Formulė-1“. Belgijos GP kvalifikacija. Tiesio-
ginė transliacija. 16.25 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 16.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Leicester“ - „Tottenham“. Tiesioginė 
transliacija. 19.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester United“ - „Newcastle“. 20.50 
Kalnų dviračiai. Pasaulio taurės etapas. 22.50 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - 
„Tottenham“. 0.40 „Formulė-1“. Belgijos GP 
kvalifikacija. 

 eurosPorT
 8.30, 17.30 Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 
9.30, 18.30 Dviračių sportas. „Tour de France“. 
10.30, 23.45 Dviračių sportas. „USA Pro Cyc-
ling Challenge“. 13.00, 3.30 Lengvoji atletika. 
Pasaulio čempionatas. 16.45 Baidarių ir kanojų 
irklavimas. 19.30, 1.00 Dviračių sportas. „Vu-
elta a Espana“. 22.15, 2.00 Lengvoji atletika. 

 13.30  Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.00  „Širdies princesė“  23.00  Koncertuoja Jurga 
 Šeduikytė

 23.25  Alina Orlova „88“ 21.55  „Laiko kilpa“ 9.30  „Nevykėlio dieno-
raštis. Šuniškos dienos“

 TV8
8.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 9.30 „Mak-
sas Stilas“. 10.00 „Bakuganas“. 11.00 „Moterų 
laimė“ (N-7). 11.30 „Mano mažasis ponis“. 
13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 „Tėvas Brau-
nas“ (N-7). 16.00 „Inspektorius Morsas“ (N-7). 
18.00 „Rutos Rendel detektyvai. Įvykis kelyje“ 
(N-7). 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Beveik ištekėjusios“ 
(N-7). 22.45 „Svajonių viešbutis. Staigmena 
Meksikoje“ (N-7). 0.25 „Inspektorius Morsas“ 
(N-7). 

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

 PBK
6.20 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 6.50 
Naujienos. 7.15 Armijos parduotuvė. 7.45 „Fiksi-
kai“. 7.55 „Juokingi kamuoliukai. Pin-kodas“. 8.10 
Stebuklų laukas. 9.05 Sveikata. 10.00, 12.00, 14.00 
Naujienos (su subtitrais). 10.15 „Gazoon“. 10.35 
„Lučjenas“. 10.40 Kol visi namie. 11.25 „Fazenda“. 
12.10, 14.15 „Blogas kraujas“. 16.15 „Asmeninis 
tyrėjo Saveljevo gyvenimas“. 20.00 Laikas. 20.50 
„Autorius užveda“. 22.50 „KVN“. Premjer lyga. 0.10 
Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 

 REn
9.00 Mums net nesisapnavo. 11.50 Jūrmala. 
Juoko festivalis. 14.00 „Visa tiesa apie Vangą“. 
15.55 „Diatlovo perėja. Paslaptis atskleista“. 
16.55 „Pulkas“. 0.25 „Eilinės dienos“. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Viskas bus gerai! 
9.25 Valgome namie! 10.25 Pagrindinis kelias. 
10.55 „Šou-verslo paslaptys“. 11.55 Sodininkų 
atsakas. 13.25 „Paslaptingoji Rusija. Pajūris. Kas 
tas žmogus-drugelis?“ 14.20 „Delta“. 18.05 Tyri-
mą atliko... 19.00 Savaitės akcentai. Informacinė 
programa. 19.40 „URGO 5“. 23.35 „Mano Alla. 
Išpažintis jos vyrui“. 0.35 „Garbės kodeksas 4“. 

 TV PolonIa
8.10 Neužmirštami koncertai - Opolė 2014. 
R.Rynkovskio ir J.Cygano rečitalis. 8.45 Lenkų 
valgiai. 9.00 Žydros atostogos. 9.20, 18.25, 1.45 
Galvosūkis. 9.30 Lenkai čia ir ten. 10.05 Ma-
žieji pasauliečiai. 10.35 Grūdas. 11.05 „Prieš-
pavasaris“. 12.10, 0.45 Sveikinimų koncertas. 
12.25 „Misija - gamta“. 12.55 Tarp žemės ir 
dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.10 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.40 Publicistinė laida. 
14.00 Šv.Mišių transliacija. 16.35 „Vaiduoklis 
namuose“. 17.20 Mūsiškiai užsienyje. 17.35 
Apkabink mane. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.50 
„M, kaip meilė“. 19.50 Neužmirštami koncertai - 
Sopotas bisui. M.Rodovič, „Kayah“ koncertas. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.45, 3.40 „Ranča“. 22.40 TV teatras: 
spektaklis „Amerikietiška komedija“. 1996. 0.15 
Pramoginė laida. 1.05 Gyvenimo kelionė. 1.35 
Prie Tatrų. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
7.40 „Madeline“. 9.25 „Surasti tą vienintelę“. 11.00 
„Kelionė į Žemės centrą“. 12.40 „Prieš pakratant 
kojas“. 14.30 „Filomena“. 16.20 „Sutrikusi mafija“. 
18.10 „Puikus planas“. 20.00 „Haris Poteris ir 
Fenikso brolija“. 22.25 „Anglų kalbos mokytoja“. 
24.00 „Po priedanga“. 1.40 „Rizikos riba“. 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Automobilių 
pogrindis. 8.15, 1.00 Greiti ir triukšmingi. 9.10 
Mitų griovėjai. 10.05 Didelės statybos. 10.55 
Kas nutiko vėliau? 11.50 Karbonaro efektas. 
12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Kovos dėl 
konteinerių. 14.30 Dingusių daiktų pardavėjai. 
15.25 Iš meilės mašinoms. 16.20 Kaip paga-
minti superautomobilį? 17.15 Kaip tai veikia? 
18.10 Oro uostas. 19.05 Vonia. 20.00 Ties išgy-
venimo riba. 21.00, 2.50 Išgyventi kartu. 22.00, 
3.40 Žaidimas iš gyvybės. 23.00, 4.30 Upių 
pabaisos. 24.00, 5.20 Pražūtingas laimikis. 
1.55 Kas nutiko toliau? 6.10 Akvariumų verslas. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Rytinis Teksasas. 
8.00 Naujo būsto paieška. Iš Minesotos į 
Bogotą; Velykų sala. 9.00, 15.00, 19.00 Turto 
gelbėtojai. 9.30, 16.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 10.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 
11.00 Gelbėtojai. 12.00 Amerika: slaptos mau-
dynių vietovės. 13.00 Statyba Aliaskoje. 14.00 
Gyvenimas ant ežero. 14.30 Vyrų irštvos. 17.00 
Geriausias PAR šašlyko meistras. 20.00 Pilių 
paslaptys. 21.00 Muziejų mįslės. 22.00 Neįtikė-
tina atrakcionai. 23.00 Neplanuota kelionė. 1.00 
Nakties programa. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

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

(N-7).
8.00 „Didvyrių 

draugužiai“.
8.30 Juokingiausi 

Amerikos  
namų  
vaizdeliai.

9.00 Statybų TV.
9.30 Komedija 

šeimai  
„Nevykėlio  
dienoraštis. 
Šuniškos  
dienos“.

11.20 Veiksmo f. „Greitis“ 
(N-7).

13.55 „Gyvenimo 
bangos“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų 
mūšis (N-7).

18.30 TV3 žinios.
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Komedija 
„Paskutinis  
uošvių  
išbandymas“  
(N-7).

21.20 Trileris „Slėptuvė“ 
(N-14).

23.30 Nuotykių f. 
„Einantis per ugnį“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Superdidvyrių 

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

da. Smalsutė Dora“.
7.45 „Keista šeimynėlė“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Paklydėlės papūgos 

sugrįžimas“.
9.45 „Paklydėlės papūgos 

sugrįžimas 2“,
10.00 Komedija šeimai 

„Geriausias  
žaidėjas“.

11.45 Komedija 
„Nevykėlis“ (N-7).

13.30 Drama „Nepaprastai 
garsiai ir neįtikėtinai 
arti“ (N-7).

16.05 Pričiupom! (N-7).
16.35 „Toledas“ (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Teleloto.
20.30 Valanda su Rūta. 

Vasara.
21.55 Veiksmo trileris 

„Laiko kilpa“ (N-14).
0.15 Veiksmo f. 

„Karaliaus vardu 2.  
Du pasauliai“ 
(N-14).

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

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

lamiai 2“.
9.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
9.50 „Mažasis princas“.
10.15 „Čaplinas“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 Brolių Grimų pasakos. 
12.00 „Paslaptingoji 

Afrika 2“. 
13.00 „Mis Marpl 5“. 
14.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
15.05 Gyvenimas.
16.00 Žinios.
16.20 Kaukazo legendos.
17.05 Lietuvos valstybės 

atkūrimo kronika. 
17.40 „Baltijos kelias“.
18.40 Istorijos detektyvai. 
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės po 20 metų“.
21.50  „Atsisveikinimas“.
23.25 Alina Orlova „88“. 

Albumo pristatymas.
0.30 „Mis Marpl 5“. 
2.00 Kaukazo legendos.

7.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

8.00 Skonis.
10.00 Dokumentinis f. 

„FAILAI X.  
Slapta misija.  
Tel Chalafo  
atradimas“.

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Dokumentinis f. 

„Nacionalinė 
Geografija. 
Gėlavandenių  
monstrų  
medžiotojas“.

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

14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Žurovas. Prieš 
rinkimus. II dalis“ 
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Inga Lindstrom. 
„Širdies princesė“ 
(N-7).

21.00 „Kultas“ (N-14).
23.00 Kriminalinė 

drama  
„Mėlynakė skerdikė“ 
(N-14).

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

1.45 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

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

gyvūnai“.
10.30 Dokumentinis f. 

„Genijai iš  
prigimties“.

11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė 

loterija.
12.15 Laikas inovacijoms. 

„Sveikatos ir bio-
technologijos“.

12.45 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Žinios. Orai
16.20 Laikas inovacijoms. 

„Kūrybinės industri-
jos transliavimas“.

17.30 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

18.00, 1.30, 5.40 „24/7“.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30 „Gaujos“ (N-7).
23.50 Siaubo f. „Vaiduoklių 

namai“ (S).
2.10 „Vandens žiurkės“ .
4.25 Siaubo f. „Vaiduoklių 

namai“ (S).
6.20  „Genijai iš 

prigimties“.
6.50 „Gamtos pasaulis“.

8.05 Duokim garo!
9.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
10.00 Šventadienio mintys.
10.30 Mūsų miesteliai. 
11.20 Skambina Balys 

Dvarionas.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Pagauk kampą.
12.15 LRT Kultūros aka-

demija. Kastytis 
Zubovas. 

13.00 A.Šenderovo baletas 
„Dezdemona“. 1, 2 d. 

14.30 Edmundas 
Zubavičius. „Dar 
sykį! Lietuva“. 

15.50 Poeto Justino 
Marcinkevičiaus 
kūrybos vakaras. 
1993 m.

16.45 Amžių šešėliuose. 
17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios. 
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 Septynios Kauno 

dienos.
19.15 Dvarai ir likimai. 1 d.
19.45 Lietuvių kinas trumpai. 
20.10 „Gyvoji grandis“.
21.00 Auksinis balsas.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuoja Jurga 

Šeduikytė.
24.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 

 23.50  „Vaiduoklių 
 namai“
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rugpjūčio 23 d.

 16.25  „Saldžioji 
 gyvenimo pusė“

 22.00  „Tėvynė“ 15.00  „Griežčiausi tėvai“

 AnimAl PlAnet
7.00 Pažintis su orangutangais. 7.25, 3.25 Aliga-
torių tramdytojai. 11.55, 22.55 Ostinas Stivensas 
- gyvačių gaudytojas. 12.50, 22.00, 2.35 Upių 
pabaisos. 13.45, 18.20, 1.40 Liūtų karalienė. 
14.40, 19.15 Lotynų Amerikos tankmėje. 15.35 
Pandos nuotykiai. 16.30, 21.05 Šiaurės Amerika. 
17.25 Stambios žuvies medžioklė: Europa. 20.10 
Pandos nuotykiai. 23.50, 4.15 Man įkando. 0.45 
Akvariumų verslas. 5.02 Drakonų irštva. 

 SPort1
5.30 KOK World series. Bušido kovos. 9.00 
„Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 10.15 Mo-
tosportas. Spidvėjus. Danijos GP lenktynės. 7 
etapas. 2015-08-08. 12.15, 2.00 Karaliaus taurė 
„Copa del Rey“. „FC Barcelona“ - Madrido 
„Real“. Finalas. 2015-02-22. 14.00 Klubų kara-
liai. Miuncheno „Bayern“. 14.30 Futbolo dievai. 
Ronaldinho. 15.00 Tiesioginė transliacija. Pasau-
lio Rali-kroso čempionatas. Norvegija. 8 etapas. 
17.00 KOK World series. Bušido kovos. 20.30 
NBA krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Ouk-
lendo „Warriors“. 2015-01-17. 22.45 „Sportinio 
pokerio Premier lyga“. Pramoginis TV šou. 23.45 
Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Norvegija. 8 
etapas. 3.45 Snukeris. Angliškojo biliardo Pre-
mier lyga. 5.30 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester United“ - „Newcastle“. 8.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - „Tottenham“. 
10.40 „Formulė-1“. Belgijos GP kvalifikacija. 
12.00 Kalnų dviračiai. Pasaulio taurės etapas. 
Tiesioginė transliacija. 13.55 Premier lygos apž-
valga. 14.50 „Formulė-1“. Belgijos GP lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 17.10 Boksas. Davidas 
Haye’as - Dereckas Chisora. 17.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Everton“ - „Manchester 
City“. Tiesioginė transliacija. 20.00 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 21.00 Motosportas. Indycar 
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 0.30 Kalnų dvi-
račiai. Pasaulio taurės etapas. 2.25 Motosportas. 
Žiedinės lenktynės. Norvegija. 

 euroSPort
 8.00 Dviračių sportas. „USA Pro Cycling 
Challenge“. 9.00, 17.45, 1.45 Dviračių spor-
tas. „Vuelta a Espana“. 10.00 Motosportas. 
11.00 Baidarių ir kanojų irklavimas. 13.00, 4.30 
Lengvoji atletika. Pasaulio čempionatas. 17.00 
Dviračių sportas. 19.45 Baidarių ir kanojų irkla-
vimas. 20.30 Lengvoji atletika. 22.00 Futbolas. 
Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 24.00 Jo-
jimas. Europos čempionatas. 1.30 Motosportas. 
Savaitgalio žurnalas. 3.30 Sporto linksmybės. 

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis amžius“ 

(1) (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras 

Ozas. Šeimos  
gydytojo patarimai“ 
(N-7).

10.30 „Lemūrų gatvė“.
11.00 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
11.30 „Kalahario 

dykumos  
surikatos“.

12.00 Turkiški 
skanėstai.

12.30 Gordono 
Ramzio virtuvės 
pamokos.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Griežčiausi 

tėvai“ (1).
15.55 „Būrėja“.
17.00 Nuotykių f. „Nemarus 

kinas. Zoro“.
19.25 Magiškasis Rio.
19.55 Nematomas žmogus.
21.00 Detektyvas 

„Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. 
Vaiduoklis“ (N-7).

22.50 Siaubo komedija 
„Zombių žemė“ 
(N-14).

0.30 Nekenčiu žvaigždės 
(N-7).

7.45 Teleparduotuvė.
8.00 „Pragaro kelias“.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Aukščiausia pavara.
11.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

12.00 Adrenalinas.
12.30 Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos.

13.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per  
pusvalandį.

14.00 Jokių kliūčių!
15.15 Iš peties.
16.15 „Pragaro kelias“.
17.15 Jokių kliūčių!
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Belgijos 
prizo lenktynės.

21.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.00 Kriminalinė drama 
„Tėvynė“ (N-14).

23.05 Istorinė veiksmo 
drama „Vikingai“ 
(N-14).

0.05 Mistinė drama 
„Krintantis dangus“ 
(N-14).

1.00 Veiksmo drama „24 
valandos“ (N-14).

9.00 „Piktoji planeta“.
9.30 „Pasaulis 

pro traukinio  
langą“.

10.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

11.00 „80 traukinių 
aplink  
pasaulį“.

11.30 „Laukinė 
Afrika“.

12.30 Karštos senos 
sėdynės.

13.00 Lietuvos 
kapinės.

13.30 „Tėvai už borto“.
14.15 „Šalčio 

gniaužtuose“.
14.45 „Raudonasis 

progailis“  
(N-7).

16.25 „Saldžioji 
gyvenimo  
pusė“.

18.00 „Priedangoje“ 
(N-7).

19.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

20.00 „Lelijos“ (N-7).
21.05 „Raudonoji 

aušra“ (N-14).
22.45 „Transporteris“ 

(N-14).
23.45 „Trauma“ 

(N-7).

„nePAPrAStAi GArSiAi ir neĮtiKĖtinAi Arti“
Drama. JAV. 2011.
Režisierius S.Doldris.
Vaidina T.Henksas, S.Bulok, Dž.Gudmanas.

Filmas apie sumanų, išmintingą vaiką ir apie jo pastangas susekti kiek
vieną smulkmę, kurią tėtis galėjo jam palikti. Tėvas paliko jį pats to visai 
nenorėdamas. Jis žuvo per Rugsėjo 11osios įvykius. Vieną dieną dar čia, 
kitą  nebe. Čia susipina kelios istorijos, kelios kartos, skausmas, meilė 
ir sudėtingi gyvenimai. Išmintingi patarimai...

lnK
13.30

rekomenduoja

„neVYKĖliS“
KomeDija. JAV. 1996.
Režisierė P.Sfiris.
Vaidina T.Metsonas, D.Speidas.

Elas Donelis atitiko visus gubernato
riaus standartus. Vienintelė kliūtis  jo 
jaunesnysis brolis, kurio elgesys tie
siog nenuspėjami. Kad apsisaugotų 
nuo galimų nesusipratimų rinkimų 
metu, Elo bendražygis Stivas pasi
siūlo prižiūrėti nenuoramą. 

„SlĖPtuVĖ“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius E.Rodrigesas.
Vaidina D.Lundgrenas, 
B.Evigan, Dž.Huertas.

Deivas Nešas norėjo padovanoti 
savo žmonai Emai tobulą gimta
dienio dovaną. Suradęs nuostabų 
namą saugiame rajone, Deivas iš 
karto supranta, kad tai jų svajonių 
namas. Bet greitai įsikėlę Deivas ir 
Ema padaro šokiruojantį atradimą. 

„BeVeiK iŠteKĖJuSioS“
KomeDija. JAV. 2013.
Režisierius M.Grifitsas.
Vaidina D.Panabeiker, 
Dž.P.Kenedi, B.Irvinas.

Trys ką tik ištekėjusios draugės suži
no, kad jų santuokos dėl kažkokios 
biurokratinės klaidos nėra įteisintos. 
Erina vargsta konkuruodama su sa
vo anyta, Keisė abejoja mylimojo iš
tikimybe, o Stela nori siekti karjeros.

lnK
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (N-7).
11.05 „Ledynmetis 2. Eros 

pabaiga“.
13.00 „Čipas ir Deilas 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

„Kerštinga meilė“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų 

laimė“ (N-7).
20.00 Aklos vestuvės.
21.00 Meilė ar pinigai? 
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Romantinė komedija 

„Atsarginis planas“.
0.40 TV serialas 

„Skandalas“ (N-14).
1.35 TV serialas 

„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

2.25 TV serialas 
„Detektyvė Fišer“.

6.25 Animacinis f. 
„Garfildas“.

6.55 Animacinis f. „Keista 
šeimynėlė“ (1).

7.25 Animacinis f. „Kung 
Fu Panda“.

7.50 TV serialas „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

8.50 Nuotykių f. „Sniego 
šunys“.

10.50 Komedija „Policijos 
akademija 6. Miesto 
apgultis“.

12.30 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio pasakos“.

13.20 „Keista šeimynėlė“.
13.45 „Kung Fu Panda“.
14.10 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. 

„Antroji šeima“. 
Šeimų dramas prista-
to Dalius Mertinas.

20.30 Tikras gyvenimas. 
„Kita svajonė“. 

21.30 Žinios. 
22.10 Veiksmo f. „Dingę be 

žinios 2“ (N-14).
0.05 TV serialas „Dalasas“.
1.00 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
1.55 TV serialas „Užribis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 „Kaip sukurti planetą“.
12.00 „Paslaptingoji 

Afrika 2“. 
13.00 Pasaulio panorama.
13.30 Savaitė.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.30 Žinios. Orai.
15.50 TV serialas „Puaro 

12“. „Žmogžudystė 
Rytų eksprese“.

17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

18.30 Šiandien.
19.05 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 TV serialas „Šlovės 

dienos“ (N-7).
23.10 Vakaro žinios. 

Sportas. Orai.
23.30 Dokumentinis f. 

„5 minutės laisvės“.
0.25 Tikri vyrai.
1.10 TV serialas „Puaro 

12“. „Žmogžudystė 
Rytų eksprese“.

2.40 Laba diena, Lietuva.
4.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
5.15 Tikri vyrai.

 10.05  „Senis“ 10.00  „Medikai“  6.55  „Keista šeimynėlė“

Pirmadienis

 TV8
7.30 „Gydytojai“. 8.25 Svajonių namai. 9.25 
„Mano mažasis ponis“. 9.55 Senoji animacija. 
10.40 „Beveik ištekėjusios“. 12.20 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.20 „Laukinis angelas“. 14.25 
„Nemylimi“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ 
(N-7). 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 
Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Kerštas“ (N-7). 
18.55 „Laukinukė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
20.35 „Nemylimi“ (N-7). 21.10 Drama „Meilės 
pergalė“ (N-7). 23.00 „Kerštas“ (N-7). 23.55 
Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
6.30 Tauro ragas. 7.00 Apie žūklę. 7.30 Doku-
mentinis f. „Pasaulio uostai“. 9.30 Žinios. 10.30 
Pasaulis X (N-7). 11.20 24 valandos (N-7). 
12.25 Valanda su Rūta. 13.40 Padėkime augti. 
14.10 Yra, kaip yra (N-7). 15.20 „Pasaulis iš 
skrydžio oro balionu“. 16.20 KK2 (N-7). 17.00, 
22.00, 2.00 Info diena. 19.00 Info verslas. 19.30 
Info interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info 
pasaulis. 21.00 Dviračio šou. 21.30 Dabar pa-
saulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.10, 1.30 Informacinė žinių laida „EURO-
NEWS“. 6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 „Fiksikai“. 
7.00, 9.25 Labas rytas. 10.15 Gyvenk sveikai! 
11.30, 12.30 Stebuklų laukas. 12.00, 15.00 Nau-
jienos (su subtitrais). 13.05 Vyriška/Moteriška. 
15.30 „Padriki užrašai su D.Krylovu“. 15.55, 4.40 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos 
(su subtitrais). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. Orų 
prognozė (rusų k.). 21.05 „Spąstai pelenei“. 
22.50 „Visų pirma sraigtasparniai“. 23.45 „Ru-
dens maratonas“. 1.15 Lietuvos laikas. Orų pro-
gnozė (lietuvių k.. 2.00 „Pramoga senukams“. 
3.15 „Gervė danguje“. 5.30 Juokingi vaizdeliai. 

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.35 
Kviestinė vakarienė. 8.30 Švarus darbas. 9.15 
Mums net nesisapnavo. 12.05 Slaptosios teritori-
jos. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
13.40 Žiūrėti visiems! 14.25 Nemeluok man! 
15.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 16.25 
„Mūsų planetos paslaptys“: „Raiti ant bronto-
zauro“. 17.20 „Kariai 16“. 18.25 Jūrmala. Juoko 
festivalis. 19.25 Nemeluok man! 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.15 Žiūrėti visiems! 22.15 Slaptosios 
teritorijos. 23.10 „Kariai 5“. 24.00 Žiūrėti visiems! 

„MEILĖS PERGALĖ“
Drama. Vokietija.2007.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina K.Volfas, D.Kiorner, S.Berkhėmer.

Studentė Ema Klark nekantriai laukia atostogų su vaikinu. Prieš išvykstant 
ji pasako jam esanti nėščia. Šis reaguoja kur kas blogiau, nei mergina 
tikėjosi, - sako nenorintis turėti nieko bendra su būsimu vaiku. Labai 
nusivylusi Ema nutraukia santykius ir keliauja į mamos ūkį. Mergina 
nusprendžia vaiką auginti viena. Tačiau grįžusi pas mamą Ema sužino, 
kad yra ir daugiau bėdų.

TV8
21.10

„DInGĘ BE ŽInIoS 2“
Veiksmo filmas. JAV. 1985.
Režisierius L.Hulas.
Vaidina Č.Norisas, S.Viljamsas, 
K.Kosta.

Pulkininkas Džeimsas Bredokas 
dalyvavo Vietnamo kare, vėliau 
kentėjo nelaisvėje, kol galiausiai 
iš jos sunkiai ištrūko. Po dauge-
lio metų jis grįžta į kovos vietas, 
kad išgelbėtų amerikiečių karo 
belaisvius, tarp kurių gali būti 
ir jo draugų... Kaip seksis be-
baimiam kovotojui gelbėjimo 
operacija?

„ATSARGInIS PLAnAS“
romantinė komeDija. JAV. 2010.
Režisierius A.Poulas.
Vaidina Dž.Lopes, A.Olaflinas, 
M.Votkins.

Zojai pabodo laukti to vienintelio 
tikrojo. Biologinis laikrodis tiksi vis 
garsiau, ir Zoja nusprendžia tap-
ti mama, nors yra vieniša. Šiuo 
sprendimu ji pasidalina su geriau-
siu draugu Klaivu, nes tikisi, kad 
šis jai padės - taps sėklos dono-
ru. Klaivą toks prašymas, švelniai 
tariant, pribloškia, ir Zojai tenka 
ieškoti kitos išeities.

„DETEKTYVĖ DŽonSon“
DetektyVinis serialas. JAV. 2011.
Režisieriai R.Volis, E.Braunas.
Vaidina K.Sedžvik, K.Reinoldsas, 
Dž.K.Simonsas.

Los Andželo detektyvė Brenda Lei 
Džonson - CŽV mokyklą baigusi 
pareigūnė, vadovaujanti šio did-
miesčio policijos Ypač sunkių nu-
sikaltimų skyriui. Jos tiriamos bylos 
išskirtinės. Neeilinė detektyvės as-
menybė ir nestandartinis požiūris 
į darbą šokiruoja jos kolegas vyrus.

LnK
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.55 Mistinės istorijos.
8.55 TV serialas „Žurovas. 

Prieš rinkimus.  
I dalis“ (N-7).

9.50 TV serialas „Žurovas. 
Prieš rinkimus. II 
dalis“ (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 Mano virtuvė geriausia.
14.50 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

ir Ko“ (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis.
21.30 Fantastinis nuotykių f. 

„Laiko mašina“.
23.30 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
0.25 TV serialas 

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

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

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Žinios.
7.50 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose 
O.Koršunovas.

8.50 „Iššūkis“ (N-7).
9.50 „Stalino sūnus“.
10.55 „Kulinaras“ (N-7).
12.00 Gyvenu čia.
13.00 Mūsų miškai.
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose Aidas 
Giniotis.

19.25 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Kalinių žmonos“.
21.30 Nuoga tiesa.
23.00, 1.55 Komedija 

„Mergina įeina į 
barą“ (N-14).

0.40, 4.00, 5.55 Reporteris.
1.10, 5.10 „Specialioji gel-

bėjimo tarnyba“.
3.10 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
3.30, 6.20  „Genijai iš pri-

gimties“.
4.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
6.50  „Gamtos pasaulis“.

8.05 Brolių Grimų 
pasakos. 17 s. 
„Žvaigždžių taleriai“.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Kultūra +.
13.15 „Čia nebus mirties“. 

Lietuvos naciona-
linio dramos teatro 
spektaklis. 1, 2 d. 

15.55 ...formatas. Poetas 
Gintaras Bleizgys.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vaikų ir jaunimo 

populiariosios 
vokalinės muzikos 
festivalis „Laumės 
juosta 2015“.

19.25 Futbolas. SMScredit.lt 
A lyga. „Žalgiris“ -  
„Atlantas“. 

21.30 Teatras.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Melodrama 

„Pamergė - slaptoji 
agentė“ (subtitruota).

24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama. Verslas. 

Kultūra. Dėmesio 
centre. Sportas. Orai.

1.30 Dabar pasaulyje (rusų 
kalba iš Prahos).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Uždrausta meilė“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Superdidvyrių 
komanda“.

9.35 „Dreikas ir 
Džošas“.

10.00 „Mano puikioji 
auklė“.

11.00 Turkiški 
skanėstai.

11.35 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos.

12.05 „Mentalistė“ (N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Mentalistė“ (N-7).
21.00 Nuotykių komedija 

„Karštas  
kubilas - laiko  
mašina“ (N-14).

23.00 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

0.05 „Visa menanti“ 
(N-7).

0.55 „Dūmas“ (N-14).

7.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

7.30 „Beverli Hilsas 
90210“ (N-7).

8.30 Nepaprastos lenkty-
nės (N-7).

9.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per  
pusvalandį.

10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „CSI Majamis“ 

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

lenktynės (N-7).
16.00 „Mastrichto 

policija“ (1)  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Be stabdžių 

(N-14).
22.30 „6 kadrai“ (N-7).
23.00 Siaubo trileris 

„Pagieža 2“ (N-14).
1.05 Siaubo f. 

„Paranormalūs  
reiškiniai 3“ (S).

2.30 „Krokodilų medžio-
tojas“ (N-7).

9.00 Kelionių 
žurnalas  
„80 traukinių  
aplink pasaulį“.

9.30 „Trauma“ (N-7).
10.30 „Laukinė Afrika“.
11.30 „Komanda Č“ 

(N-7).
12.30 „Pasaulis 

pro traukinio  
langą“ (1).

13.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.45 Karštos 

senos sėdynės.
15.15 „Meilės pabaiga“ 

(N-7).
16.55 „Piktoji 

planeta“.
17.25 Keisčiausi pasaulio 

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

(N-7).
20.00 Balticum TV

žinios.
20.30 „Priedangoje“ 

(N-7).
21.30 Kino akademija. 

„Londonas -  
šiuolaikinis 
Babilonas“  
(N-7).

23.55 Balticum TV žinios.
0.25 „Raudonasis 

progailis“ (N-7).

 22.30  „Pamergė - 
 slaptoji agentė“

 9.50  „Stalino sūnus“ 14.50  Amerikos talentai  17.55  „Lelijos“ 17.00  „Kobra 11“ 9.35  „Dreikas ir
 Džošas“

TV PROGRAMArugpjūčio 24 d. 

 NTV Mir
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Važiuosime, pavalgysi-
me! 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 
16.00, 1.00, 23.40 Šiandien. 10.25 „Aukštas“. 
11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Pri-
siekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. 
Galutinis sprendimas. 14.30 „Ypatingas įvykis. 
Apžvalga“. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys stotys 
7“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Narkotikų 
kelias“. 23.55 „Sindbado sugrįžimas“.

 TV PoloNia
8.05 Prie Nemuno. 8.25 „Permainų mašina“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10 Rytų studija. 
12.35 Kultūringieji PL. 13.35, 3.00 Žinios. 13.45, 
18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.50, 19.55, 
4.45 „Šeimos bendrovė“. 14.25 „Ranča“. 15.25 
TV teatras: spektaklis „Amerikietiška komedija“. 
16.45 V.Vysockio dainos. 17.20 Pramoginė laida. 
17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 18.20, 22.50, 
4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Serockis vasarai. 20.25 Kultūros virtuvė. 
Kompaktinės plokštelės. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 
„Prie užliejamos pievos“. 23.05, 5.20 Polonija 
24. 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 0.40 „Zet“ ir 
TVP2 vasara 2015 (1). Koncertas Košaline. 2.15 
„Permainų mašina“. 2.45 Animacinis f.

 TV1000
10.30 „Kivirčas“. 11.55 „Jausmų galia“. 13.45 
„Haris Poteris ir Fenikso brolija“. 16.05 „Op-
timisto istorija“. 18.10 „Dvi motinos“. 20.00 
„Domas Hemingvėjus“. 21.40 „7 Dienos Hava-
noje“. 24.00 „Jausmų galia“. 

 DiscoVery 
7.00, 20.30 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00 Kaip 
tai pagaminta? 8.15, 16.20 Nemėginkite pakar-
toti. 9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.40, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, 
gamta. 10.55, 23.00 Išgyventi kartu. 11.50 Grei-
ti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 
Iliuzionistas. 14.30 Trojus. 15.25 Būk budrus. 
17.15 Kas nutiko vėliau? 21.00 Ledynų auksas. 
22.00 Nuogi ir išgąsdinti. 24.00 Sala.

 TraVel
8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 10.00, 16.00 
Oro uostas 24/7. Majamis. 10.30, 16.30 Gelbėto-
jai. 11.00 Muziejų mįslės. 12.00 Pilių paslaptys. 
14.00 Neįprasti furgonai. 15.00, 24.00 Ekstrema-
lieji vandens parkai. 17.00 Kovos dėl bagažo. 
18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos maistas. 19.00 
Naujo būsto paieška. 21.00 Įdomiausios kelionės 
motociklu. Anglija. 22.00 Greitis: Italija. 

 aNiMal PlaNeT
7.00 Pažintis su orangutangais. 7.25, 11.00 
Darbas meistro bijo. 8.15, 17.25 Liūtų karalienė. 
9.10, 11.55 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
20.10 Akvariumų verslas. 12.50, 16.30 Aš gyvas: 
mūšio laukas. 13.45 Upių pabaisos. 14.40, 
19.15, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 18.20, 22.00 
Dideli ir baisūs. 21.05 Ryklių sezonas. 22.55 
Dominykas Monaganas ir laukinės būtybės. 

 sPorT1
8.00 „Kelias į viršūnę“. NBA krepšinio lyga. Ou-
klendo „Warriors“ - Klyvlendo „Cavaliers“. Fina-
las. 2 susitikimas. 10.30, 22.40, 23.10 KOK World 
series. Bušido kovos. 12.00 „Sportinio pokerio 
Premier lyga“. Pramoginis TV šou. 13.00 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ -  
„Unicaja“. 2015-04-30. 15.00 Rusijos „Premier 
league“. „Zenit“ - „Rostov“. 2015-05-10. 17.00 
ATP 500 Barcelona. Vyrų tenisas. Rafael Nadal -  
David Ferrer. Finalas. 2011 m. 19.00, 21.00, 
23.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 19.10 Futbolo 
dievai. Eusebio. 19.35 Čempionai LT. Atvirasis 
Lietuvos irklavimo čempionatas. Premjera. 20.05, 
21.10 „Kelias į viršūnę“. NBA krepšinio lyga. 
Ouklendo „Warriors“ - Klyvlendo „Cavaliers“. 
Finalas. 0.30 ATP 500 Barcelona. Vyrų tenisas. 
Rafael Nadal - David Ferrer. Finalas. 2011 m. 

 ViasaT sPorT BalTic
5.30, 7.25 Kalnų dviračiai. Pasaulio taurės 
etapas. 9.20 Motosportas. Indycar lenktynės. 
12.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Ever-
ton“ - „Manchester City“. 14.40 „Formulė-1“. 
Belgijos GP lenktynės. 17.00 Boksas. Floy-
das Mayweatheris - Manny Pacquiao. 18.25 
Premier lygos apžvalga. 19.25 Ledo ritulys. 
KHL. SKA - CSKA. Tiesioginė transliacija. 
21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Ar-
senal“ - „Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 
24.00 Motosportas. Nascar naktinių lenktynių 
apžvalga. 1.00 Ledo ritulys. KHL. SKA - CSKA. 
3.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arse-
nal“ - „Liverpool“. 4.50 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 

 eurosPorT
7.00, 13.30, 19.00 Pasaulio lengvosios atle-
tikos čempionatas. 9.30 Šaudymas iš lanko. 
Pasaulio taurė. 10.00 Dviračių sportas. „USA 
Pro Cycling Challenge“. 11.00, 17.00, 20.00, 
22.30, 1.30, 5.00 Dviračių sportas „Vuelta a 
Espana“. 12.00, 21.00, 24.00, 2.30 Lengvosios 
atletikos apžvalga. 23.45 Sporto linksmybės. 
4.00 Baidarių ir kanojų irklavimas. Pasaulio 
čempionatas. 6.30 Futbolas. JAV profesionalų 
lyga. 

laisvalaikis 2 0 1 5  r u g p j ū č i o  2 1 47



48 laisvalaikis 2 0 1 5  r u g p j ū č i o  2 1

TV PROGRAMA AntrAdienis

 19.25  „Policija ir Ko“  18.25  Kitoks pokalbis  11.45  Gustavo 
 enciklopedija

 12.50  Bėdų turgus 8.50  „Nepaprastai 
garsiai ir neįtikėtinai arti“

 12.00  Meilė ar pinigai?

 TV8
9.20 „Mano mažasis ponis“. 9.50 Senoji ani-
macija. 10.35 Drama „Meilės pergalė“. 12.20 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.20 „Laukinukė“. 
14.25 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasaulis tavo 
lėkštėje. 18.00 „Kerštas“. 18.55 „Laukinukė“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Nemylimi“. 21.10 
Drama „Susitikimas prie upės“. 23.00 „Kerštas“. 

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

 PBK
6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 „Fiksikai“. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 Fazenda. 
12.00, 15.00 Naujienos. 12.25 Kartu su visais. 
13.20 Vyriška/Moteriška. 15.30 „Padriki užrašai 
su D.Krylovu“. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 
Vakaro naujienos. 17.55 Susituokime. 19.00 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 
„Spąstai pelenei“. 22.50 „Dangaus neapgausi“. 

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynė-
lė“. 7.20 Kviestinė vakarienė. 8.05 „Kariai 
5“. 9.00 Slaptosios teritorijos. 10.00 Žiūrėti 
visiems! 11.00 Jūrmala. Juoko festivalis. 
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
13.35 Žiūrėti visiems! 14.30 Nemeluok man! 
15.25 „Žemė“. 16.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 17.20 „Kariai 16“. 18.20 Rusiš-
kas vairavimas. 19.25 Nemeluok man! 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.30 Pasverti ir laimin-
gi 3 (su subtitrais). 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Važiuosime, paval-
gysime! 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Šiandien. 10.25 „Aukštas“. 
11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 „Apžvalga. 
Ypatingas įvykis“. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys 
stotys 7“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 
„Narkotikų kelias“. 23.55 „Sindbado sugrįži-
mas“. 1.50 „Garbės kodeksas 4“. 3.45 „Kri-
minalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“. 4.50 
„Teismo detektyvas“. 

 TV PolonIa
 7.05, 18.55 18-oji Vudstoko stotelė 2012. 
Koncertas. 8.05 Istorijos aktualijos. 8.25 „Pilna 
kuprinė nuotykių“. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.10, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Ži-
nios. 13.45, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 
13.50, 19.55, 4.45 „Šeimos bendrovė“. 14.25 
„Raganos“. 15.20 Vasaros muzikos kartoteka. 
16.05 Medžiotojas pl. 16.20 „Mano rinkimai“. 
16.50 „Didžiosios Lenkijos nacionalinis parkas“. 
17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 18.20, 22.50, 
4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 
20.25 Margolcė ir Meškis šiandien kviečia... 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 
0.40 „Zet“ ir TVP2 vasara 2015 (2). Vasaros 
daina. 2.15 „Pilna kuprinė nuotykių“. 2.45 Ani-
macinis f.  

 TV1000
 6.15 „Misija „Serenity“. 8.30 „Džounsų šei-
mynėlė“. 10.30 „12 vergovės metų“. 12.50 
„Pametusi galvą“. 14.20 „Puikus planas“. 16.10 
„Misija „Serenity“. 18.20 „Anglų kalbos mo-
kytoja“. 20.00 „Divergentė“. 22.20 „Prestižas“. 
0.30 „Pametusi galvą“. 2.00 „Vyriškas auklėji-
mas“. 4.00 „Į stebuklą“. 

 DIscoVERy 
7.00, 20.30 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00 Kaip tai 
pagaminta? 8.15 Nemėginkite pakartoti. 9.10, 
18.10 Karai dėl bagažo. 9.40, 18.40 Sandėlių 
medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 10.55 
Išgyventi kartu. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Apgavikai. 13.35 Oro uostas. 14.30 Dideli 
lėktuvai. 15.25 Dideli laivai. 16.20 Mašinų suki-
limas. 17.15 Miestas. 21.00, 2.50 Degtindariai. 
22.00, 3.40 Amišų mafija. 23.00, 4.30 Aliaska: 
šeima iš miško. 24.00, 5.20 Nuotaka su nasrais. 
1.00 Gatvės lenktynės. 1.55 Siaubo akimirkos. 
6.10 Kaip tai pagaminta? 6.35 Kaip tai veikia? 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Vakarinis Teksasas. 
8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. Stokholmas; 
Mongolija; Džersio pakrantė; džiaugsminga su-
grįžimas į Prancūziją. 10.00, 16.00 Oro uostas 
24/7. Majamis. 10.30, 16.30 Gelbėtojai. 11.00 
Muziejų mįslės. 12.00 Pilių paslaptys. 14.00 
Neįprasti furgonai. 15.00, 24.00 Ekstremalieji 
vandens parkai. 17.00 Kovos dėl bagažo. 18.00, 
23.00 Neįprastas Amerikos maistas. Luisvilis. 
19.00 Naujo būsto paieška. Eskondidas; taupus 
gyvenimas Londone; Portugalijos skonis; Lisa-
bonos žavesys. 21.00 Neįprastas maistas. Bosto-
nas; Niujorkas. 22.00 Karštos kelionės. Japonija. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (N-7).
11.00 Aklos vestuvės (N-7).
12.00 Meilė ar pinigai? (N-7).
12.30  „Vėžliukai nindzės“.
13.00 „Čipas ir Deilas 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

laimė“ (N-7).
20.00 Ta proga! (N-7).
21.00 Meilė ar pinigai? (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo f. „Žmogus - 

šešėlis“ (N-14).
0.25 TV serialas 

„Skandalas“ (N-14).
1.25 TV serialas 

„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

2.15 TV serialas 
„Detektyvė Fišer“ (1).

6.25  „Garfildas“.
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Drama „Nepaprastai 

garsiai ir neįtikėtinai 
arti“ (N-7).

11.20 Komedija 
„Nevykėlis“ (N-7).

13.00 „Garfildas“.
13.15 „Keista šeimynėlė“.
13.45 „Kung Fu Panda“.
14.10 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas. 

„Kariškas vaizdelis“. 
Šeimų dramas 
pristato Dalius 
Mertinas.

20.30 Tikras gyvenimas. 
„Internete visi 
lygūs“. Šeimų dra-
mas pristato Dalius 
Mertinas.

21.30 Žinios. 
22.10 Veiksmo f. „Visa 

griaunantis“ (N-14).
0.25 TV serialas 

„Dalasas“ (1) (N-7).
1.20 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
2.15 TV serialas „Užribis“.

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

dienos“ (N-7).
11.55 Dokumentinis f. 

„5 minutės laisvės“.
12.50 Bėdų turgus.
13.40 Klausimėlis.lt.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.30 Žinios. Orai.
15.50 TV serialas „Puaro 

12“. „Trijų veiksmų 
drama“ (N-7).

17.30 TV serialas „Kelias į 
laimę 2“ (N-7).

18.30 Šiandien.
19.05 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. 

Kultūra. Dėmesio 
centre. Sportas. Orai.

21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Stilius.
22.20 TV serialas „Šlovės 

dienos“ (N-7).
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 TV serialas 

„Kryžiuočiai“. 1 s.
1.10 TV serialas „Puaro 

12“. „Trijų veiksmų 
drama“ (N-7).

2.40 Laba diena, Lietuva.
4.30 Bėdų turgus.
5.15 Teisė žinoti.

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

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

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

8.55 Dainuok mano dainą. 
10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

13.50 Mano virtuvė 
geriausia.

14.50 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

„Ostinas Pauersas -  
auksinis narys“.

23.30 TV serialas 
„Detektyvė Džonson“.

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

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

2.30 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Nuoga tiesa.
8.50 „Iššūkis“ (N-7).
9.50 „Stalino sūnus“ (N-7).
10.55 „Kulinaras“ (N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Moterų daktaras“.
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Šiandien kimba.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose D.Žeimytė.
19.25 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Kalinių žmonos“ 

(N-7).
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.00, 2.05 Komedija 

„Nepakaltinamas“ 
(N-7).

0.50, 4.00, 5.55 Reporteris.
1.20, 5.10 „Specialioji gel-

bėjimo tarnyba“.
3.30, 6.20 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
4.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

6.50 Dokumentinis f. 
„Gamtos pasaulis“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.25 Dokumentinis f. 

„Gyvoji grandis“.
13.15 Lietuvių dokumentika. 

„Medinės istorijos“.
14.10 Poeto Justino 

Marcinkevičiaus 
kūrybos vakaras. 
1993 m.

15.10 Amžių šešėliuose. 
15.55 ...formatas. Poetas 

Gintautas Dabrišius.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus albumas.
18.45 Pinigų karta.
19.30 Pagauk kampą.
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 6“.
21.00 ARTi. Freska.
21.30 Istorijos detektyvai. 

Istorinė publicistika.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Lietuviško 

kino vakaras. 
„Atsisveikinimas“.

24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama. 
1.30 Dabar pasaulyje.
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rugpjūčio 25 d. 

 21.00  „Transporteris“ 18.00  „Kaulai“ 11.35  Gordono Ramzio
 virtuvės pamokos

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Darbas meistro bijo. 8.15, 17.25 
Vudu ryklys. 9.10, 11.55, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 20.10 Akvariumų verslas. 12.50, 
16.30 Dominykas Monaganas ir laukinės būty-
bės. 13.45 Dideli ir baisūs. 14.40, 19.15, 23.50 
Aligatorių tramdytojai. 18.20, 22.00 Pandų slėnis. 
21.05 Jaukas rykliams. 22.55 Vilkai-žmogėdros. 

 SPort1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 7.10 „Sportinio pokerio Premier lyga“. 
8.00 „Kelias į viršūnę“. Rusijos „Premier league“. 
„Zenit“ - „Rostov“. 2015-05-10. 10.00 Boksas. 
Profesionalų kovos. 12.10 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas. 12.40 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Feyenoord“ - „Vitesse“. 2015-01-31. 14.30 NBA 
krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ - Klyvlendo 
„Cavaliers“. Finalas. 2015-06-08. 17.00 ATP 500 
Dubai. Vyrų tenisas. Roger Federer - Novak Djo-
kovic. . 2011 m. 19.10 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. Pramoginis TV šou. 20.00, 21.10 „Kelias 
į viršūnę“. Rusijos „Premier league“. „Zenit“ -  
„Rostov“. 22.00, 23.10 Boksas. Profesionalų 
kovos. 24.00 ATP 500 Dubai. Vyrų tenisas. Roger 
Federer - Novak Djokovic Finalas. 2.00 NBA 
krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ - Klyvlendo 
„Cavaliers“. Finalas. 2 susitikimas. 2015-06-08. 

 ViASAt SPort BAltic
6.35 Kalnų dviračiai. Pasaulio taurės etapas. 
8.35 Motosportas. Nascar naktinės lenktynės. 
12.35 Motosportas. Žiedinės lenktynės. Nor-
vegija. 14.35 Ledo ritulys. KHL. SKA - CSKA. 
16.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arse-
nal“ - „Liverpool“. 18.25 Premier lygos apž-
valga. 19.25 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dina-
mo“ - „Ak Bars“. Tiesioginė transliacija. 21.55 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. 1.35 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
„Ak Bars“. 3.35 Motosportas. Nascar naktinių 
lenktynių apžvalga. 5.10 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. 

 euroSPort
 .00, 11.45, 21.00, 0.30 Lengvosios atletikos 
apžvalga. 9.30, 2.00 Jojimas. Europos čempio-
natas. 10.45, 16.15, 20.00, 22.30, 2.30 Dviračių 
sportas „Vuelta a Espana“. 13.15, 19.00, 4.00 
Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 
23.30 Motosporto apžvalga. 24.00 Motosportas. 
„Porsche Supercup“. 

6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta meilė“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Superdidvyrių 

komanda“.
9.35 „Dreikas ir Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Turkiški 

skanėstai.
11.35 Gordono 

Ramzio virtuvės 
pamokos.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 Kriminalinė drama 

„Velnio ašara“ 
(N-14).

22.45 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

23.50 „Visa menanti“ 
(N-7).

0.40 „Dūmas“ (N-14).

7.15, 14.30 Teleparduotuvė.
7.30 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.30 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „CSI Majamis“ 

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

16.00 „Mastrichto 
policija“ (N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
21.35 UEFA Čempionų 

lyga.
23.40 Trileris „Greisės 

nuopuolis“  
(N-14).

1.20 „Naša Raša“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji 
planeta“.

10.00 „Lelijos“ 
(N-7).

11.05 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.05 „Tėvai už 
borto“.

12.55 „Trauma“ 
(N-7).

13.55 „Laukinė 
Afrika“.

14.55 „Pasaulis 
pro traukinio  
langą“ (1).

15.55 „Verbo“ (N-7).
17.30 „Šalčio 

gniaužtuose“.
18.00 „Priedangoje“ 

(N-7).
19.00 „Komanda Č“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Karštos senos 

sėdynės.
21.00 „Transporteris“ 

(N-14).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

23.30 „Lelijos“ 
(N-7).

„GreiSĖS nuoPuoliS“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius Dž.Stimpsonas.
Vaidina E.Makdermot, M.Volš, L.Vesi.

Dvi paauglės - Greisė ir Dženifer - pačios geriausios draugės. Deja, Dže-
nifer žūsta skaudžioje avarijoje. Greisė, likusi gyva, nieko neprisimena ir 
sulaukia įtarimų bei kaltinimų. Nors nelaimė drauges išskyrė, kaltė vėl 
suartins - Greisę ims lankyti Dženifer vėlė. Tik ar ji padės atsiminti visas 
nelaimingo įvykio detales? Nes tik toks yra kelias į Greisės išteisinimą.

tV6
23.40

„ŽmoGuS - ŠeŠĖliS“
Veiksmo filmas. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2006.
Režisierius M.Koišas.
Vaidina S.Sigalas, E.Poup, 
I.Stonton.

Ypač saugomoje Amerikos vyriau-
sybės laboratorijoje išrandamas 
galingas biologinis ginklas. Specia-
liųjų misijų agento Džeko Fosterio 
darbas - apsaugoti šį išradimą. tV3

22.30

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

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

0.30

„ViSA GriAunAntiS“
Veiksmo filmas. JAV. 1993.
Režisierius M.Brabila.
Vaidina S.Stalonė, S.Bulok, 
V.Snaipsas.

1996-ieji. Los Andželą valdantis 
žiaurus nusikaltėlių bosas Saimo-
nas Fioniksas paima įkaitus. Juos 
išlaisvinti gali tik seržantas Džonas 
Spartanas, pramintas Visa Griau-
nančiu. Deja, Saimono suėmimas 
baigiasi tragiškai. lnK

22.10

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (N-7).
11.00 Ta proga! (N-7).
12.00 Meilė ar pinigai? (N-7).
12.30 „Vėžliukai nindzės“.
13.00 „Čipas ir Deilas 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

laimė“ (N-7).
20.00 Griūk iš juoko (N-7).
21.00 Meilė ar pinigai? 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Romantinė komedija 

„Į Romą su meile“.
0.50 TV serialas 

„Skandalas“ (N-14).
1.45 TV serialas 

„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

2.35 TV serialas 
„Detektyvė Fišer“.

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Mano vyras gali.
10.25 Norim dar! Su 

Radistais (N-7).
12.20 Pričiupom! (N-7).
13.15 Animacinis f. „Keista 

šeimynėlė“.
13.45 Animacinis f. „Kung 

Fu Panda“.
14.10 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. 

„Mama ir pamotė“. 
Šeimų dramas 
pristato Dalius 
Mertinas.

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

21.30 Žinios. Verslas. 
Sportas. Orai.

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

24.00 TV serialas „Dalasas“.
0.55 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
1.55 TV serialas „Užribis“.

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

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

Čekuoliu (subtitruota).
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.30 Žinios. Orai.
15.50 TV serialas „Puaro“ 

(N-7).
17.30 TV serialas „Kelias į 

laimę 2“ (N-7).
18.30 Šiandien (su verti-

mu į gestų kalbą). 
Sportas. Orai.

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

Kultūra. Dėmesio 
centre. Sportas. Orai.

21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Gyvenimas.
22.20 TV serialas „Šlovės 

dienos“ (N-7).
23.10 Vakaro žinios. 

Sportas. Orai.
23.30 TV serialas 

„Kryžiuočiai“ (N-14).
1.10 TV serialas „Puaro“ 

(N-7).
2.55 Laba diena, Lietuva.
4.40 Auksinis protas.

 12.45  Specialus tyrimas 15.30  „Kerštinga meilė“  16.30  Labas vakaras, 
 Lietuva

Trečiadienis

„Į ROMĄ SU MEILE“
Romantinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius V.Alenas.
Vaidina V.Alenas, P.Krus, Dž.Eizenbergas.

Veiksmas rutuliojasi viename labiausiai įkvepiančių pasaulio miestų. 
Filme susiduriame su jaunystę iš naujo išgyvenančiu žinomu Amerikos 
architektu, paprastu vidurinės klasės romėnu, staiga tampančiu didžiau-
sia Romos įžymybe, jauna pora iš provincijos, įsitraukusia į individualius 
romantinius susitikimus, ir Amerikos operos režisieriumi, besistengiančiu 
į sceną prastumti dainuojantį laidotuvių biuro savininką.

rekomenduoja

TV3
22.30

„KURJERIS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2012.
Režisierius H.Abu Asadas.
Vaidina Dž.D.Morganas, 
T.Švaigeris, M.Rurkas.

Jo priešai - visi. Jo pranašumas - 
greitis. Jo misija - išnešti sveiką 
kailį. Semas darbuojasi kurjeriu, 
pristatinėdamas siuntas motoro-
leriu. Kad visuomet atvyktų laiku, 
jis pažeidinėja eismo taisykles, 
tačiau jo pastangų niekas never-
tina. Bet vieną dieną per klaidą 
jis tampa nusikaltėlių, policijos ir 
dailios mergužėlės taikiniu.

„NAMAI NAMUČIAI“
komedija. JAV. 2009.
Režisierius S.Harperis.
Vaidina D.Devitas, K.Sagal, 
S.Stoun.

Jausdamas pareigą išguiti savo 
beveik trisdešimtmečius bedar-
bius sūnus iš namų, Tomas su 
žmona susikrauna daiktus į savo 
kemperį ir iškeliauja atostogauti. 
Sūnūs lieka be pinigų, maisto ir be 
elektros. Ar jie sugebės susitvar-
kyti gyvenimą kaip suaugusieji, 
ar ir toliau elgsis kaip mamos iš-
lepinti vaikai?

„VISA MENANTI“
detektyVinis seRialas. JAV. 2011.
Režisieriai Dž.Belučis, E.Redličas.
Vaidina D.Volšas, P.Montgomeri, 
M.Gastonas.

Tik keli žmonės pasaulyje turi psichi-
kos sindromą hipertimeziją: jie atsi-
mena milžinišką kiekį informacijos -  
kiekvieną savo gyvenimo dieną. 
Sirakūzų miesto policijos detektyvė 
Keri Vels viena iš jų: prisimena viską 
ir visus. Išskyrus vienintelį dalyką - tą 
dieną, kai buvo nužudyta jos sesutė.       

LNK
22.10

TV6
23.25

TV1
0.15

 TV8
9.50 Senoji animacija. 10.35 Drama „Susitikimas 
prie upės“. 12.20 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 
„Laukinukė“. 14.25 „Nemylimi“. 15.00 „Gydytojai“. 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasaulis 
tavo lėkštėje. 18.00 „Privati praktika“. 18.55 „Lau-
kinukė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Nemyli-
mi“. 21.10 Drama „Troškimų žemė“. 23.00 „Privati 
praktika“. 23.55 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Valanda su 
Rūta. 11.55, 14.10 KK2. 12.30 Yra, kaip yra. 13.40, 
15.20, 21.00 Dviračio šou 15.50 „Nuostabiausia 
diena pasaulyje“ (1). 17.00, 22.00 Info diena. 19.00 
Info verslas. 19.30 Info interviu. 20.00 Info krimi-
nalai. 20.30 Info pasaulis. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.25 Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 
Fazenda. 12.00, 15.00 Naujienos. 12.25 Kartu su 
visais. 13.15 Vyriška/Moteriška. 15.30 „Padriki 
užrašai su D.Krylovu“. 15.55 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.55 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas.  21.05 „Žiurkėgaudžio dūdelė“. 22.50 
„Intermergaitės“ legenda“. 23.45 „Intermergaitė“. 

 REN
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.40 Kviestinė vakarienė. 8.35 „Kariai 5“. 9.25 
Pasverti ir laimingi 3 (su subtitrais). 13.00 
„Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.35 
Žiūrėti visiems! 14.00 Nemeluok man! 15.00 
Pasverti ir laimingi 3. 16.25 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 17.20 „Kariai 16“. 18.25 Pažink 
savus! 19.25 „Nemeluok man! 20.25 Kviesti-
nė vakarienė. 21.15 „Angelai - sargai“. 22.15 
„Žvaigždžių šnabždesiai“. 24.00 „Kariai 5“. 0.50 
Žiūrėti visiems! 

 NTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Tu juokingas. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šiandien. 10.25 „Aukštas“. 11.00 „Su-
daužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 „Ypatingas įvykis. Apžval-
ga“. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys stotys 7“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Narkotikų kelias“. 
23.35 „Sindbado sugrįžimas“. 1.30 „Garbės 
kodeksas 4“. 3.30 Buto klausimas. 4.40 „Teis-
mo detektyvas“. 5.45 „Laukinis pasaulis su 
T.Baženovu“. 
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6.00 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

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

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

8.55 TV serialas 
„Laukinis“ (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

13.50 Mano virtuvė geriausia.
14.50 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

(N-7).
21.30 Romantinė komedija 

„Iš kur tu žinai?“ (N-7).
23.55 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

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

2.50 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Patriotai.
8.50 „Iššūkis“ (N-7).
9.50 „Stalino sūnus“.
10.55 „Kulinaras“ (N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Moterų daktaras“.
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. 
18.25 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
R.Ščiogolevaitė.

19.25 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Kalinių žmonos“.
21.30 Pasaulis X . 

„Alkoholizmo naiki-
nanti jėga“.

22.30 Reporteris. 
23.00, 2.20 Kriminalinė 

drama „Kaip atpažinti 
savo šventuosius“.

1.05, 4.00, 5.55 Reporteris.
1.35, 5.10 „Specialioji gel-

bėjimo tarnyba“.
4.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

6.20 „Genijai iš prigimties“.
6.50 „Gamtos pasaulis“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Istorijos detektyvai. 
13.15 Teatras.
14.10 Kompozitoriaus 

Anatolijaus 
Šenderovo 70-mečiui. 
A.Šenderovo baletas 
„Dezdemona“. 1, 2 d. 

15.30 Kultūra. Jurijus 
Smoriginas. 2005 m.

15.55 ...formatas. Poetė 
Daiva Čepkauskaitė.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Trembita (subtitruota).
18.45 Pasauliniai meno 

šedevrai. Atlieka 
kamerinis ansamblis 
„Musica humana“, 
valstybinis choras 
„Vilnius“. 

19.35 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 6“.

21.00 Kultūros savanoriai.
21.30 Linija, spalva, forma.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 „Šventieji motorai“.
0.30 Panorama. 
1.30 Dabar pasaulyje.

6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta meilė“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Superdidvyrių 
komanda“.

9.35 „Dreikas ir 
Džošas“.

10.00 „Mano puikioji 
auklė“.

11.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

11.30 „Žiedų ritmai“.
12.05 „Mentalistė“ (N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės V. 
Žmogžudystė moky-
kloje“ (N-14).

23.10 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

0.15 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.05 „Dūmas“ (N-14).

7.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

7.30 „Beverli Hilsas 
90210“ (N-7).

8.30 Nepaprastos lenkty-
nės (N-7).

9.30 Adrenalinas 
(N-7).

10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Mastrichto 

policija“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

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

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Nevaldoma grėsmė“ 
(N-14).

23.25 Komedija 
„Namai namučiai“ 
(N-14).

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

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Karštos senos 
sėdynės.

10.00 „Priedangoje“ 
(N-7).

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 Lietuvos 
kapinės.

12.30 „Lelijos“ (N-7).
13.35 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

14.35 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

15.05 „Paryžius 36-ieji“ 
(N-7).

17.10 „Tėvai už borto“.
18.00 „Pasaulis 

pro traukinio  
langą“ (1).

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

21.00 „Baimė mylėti 2“ 
(N-7).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Transporteris“ 
(N-14).

0.25 „Priedangoje“ 
(N-7).

 17.00  „Nuodėminga 
 meilė“

 22.30  Reporteris 13.50  Mano virtuvė 
 geriausia

 21.00  „Baimė mylėti 2“ 19.00  „CSI Majamis“  12.05  „Mentalistė“

TV PROGRAMArugpjūčio 26 d.

 TV Polonia
7.05 Kabaretų žaidimas. 8.00 „Atostogos su 
Dievu“. 8.25 „Priedainis“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.40, 18.50, 21.45, 2.10 Galvo-
sūkis. 13.50, 19.55, 4.45 „Šeimos bendrovė“. 
14.25 „Prie užliejamos pievos“. 15.25 Apkabink 
mane. 16.20 Giminės saga: Kravčynskiai. 16.45 
„Vieta rojuje“. 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
18.20, 22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Kabaretų abėcėlė: M, kaip 
Michnikovskis. 19.15 Prie Nemuno. 19.35, 
6.40 „Vilnoteka“. 20.25 ABC viską žino. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 
0.40 „Vieta rojuje“. 2.15 „Priedainis“. 2.45 
Labanaktukas. 

 TV1000
6.00 „Optimisto istorija“. 8.10 „Gėlėti sapnai“. 
10.25 „Dviejų šimtmečių žmogus“. 12.40 „Ber-
nie“. 14.20 „Protas ir jausmai“. 16.40 „Stebint 
detektyvus“. 18.20 „Domas Hemingvėjus“ (N-
14). 20.00 „Savaitgalis Paryžiuje“. 21.40 „Vy-
riškas auklėjimas“. 23.30 „Niujorko šešėlyje“ 
(N-14). 1.55 „Dviejų šimtmečių žmogus“. 4.25 
„Protas ir jausmai“. 

 DiscoVery 
7.00, 20.30 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00 Kaip tai 
pagaminta? 8.15 Nebandykite pakartoti. 9.10, 
18.10 Karai dėl bagažo. 9.40, 18.40 Sandėlių 
medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 10.55 
Išgyventi kartu. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Apgavikai. 13.35 Retro automobiliai. 14.30 
Maištingas garažas. 15.25 Automobilių kolek-
cionieriai. 16.20 Automobilių pogrindis. 17.15 
Kelias į pelną. 21.00, 2.50 Vyrų urvai. 22.00, 
3.40 Neįtikėtini baseinai. 23.00, 4.30 Baseinų 
meistrai. 24.00, 5.20 Baltojo žudiko sugrįžimas. 
1.00 Aliaska: paskutinė riba. 1.55 Aš gyvas. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00 Naujo būsto 
paieška. Eskondidas; taupus gyvenimas Londone; 
Siamas; visi į Kiprą. 10.00, 16.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 10.30, 16.30 Gelbėtojai. 11.00 Muziejų 
mįslės. 12.00 Pilių paslaptys. 14.00, 22.00, 1.00 
Neįtikėtini furgonai. 15.00, 24.00 Ekstremalieji 
vandens parkai. Kinija; Dubajus. 17.00 Kovos dėl 
bagažo. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos mais-
tas. Rod Ailandas. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Nauja karjera naujame mieste; iš Šiaurės Rytų į 
Tolimuosius Rytus; pirmasis namas Vokietijoje; 
Romulas ir Remas. 21.00 Geriausi pasaulio pa-
plūdimiai. Kalifornija; Florida. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Darbas meistro bijo. 8.15, 17.25 
Jaukas rykliams. 9.10, 11.55 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų vers-
las. 12.50, 16.30 Ostinas Stivensas: gyvačių 
kerėtojas. 13.45 Pandų slėnis. 14.40, 19.15, 
23.50 Aligatorių tramdytojai. 18.20 Tramdyto-
jas Kentukyje. 21.05, 1.40 Rykliai su Naidželu 
Marvenu. 22.00, 22.55 Į liūto olą. 

 sPorT1
8.00 „Kelias į viršūnę“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Unicaja“. 
2015-04-30. 10.00, 22.00, 23.10 KOK World 
series. Bušido kovos. 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 
„Sportas“. Dienos naujienos. 12.10 Futbolo 
dievai. Eusebio. 12.35 Futbolo dievai. Muller. 
13.00 „Eurocup“ krepšinio lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Izmiro „Pinar Karsyaka“. 2015-
02-11. 14.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Joventut“ - „FC Barcelona“. 2015-02-15. 
16.30 ATP 500 Memfis. Vyrų tenisas. Andy 
Roddick - Milos Raonic. Finalas. 2011 m. 19.10 
Smiginis. Pasaulio čempionatas. 20.00, 21.10 
„Kelias į viršūnę“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - „Unicaja“. 2015-04-
30. 0.30 ATP 500 Memfis.Vyrų tenisas. Andy 
Roddick - Milos Raonic. Finalas. 2011 m. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 10.50, 12.40, 23.45, 5.05 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. 8.50 Ledo ritulys. KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Ak Bars“. 14.30 Krepšinis. Eu-
rolygos finalas. 16.40 Motosportas. Žiedinės 
lenktynės. Norvegija. 18.40 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Ak Bars“. 20.40 „Formu-
lė-1“. Belgijos GP lenktynių apžvalga. 21.35 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. Tiesioginė 
transliacija. 1.35 Golfas. PGA turo apžvalga. 
2.05 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 
2.35 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
3.05 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
7.00, 13.15, 4.00 Pasaulio lengvosios atletikos 
čempionatas. 9.45 Futbolas. JAV profesio-
nalų lyga. 10.45, 16.45, 23.35, 2.30 Dviračių 
sportas. „Vuelta a Espana“. 11.45, 22.05, 1.00 
Lengvosios atletikos apžvalga. 19.00, 22.00 
Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 19.05 Jo-
jimas. Europos čempionatas. 20.05 Raitelių 
klubo žurnalas. 20.10 Mėnesio sporto įvykių 
apžvalga. 20.15 Golfas. „US PGA Tour“. 21.15 
Buriavimas. 21.45 Golfo klubas. 21.55 Jach-
tklubas. 
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 17.00  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 17.20  Lietuva tiesiogiai  9.00  Labas rytas,
 Lietuva

 15.50  „Puaro“ 10.25  Norim dar! 
 Su Radistais

 1.30  „Specialioji jūrų 
 policijos tarnyba“

 TV8
10.00 Senoji animacija. 10.45 „Troškimų žemė“. 
12.25 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.25 „Lau-
kinukė“. 14.25 „Nemylimi“. 15.00 „Gydytojai“. 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasaulis 
tavo lėkštėje. 18.00 „Privati praktika“. 18.55 „Lau-
kinukė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Ne-
mylimi“. 21.10 „Bazilis“. 23.10 „Privati praktika“

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Statyk! 11.05 
Ne vienas kelyje. 11.30 „Ufologų pasakojimai“. 
12.00 „Pasaulio uostai“. 13.05 Pagalbos skam-
butis. 13.40, 15.20, 21.00 Dviračio šou. 14.10 24 
valandos. 15.50 „Nuostabiausia diena pasaulyje“. 
17.00, 22.00 Info diena. 19.00 Info verslas. 19.30 
Info interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info 
pasaulis. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.25 Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 
Fazenda. 12.00, 15.00 Naujienos. 12.25 Kartu su 
visais. 13.15 Vyriška/Moteriška. 15.30 „Padriki 
užrašai su D.Krylovu“. 15.55 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.55 Susituokime. 
19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 21.05 „Žiurkėgaudžio dūdelė“. 

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.40 Kviestinė vakarienė. 8.25 „Kariai 5“. 9.20 
Žiūrėti visiems! 10.15 „Žemė“. 11.05 „Mėnu-
lis“. 12.00 „Saulė“. 13.00 „Belka ir Strelka. 
Išdykusi šeimynėlė“. 13.35 Žiūrėti visiems! 
14.25 Nemeluok man! 15.25 Maistas. Išslap-
tinti duomenys“. 16.20 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 17.20 „Kariai 16“. 18.20 „M ir Ž“. 
19.25 Nemeluok man! 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
22.25 „Mūsų planetos paslaptys“: Atominis 
karas. Nepaskelbtas paveldas“. 23.20 „Kariai 
5“. 0.05 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Tu juokingas. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Šiandien. 10.25 „Aukštas“. 11.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. 
Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys stotys 
7“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Narkoti-
kų kelias“. 23.55 „Sindbado sugrįžimas“. 1.50 
„Garbės kodeksas 4“. 3.50 Sodininkų atsakas. 
4.50 „Teismo detektyvas“. 

 TV PolonIa
7.05 „Kovalis ir kiti“. 8.05 Cafe Historia. 8.25 
„Sagalio paslaptis“. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 18.45, 
21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Sekretoriaus lobis“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 
16.15 Gyvenimo kelionė. 16.45 „Vilnoteka“. 
17.10 „Notacijos“. 17.25 „Misija - gamta“. 
17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 18.20, 1.30 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kabaretų dainos. 19.25 KucinAlina. 20.25 Kul-
tūros virtuvė. Tapyba. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.55, 
3.45 „Tulpė“. 0.40 „Pitbulis“. 2.15 „Sagalio 
paslaptis“. 2.45 Animacinis f. 6.40 „Mano 
rinkimai“. 

 TV1000
6.50 „Dviejų šimtmečių žmogus“. 9.10 „Pro-
tas ir jausmai“. 11.40 „Masalas“. 13.50 „Virš 
įstatymo“. 15.50 „Kaip prarasti draugus ir at-
stumti žmones“. 17.50 „12 vergovės metų“. 
20.00 „Maži paukščiai“. 21.35 „Džobsas“. 23.45 
„Gėlėti sapnai“. 2.00 „7 Dienos Havanoje“. 
4.10 „Pokalbiai su kitomis moterimis“. 5.35 
„Bernie“. 

 DIscoVERy 
7.00, 20.30 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00 Kaip tai 
pagaminta? 8.15 Nebandykite pakartoti. 9.10, 
18.10 Karai dėl bagažo. 9.40, 18.40, 21.00, 2.50 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, 
gamta. 10.55 Išgyventi kartu. 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 12.40, 19.05, 1.00 Apgavikai. 13.35 Tikri 
tolimųjų reisų vairuotojai. 14.30 Bristolio įlanka. 
15.25 Sibiro ruletė. 16.20 Medkirčiai pelkėse. 
17.15 Amerikos medkirčiai. 22.00, 3.40 Relikvi-
jų medžiotojai. 23.00, 4.30 Surūdijusi imperija. 
24.00, 5.20 Ryklys. 1.55 Didysis apgavikas. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Meno pėdsakai 
Prancūzijos Rivjeroje. 8.00, 13.00 Naujo būsto 
paieška. Nauja karjera naujame mieste; iš Šiau-
rės Rytų į Tolimuosius Rytus; Belizas; Džakarta. 
10.00, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 10.30, 
16.30 Gelbėtojai. 11.00, 21.00 Muziejų mįs-
lės. 12.00 Pilių paslaptys. 14.00 Neįtikėtini 
furgonai. 15.00, 24.00 Ekstremalieji vandens 
parkai. 17.00 Kovos dėl bagažo. 18.00, 23.00 
Neįprastas Amerikos maistas. Meksikos įlan-
ka. 19.00 Naujo būsto paieška. Išbandymai 
Kinijoje; Pekinas; perfekcionizmas Meksikoje; 
Portugalija. 22.00 Vaikantis brangenybių. Ko-
lumbijos smaragdai. 1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (N-7).
11.00 Griūk iš juoko (N-7).
12.00 Meilė ar pinigai? 
12.30 „Vėžliukai nindzės“.
13.00 „Čipas ir Deilas 

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

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

meilė“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
17.55 TV3 žinios. 
19.00 Kontrolinės vyrų 

krepšinio varžybos. 
Lietuva - Turkija. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 Meilė ar pinigai? (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Trileris „Žudymo 

žaidimai“ (N-14).
0.40 TV serialas 

„Skandalas“ (N-14).
1.30 TV serialas 

„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

2.25 TV serialas 
„Detektyvė Fišer“.

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Mano vyras gali.
10.25 Norim dar! Su 

Radistais (N-7).
12.25 Pričiupom! (N-7).
12.55 Oplia! (N-7).
13.20 „Keista šeimynėlė“.
13.45 „Kung Fu Panda“.
14.10 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. 

„Bejausmė“. Šeimų 
dramas pristato 
Dalius Mertinas.

20.30 Tikras gyvenimas. „Į 
tą pačią upę“. Šeimų 
dramas pristato 
Dalius Mertinas.

21.30 Žinios. 
22.10 Veiksmo trileris 

„Apiplėšimas Beikerio 
gatvėje“ (N-14).

0.25 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

1.20 TV serialas 
„Detektyvė Džonson“.

2.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

Reksas 12“ (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 TV serialas „Šlovės 

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

Algimantu Čekuoliu.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.30 Žinios. Orai.
15.50 TV serialas „Puaro“.
17.30 TV serialas „Kelias į 

laimę 2“ (N-7).
18.30 Šiandien (su verti-

mu į gestų kalbą). 
Sportas. Orai.

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

Kultūra. Dėmesio 
centre. Sportas. Orai.

21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Istorinis trileris 

„Sarajevas“ (N-7).
23.10 Vakaro žinios. 

Sportas. Orai.
23.30 TV serialas 

„Mamona, arba 
Pinigų galia“ (N-14).

1.30 TV serialas „Puaro“.
3.15 Laba diena, Lietuva.
4.30 Emigrantai.
5.15 Gyvenimas.

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

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

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

8.55 TV serialas 
„Laukinis“ (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 Mano virtuvė geriausia.
14.50 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

ir Ko“ (1) (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis.
21.30 Romantinė drama 

„Sekmadieniai pas 
Tifanį“ (N-7).

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

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

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

2.10 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Pasaulis X. 

„Alkoholizmo naiki-
nanti jėga“.

8.50 „Iššūkis“ (N-7).
9.50 „Stalino sūnus“ (N-7).
10.55 „Kulinaras“ (N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Moterų daktaras“.
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose 
T.Vaškevičiūtė.

19.25 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Kalinių žmonos“.
21.30 Nusikaltimas ir 

bausmė. 
22.30 Reporteris. Įdomi 

Lietuva. Orai.
23.00, 2.05 Mistinis f. 

„Kolumbo ratas“.
0.50, 4.00, 5.55 Reporteris.
1.20, 5.10 „Specialioji gel-

bėjimo tarnyba“.
3.30, 6.20  „Genijai iš pri-

gimties“
4.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
6.50 „Gamtos pasaulis“.

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

Pažaislio muzi-
kos festivalis. 
Teatralizuotas kon-
certas „Kabaretas“. 

15.35 Ieva Simonaitytė.
15.55 ...formatas. 

Poetas Mindaugas 
Nastaravičius.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Menora.
18.45 Koncertuojanti 

Europa (subtitruota).
19.35 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 6“.
20.50 Visu garsu.
21.35 Legendos.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 LRT aukso fondas. 

Drama „Lietaus lašai“. 
2 s.

24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama. 
1.30 Dabar pasaulyje.
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rugpjūčio 27 d.

 15.20  „Pamirštų sapnų 
 urvas“

 7.30  „Beverli Hilsas 
 90210“ 

 13.05  „Melo pinklės“

 AnimAl PlAnet
7.00 Mano augintinis - interneto žvaigždė. 7.25, 
11.00 Darbas meistro bijo. 8.15, 17.25 Rykliai 
su Naidželu Marvenu. 9.10, 11.55 Namai me-
džiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų 
verslas. 12.50, 16.30 Tramdytojas Kentuky-
je. 13.45 Šiaurės Amerika: laukinės gamtos 
riba. 14.40, 19.15, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 
18.20, 22.00 Stambios žuvies medžioklė: Kana-
da. 21.05 Mergina ir rykliai. 22.55 Man įkando. 

 SPort1
10.00 „M1 Iššūkis“. Olandija - „Russian legion“. 
Kovinis sportas. 11.00 „M1 Iššūkis“. Prancūzija 
- Suomija. Kovinis sportas. 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 12.10 Klubų 
karaliai. Londono „Chelsea“. 12.40 „NBA Pasau-
lis“. Speciali krepšinio laida. 13.00 Rusijos „Pre-
mier league“. „Krasnodar“ - „Lokomotiv“. 14.50 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalonos „Jo-
ventut“ - „FC Barcelona“. 16.30 ATP 1000 Rome. 
Vyrų tenisas. 19.10 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 19.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 20.00, 21.10 „Kelias į viršūnę“. Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „FC Utrecht“. 
22.00 „M1 Iššūkis“. Olandija - „Russian legion“. 
Kovinis sportas. 23.10 „M1 Iššūkis“. Prancūzija - 
Suomija. Kovinis sportas. 

 ViASAt SPort BAltic
6.55 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.25 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 7.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.25 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 9.25, 11.15, 23.15 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lyga. 13.05 Ledo ritulys. 
KHL. SKA - CSKA. 14.05 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Liverpool“. 15.55 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 18.45 Futbo-
las. UEFA Čempionų lygos burtai. Tiesioginė 
transliacija. 20.00 Ledo ritulys. KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Severstal“. Tiesioginė transliacija. 
22.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos burtai. 
1.05 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
„Severstal“. 3.05 „Formulė-1“. Belgijos GP 
lenktynių apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Ak Bars“. 

 euroSPort
7.00, 13.15, 3.30 Pasaulio lengvosios atletikos 
čempionatas. 10.00, 0.15 Sporto linksmybės. 
11.00, 16.15, 20.30, 2.30 Dviračių sportas. „Vu-
elta a Espana“. 11.45, 21.30, 1.00 Lengvosios 
atletikos apžvalga. 19.00 Futbolas. Čempionų 
lyga. 20.00 Universiados žurnalas. 23.00 Moto-
ciklų lenktynės gatvėse. 

6.10 Dienos programa.
6.15 „Uždrausta 

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

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Džonis 
Testas“ (1).

9.35 „Dreikas ir 
Džošas“.

10.00 „Mano puikioji 
auklė“.

11.05 „Mylėk savo 
sodą“.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės I. 
Mažo miestelio  
mirtys“ (N-14).

23.10 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.05 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.00 „Dūmas“ (N-14).

7.15, 14.30 Teleparduotuvė.
7.30 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.30 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Mastrichto 

policija“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

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

(N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Transporteris 2“ 
(N-7).

23.10 Veiksmo f. „Patruliai“ 
(N-14).

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

9.00 Balticum TV
 žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Pasaulis 
pro traukinio  
langą“ (1).

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Raudonasis 
progailis“  
(N-7).

13.45 „Piktoji 
planeta“.

14.15 „Lelijos“ 
(N-7).

15.20 „Pamirštų 
sapnų urvas“.

17.00 „Laukinė 
Afrika“.

18.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Miestų 
skoniai“ (1).

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Baimė 
mylėti 2“  
(N-7).

„APiPlĖŠimAS BeiKerio GAtVĖJe“
Veiksmo trileris. JAV. 2008.
Režisierius R.Donaldsonas.
Vaidina Dž.Stathamas, S.Barouz, D.Meizas.

Prabangaus Londono viešnamio šeimininkė svetingai priima savo lan-
kytojus. Jie čia atsiduoda pražūtingoms aistroms, naiviai tikėdami, kad jų 
paslaptys bus kruopščiai saugomos. Jos tikrai saugomos - banko seife 
apsukrioji „madam“ jau sukaupė visą erotinių nuotraukų galeriją, kurią 
galės bet kada panaudoti kaip šantažo priemonę.

lnK
22.10

rekomenduoja

„ŽuDYmo ŽAiDimAi“
trileris. JAV. 2011.
Režisierius E.Barbarašas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, 
S.Adkinsas, I.Kėjus.

Rolandas Flintas ir Vincentas Brazi-
las - du geriausi pasaulio žudikai. 
Jei užmokestis geras, Vincentas 
gali nužudyti bet ką, o Rolandas 
šiuos darbus metė, kai vienas nar-
kotikų prekeivis nužudė jo žmoną. 

„DeteKtYVĖ riZoli“
DetektyVinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius A.Hardvikas.
Vaidina E.Harmon, 
S.Aleksander, L.Breko.

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

„PAtruliAi“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius D.Ajeris.
Vaidina Dž.Džilenholas, 
M.Penja, A.Kendrik.

Pietų Los Andželo patruliai Brajenas 
ir Maikas - nuostabūs partneriai. 
Atlikę keletą sėkmingų operacijų 
ir konfiskavę meksikiečių mafijos 
pinigus bei ginklus, jie užsitraukia 
nusikalstamos grupuotės rūstybę. 

tV3
22.30

tV6
23.10

tV1
23.10
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- Kokius įspūdžius paliko šis filmas?
- Nors ir atrodo, kad „Neįmanoma misija“ 

jau negali niekuo nustebinti, nustebino. Nuo 
pat pradžios sukurta įtampa išlaikyta per visą 
filmą. Veiksmo buvo daug. Filmas gana rim-
tas. Visada filmus skirstau į tokius, kuriuos 
žiūrėčiau dar kartą, ir į tuos, kurių nežiūrė-
čiau. Šitas filmas patenka tarp tų, kuriuos 
žiūrėčiau, ir, matyt, dar ne vieną kartą.

- Kuo nustebino?
- Savo tematika. Nors tema jau lyg ir ma-

tyta, pateikta nauju kampu. Maloniai nuste-
bino ir personažai. Per visą filmą taip ir ne-
pavyko jų suskirstyti į gerus ir blogus.

- Kaip vertinate aktorių vaidybą?
- Nesu didelė Tomo Kruzo (Tom Cruise) 

gerbėja, bet reikia pripažinti, kad jis gerai at-
rodo ir puikiai tinka šitam filmui. Be jo „Ne-
įmanoma misija“ nebūtų „Neįmanoma misija“. 
Kai pagalvoji, kiek jam metų, supranti, kad jis 
tikrai neblogai atrodo ir labai tinka veiksmo 
filmams. Kita vertus, gal tai įpročio dalykas.

- Tokie filmai dažnai neapsieina be fan-
tastikos elementų, ar jų čia buvo daug?

- Nelabai. Manau, kad jų galėjo būti ir dau-
giau. Ta fantastika, kurią galima buvo įžvelg-
ti, buvo gana skoninga ir įtikima - tokia, kuri 
gal šiais laikais dar nelabai įmanoma, bet atei-
tyje tikrai įmanoma. Kita vertus, esu fantas-
tikos mėgėja, tai ji man visai netrukdo.

- „Neįmanoma misija“ garsėja ir savo 
muzika...

- Kaipgi be klasikinio „Neįmanomos misi-
jos“ muzikinio motyvo. (Šypsosi.) Jis neatsieja-
mas nuo filmo. Man patiko ir žiūrėti netrukdė.

- Kokiam žiūrovui skirtas šis filmas?
- Mėgstantiems veiksmo filmus ir gal tru-

putį vyresniems. Nemanau, kad vaikams patik-
tų. Žiūrėdamas šį filmą esi priverstas galvoti, 
ieškoti tam tikrų sąsajų. Manau, kad šis filmas 
yra rimtos istorijos ir rimto kino mėgėjams.

- Ar buvo momentų, kurie privertė 
nusišypsoti?

- Buvo, bet ne tiek daug, kiek galima bu-
vo tikėtis. Veiksmo filmuose humoras būna 
dažnas palydovas. Šio filmo tik pradžia buvo 

padaryta šiek tiek komiškesnė, bet vėliau ne-
buvo daug šypseną keliančių momentų.

- Pagal ką renkatės, kokį filmą žiūrėti?
- Pasižiūriu filmo anonsą, jei jis „kabina“, 

patikrinu IMDB įvertinimą. Mėgstu paskai-
tyti komentarus. Pasirinkimą lemia ir akto-
riai. Kita vertus, stengiuosi pasižiūrėti nau-
jesnius filmus, nes dažnai tenka rengti repor-
tažus apie kiną, todėl turiu būti susipažinusi.

- Žiūrite filmus kino teatre ar namuose?
- Būna visaip. Kai už lango šalta, dažnai 

pasirenku filmą žiūrėti kino teatre.
Parengė  

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

NeįmaNoma misija:  
slaptoji tauta

n Žanras: veiksmo trileris

n Režisierius: Christopher McQuarrie

n Vaidina: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon 

Pegg, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin ir kiti

 KINAS SU ŽVAIGŽDE

Įmanoma Justės misija kino teatre
Televizijos laidų vedėja JusTė NavickaiTė (25), ra-

dusi laisvą minutėlę, mielai renkasi laisvalaikį kino 

teatre. Ji prisipažįsta esanti didelė fantastikos, veiks-

mo filmų mėgėja, todėl naujausia „Neįmanomos mi-

sijos“ dalis jai puikiai paįvairino savaitgalį. anot Jus-

tės, Tomas kruzas (Tom cruise), įtampa ir tradicinis 

„Neįmanomos misijos“ garso takelis prikausto prie 

ekrano ir nepaleidžia iki pat filmo pabaigos.

TV laidų vedėja Justė Navickaitė 
su draugu nenusivylė naujausia 

„Neįmanomos misijos“ dalimi
Stasio Žumbio nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 21-27 d. 11.10, 13.40, 16.10, 18.50, 21.30 val.
„Grėsmingas ii“ (siaubo f., JAV, N-16) - 21-27 d. 12.40, 
15, 18.40, 21 val.
„sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, Nyderlandai, 
N-16) - 21-27 d. 10.50, 12.20, 15.10, 16.40, 19.30 val.
„Kvaišalų atostogos“ (komedija, JAV) - 27 d. 19 val. 
26 d. 19 val. (DELFI seansas).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 21-27 d. 10.20, 12.50, 15.20, 18 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 21-27 d. 11.20, 13.50, 16.20, 
20.30 val.
„Šnipas iš u.n.C.l.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 21-27 d. 10.40, 13.20, 16, 18.40, 21.20 val.
„neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 21-27 d. 17.30, 20.20 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 10.10, 14.30 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 21-27 d. 13, 17.20 val.
„Be stabdžių“ (komedija, JAV, N-16) - 21-27 d. 19, 
21.50 val. (26-27 d. 19 val. seansas nevyks).
„Fantastiškas ketvertas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
21-27 d. 11, 15.40 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 21-27 d. 
18.20, 21.10 val.

„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 21-27 d. 
13.15 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 21-27 d. 21.40 val.
Vasaros akcija vaikams
„stebuklų namai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Belgija, V) - 21-27 d. 10.30 val. (Vasaros seansas 
vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 21-27 d. 11.20, 13.50, 16.20, 19, 21.40 val.
„sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 21-27 d. 11, 13.05, 17.30, 19.15, 
21.30 val.
„Grėsmingas ii“ (siaubo f., JAV, N-18) - 21-27 d. 11.10, 
15.10, 17, 16.40, 21.50 val. (26 d. 17 val. seansas nevyks).
„Kvaišalų atostogos“ (komedija, JAV) - 26 d. 19 val. 
(DELFI seansas). 27 d. 19 val.
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 27 d. 
22 val. (Normalios bobos eina OUT seansas).
Pasaulinis žaidimo „Counter strike: Global 
Offensive“ finalas - 23 d. 20 val. (e-sporto tiesioginė 
transliacija).
Kino pavasario seansai
„Feniksas“ (drama, Vokietija, N-13) - 21-25, 27 d. 19.20 val.
„Meilės sala“ (komedija, Kroatija, Vokietija, Bosnija ir 
Hercegovina, Šveicarija, N-16) - 21-25, 27 d. 21.40 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 21-27 d. 11, 13.25, 15.50, 18.20, 21 val. 
(26 d. 11 val. seansas nevyks; 21 val. seansas vyks 26 d.).

„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, 3D, V) - 21-27 d. 12, 14.25, 16.50, 21 val. 
(26-27 d. 21 val. seansas nevyks).
„inside Out“ (animacinis f., originalo k., JAV, 3D, V) - 
21-27 d. 16.30 val.
„inside Out“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 21-24, 
27 d. 11.40 val.
„Fantastiškas ketvertas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
21-27 d. 11.10 val.
„Šnipas iš u.n.C.l.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 21-27 d. 13.30, 16.05, 18.40, 21.20 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 11.30, 16 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 21-27 d. 13.45, 18 val.
„neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 21-27 d. 13.40, 19 val.
„neracionalus žmogus“ (drama, JAV, N-16) - 21-27 d. 
16.15, 21.50 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 21-27 d. 
13.30, 18.30 val. (23, 26-27 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Be stabdžių“ (komedija, JAV, N-16) - 21-27 d. 14.10, 
21.20 val. (25-26 d. 14.10 val. seansas nevyks; 23 d.  
21.20 val. seansas nevyks).
„sugar Man“ (dokumentinis f., JAV, N-13) - 21-27 d. 20.10 val.
Vasaros akcija vaikams
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Prancūzija, Kinija, V) - 21-27 d. 11.20 val. (Vasaros 
seansas vaikams).

Britų režisierius Gajus Ričis (Guy Ritchie, 46) į savo naujojo filmo 
„Šnipas iš u.N.C.L.E.“ premjerą Niujorke vyko su žmona DžEki EiNsLi 
(jacqui ainsley, 33) ir sūnumis iš pirmosios santuokos Roku (Rocco) bei 
Davidu Banda (David Banda).

Penkiolikmetis G.Ričio ir jo pirmosios žmonos Madonos (Madonna) 
sūnus Rokas labai šiltai bendravo su savo broliu devynmečiu Davidu, ku-
rį G.Ričis ir popmuzikos atlikėja Madona įsivaikino Malavyje, kai jam 
buvo šiek tiek daugiau nei metukai.

Naujasis G.Ričio filmas jau rodomas ir Lietuvoje.

Į premjerą Niujorke  
G.Ričis pakvietė savo sūnus

EPA-Eltos nuotr.

Režisieriaus sūnus Rokas 
(Rocco) ir įsūnis Davidas 
Banda (David Banda)
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KINAS

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Dainos Aleksis“ (muzikinė dokumentika, Danija, JAV) - 
21 d. 17 val.
„Nūr“ (drama, Prancūzija, Pakistanas) - 21 d. 19.30 val.
„Karčios Petros fon Kant ašaros“ (drama, Vokietija) - 
21 d. 21 val.
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai) - 22 d. 14.40 val. 23 d. 14.40 val. 25 d.  
15.30 val. 27 d. 15.30 val.
„Mano vaikas“ (dokumentinis f., Turkija) - 22 d. 16.10 val.
„Vaikinai iš Rytų“ (drama, Prancūzija) - 22 d. 
18.40 val. 26 d. 19.50 val.
„Nuogumo zona“ (drama, Lenkija, Nyderlandai) - 22 d. 
21.10 val. 24 d. 20 val.
„Vaikinai“ (drama, Nyderlandai) - 23 d. 16 val. 27 d. 18.50 val.
„Namai prerijose“ (dokumentinis f., Kanada) - 23 d. 17.50 val.
„Laisvės kumščio kaina“ (romantinė drama, 
Vokietija) - 23 d. 20.30 val.
„Posūkyje“ (dokumentinis f., Kanada, JAV) - 24 d. 17.10 val.
„Mėnulio Pjero“ (eksperimentinis f., Kanada, Vokietija) - 
24 d. 21.40 val. 26 d. 22.10 val.
„Norvegijos trumpikės“ (trumpametražiai f., 
Norvegija) - 25 d. 17.10 val.
„Ratas“ (drama, Šveicarija) - 25 d. 19 val.
„Trylikos mėnulių metai“ (drama, Vokietija) - 25 d. 21 val.
„Suvienyti pykčio: ACT UP istorija“ (dokumentinis f., 
JAV) - 26 d. 17.10 val.
„Something must break“ (romantinė drama, Švedija) - 
27 d. 17.10 val.
„Kerelis“ (drama, Vokietija) - 27 d. 20.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 21-27 d. 15, 17, 19, 21 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 21-25, 27 d. 11.45, 14.15, 16.45, 18.45, 
21.30 val. 26 d. 11.30, 14.15, 16.45, 18.45, 21.30 val.
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-18) - 21-27 d. 14, 
17.15, 19.30, 22 val.
„Viktorija“ (biografinė drama, Jungtinė Karalystė, JAV, 
N-16) - 21-27 d. 18.30, 21.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 21-26 d. 10, 12.15, 14.45, 18.45 val. 
27 d. 10, 12.15, 14.45 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 21 d. 11.15, 12.45, 13.45, 16.15 val. 22 d. 

10.30, 13, 13.45, 15.30, 16.15 val. 23 d. 10.30, 11.15, 13, 
13.45, 15.30, 16.15 val. 24-26 d. 10.30, 11.15, 13, 13.45, 
16.15 val. 27 d. 10.30, 11.15, 12.45, 13.45, 16.15 val.
„Šnipas iš U.N.C.L.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 21-27 d. 16.30, 19.15, 21.45 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 21-26 d. 
15.45, 21.15 val. 27 d. 15.45, 21.30 val.
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 21, 24-27 d. 15.30, 19, 21.45 val. 22-23 d. 
19, 21.45 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 21-27 d. 11, 13.15 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
21-25, 27 d. 10.15, 11.45, 12.30 val. 26 d. 10.15, 12.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 22 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Prancūziškos skyrybos“ (romantinė komedija, 
Prancūzija, N-13) - 26 d. 12 val. (Specialus seansas 
mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 21-27 d. 10.15, 12.40, 15.20, 19.10, 21.40, 
23 val. (23 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-18) - 21-27 d. 13.20, 
15.10, 19, 21.20, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 21-27 d. 10.40, 17.30, 19.40, 21.45, 
23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Kvaišalų atostogos“ (komedija, JAV) - 27 d. 19 val. 
26 d. 19 val. (DELFI seansas).
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 27 d. 
22 val. (Normalios bobos eina OUT seansas).
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 21-27 d. 10.30, 13, 15.30, 18 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 21-27 d. 11.20, 14, 16.40, 20.30 val. 
(27 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 10.20, 14.40 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 21-27 d. 12.30, 16.50 val.

„Šnipas iš U.N.C.L.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 21-27 d. 12.50, 17.45, 21 val.
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 21-27 d. 15.30, 20.40 val.
„Be stabdžių“ (komedija, JAV, N-16) - 21-27 d. 15.50, 
18.20 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 21-27 d. 
18.40, 21.30 val. (26-27 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 21-27 d. 
10.50 val.
„Fantastiškas ketvertas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
21-27 d. 13.10 val.
„Selfless“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 21-22 d. 23.30 val.
„Apsėstieji“ (siaubo f., JAV, N-16) - 21-22 d. 23.20 val.
Vasaros akcija vaikams
„Bitė Maja“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Vokietija, 
Austrija, V) - 21-27 d. 11.10 val. (Vasaros seansas vaikams).

CINAMON
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 21-27 d. 16.45, 19, 21.15 val.
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-16) - 21-27 d. 19.20, 
20.10, 22 val. (22, 24, 26 d. 20.10 val. seansas nevyks).
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 21-27 d. 12.15, 18.15, 20.10 val. 
(20.10 val. seansas vyks 22, 24, 26 d.).
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 21-27 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 21-27 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45 val.
„Šnipas iš U.N.C.L.E.“ (veiksmo komedija, JAV) - 
21-27 d. 14.15, 17, 21.40 val.
„Apsėstieji“ (siaubo f., JAV) - 21, 23, 25, 27 d. 22.15 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV) - 21-27 d. 15.45, 
20.45 val. (22, 24, 26 d. 20.45 val. seansas nevyks).
„Neįmanoma misija: Slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 22, 24, 26 d. 20.45 val.
„Selfless“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 22, 24, 26 d. 
22.15 val.
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV) - 21-27 d. 14.45 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 21-27 d. 12.45 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 11.30, 13.45 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Grėsmingas“
„Sinister 2“

Antra dalis siaubuko, kuris uždirbo dau-
giau kaip 100 milijonų dolerių, pasakoja apie 
jauną šerifą, nusprendusį tęsti tyrimą seri-
jos paslaptingų žmogžudysčių. Jos parodo-
mos pirmoje filmo dalyje, dėl jų kadaise žu-

vo jo draugas seržantas Elisonas Osvaltas.
Tyrimas atveda į fermą, kur jis susipa-

žįsta su draugiška šeima - dvyniais Zakomu, 
Dilanu ir jų motina Kortne, kurie pabėgo 
nuo jų žiauraus tėvo patyčių. Kiekviena tam 
name praleista diena jiems gali būti pasku-
tinė. Kaip ir visiems, kurie čia gyveno anks-
čiau ir pateko į nagus pačios mirties - ne-
gailestingo demono Bagulo. „Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo rugpjūčio 21 d.

n Siaubo filmas, JAV, 2015

n Režisierius: Ciaran Foy

n Scenarijus: Scott Derrickson, C.Robert Cargill

n Vaidina: Shannyn Sossamon, James Ransone, 

Nicholas King ir kiti

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

Svajonių jaunikiu tituluojamas JAV aktorius ZAkAS EfronAS (Zac Efron, 27), 

į Londoną atvykęs su JAV modeliu ir aktore EmiLi rAtAJkoVSki (Emily rataj-

kowski, 24), sutraukė minią gerbėjų prie „ritzy“ kino teatro. Čia vyko filmo „mes 

esame tavo draugai“ („We Are Your friends“) premjera. Šiame filme su Z.Efronu 

vaidinančiai E.ratajkovski šis vaidmuo yra ne pirmas jos karjeroje. Vienas žino-

mesnių manekenės vaidmenų - filme „Dingusi“ („Gone Girl“). Gražuolė Londono 

premjeroje vilkėjo įspūdingą iš Gruzijos kilusio britų dizainerio Davido koma (Da-

vid koma) suknelę subtiliai atidengdama savo ilgas kojas. Didžiosios Britanijos 

kino teatruose filmas bus pradėtas rodyti rugpjūčio 27 dieną.Gr
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EPA-Eltos nuotr.
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koncertai/teatraskoncertai/teatras

Teatras
Vilnius

RAGAniuKĖs TEATRAs
22 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlių teatras. Premjera! „Nykštukų šalis“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Raganiukės teatro gastrolės
25 d. 19.30 val. Juodkrantė, L.Rėzos kultūros centre - 
„Raganiukės“ teatro vasaros sezono uždarymo šventė“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Mažojoje salėje

22 d. 12 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.
23 d. 12 val. - Premjera! „Evoliucija“. Rež. Š.Datenis.

„DOMinO“ TEATRAs
24 d. 19 val. - Premjera! A.Saramonowicz 
„Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov.

KAunAs

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
25 d. 18 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
27 d. 18 val. - Premjera! A.Saramonowicz 
„Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov.

RYŠiŲ KiEMElis
26 d. 20 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.

KlAipĖDA

ŽVEJŲ RŪMAi
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės
22 d. 18.30 val. - L.Gershe „Laisvi drugeliai“. 
Rež. D.Kazlauskas.
25 d. 18.30 val. - K.Saja „Devynbėdžiai“. Rež. M.Meilūnas.

pAlAnGA

sEnOJi GiMnAZiJA
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės
23 d. 19 val. - R.Thomas „Vyras spąstuose“. 
Rež. D.Kazlauskas.
24 d. 19 val. - N.Saimonas „Basomis parke“. 
Rež. P.Stoičevas.

Koncertai
Vilnius

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
21 d. 19 val. - „Šanchajaus ornamentai“. Šokio ir muzi-
kos spektaklis, naudojant unikalų instrumentą - xala. Duo 
Losinger Eser (Šveicarija): A.Losinger (šokis, kompozicija, 
choreografija), M.Eser (kompozicija, perkusija).
22 d. 21 val. - Muzika ir meditacija. Atlikėja Gabija 
Rimkutė (fortepijonas).

VilniAus pAVEiKslŲ GAlERiJA
25 d. 19 val. - „Metų laikai: Vivaldi Piazzolla“. Solistai: 
M.Levickis (akordeonas), M.Glossop (smuikas, D.Britanija), 
I.Pikalavičiūtė (violončelė), Ch.Ruebens (gitara). „Mikroorkestra“ 
styginių ansamblis, G.Žarėnaitė (koncertmeisterė).

piAnO.lT
23 d. 16 val. - Teatralizuotas koncertas visai šeimai. 
Aktorių trupė „Teatriukas“.
25 d. 19 val. - „Jazzu: jaukiai ir jausmingai“. Justė 
Arlausktaitė-Jazzu (vokalas), Kęstutis Pavalkis (klavišiniai).
26 d. 20 val. - „Kelias į Andalūziją“. Flamenko muzika ir 
šokiai. V.Chason, El Marito, X.Chacon, S.Hudiakov.
27 d. 19 val. - Giedrė Kilčiauskienė ir „Džiazo miniatiūros“.

Vu BOTAniKOs sODAs
Kairėnų vasaros festivalis
23 d. 19 val. - „Nuo operos didybės iki romanso paslap-
ties...“ Paulius Bagdanavičius ir Liuba Nazarenko.

TRAKAi

uŽuTRAKiO DVARAs
23 d. 18 val. - Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Solistas Denis Bouriakov (fleita, JAV). Dir. 
J.Domarkas. Koncertą veda Viktoras Gerulaitis.

KAunAs

pažaislio muzikos festivalis
21 d. 18 val. Jonavos Joninių slėnyje - Johann Strauss 
muzika. Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. 
C.Orbelian, JAV-Armėnija), vadovas A.Treikauskas. 
Solistai: R.Vaicekauskaitė (sopranas), M.Zimkus (tenoras). 
Dir. P.Bingelis.

23 d. 18 val. VDU Didžiojoje salėje - „Šanchajaus istori-
jos judesyje ir garsuose“. D.L.Eser (Šveicarija), A.Losinger 
(xala III, choreografija), M.Eser (marimba, perkusija).

pAlAnGA

KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
22 d. 20 val. - „Re: Muzika, kuri gimė vakar...“ K.Jonutaitė 
(vokalas), L.Pilkauskas (saksofonas), G.Nakas (klavišiniai), 
D.Bielunskis (bosinė gitara), D.Razmus (mušamieji).
23 d. 20 val. - Herman Romero (gitara, JAV) ir Kęstutis 
Vaiginis (saksofonas).
25 d. 20 val. - Džiazas: „Morganfreeman“ (Lietuva, 
Vokietija, JAV). A.Dereviančenko (saksofonas, Lietuva), 
D.Sekretarev (trimitas, Vokietija), M.Adomeit (kontrabosas, 
JAV), T.Renfrow (mušamieji, JAV).
26 d. 20 val. - Ievos Narkutės akustinis koncertas 
„Švelnesnis žvėris“.

KuRHAuZAs
26 d. 20 val. - Koncertas „Jūsų mylimos akys“. Judita 
Leitaitė.
27 d. 20 val. - Vladas Bagdonas. „Autorinis vakaras“.

DRusKininKAi

23 d. 19 val. Druskininkų bažnyčioje - Sakralinės 
muzikos valanda. I.Prudnikovaitė (mecosopranas), R.Vytas 
(altas), R.Jasiukaitis (violončelė), G.Kviklys (vargonai).

KiTi MiEsTAi

21 d. 19 val. Marijampolės Poezijos parke - Muzikos 
festivalio „Užutrakio vakarai“ koncertas. Lietuvos kamerinis 
orkestras. Solistai: J.Gedmintaitė (sopranas), Bo Fuglsang 
(trimitas). Dir. R.Šervenikas.
21 d. 19 val. Marijampolės Poezijos parke - Klasikos 
vakaras „Amžinasis Mocartas“. Lietuvos kamerinis 
orkestras (meno vadovas ir dir. S.Krylov). Solistė Joana 
Gedmintaitė (sopranas). Dir. R.Šervenikas.
pažaislio muzikos festivalis
22 d. 19 val. Birštono kurhauze - Virgilijus Noreika. „Mano 
Lietuva“. Solisto 80-ajam jubiliejui paminėti. V.Noreika (teno-
ras), D.Puišys (baritonas), V.Lukočius (fortepijonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Naujajame grupės kūrinyje sudėta 18 
autorinių Roko Radzevičiaus ir Aistės Smil-
gevičiūtės dainų, kuriose skleidžiasi inten-
syvaus roko ir daugiabriaunio lyrizmo 
skambesys. Albumo dainas vienijantis rak-
tas yra vartai - nežinomybės, apsisprendi-
mo bei pažinimo simbolis.

„Kurdami naujas dainas, ieškojome 
šviesių temų. Tačiau procesui įsibėgėjus, 
atsirado stilistiškai „sunkių“ dainų, ku-
rios brėžia vieną liniją naujame albume. 
Kita, taip pat ryškiai tekanti linija, - ly-
riški, subtiliai erotiški vyro ir moters du-
etai, skirti du žmones jungiančiam ry-
šiui“, - kūrybinės virtuvės duris praveria 
R.Radzevičius.

Naujasis albumas grupės gerbėjus džiu-
gins jau šį rudenį. Labiausiai nekantraujan-
čius išgirsti dalį naujojo albumo dainų, gru-
pė „Skylė“ kviečia į tradicinį ir visų gerbė-
jų laukiamą renginį - rudens lygiadienio 
koncertą Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, 
rugsėjo 19 dieną.

„Laisvalaikio“ inf.

Grupė „Skylė“ rudenį 
pasitiks nauju albumu
Praėjus penkeriems metams po sėkmin-
giausio „Skylės“ projekto „Broliai“ prista-
tymo, baigiamas įrašyti naujas grupės 
albumas. Pavadinimo atlikėjai kol kas dar 
nenori atskleisti, bet leidžia suprasti, jog 
pastarųjų metų kūrybinis etapas atnešė 
naujų, brandžių potyrių ir motyvų.

Aistė Smilgevičiūtė  
ir Rokas Radzevičius

Svetlanos Batura nuotr.

„LAISVALAIKIO“ GIDASTeaTras

Visada yra kur augti

Kiekvienais metais stebinantis ir iš juoko 
už pilvų susiimti priverčiantis net skeptiškiau-
sius žiūrovus teatras „Kitas kampas“ pasiren-
gimą sezonui pradėjo linksma fotosesija Vil-
nelės upėje. Teatro aktorius Audrius Bružas 
sako, kad upės simbolika buvo pasirinkta ne-
atsitiktinai. „Upė niekada nesustoja tekėjusi, 
tai nepriklauso nuo oro sąlygų ar įvykių pa-
saulyje. Improvizacijos teatras, kaip ir upė, 
nestovi vietoje, mūsų spektaklių nepakartosi. 
O šį sezoną einame dar toliau - į nuolatinį sa-
vo repertuarą įtraukiame ir premjerą - vien-
tisą improvizacijos spektaklį, kuris kiekvieną 
kartą mus verčia kūrybiškai pasitempti“, - sa-
ko A.Bružas.

Sezono startas - „Gero humoro dozė“

Rugsėjo 15 d. „Kitas kampas“ sezoną pra-
dės žiūrovų pamėgtu improvizacijų šou „Ge-
ro humoro dozė“ Valstybiniame Vilniaus ma-
žajame teatre. Šis šou - tarsi trupės veidas, 
jis jau septintą sezoną privers žiūrovus brauk-
ti juoko ašaras. Tai laiko patikrintas ir žiūro-
vų pripažintas šou, todėl jei nebijote mirti iš 
juoko, „Kito kampo“ teatro aktoriai kviečia 
rudenį pradėti gero humoro doze.

Repertuare - ir pavasarį  
pristatyta premjera

2015-ųjų pavasarį „Kitas kampas“ pristatė 
premjerą „Durys“ - vientiso siužeto improvi-

zuotą spektaklį, kuriame ne kas kitas, o patys 
žiūrovai lemia, koks spektaklis bus sukurtas tą 
vakarą. Kiekvienas čia gali pasijusti kūrėju, kiek-
vienas spektaklis - niekada daugiau nepasikar-
tosiantis ir unikalus. Premjera „Durys“ įvyko 
Vilniuje ir Kaune, o šį sezoną ją galės išvysti ir 
Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio žiūrovai. Šiais 
metais „Kitas kampas“ pasirodymus planuoja 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Taip pat kū-
rybiniuose planuose brandinamos naujų pasta-
tymų idėjos, bet kol kas kūrėjai jų neatskleidžia.

„Laisvalaikio“ inf.

„Kitas kampas“ 7-ąjį sezoną 
pradeda su dvigubu repertuaru

„Kito kampo“ komanda  
visada gerai nusiteikusi

Vytauto Dranginio nuotr.

Rugsėjo 15 dieną profesionalus improvizacijos teatras „Kitas kampas“ pradės 7-ąjį sezo-
ną. Pirmą kartą teatras sezoną pradės repertuare turėdamas ne vieną, o du spektaklius. n „Gero humoro dozė“, improvizacijų šou - 

rugsėjo 15 d. ir spalio 30 d. Vilniaus mažajame teatre

n Premjera - „Durys“, improvizacijų spektaklis - 

spalio 13 d. Klaipėdos koncertų salėje,  

spalio 20 d. Kauno Girstučio salėje, spalio 27 d. 

Vilniaus mažajame teatre

ARtimiAuSi SpektAkliAi:
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

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

kalBų kursai

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

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

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

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

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

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

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091

Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur nuolaida vienam bilietui, 
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur/min.), 
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina - 4,34 Eur. 
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 4,92 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis 
bilieto kaina - 3,48 Eur. Savaitgaliais  
ir švenčių dienomis - 3,76 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 3,19 Eur. 
3D bilietai - 4,05 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

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

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms,  
10% -„Litauros” organizuojamoms 
kelionėms, 12-15% - savaitgalio 
pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Koncertų organizatorius „ARS Libera 
International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į 
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216,  
www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

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

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

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

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 5,79 Eur, 
sidabrinė - 6,66 Eur, auksinė - 7,24 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 8,98 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

Sportininkė, laidų vedėja 
Vlada Musvydaitė
1983 08 23

Atlikėjas  
Andrius Mamontovas
1967 08 23

Modelis Karolina Toleikytė
1996 08 23

Atlikėja Violeta 
Riaubiškytė-Tarasovienė
1974 08 25

Profesionalios astrologės  LiLijos BanaitienĖs paslaugos 

Jus kamuos ypač dideli troškimai 
pradėti ką nors svarbaus, norėsite iš 
esmės atnaujinti savo gyvenimą, todėl 
nutraukti santykių su senais partneriais 
neskubėkite, nes užmegzti ilgalaikius meilės 
ryšius šiuo metu nėra palankus metas.  
Stenkitės neišlaidauti, o  kuo efektyviau 
naudoti turimus resursus. Profesinėje 
srityje laukia įvertinimas, jei ieškote darbo, 
galite būti pakviesti į seniai svajotą vietą.                                                                                                                                           
Daugiau judėkite, ilgi pasivaikščiojimai tikrai 
jums išeis į naudą stiprinant organizmą bei 
atgaunant jėgas po sunkios darbo dienos.

jaUČiUi

Asmeniniai santykiai patirs 
lūžį, jei taip nutiko, nebandykite sulaikyti 
antros pusės. Susitaikykite su tuo, kas 
vyksta, ir pasiseks pereiti dar vieną jums 
paruoštą kliūčių ruožą. Palanku vykti į 
keliones, sudaryti verslo sutartis. Džiugins 
finansiniai reikalai, galite gauti papildomų 
pajamų arba imsitės laikino papildomo 
darbo. Metas pagalvoti apie naujus moks-
lus ar dažniau atsiversti gyvenimo išmin-
ties kupinas knygas. Saugokitės rankų ir 
pirštų traumų, daugiau laiko skirkite sau 
bei poilsiui.

DVYNIAMS

Ši savaitė jums atneš sėkmę 
meilės reikaluose, tik sugebėkite rasti 
tinkamus žodžius jausmams išreikšti ir 
stenkitės juos realizuoti. Dalykite gerumą 
aplinkiniams netaupydami ir negailėdami 
vidinės šilumos. Grąža bus milžiniška. 
Nesivelkite į ginčus, daugiau ilsėkitės. 
Būkite atidūs tvarkydami finansinius 
dokumentus, jeigu planuojate apie 
paaukštinimą, galite drąsiai kreiptis į 
vyresnybę, daugiau laiko praleiskite 
gryname ore, stenkitės gerai išsimiegoti, 
jeigu norite išvengti galvos skausmo.

AVINuI

 Prognozė rugPjūčio 21-27 d.

Asmeniniame gyvenime vyrauja 
slogutis, kurį laiką pailsėkite vienas nuo 
kito, nors meilė, grožis ir džiaugsmas 
dabar ypač svarbūs. Būsite energingi, 
kūrybingi, sulauksite daug naudingų 
pasiūlymų iš užsienio partnerių, pajamos 
bus stabilios, nepalankus laikas tvarkyti 
finansinius reikalus, net nepradėkite to 
daryti, nes rizika didelė. Dažniau būkite 
gamtoje, ramybėje jums pavyks atgauti 
vidinę pusiausvyrą. Saugokitės kojų 
traumų. Labai rekomenduotinos šiuo metu 
vandens procedūros.

ŠAuLIuI

Asmeninis gyvenimas nušvis 
naujomis spalvomis, ši savaitė įneš daug 
romantikos bei netikėtumų. Darbe sulauksi-
te teigiamo įvertinimo, gal net ir finansinio 
paskatinimo. Rezultatai priklausys nuo jūsų, 
daugiau dėmesio teks skirti ne itin reikš-
mingoms, bet būtinoms pareigoms atlikti. 
Jei planuojate ką nors įsigyti ar investuoti, 
pirmiausia ištirkite rinką, pasidomėkite 
investavimo galimybėmis. Dažniau būkite 
gryname ore, daugiau laiko skirkite dvasi-
niam tobulėjimui, pašaukimo suvokimui, 
tam padės meditacija ir vidinė ramybė.

SKORPIONuI

Asmeniniame gyvenime susikur-
kite šventę, jei mylimas žmogus pasy-
vus, nebijokite imti iniciatyvos į savo 
rankas. Svarbiausia, kad abiem būtų 
gera. Gana sudėtingai formuosis ryšiai 
su užsieniu, todėl tik teisingai pasirinkta 
kolektyvinio darbo kryptis, idėjinis šio 
darbo atnaujinimas padės pasirūpinti 
savimi, saugokite savo inkstus, venkite 
kaloringo maisto, kuris sunkina kepenų 
darbą.

sVaRstYKLĖMs

Gali lydėti baimė, nerimas, vis 
dėlto imsite atsigauti, tai palankus 
mėnuo meilei, šiuo laikotarpiu sutiktas 
žmogus jums suteiks tvirtus ir gražius 
jausmus. Darbe teks plušėti ir įkopti 
ne į vieną aukštą kalną, reikalai eisis 
sunkiai, kartais taip bus dėl aplinkinių 
nepareigingumo, kartais dėl jūsų pačių 
nenoro vargintis. Pasirūpinkite svei-
kata, palankus laikas vandens ir SPA 
procedūroms, bet neužmirškite, kad tik 
teigiamos emocijos yra jūsų sveikatos 
pagrindas.

VĖŽiUi

Asmeniniai santykiai patirs lūžį, jei 
antroji pusė susiruošė išeiti, nebandykite 

jo sulaikyti, o jeigu į jūsų gyvenimą atėjo 
naujas žmogus, jis gali būti jums skirtas 
likimo. Gana nerami atmosfera lydės ir 
darbe, ypač susijusiame su finansais bei 
dokumentų tvarkymu, neaštrinkite situacijos 
naujais konfliktais, o įdėkite daugiau jėgų, 
kad rastumėte su pasauliu taikesnį, nuošir-
desnį santykį, nepatartina imtis naujų darbų, 
verčiau baikite tai, ką jau esate pradėję. Gal ir 
nepulsite aktyviai sportuoti, bet daugiau laiko 
praleisite gryname ore, užsukite į baseiną. 

LiŪtUi

Nemažo palaikymo sulauksite 
iš draugų, lengvai seksis užmegzti 
naudingas pažintis, malonių staigmenų 
pažers ir antroji pusė, atminkite, jog 
būtent šiuo periodu jums svarbu pasi-
tikėti ir kurti jums rodomus jausmus. 
Darbe rizikingus sprendimus atidėkite 
ateičiai, galite pridaryti klaidų ir patirti 
nuostolių. Meditacija, joga, vandens 
procedūros bei pasivaikščiojimai gam-
toje sustiprins jūsų pasitikėjimą savo 
jėgomis.

MERGELEI

Esate stiprūs, šiek tiek apleisite 
asmeninį gyvenimą, tačiau antroji pusė 
bus supratinga. Daugiau dėmesio skirkite 
sau, pasirūpinkite išvaizda ir sielos porei-
kiais. Nerimauti vers laukiantys darbai ir 
iššūkiai, tačiau prieš startą visada būna 
neramu. Daug pasieksite ne tik sunkiu ir 
kryptingu darbu, bet ir nauju požiūriu į 
jį. Venkite žmonių, gyvenančių liūdesio 
bei nesėkmės vizijose, palankus periodas 
atlikti vandens grūdinimosi, sveikatinimo 
procedūras, leiskite sau atsipalaiduoti 
pasitelkdami jogą. 

oŽiaRaGiUi

Asmeninis gyvenimas tekės 
įprasta vaga, užmegzti nauji santykiai bus 
ilgalaikiai, tikėtina, kad jie peraugs į tvirtą 
santuoką. Užgrius darbų lavina, teks pasi-
rašyti ne vieną šūsnį dokumentų, atsakyti 
į aibę laiškų, reikalai klostysis sėkmingai, 
turėsite šansą gauti tai, ko jau seniai 
siekiate, jausitės ypač kūrybingi, nes 
tai jums - gilaus dvasinio atsinaujinimo 
metas. Finansinė situacija išliks stabili, 
jeigu neinvestuosite į nekilnojamąjį turtą, 
pasistenkite daugiau judėti, juk sportas ir 
gera nuotaika - jūsų sveikatos pagrindas.

ŽUViMs

Tikrą galvos skausmą jums kels 
antroji pusė, svajotojas ir negalintis 

nieko pasiūlyti, tik danguje spindinčias 
žvaigždes, arba užkietėjęs verslininkas, 
kurio galvoje sukasi aibė projektų. Kad 
ir kaip būtų, jums belieka susitaikyti ir 
mylėti jį tokį, koks yra. Profesinėje sri-
tyje fortūna gali apdovanoti pajamomis. 
Tinkamas laikas naujos veiklos pradžiai. 
Gali atsirasti netikėtas pajamų šaltinis. 
Nenustebkite, jeigu pradėsite ruoštis 
naujam virsmui, šiuo metu pokyčiai jums 
labai reikalingi, venkite skersvėjų.

VANDENIuI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Kviečiame. Rugsėjo mėnesį 
organizuojami astrologijos kursai.

Astrologė   
lilija BAnAitienė
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Ekspresas. Anapa. 
LO. Indigas. Koš. Velykos. Gatava. 
Paradas. Samanos. Katamaranas. 
Lasas. Asisas. Lovys. Rėk. Gitaros. 
Gėtė. Padala. „Alyvos“. Alis. Sasas. 
Neris. Varėna. Anas. Rb. Katina. 
Asasinas. Nosinė. Atmata. Enema. 
Kortai. Mėn. Natas.
Horizontaliai: Vakaras. Kol. 
Estera. Ėdalas. Latakas. Tik. 
Arvydas. Lavino. Kaminas. Nėr. 
Osmosas. Ragana. AA. Esi. 
Pasilenkti. Ne. Tyra. Kad. Malavis. 
AM. Ni. Soros. Atė. AG. Vos. San. 
Pagalys. Asamas. Arsen. Tas. 
Garbina. Kanarėlė. Net. Klovos. 
Tinkama. Ošas. Vėsa. SAS.
Pažymėtuose langeliuose: 
Kandidatas.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę 
kryžiažodį galite laimėti 

soliariumo salono „Equador“ 
abonementą. 

Atsakymą į kryžiažodį iki rugpjūčio 
25 d. siųskite SMS žinute numeriu 
1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtojas Gintaras Poškus iš 
Vilniaus. Jam bus įteikti 2 kvietimai 
į koncertą „Eduardo Gimenez/Leon 
Somov: Viento“.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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Vyrukas giriasi draugui:
- Aš vakar su tokia mergina susipaži-

nau! 90-60-90!
- Čia kaip? Kas antras kartas pigesnis?

l

Žmona keikia vyrą:
- Buvau kurčia ir akla, kai už tavęs te-

kėjau!
- Na matai, nuo kokių baisių ligų tave 

išgydžiau. 
l

Studentai matematikos profesoriaus 
klausia:

- Ar eisite balsuoti?
- Ne.
- Kodėl, profesoriau?

- Pagal tikimybių teoriją mano balsas 
jokios įtakos neturės.

- Bet profesoriau, kas atsitiks, jeigu visi 
bus tokie „protingi“?

- Pagal tikimybių teoriją, visi - nebus.
l

- Nesuvokiu, kaip tu tapai toks turtin-
gas?

- Vok, vok ir suvoksi. 
l

Rytas. Žmona su vyru virtuvėje geria 
kavą. Ji švelniai:

- Mielasis, ar tu nepamiršai, kad netru-
kus mano gimtadienis?

Jis:
- Ką? Ir vėl??? 

l

- Mielasis, ar aš stora?
- Na, ką tu, žinoma, kad ne. Tu tiesiog 

smarkiai pastebima. 
l

Kalbasi du bičiuliai:
- Žinai, mano žmona išėjo pas kitą. Pa-

liko mane tuščiomis kišenėmis.
- Maniškė mane irgi paliko tuščiomis 

kišenėmis. Deja, pas kitą neišėjo... 
l

Tėvas sako sūnui, norinčiam vesti:
- Tu dar neturi tiek patirties, kad galė-

tum vesti.
- O kada aš jos įgysiu?
- Kai suprasi, jog tuoktis visai nereikia.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

GĖLĖS. Įspūdingas gėlių skulptūras ir kompozicijas buvo galima pamatyti Briuselio rotušėje 

(Belgija) surengtoje parodoje „Gėlių laikas“. Parodoje dominavo Italijos baroko tema.
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