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 ■ Dizainerė Jolanta Rimkutė mano, jog tam tikrų markių ar modelių automobiliai provokuoja 
tam tikrą vairuotojų elgesį.  14 p.

 ■ Paskutinę vasaros dieną televizijos lai-
dų vedėja Beata Nicholson prisikvietė 
svečių - šventei ji turėjo net keturias 
progas. 10 p.

 ■ Kokio įpročio norėtų atsikratyti ir kaip 
medituoja Agnė Kuzmickaitė - šie ir kiti 
faktai apie garsiąją dizainerę. 11 p.

10 faktų apie 
agnę kuzmickaitę

keturguba beatos 
nicholson šventė

j.rimkutei šiuolaikiniai automobiliai negražūs
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„LaisvaLaikio“ interviu

AstA ir 
sAulius

n Gimimo datos: Asta Žukaitė - 

Nalivaikienė 1985 08 08

Saulius Nalivaika 1985 04 10

n Tuoktuvių data: 2013 m. 

liepos 12 d.
n Šeimos gyvenimo kredo: 

„Jei negali kontroliuoti situacijos, 

pakeisk požiūrį į ją“
n Labiausiai patinkantis 

sportininkas:
Asta: Rūta Meilutytė

Saulius: Juseinas Boltas

Dosjė

Ringailė Stulpinaitė

- Dažnai prisimenate dieną, kai su-
jungėte savo gyvenimus?

Asta: Kai gyveni santuokoje, ne kiekvie-
ną dieną prisimeni vestuvių šventę, bet da-
bar, kai kalbamės prie Šv.Kryžiaus bažny-
čios, natūraliai mintys sugrįžta į tą mūsų 
ypatingą dieną. Prabėgo šiek tiek daugiau 
nei dveji metai, taip gera viską prisiminti, 
pasidžiaugti. 

- Ką reiškia turėti tokios pat profe-
sijos sutuoktinį? Galbūt lengviau, kai 
nereikia aiškinti, kodėl ilgiau užtrukai 
darbe?

Asta: Tai yra labai didelis pliusas. Aš 
laužau tuos tradicinės moters standartus 
grįžti namo anksčiau už vyrą, padaryti vaka-
rienę ir panašiai. Mano darbas baigiasi vėlai, 
tad namus pasiekiu tik apie 23 valandą. Ko-
kia dar vakarienė tokiu metu? Man vyras 
tada pagamina vakarienę. Mes tiesiog lanks-
čiai žiūrime į viską. Kai Sauliui būna eteris, 
aš jį palepinu. 

Saulius: Labai gera, kai nereikia detali-
zuoti savo darbo ypatumų ir pasakoti, kodėl 
turėjai užtrukti ilgiau. Tokia pat profesija šiuo 
klausimu tikrai labai praverčia. 

- Sportas jums yra ne tik darbas?
Asta: Be abejonės, sportas yra mūsų gy-

venimo būdas. Seniau vienintelis žmogus, su 
kuriuo galėjau dalytis emocijomis po kokių 
nors varžybų, buvo mano tėtis, tad labai 
džiaugiuosi turėdama Saulių ir galėdama tuo 
dalytis su juo kasdien. Mes kartu diskutuojam 
apie sportą, kartu žiūrime rungtynes, kartais 
ir susiginčijame, išsiskiria nuomonės, bet aš 

matau čia tik pliusus. Beje, aš Saulių sudo-
minau tomis sporto šakomis, kurios patinka 
man, bet kuriomis jis seniau nesidomėjo. Ir 
man keisčiausia būna, kai aš kur nors išvy-
kusi, o jis man skambina ir komentuoja, kad 
aš vis tiek viską žinočiau.

Saulius: Sportas mums tikrai nėra tik 
profesija. Mums net nekyla klausimų, ką žiū-
rėti per televizorių ar kur kada vykti. Jei tuo 
metu vyksta koks nors čempionatas, niekam 
net aiškinti nereikia, kad mes niekur neva-
žiuosime, nes žiūrėsime varžybas. Tuomet ir 
pas mus į svečius  užsuka tik tie, kurie nori 
varžybas žiūrėti. Mes net vestuves planavo-
me tokiu metu, kai pasaulyje nevyko jokių 
didelių čempionatų. (Šypsosi.)

- Ar neatsiranda savotiška rutina, kai 
sportas lydi visą parą? Gal kartais nori-
si nuo jo „atsijungti“?

Asta: Svarbiausia yra tuo gyventi, kvė-
puoti ir nuolat laikyti ranką ant naujienų pul-
so. Sporto žurnalistikoje informacijos srau-
tas yra be galo didelis, o aš esu maksimalis-
tė ir man labai svarbu viską žinoti ir atsi-
minti. Tiesa, negalima sakyti, kad mūsų gy-
venime, be sporto, daugiau niekas ir neeg-
zistuoja, mes turime ir daugiau domėjimosi 
sričių. Štai Saulius labai domisi ekonomikos, 
politikos temomis, dažnai savo žiniomis pa-
sidalija ir su manimi.

Saulius: Kažkada viena pažįstama pas 
mus buvo apsistojusi porai dienų, kol ieškojo, 
kur gyventi. Ir jau antrą dieną, girdėdama ir 
matydama, kaip mes žiūrime sportą, kalbame 
apie sportą, pareiškė, kad mes tikrai abu esa-
me pamišę dėl sporto.  Taip ir yra, mes tikrai 
dėl sporto savotiškai pamišę. Nežinau, ar tai 
gali nusibosti, pats sportas yra labai dinamiš-
kas, kintantis, vis atsiranda naujų žaidėjų, 
laimi vis kitos komandos, vyksta nauji čem-
pionatai ir t.t.

- Ką manote apie tarp sportininkų 
čempionatų metu tvyrančią įtampą, įvai-
rias peripetijas ir psichologinį spaudimą? 

Imkime kad ir R.Meilutytės bei J.Jefimo-
vos atvejį.

Asta: R.Meilutytė išlaikė puikią poziciją, 
ji labai diplomatiška. Man patiko, kad ji 
J.Jefimovai nesuteikė jokios atgalinės reak-
cijos. Maždaug: „Kalbėk, kalbėk, o aš plaukiu 
toliau.“ To mes visi turėtume pasimokyti iš 
mūsų Rūtos. O kad psichologinis spaudimas 
tarp žaidėjų kartkartėmis atsiranda, tikrai ne-
stebina. Tai dar labiau intriguoja ir verčia do-
mėtis tuo, kas vyksta sporto pasaulyje. 

Saulius: Ne paslaptis, kad tuo metu, kai 
vyksta kova tarp dviejų itin aukšto lygio 
sportininkų, prasideda psichologinis žaidi-
mas ir jį laimi tas, kuris yra psichologiškai 
stipresnis. Galų gale J.Jefimovai ar kokiam 
kitam sportininkui nieko nekainuoja panau-
doti psichologinį spaudimą, o jei pavyks, ga-
li labai pasisekti. 

- Kokių kuriozų pasitaiko darbe? Kar-
tais atrodo misija neįmanoma ištarti kai 
kurių komandų pavadinimus ar žaidėjų 
pavardes.

Asta: Baisiausia, kai niekas neįsirašo į 
diktofoną. Man teko kalbinti krepšininką Jo-
ną Mačiulį, o, kaip žinoma, jis nėra pats iš-
kalbiausias, bendraudamas su žiniasklaida. 
O aš čempionato metu susitariau dėl inter-
viu ir man labai pasisekė, kad jis buvo geros 
nuotaikos, puikiai nusiteikęs. Mūsų pokalbis 
truko valandą, o po tos valandos jis man ir 
sako: „Žinai, man atrodo, kad tavo diktofonas 
seniausiai išsikrovė.“ Taip nutiko, kad iš va-
landos pokalbio įraše buvo vos pirmosios 
trys minutės. Teko greitai viską rašyti iš 
atminties. 

Saulius: Kai daug metų tą darai, tikriau-
siai liežuvis jau pripratęs ir be vargo leidžia-
si lankstomas taip, kaip reikia. Juk esame 
begalę kartų kartoję tuos pavadinimus ir pa-
vardes. Sunkiau būna su retai vartojamais 
žodžiais. Kol kas lyg ir pavyko didesnių ku-
riozų išvengti. Bet juk visi daro klaidų, svar-
bu nesutrikti, nusišypsoti ir dirbti toliau.
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Nalivaikos: neįsivaizduojate, 
kiek romantikos šeimai suteikia sportas

Argi ne romAntikA, 
kAi skrendi į kokią 
nors šAlį kArtu 
žiūrėti futbolo 
vAržybų?

SauliuS

myliu dAilųjį 
čiuožimą, tAi 
nuostAbi  
sporto šAkA

aSta

Su sporto žurnalistais AStA (30) ir SAuliumi NAlivAikomiS (30) susitikome jiems 
simbolinėje vietoje - prie Šv.kryžiaus bažnyčios, kurioje prieš keletą metų juodu  
susituokė. Pokalbis prasidėjo nuo to, ką reiškia turėti tokios pat profesijos sutuoktinį. 
Asta ir Saulius „laisvalaikiui“ ne tik atskleidė, kaip dalijasi buities darbus, bet ir  
pasidalijo mintimis apie prasidedantį Europos krepšinio čempionatą.



- Kokios jūsų mėgstamiausios sporto 
šakos? Kokias kultivuojate patys? 

Asta: Labai sunku išskirti vieną. Tuo me-
tu, kai vyksta, tarkime, pasaulio futbolo čem-
pionatas, žinoma, pirmoje vietoje būna ši 
sporto šaka. Bet sakyti, kad ji patinka labiau-
siai, negalėčiau. Dabar artėja Europos krep-
šinio čempionatas ir gyvename krepšiniu. Bet 
taip pat man labai patinka lengvoji atletika, 
dailusis čiuožimas.

Saulius: Tai tas pats, kaip tėvams pasa-
kyti, kurį vaiką myli labiau. Mes su Asta labai 
mėgstame žaisti tenisą, žiemą vykstame sli-
dinėti. Asta kartais mėgsta čiuožti pačiūžo-
mis, o aš su draugais vyriškoje kompanijoje 
pažaidžiu krepšinį ar futbolą. Mes tiesiog gy-
vename aktyviai. 

- Prasideda Europos krepšinio čem-
pionatas. Kuriuos Lietuvos rinktinės žai-
dėjus labiausiai vertinate? Iš ko tikitės 
daugiausia? 

Saulius: Mes žinome, kiek daug žaidė-
jams sveikatos kainuoja buvimas šalies 
rinktinėje, tad vertiname juos visus. Be to, 
juk jie, būdami milijonieriai ir uždirbdami 
tikrai kosmines sumas, gali ir atsisakyti, 
nežaisti rinktinėje, bet kas kartą juos ma-
tome čia. Būdami rinktinėje jie smarkiai 
rizikuoja karjera, nes gali patirti didelių 
traumų, kurios atims visą žaidimo sezoną. 
Prisiminkime M.Kalnietį - pernai jis juk 
turėjo šansą patekti į NBA, bet nepateko, 
nes tuo metu vilkėjo Lietuvos rinktinės 
marškinėlius ir patyrė traumą. Niekam ne 
paslaptis, kad kai kurie klubai tikrai nebū-
na patenkinti, kai žaidėjai išvyksta kovoti 
už savo šalį rinktinėje. 

Asta: Žaisti rinktinėje yra juodas darbas, 
kurio žiūrovai paprastai nemato. Kai kurie 
jų per vasarą praranda po aštuonis kilogra-
mus. Šiemet labai įdomu stebėti Domantą 
Sabonį, kuris pranoko visus lūkesčius ir de-
monstruoja puikią formą bei rezultatus. Jam 
vos devyniolika, bet jau įrodė, kad anaiptol 
ne dėl pavardės žaidžia Lietuvos krepšinio 
rinktinėje. Kiekvienas mūsų rinktinės žai-
dėjas turi savo stiprybių ir yra labai svarbus 
komandai. Svarbiausia, kad jie visi nepalūž-
tų psichologiškai. 

- Ką šiemet prognozuotumėte mūsų 
rinktinei?

Asta: Prognozuoti tikrai negalime, tik 
norime ir linkime, kad rinktinei sektųsi kiek-
viename žingsnyje. Šiame čempionate, aš 

manau, svarbiausia yra olimpinis kelialapis, 
kad kita vasara nebūtų tuščia.

Saulius: Man būtų sunku įsivaizduoti, 
kad mūsų žaidėjai neišeis į tolesnį etapą po 
grupės varžybų, o toliau jau viską lems tai, 
kokie varžovai mums teks aštuntfinalyje ir 
ketvirtfinalyje. Variantų, su kuo žais rinktinė, 
labai daug, bet, manau, tai bus svarbiausios 
rungtynės. Čempionato favoritės Ispanija, 
Prancūzija, Serbija, bet kartais nustebina ir 
tie varžovai, iš kurių tikiesi mažiausiai. Pri-
siminkime makedonus 2011 metais. Tikrai 
nesitikėjome, kad jie mus nugalės ketvirtfi-
nalyje ir užims ketvirtąją vietą. Šiemet irgi 
yra komandų, kurios netikėtai galėtų paga-
dinti gyvenimą pagrindiniams favoritams 
įskaitant mūsų rinktinę. 

- Jeigu galėtumėte būti profesionalūs 
sportininkai, kokią sporto šaką rinktu-
mėtės?

Asta: Aš labai norėčiau būti čiuožėja. My-
liu dailųjį čiuožimą, tai nuostabi sporto šaka.

Saulius: Vertinant dabartines realijas, no-
rėčiau būti krepšinyje įžaidėjas. Antroje vie-
toje norėčiau būti vartininku, tarkime, Vokie-
tijos futbolo rinktinėje. (Šypsosi.)

- Kai šeimoje atsiras atžalų, ar jiems 
taip pat skiepysite meilę sportui? O gal-
būt atvirkščiai - leisite pasireikšti meno 
srityje?

Asta: Jeigu matysime, kad vaikas nenori 
sieti gyvenimo su sportu, tai kaip galima jį 
versti? Mes užaugome neverčiami rinktis 
vieną ar kitą variantą, tad ir savo vaikų ne-
versime. Norėčiau vaikams skiepyti tas pa-
čias vertybes, kokias pati gavau iš tėvų. Rei-
kia matyti ir jausti, kas arčiau vaiko širdies, 
kam jis yra gabesnis. 

Saulius: Jeigu vaikas labiau norės lanky-
ti dailės mokyklą, tai kodėl gi ne. 

- Ką manote apie masinį sveikos gy-
vensenos bumą? 

Saulius: Smagu, kad žmonės vis labiau 
domisi sportu, vis daugiau sportuoja patys. 
Pamenu, prieš kokius septynerius metus vie-
na Lietuvos maratono atstovė svajojo, kad 
kada nors pas mus taip pat būtų gausu visokių 
viešų sporto renginių, kaip jų gausu užsieny-
je, didžiuosiuose pasaulio miestuose. Ir dabar 
mes tai turime, vyksta bėgimai, važiavimai 
dviračiais ir panašiai. Galime dėl to tik džiaug-
tis. Dar, tikiuosi, pagerės ir visa sporto inf-
rastruktūra.

Asta: Man keista, kai vykstant dide-
liems sporto renginiams žmonės piktinasi 
dėl neva suvaržytos judėjimo laisvės. Juk 
tai yra pasaulinė sporto praktika: Bostono 
maratonas, Niujorkas, Berlynas. Ten nie-
kas tokių problemų nekelia, nes tokie ren-
giniai turi itin senas tradicijas. Aš manau 
ir labai tikiu, kad ilgainiui Vilniuje tokios 

tradicijos taip pat susiformuos ir sporto 
renginiai džiugins visus. Auginkime spor-
to tradicijas.

- Ar patiems lieka laiko pasirūpinti 
ne tik sportišku laisvalaikiu, bet ir svei-
ka mityba?

Asta: Negalime pasakyti, kad esame ko-
kie veganai ar vegetarai. Neturime išskirtinių 
mitybos įpročių. Būna, kad grįžtu iš darbo 
vėlai vakare ir jau gal derėtų susilaikyti nuo 
vakarienės, bet... (Juokiasi.) Visko būna, ne-
turime griežto režimo gyvenime.

Saulius: Tiesą sakant, kartais pasisten-
giame ką nors pasigaminti namuose ir neš-
tis pietus į darbą. Bet dėl laiko stokos, nuo-
latinio bėgimo tai nėra labai lengva. Kaip ir 
visi paprasti žmonės. Net profesionalūs 
sportininkai kartais sau leidžia nueiti į grei-
tojo maisto restoraną, nes žino, kad kitą die-
ną sportuodami sudegins tas nereikalingas 
kalorijas. Taip pat ir mes, tik viskam reikia 
jausti saiką.

- Gyvenate aktyviai, o įsivaizduojate 
save su žurnalu rankose ant minkšto 
gulto kokiame saulėtame Balio paplū-
dimyje?

Saulius: Vargiai... Visos mūsų atostogos 
ir išvažiavimai į užsienį planuojami pagal tai, 
kas tuo metu vyksta sporto pasaulyje. Būna, 
kad važiuojame atostogauti ir vis tiek einame 
pasižiūrėti kokių nors krepšinio ar futbolo 
varžybų. Tai yra ir mūsų poilsis, ir iš dalies 
darbas, nes stebime, kas vyksta, peržvelgia-
me tos šalies spaudą apie sportą ir panašiai. 
Toks atostogavimo stilius mums ir yra priim-
tiniausias. 

Asta: Manau, atostogoms gali užtekti ir 
geros savaitės per metus. Man poilsiui tinka 
ir kaimas pas močiutę, pasiplaukiojimas kai-
me. Mūsų medaus mėnuo buvo Lietuvoje ir 
gana aktyvus, nesinorėjo tiesiog gulėti prie 
baseino kokiame viešbutyje. 

- Asta, kai kurioms moterims ir apsi-
lankymas parduotuvėse yra savotiškas 
sportas. Pati neturite silpnybių kokiems 
bateliams ar rankinėms?

Asta: Neturiu aš tokių moteriškų silpny-
bių. Jei kokią ir turėčiau, manau, tai būtų silp-
nybė knygoms, o ne bateliams ar rankinėms. 
Nesakyčiau, kad vengiu parduotuvių, bet man 
tai tikrai nėra pramoga. 
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Mes net vestuves 
planavoMe 
tokiu Metu, kai 
pasaulyje nevyko 
jokių didelių 
čeMpionatų

SauliuS

RoMantikos 
galiMa Rasti iR 
papRastuose 
dalykuose

aSta
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„LaisvaLaikio“ interviu

Asta ir Saulius Nalivaikos 
mėgsta aktyvų laisvalaikį
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- Kaip pasidalijate buities darbus ir 
pareigas? Už neplautus indus vienas ki-
tam baudos taškų neskaičiuojate?

Asta: Visus darbus dalijamės, viskas šau-
niai sustyguota. Nėra taip, kad aš viena sto-

vėčiau virtuvėje, daryčiau valgyti ir plaučiau 
indus, o Saulius užsiimtų tik kokiais kitais 
darbais. 

Saulius: Šiaip mums yra smagiausia tvar-
kytis kartu. Tada garsiai įsijungiame muziką 

ir imamės darbo. Kas plauna indus, kas siur-
bia kambarį ar valo dulkes, net nuotaika pa-
kyla. Po vieną tvarkytis liūdna, bet tenka. 

- Ar vakare įsijungę televizorių dau-
giau nieko kito ir nežiūrite, be sporto? 
Tikriausiai jau užsimerkę išvardytumėte, 
kada koks sporto kanalas ką rodo?

Asta: Žinoma, didžiąją dalį to, ką žiūrime, 
sudaro sportas. Bet negalėčiau sakyti, kad 
nerandame laiko geram filmui ar smagiam 
serialui. Tik kiek rečiau. 

Saulius: Filmai ir serialai gali būti žiūri-
mi tik tuo atveju, jei tiesiogiai nerodo kokių 
nors varžybų. Ir tikrai, televizijos programas 
mes jau mokame atmintinai. Visus reikalus, 
atostogas, išvykas ir panašiai planuojame pa-
gal čempionatų ir varžybų tvarkaraščius. 

- Ar randate laiko knygoms, koncer-
tams? 

Saulius: Aš turiu elektroninių knygų skai-
tyklę ir ji visuomet būna su manimi. Knyga 
labai praverčia ne tik laisvą vakarą, bet ir tuo-
met, kai tenka ko nors laukti. Mes abu labai 
mėgstame skaityti knygas ir skaitome dažnai, 
tik pasirinkimai skiriasi. Labai mėgstu skaity-
ti biografines knygas. Tiek istorinių asmeny-
bių, tiek klestinčių verslininkų. Skaitau kny-
gas, susijusias su ekonomika, apie kompanijas, 
kurios žlunga arba sėkmingai iškyla. Iš tokių 
knygų galima pasisemti daug žinių.

Asta: Mes dėl sporto esame lengvai pa-
mišę. Sportas yra mūsų gyvenimas, bet ne 
visas. Nesame užsidarę tik sporto dėžutėje. 
Aš dažniau renkuosi rimtus romanus, klasi-
kinę literatūrą, mėgstu paskaityti gerą, 
įtempto siužeto detektyvą. Kadangi esu žur-
nalistė, manau, kad knygos labai turtina žo-
dyną, kalbą, padeda lavėti minties raiškai. 

- Jeigu vieną dieną kuris nors iš jūsų 
pareikštų, kad sporto jau gana ir keičia 
profesiją, kaip reaguotumėte?

Asta: Nieko nebūtų. Domėjimasis sportu vis 
tiek išliks, jis širdyje, o to iš širdies neišplėši. 

- Ar lieka laiko šeimyninei romantikai? 
Asta: Mums jos tikrai netrūksta. Jūs net 

neįsivaizduojate, kiek romantikos šeimai ga-
li suteikti sportas. Galiausiai romantikos ga-
lima rasti ir paprastuose dalykuose. Man at-
rodo romantiška eiti kartu į kiną ar tiesiog 
pasivaikščioti. 

Saulius: Argi ne romantika, kai skrendi 
į kokią nors šalį kartu žiūrėti futbolo varžybų? 
Skrendi pabūti kartu su savo antrąja puse ir 
tuo pat metu pamatyti išskirtinių varžybų. 

Mes tikrai dėl 
sporto savotiškai 
paMišę

SauliuS

Šu
ku

os
en

a:
 N

in
a 

M
ar

ke
vi

č 
(„

G
at

in
ea

u“
 g

ro
ži

o 
sa

lo
na

s)
. M

ak
ia

ža
s: 

N
or

a 
Va

na
ga

it
yt

ė 
(„

G
at

in
ea

u“
 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

Sporto žurnalistai Asta ir  
Saulius Nalivaikos teigia, jog 

turėti tos pačios profesijos 
sutuoktinį yra didelis privalumas
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Veidai

Paskutinę vasaros dieną žurnalistė,  
kulinarinių knygų autorė ir televizijos laidų 
vedėja Beata NicholsoN artimiausius 
draugus ir kolegas pakvietė pietų. tą dieną 
ji šventė 36-ąjį savo gimtadienį  ir pristatė 
atsinaujinusią laidą „Beatos virtuvė“.

„Kai tiek visko sutampa, turi paminėti ir 
pasidalinti. Aš švenčiu net keturias progas. Pa-
skutinė vasaros diena - mano gimtadienis, duk-
ters Izabelės vardadienis ir dar tinklaraštininkų 
diena. Esu sena užkietėjusi tinklaraštininkė, 
savo tinklaraštį rašau jau aštuonerius metus, ir 
būtent jam esu skolinga ir dėkinga už tai, kad 

galiu visai Lietuvai pristatyti naująją savo TV 
laidą „Beatos virtuvė“. Be to, LNK, pasidabi-
nusi mano mėgstamiausia - rožine - spalva, pri-
stato naująjį TV sezoną - aš švenčiu kartu su 
jais“, - atsisveikindama su vasara sakė Beata. 

Su gėlių puokštėmis atskubėję draugai 
sveikino sukaktuvininkę ir linkėjo jai ilgiausių 

metų, o Beata pasirūpino sočiomis gimtadie-
nio vaišėmis. Užpūtusi žvakutes ant torto, ji 
tik galėjo pasidžiaugti:  „Tikra laimė ir likimo 
dovana kurti tokią laidą, kokios noriu, ir dirb-
ti su tokia spinduliuojančia komanda, tad 
kiek vienam norėčiau palinkėti taip būti savo 
rogėse, kaip aš dabar jose jaučiuosi.“

Šie metai laidai „Beatos virtuvė“ bus 
penktieji, o laidos filmavimai persikelia į 
daugiau nei 100 kvadratinių metrų virtuvę - 
kulinarinę studiją, kurioje ir vyko šventiniai 
pietūs. „Aš visada svajojau apie didelę vir-
tuvę, kurioje galėčiau ne tik gaminti, bet ir 
priimti visą būrį žmonių, pavaišinti savo pa-
tiekalais draugus ir artimuosius, kalbinti 
man įdomius žmones ir dūkti su vaikais“, - 
apie naująsias erdves pasakojo Beata. Ji sa-
kė, kad mėgsta gyventi namuose, išpuoštuo-
se mielomis smulkmenomis, tad džiaugiasi, 
kad per naująjį sezoną laidoje bus ir rubrika 
„Bandau darau“ su Lina Zigmante ir jos 
rankdarbių pamokėlėmis. Visa tai Beatos 
gerbėjai galės išvysti kiekvieną šeštadienio 
popietę per LNK. 

Didelis ir skanus Beatos gimtadienis

Paskutinę vasaros dieną Beata Nicholson 
turėjo net keturias progas švęsti

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Atsinaujinusioje  
laidoje „Beatos virtuvė“  

rankdarbių rubriką turės ir  
dailininkė Lina Zigmantė

Draugus ir bičiulius Beata pakvietė į naująją 
savo laidos virtuvę-kulinarinę studiją
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Veidai

Apie drabužių dizainerę Agnę 
KuzmicKAitę (34) ir jos kasdie-
nybę daug pasako jos kūryba. 
Būtent šeima ir mažosios dukre-
lės Leonardos išdaigos bei pie-
šiniai įkvepia dizainerės kolek-
cijas, o tai, kas daugeliui atrodo 
buitis, Agnei - terapija, pade-
danti pailsėti nuo darbų. tačiau 
yra dalykų, kurių savo kūryba 
Agnė dar nepapasakojo.     
n Jei būtų įmanoma, Agnė puodelio 
kavos susitiktų su britų rokeriu 
Fredžiu Merkuriu (Freddy Mercu-
ry), iš gyvenimo pasitraukusiu 
1991 m. Ją žavi muzikanto charizma 
ir genialumas.
n Žinomai dizainerei patinka visos 
gėlės, kurių žiedai dideli, - orchidė-
jos, rožės ir kt.
n Mėgstamiausi kvepalai - DOMI-
NIQUE ROPION „Portrait of a Lady“.
n A.Kuzmickaitės šaldytuve visuo-
met yra pieno ir obuolių sulčių, labai 
mėgstamų jos dukrytės Leonardos.
n Agnės meditacija - pasivaikščio-
jimas gamtoje, tiesiog buvimas na-
muose, tyloje, taip pat plaukiojimas 
baseine.
n „Per daug dėl visko nerimauju ir 
jaudinuosi“, - apie savybę, kurios 
norėtų atsikratyti, sakė kūrėja.
n Geriausia pastaruoju metu skai-
tyta knyga yra Paulinos Pukytės 
„Bedalis ir labdarys“.
n Žinomos moters silpnybės - gra-
žūs daiktai, komfortas ir skanus 
maistas.
n Šių metų pirkinys, kuriuo Agnė 
labiausiai džiaugiasi, - kelionė į Ve-
neciją.
n Mėgstamiausia grožio procedūra - 
masažas.

10 faktų, 
kurių nežinojote apie 
Agnę Kuzmickaitę

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

Lietuvybės puoselėtojas Sei-
mo narys Gediminas Jakavonis 
su žmona Nijole neseniai savo 
svečius pasitiko prie Varėnos 
rajono Babriškių bažnytėlės -  
čia vyko jų anūko Eduardo 
krikštynos. Garsiosios poros 
sūnaus Egidijaus ir marčios  
Alinos sūneliui Eduardui  
laimės gyvenime linkėjo ne tik 
gausus svečių būrys, bet ir jį 
pakrikštijęs visų kraštiečių  
mylimas kunigas Pranciškus 
Čivilis. Rimtimi dvelkiančią  
ceremoniją smagia nuotaika 
praskaidrino poetas ir dainų 
autorius Albertas Antanavi-
čius, sukūręs eiles mažajam 
Eduardui. 

Smagios mažojo Eduardo krikštynos

Šiandien nuostabios krikštynos:
Paukščių pienas, bičių vynas,
Tortas, vaisiai ir ledai,
O gėlių! - žiedų žiedai

Tvirtą vyrą Eduardą
Ir jo gražų šventą vardą
Mūsų šventės spindesy
Šiandien sveikinam visi:

Ir tėveliai, ir svečiai,
Susirinkę taip gražiai;
Ir krikštatėviai, - rimti,
O gal net šiek tiek šventi;

Ir močiutė, ir diedukas -
Visas ūkis, visas Glūkas:
Bebras - ežero patronas,
Pievų riteris - baronas;

Krypu - krypu, - pilkos antys,
Žąsys: ga - ga - ga, - būk sveikas,
Amsi Girius pūstažandis:
Eduardas - geras vaikas;

Mur - mur, - Mikė poteriAuna:
Be maldos - kas per krikštynos?
Kiemo skruzdėlių kariauna
Kepa puotai „skruzdėlyną“,

O...  ar tyčia, ar netyčia
Gandras skrido pro bažnyčią
Ir ratus virš mūsų suko:
Eduardui reik broliuko!

Avys paskui jį: me - me;
Žąsys iš paskos: ga - ga, -
Nubalsavom, pasirašėm
Gaidžio uodega marga -

Viskas! Vienbalsiai! Nuspręsta!
Mums, gandrams, - ne pirmas kartas!
Jau pavasarį parnešiu -
Eduardas ŠITO vertas:

Ne tik paukščiams, - ir vaikams
Augt po vieną nuobodu;
Jei tėveliai protestuos, 
Tai parnešiu išsyk - DU
O kolkas... kolkas krikštynos:

Paukščių pienas, bičių vynas
Ir krikštynoms lyg sutvertas
Tarsi gyvas džiaugsmo tortas
Jo didybė - Eduardas

Albertas Antanavičius

Eilės krikštynoms

Kunigas Pranciškus Čivilis

Gediminas Jakavonis 
su žmona Nijole ir 
anūkeliu Eduardu
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nuomonė

Masiniai renginiai sostinės centre ir kituose didžiuosiuose miestuose tapo gana dažnu reiškiniu. Kiekvieną kartą jie vertinami įvairiai,  
sulaukia ir susirinkusiųjų džiugesio, ir pasipiktinimo. „Laisvalaikis“ klausė „Power Hit Radio“ laidų vedėjo SauLiauS BaniuLio ir daini-
ninkės nedoS MaLūnavičiūtėS, ar masiniai renginiai, kai uždaromi miestų centrai ir ribojamas eismas juose, yra gerai, ar blogai.

Nors dainuoju šimtams žmonių ir esu viešas žmogus, pati la-
bai vengiu tokių masinių renginių. Visų pirma dėl to, kad pati esu 
jais persisotinusi, o antra - man tiesiog nepatinka toks didelis 
sambrūzdis ir šurmuliavimas. Negyvenu miesto centre, kur tokie 
renginiai vyksta, tad su tuo susiduriu rečiau. Kita vertus, jeigu 
gyvenčiau centre, man tikrai nepatiktų ir būtų pikta išėjus iš namų 
suprasti, kad gatvės yra uždarytos ir aš netenku judėjimo laisvės. 
Mūsų Vilnius yra gana žalias miestas, gausu parkų, tad gal gali-
ma kai kuriuos renginius organizuoti juose, netrikdant miestiečių 
gyvenimo. Renginys juk įvyktų ir visi būtų patenkinti, tiesiog ne-
kiltų nepatogumų dėl susisiekimo ar kitų dalykų. Man yra kelis 
kartus tekę susidurti su tokiais renginiais. Vieną kartą sėkmingai 
radau properšą ir pravažiavau, o kitą kartą dėl vieno renginio net 
teko pavėluoti į koncertą, nes buvo ribojamas eismas. Tad iš savo 
patirties galiu pasakyti, kad uždarytos didelės, ilgos eismo arterijos 
tikrai apsunkina reikalus. Jei jau tai vyksta centre, tai gal įmano-
ma kaip nors kompaktiškiau, kad nebūtų taip stipriai varžoma 
judėjimo laisvė.

Neda MalūNavičiūtė

Manau, kad įvairūs sporto ar kultūros renginiai, net jei 
jie masiniai, miestą puošia ir įpučia jam gyvybės. Norėčiau, 
kad tokie renginiai vyktų kiek įmanoma dažniau. Nors yra 
pasisakančių, kad tokie renginiai turėtų būti iškelti iš centro 
į parkus ar užmiestį, manau, kad užsieniečiams, miesto sve-
čiams smagu matyti tokius renginius centre, gyvai. Tai popu-
liarina mus ir mūsų kultūrą, gyvenseną. Kita vertus, supran-
tu, kad gyvenantiems vietose, kur tokie renginiai vyksta, tikrai 
kartais gali būti keblu, kai ribojamas transporto judėjimas. 
Tačiau tokie renginiai juk nevyksta kiekvieną savaitgalį. Ga-
lų gale, jei gyveni miesto centre, neturėtum nustebti ir piktin-
tis dėl to, nes tai centras, kuriame verda gyvenimas, vyksta 
renginiai. Ir nejau nesmagu kokį nors bėgimą ar dviračių 
lenktynes stebėti su puodeliu kavos iš balkono? Jeigu visa tai 
nepatinka, yra miegamieji rajonai, juose nieko tokio nevyksta. 
O tiems, kurie sako, kad trūksta informacijos, siūlyčiau ir 
patiems pasidomėti plačiau, jei nepakanka reklamos televizi-
joje, radijuje ir tuose pačiuose troleibusuose. Niekas asmeniš-
kai į namus neateis ir neįspės.

saulius BaNiulis

Parengė Ringailė STulPINaITė

Ką manai?
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Apie masinius renginius...
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Kokie automobiliai jums patinka la-
biausiai?

- Važiuojantys. (Juokiasi.) Tiesą sakant, 
gatvėse pastebiu labai daug negražių automo-
bilių, tad man lengviau pasakyti, kokie nepa-
tinka. Atrodo, kad visi pastaruoju metu gami-
nami automobiliai yra praradę savo identite-
tą ir veidą, jie visi tarsi muilinės, tos visos 
aptakios formos ir visi jie vienodi. Todėl man 
nėra gražūs. Jeigu būtų galima rinktis, mielai 
grąžinčiau senesnių laikų modelius, vieną ki-
tą retro. Mėgstu kampuotų formų automobi-
lius, ryškaus charakterio. Pamenu, seniau ir 
žiguliukai buvo visai gražūs, ir juos vos pa-
mačius iš tolo būdavo galima atskirti. Kiek-
vienos markės automobiliai buvo aiškaus cha-
rakterio, skirtingo dizaino. 

- Ką manote apie stereotipą, kad tam 
tikrų markių automobilius vairuoja įžū-
lūs vairuotojai, kuriems neva viskas ga-
lima?

- Man yra keista tikėtis, kad bus kaip nors 
kitaip. Juk pagalvokite, kiek reikia turėti vi-
dinės kantrybės ir etikos nevažiuoti greitai 
galingu, gražiu, brangiu automobiliu. Tai tas 
pats, kas pasidėti prieš nosį tortą, bet tik pa-
uostyti ar vos paragauti. Kita vertus, juk tam 
tikri automobiliai ir gaminami ne tam, kad jais 
būtų važinėjama 90 km/h greičiu. O čia jau lyg 
ir paradoksas - kodėl gaminami ir parduodami 
kone lenktyniniai automobiliai paprastiems 
žmonėms, kai juos vis tiek riboja kelių eismo 
taisyklės? Manau, tam tikrų markių ar mode-
lių automobiliai provokuoja tam tikrą elgesį, 

kaip ir rūbai. Apsivilkę liaudies motyvų dra-
bužius elgsimės vienaip, retro suknelė kitaip 
įpareigos, o su sportine apranga dar kitaip 
jausimės. Nors aš kokių nors išsišokimų ke-
liuose nepateisinu bet kokiu atveju. 

- Ar domitės automobilių naujieno-
mis, naujais modeliais?

- Labai retai, bet man įdomiausi būna di-
zaino sprendimai, kokios ateina formos, spal-
vinės gamos, kokie populiariausi. Tikrai ne-
sigilinu į techninius parametrus. 

- Ar greitis jums nesvetimas dalykas?
- Paspaudžiu greičio pedalą tik labai retais 

atvejais, kai kur nors nespėju, bet pati tuo me-
tu nesijaučiu saugiau ir negaliu pasakyti, kad 
man greitis patinka. Esu gana rami vairuotoja, 
juk niekada negaliu žinoti, kas nutiks kelyje, 
kas pasimaišys, kokie vairuotojai yra aplinkui. 

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Kažkada seniai man ant kelio buvo iššo-

kusi stirna, ir, deja, ji žuvo. Tiesiog buvo bai-
sios eismo sąlygos ir ji tarsi iš niekur man 
iššoko autostradoje, o aš žinojau, kad jei ban-
dysiu nors kiek manevruoti ant slidaus kelio, 
automobilį sumėtys, ir nežinia kaip dar gali 
baigtis. Galiausiai ir nebuvo kada galvoti, juk 
tokie dalykai paprastai yra sekundžių reika-
las. Šį įvykį iki šiol labai skaudžiai prisimenu.

- Kas kelyje jus labiausiai veda iš 
kant rybės?

- Man keista, kodėl kai kurie žmonės ne-
atsižvelgia į greičio reikalavimus ir, užuot va-
žiavę 90 km/h, važiuoja 60 km/h. Taip pat 

nesuprantu, kodėl, esant kelioms eismo juos-
toms, dauguma pasirenka vieną ir dėl to ją 
užkemša, o laisva juosta juda mažiau žmonių, 
bet lėtai. Labai keistas eismo supratimas. Tie-
sa, vairuotojų kultūra auga.

- Kokius išskirtumėte pa-
grindinius vyrų ir moterų vai-
ravimo skirtumus?

- Pati nemėgstu - ir žinau, kad 
nemažai moterų nemėgsta, - statyti 
automobilio atbuline eiga, tad manau, 
kad vyrams šiuo atveju tokių proble-
mų kyla kur kas rečiau. Vyrai kartais 
galbūt per staigūs, labiau mėgsta 
greitį, skubėti, aplenkti. Manau, kad 
ir automobilių spūstyse vyrai elgiasi 
gerokai įžūliau nei moterys. Jos to-
lerantiškesnės, kantresnės. 

Dizainerė Jolanta Rimkutė (42) į automobilius dažniau žiūri iš estetinės pusės. Ją 
domina naujos spalvų, dizaino tendencijos. Deja, jomis dizainerė nesidžiaugia, mat visi 
automobiliai, net ir skirtingų markių, vienodėja ir praranda savo išskirtinumą. Dizaine-
rė atskleidžia ir netikėtą požiūrį į stereotipinius vairuotojus, kurie dažnai kelyje sau lei-
džia daugiau, nei galima.

šiuolaikiniai automobiliai negražūs
Jolantai Rimkutei 

Dizainerės Jolantos Rimkutės 
automobilio veidrodėlį 
puošia smagus medinukas
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- Ką visuomet rastume jūsų automo-
bilyje?

- Dažnai juokauju, kad esu važinėjanti spinta. 
Visuomet galima rasti be galo daug rūbų, vasarą 
būna ir miegmaišis su palapine, žemėlapių, batų, 
medžiagų ir t.t. Džiaugiuosi, kad mano automo-
bilio bagažinė nėra didelė, nes jei būtų didesnė, 
dar daugiau visko į ją sutalpinčiau. Kartkartėmis 
padarau atranką ir reviziją, o kartais tiesiog lei-
džiu daiktams kauptis, nes žinau, kad ekstrema-
liose situacijose jie man puikiai pagelbėtų. 

- Ar automobilis yra vienintelė mėgs-
tama transporto priemonė?

- Vairuoti automobilį man tikrai smagu, bet 
patinka važinėtis ir dviračiu. Deja, tik jau ne 
mieste ir ne miesto gatvėmis ar šaligatviais. 
Mieste man baisiai nejauku ir nesaugu. Jei va-
žinėtis, tai tik dviračiams skirtais kokiais ato-

kesniais takais. Beje, autobusu važiuoti irgi 
mėgstu, nes tuo metu nereikia žiūrėti į kelią, 
galiu atsipalaiduoti, ilsėtis, skaityti knygą. Iš 
principo, jeigu galiu nevairuoti, aš nevairuoju.

- Kaip leidžiate laiką automobilių 
spūstyse?

- Turiu taisyklę kaip įmanoma vengti va-
žiuoti į miestą spūsčių valandomis. O jei jau 
patenku į tas spūstis, tai klausausi muzikos. 
Be to, aš, kaip moteris, tuo metu spėju pasi-
dažyti ir lūpas, ir blakstienas, tad ir spūstys 
kartais būna visai laiku ir vietoje. 

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Labai mėgtu kelią į Anykščius, patinka 

vingiuoti keliai, nenuobodūs. Itin smagu va-
žiuoti šalutiniais, neperpildytais eismo keliu-
kais, tereikia juos atrasti. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdama naują automobilį?

- Norėčiau, kad automobilis būtų ekono-
miškas, o toliau jau man būtų svarbu spalva 
ir automobilio dizainas. Aš gatvėse kartais 
pasigendu spalvų įvairovės, norisi, kad auto-
mobiliai atrodytų gyviau, kad ir kokie gražūs 
tie pilki atspalviai. Suprantu, kad pilka spalva 
yra gera tuo, jog ant jos mažiau matomi ne-
švarumai, tačiau bendrame kontekste ji yra 
gana kamufliažinė, paskęstanti tarp kitų.

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

- Talismano neturiu, man būtų liūdniausia, 
jei automobilyje nebūtų radijo.

šiuolaikiniai automobiliai negražūs
l Šiuo metu vairuoja: „Scion“

l Svajonių automobilis: nėra 

l Vairavimo stažas: 10 metų

l Dažniausias prietaras: neprietaringa

l Gražiausia automobilio spalva: labai 

patinka tamsiai mėlyna, gražūs visi raudoni ir  

vyšniniai atspalviai

Dosjė
Jolantai Rimkutei 

Ratai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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ŽvaigŽdės

Renginį vedė ne kartą rūbus keitusi skanda-
lingoji atlikėja Maili Sairus (Miley Cyrus), ant 
raudonojo kilimo pasirodžiusi nei nuoga, nei ap-
sirengusi. Daugiausia apdovanojimų susižėrė at-
likėja Teilor Svift (Taylor Swift). Visus renginio 
dalyvius nustebino netikėtas Džastino Biberio 

(Justin Bieber) grįžimas į MTV sceną, kurioje jis 
atliko naują hitą „What Do You Mean“. Vakarą 
vainikavo reperiui Kanjė Vestui (Kanye West) 
skirtas išskirtinis apdovanojimas už pasiekimus 
muzikoje. Atsiimdamas jį atlikėjas paskelbė, jog 
2020 metais dalyvaus JAV prezidento rinkimuose.

MTV apdovanojimų ceremonijoje 
netrūko provokacijų ir nuogo kūno šou
Los Andžele naktį iš sekmadienio į pirma-
dienį buvo išdalyti kasmetiniai MTV vaizdo 
klipų apdovanojimai. Ceremonijoje daugu-
ma žvaigždžių laviravo ant beskonybės ir 
vulgarumo ribos.

Apsinuoginti nevengė  
Britni Spyrs (Britney Spears)

JAV atlikėja Siara (Ciara)  
pasipuošė „Alexandre Vauthier“ 
kurtais drabužiais

JAV modelis Lili Aledridže  
(Lily Aldridge) pasirinko 
„Alexandre Vauthier“ suknelę

JAV modelis Džidži Hadid 
(Gigi Hadid) vilkėjo „Emilia 
Wickstead“ suknelę
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ŽvaigŽdės

MTV apdovanojimų ceremonijoje 
netrūko provokacijų ir nuogo kūno šou

■ Metų vaizdo klipas
Taylor swift (su Kendrick Lamar) 
 „Bad Blood“
■ Geriausias popmuzikos vaizdo 
klipas
Taylor swift „Blank space“
■ Geriausias  moters vaizdo klipas
Taylor swift „Blank space“
■ Geriausias vyro vaizdo klipas
Mark Ronson (su Bruno Mars)  
„Uptown Funk“
■ Geriausias hiphopo vaizdo klipas
Nicki Minaj „anaconda“
■ Geriausias roko vaizdo klipas
„Fall Out Boy“ daina „Uma Thurman“
■ Geriausia vasaros daina
„5 seconds of summer“ daina „she’s 
Kinda Hot“
■ Geriausias vaizdo įrašas, siun-
čiantis socialinę žinutę
„Big sean“, Kanye West ir John Legend 
„One Man Can Change the World“
■ Geriausia choreografija
„Ok go“  daina „i Won’t Let You down“
■ Geriausias montažas
Beyonce „7/11“

NuGalėtojai
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Niki Minaž (Nicki Minaj) 
suknelė išryškino  
visus apvalumus

Renginį vedusi nei nuoga, nei apsirengusi 
Maili Sairus (Miley Cyrus) ne kartą provokavo 
šokiruojančiu elgesiu

Dar vienas Maili Sairus  
(Miley Cyrus) kostiumasEkstravagancijos nevengianti atlikėja 

Rita Ora vilkėjo „Vera Wang“ suknelę
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ŽvaigŽdės

Apdovanojimų ceremonijoje 
triumfavo Teilor Svift (Taylor Swift)

Atlikėja ir aktorė Keli Osburn 
(Kelly Osbourne)

Kanjė Vestą (Kanye West), gavusį apdovanojimą už 
nuopelnus muzikai, lydėjo antro vaikelio besilaukianti 
žmona Kim Kardašian (Kim Kardashian)

JAV aktorė Gryr Gramer  
(Greer Grammer)

JAV atlikėja ir aktorė  
Keitė Stivens (Katie Stevens)

Džastinas Biberis (Justin 
Bieber) buvo santūrus
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ŽvaigŽdės

Pasiūlymas galioja 2015 09 01–2015 09 30 perkant vaistinėje, pateikus 
kortelę MEDUS. Nuolaidos nesumuojamos. UAB EUROVAISTINĖ pasilieka 
teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Nuolaida netaikoma įsigyjant prekes 
su kompensuojamųjų vaistų pasu. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į 
UAB EUROVAISTINĖ administracijos patvirtintą sąrašą.

-20%
MOTERS HIGIENOS
PREKĖMS
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JAV atlikėja Z Lala išsiskyrė vilkėdama drabužius 
iš „Christian Dior“ aukštosios mados kolekcijos

Atlikėja FKA Twigs  
pasipuošė „Versace“ suknele

Kardašianų klano moterys: motina Kris 
Džener (Kris Jenner), seserys Kortni 
Kardašian (Kourtney Kardashian) ir 
Kaili Džener (Kylie Jenner)

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ



StiliuS

Modelis Kara Delevin (Cara Delevingne, 23) jau seniai va-
dinama stiliaus ikona. Į ją lygiuojasi ir paauglės, ir solidžios 
moterys. nes ji moka kokteilines sukneles iškeisti į kombine-
zonus ir atrodyti taip pat elegantiškai. 

Tai ji sugebėjo „įteisin-
ti“, rodos, nederančius daly-
kus, pavyzdžiui, „bomberį“ 
(beisbolininkų striukę) ir 
suknelę. O kur dar jos ge-
bėjimas žaismingai pritaiky-
ti vyriško garderobo detales 
aprangoje. Taip pat išradin-
gai ji sugeba pasirinkti ak-
sesuarus. Štai iškilminga-
me Niujorko metropoliteno 
meno muziejuje surengta-
me „Met Gala“ pokylyje ji 
nesuko galvos, kokiais 
brangakmenių vėriniais 
pasipuošti - tiesiog akse-
suarus nusipaišė, pasida-
rydama nuplaunamą tatui-
ruotę. Ir kaklas bei iškirp-
tė nebuvo „tušti“ ten, kur 
tiktų ir žibėtų vėrinys.

Karos Delevin pamokos

EPA-Eltos nuotr.

StiliuS
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Stilinga naujiena Lietuvoje - telefonus saugantys baubukai
Visame pasaulyje didelio populiarumo sulaukęs mobiliųjų  
telefonų aksesuaras - ausinių angos kimštukai - jau  
prieinami ir Lietuvos rinkoje. Tarptautinį pripažinimą pelnę  
Lietuvos dizaineriai „PetPunk“ kartu su mobiliojo ryšio  
paslaugos „Pildyk“ komanda sukūrė visą jų kolekciją.

Net 10 spalvingų monstrų - baubukų - ne 
tik privers nusišypsoti, bet ir saugos telefoną 
nuo dulkių, smėlio ir kitų nešvarumų. „Baubu-
kai atspindi tai, kas atrodo gera ir gražu jauna-
jai kartai. Vaikai ir jaunimas aktyviai dalyvavo 
kuriant šiuos aksesuarus. Jie išsirinko aksesu-
arų temą, o vėliau balsavo už geriausius mo-
delius. Tačiau baubukai patinka ne tik vaikams - 
dėl funkcionalumo ir smagaus dizaino juos mie-
lai nešioja ir suaugusieji. Juk retas nuolat nau-
dojamės ausinėmis, o užsiteršusi jų anga gali 
telefonui pridaryti bėdų“, - pasakojo prekės 

ženklo „Pildyk“ vadovė Dominyka Jonušienė. 
Šiuo metu vieną iš 10 baubukų už 1 centą ga-
lima gauti kaskart papildžius „Pildyk“ sąskaitą 
bent 3 eurais. Pasiimti aksesuarą galima bet 
kuriame bendrovės „Tele2“ salone arba IKI, 
„IKI cento“ ir „IKI Express“ kasoje. Akcija 
vyksta iki rugsėjo 30 dienos .

Norintys konkretaus baubuko gali jį įsigy-
ti IKI, „IKI cento“ ar „IKI Express“ parduotu-
vėse prie kasos ir „Tele2“ salonuose. Baubuko 
kaina - 2,99 euro. Paskubėti tikrai verta, nes 
kolekcija - riboto leidimo.

n Šalikėliai ir skaros 

Nedidelis plono audinio šali-
kėlis ar skarelė puikiai atrodo ne 
tik ant kaklo, bet ir ant rankinės. 
Galima apvynioti plonu šaliu plo-
ną rankinės rankeną ar dailiai pri-
rišti jį rankenos šone. Įvairios 
skarelės puikiai tinka ir kupri-
nėms dekoruoti.

n Pakabučiai

Kadangi rankinių pakabučių 
įvairovė itin didelė (nuo metali-
nių, tviskančių kristalais, iki šį 
sezoną madingų odinių ar kaili-
nių), tai vienas paprasčiausių būdų puošti ran-
kines ir kuprines. Pakabučius galima derinti 
tarpusavyje ir vienu metu kabinti daugiau nei 
vieną, taip pat galima lengvai keisti priklau-
somai nuo aprangos ansamblio. 

n Ženkliukai ir antsiuvai

Šių metų rudens ir žiemos sezoną į madą 
grįžta užrašai. Taigi sportinio stiliaus ranki-
nes ar kuprines galima dekoruoti ženkliukais 
ar antsiuvais su patikusiomis frazėmis ar pie-

šiniais. Maža to, šiuo metu 
parduotuvėse yra daugybė 
įvairių formų ir spalvų knie-
džių, kurios taip pat suteiks 
išskirtinumo ir rankinei, ir 
kuprinei.

n Papuošalai

Remiantis mados tendencijomis, madin-
gos masyvios sagės, tad peržvelkite savo pa-
puošalų dėžutės turinį, galbūt rasite tokią, 

kurią lengva įsegti į rankinę. Įdomu tai, kad 
rankinėms dekoruoti tinka ir apyrankės su 
daugybe pakabučių ar vėriniai. 

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Variacijos aksesuarų tema
Podiumais jau žengia naujo rudens ir žiemos sezono 
mados. Net jei naujam sezonui įsigijote kokybišką  
ir stilingą rankinę ar kuprinę, gali nutikti taip,  
kad miesto gatvėse išvysite kitą tokią  
pačią. Trokštantiesiems stilingai  
išsiskirti mados kūrėjai siūlo lengvą  
išeitį - aksesuarus. 



SveikaS mieStaS

„Sekmadienis - sporto diena“ atsisveikino iki kitos vasaros
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Projekto idėja: sekmadienio ryte į Gedi-
mino prospektą prikviesti kuo daugiau spor-
to klubų, kurie įtrauktų vilniečius ir miesto 
svečius į smagią sportinę veiklą.

Šis projektas per trejus metus jau tapo Vil-
niaus vizitine kortele. Miesto svečiams tai pui-
ki proga pasigirti, kad viešėdami Vilniuje vi-

dury centrinės miesto gatvės galėjo pažaisti 
lauko tenisą, badmintoną ar net beisbolą, na, 
o vilniečiams ši diena tapo puikia proga smagiai 
bei sportiškai leisti laiką su savo šeima.

„Vykdyti projektą kiekvieną vasaros sekma-
dienį - tai tikras iššūkis „Sveiko miesto“ ko-
mandai. Labai ačiū savanoriams, be kurių pa-

Vasaros paskutinį sekmadienį baigėsi jau trečius metus trunkantis sporto ir sveikatin-
gumo projektas „Sekmadienis - sporto diena“.

Renginį „Sekmadienis - sporto diena“ organizatoriai 
vadina sėkmingu socialiniu projektu

SveikaS mieStaS

„Sekmadienis - sporto diena“ atsisveikino iki kitos vasaros

23laisvalaikis 2 0 1 5  r u g s ė j o  4

galbos tikrai toks renginys negalėtų deramai 
vykti. Labai smagu, kad prie mūsų projekto 
prisidėjo ir sporto prekybos sistemos „Winner 
sport“, prekių ženklas „Reebok“. Dėkojame 
partneriams radijo stočiai „Radiocentras“, 
„Facto Auto“, „CofeeInn“, Druskininkų natū-
raliam mineraliniam vandeniui „Hermis“ ir vi-
soms sporto bei sveikatingumo organizacijoms, 
kurios noriai prisidėjo prie šio projekto“, - su 
džiaugsmu pasakojo VšĮ „Sveikas miestas“ va-
dovas Mantas Paulauskas.

Visą vasarą sekmadieniais sporto mėgėjai 
Gedimino prospekte turėjo ką veikti

„Sveiko miesto“ nuotr.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ



24 laisvalaikis 2 0 1 5  r u g s ė j o  4

Prie Floridos - lobis

Prie Floridos krantų narai rado 
1715 metų ispaniškų auksinių monetų 
lobį. Radinio vertė - 4,5 mln. dolerių. Iš 
viso rasta 350 monetų, tarp jų - devynios 
labai retos. Pasaulyje esą yra tik 20 pana-
šių monetų. „Auksas atrodo, lyg tik vakar 
būtų įkritęs į vandenį“, - sakė Viljamas Bar-
letas (William Barlett). Jis buvo vienas iš 
trijų narių komandos, kuri ieškojo lobio 
netoli Vero Byčo. Jie pasirinko šią vietą, 
nes prieš tai netoliese jau buvo rastas lo-
bis. 300 metų amžiaus monetos nusken-
do kartu su laivu, kuris plaukdamas iš 
Havanos į Ispaniją pateko į uraganą ir 
nugarmėjo į dugną. Nardymas V.Barletui 
yra tik hobis. Jam pinigai esą nėra svarbu. 
51 metų vyras sakė nežinąs, kiek radybų 
jis gaus.

iškas v.lenino  
Paminklo galvą

Vokietijoje nuspręsta iškasti miške 
prie Berlyno užkastą didžiulę Vladimiro 
Lenino granitinio paminklo galvą ir nu-
gabenti ją į muziejų. Kur paslėpta ši pa-
minklo dalis, šalies pareigūnai tebelaiko 
paslaptyje.

Pranešama, kad tris su puse tonos 
sverianti granitinė „pasaulio proleta ria
to vado“ galva bus svarbiausias parodos 
„Berlyno paminklai“ eksponatas. Ši eks-
pozicija bus atidaryta Špandau citadelės 
komplekse 2016 metų pavasarį. Parodo-
je numatoma eksponuoti įvairių Vokieti-
jos istorijos laikotarpių - nuo kaizerio ir 
Veimaro respublikos laikų iki Trečiojo rei-
cho ir VDR - statulas ir paminklus.

Beveik 40 metų 19 metrų aukščio 
V.Lenino paminklas išstovėjo Lenino aikš-
tėje VDR sostinėje Rytų Berlyne. 1991 me-
tais po Vokietijos susivienijimo memoria-
las buvo supjaustytas į 129 dalis ir užkas-
tas miške prie Berlyno.

Praėjusį penktadienį socialinio tinklo „Fa-
cebook“ įkūrėjas Markas Cukerbergas (Mark 
Zuckerberg) pranešė pirmą kartą per visą 
įmonės istoriją užregistravęs, kad vienos die-
nos tinklo vartotojų skaičius perkopė 1 mlrd. 
ribą. „Vienas iš septynių Žemės gyventojų 
naudojosi „Facebook“ bendrauti su draugais 
ir artimaisiais“, - teigė jis savo pranešime.

Šiuo metu tinklo aktyvių, bent kas mėne-
sį pasijungiančių vartotojų skaičius siekia 1,5 
mlrd. Tiesa, toks vienos dienos aktyvumo 
rodiklis buvo pasiektas pirmą kartą. Bendro-
vė 1 mlrd. vartotojų skaičių pasiekė dar 2012 
metų spalį. Įmonė įkurta 2004-aisiais.

Savo pranešime M.Cukerbergas progno-
zuoja, kad „Facebook“ vartotojų skaičius ir 
toliau augs. „Tai pirmasis kartas, kai pasiekė-
me savo tikslą. Ir tai tik pradžia mums sie-
kiant sujungti visą pasaulį“, - nurodo jis.

Dar liepą buvo teigiama, kad maždaug pu-
sė pasaulio interneto vartotojų prie savo pa-
skyros socialiniame tinkle pasijungia bent kas 
mėnesį.

įdomybės

„Facebook“ rekordai

„Facebook“ įkūrėjas Markas Cukerbergas 
(Mark Zuckerberg) prognozuoja, kad 
„Facebook“ vartotojų skaičius ir toliau augs

EPA-Eltos nuotr.
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Panamos sostinėje turistai atkreipia dėmesį į pastangas išsau-
goti senosios Panamos liekanas - senojo miesto griuvėsiai išra-
dingai integruojami į naujųjų kvartalų kraštovaizdį. Panamos mies-
tas buvo įkurtas 1519 metais, tad šių metų rugpjūčio 15 dieną 
miestelėnai ir sostinės svečiai šventė 496-ąjį miesto gimtadienį.

Panama šventė 
miesto gimtadienį

laisvalaikis 2 0 1 5  r u g s ė j o  4 25

įdomybės

Garsioji piramidė  
vėl prieinama turistams

Parengė Vaida Andrikonytė

Garsioji ežero piramidė „Fuerst-Pueckler“ parke Kotbuse (Vokietijoje), kurios 
restauravimas užsitęsė visus metus, jau vėl prieinama turistams. Ši vieta yra ir 
garsiojo Vokietijos sodų bei parkų dizainerio Hermano fon Piuklerio-Muskau 
(Hermann von Puckler-Muskau, 1785-1871) kapavietė. Jo parkai Bad Muskau ir 
Babelsberge yra UNESCO saugomos pasaulio vertybės. Ežero piramidė supilta 
panaudojus žemes kasant šį dirbtinį ežerą.
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Gamta

Islandija man kol kas pirmoji ir vieninte-
lė šalis, kurioje pajutau, kad šeimininkė čia 
yra gamta. Nuostabus gamtovaizdis, besikei-
čiantis kas kelias minutes: važiuoji ištisomis 
lygumomis ir net nepajunti, kad kitą akimir-
ką tu apsuptas milžiniškų kalnų. Neaprėpiami 
slėniai, kalnai, kriokliai, lavos laukai, viskas 
ten taip didinga ir įspūdinga, kad ne kartą 
pasijutau lyg dar viena avis, kurių ten, beje, 
daugiau nei salos gyventojų. 

Klimatas

Daugelis mano, kad ten labai šalta, bet iš 
dalies tai netiesa. Temperatūra nėra aukšta 
net žiemą, o vasaromis yra gražių, saulėtų 
dienų. Man viešint kelias dienas buvo net 16 
laipsnių šilumos, tačiau ji yra kitokia nei že-
myne. Čia pučia stiprūs vėjai, dažnai lyja, tad 
net ir esant tokiai temperatūrai vaikščiojau 
vilkėdama šiltą striukę. Mėgstu rudenį, lietų, 

apniukusias dienas, tad klimatas ten man la-
bai patiko. 

Miestai

Čia miestų nedaug, be to, jie - mažučiai, 
veikiau žvejų kaimeliai. Tačiau Reikjavikas labai 
žavingas! Buvau nuoširdžiai nustebusi, kokią 
gyvybingą ir stilingą sostinę turi ši sala. Mies-
to gyventojai itin stilingi, nemačiau nė vieno 
kažkuo neišsiskiriančio žmogaus. Čia jie tikrai 
turi išpuoselėtą skonį. Žavėjo jų įdomūs inter-
jerai, įspūdingos meno galerijos, net parduotu-
vėlėse radau niekur nematytų originalių daiktų. 

Kelias

Mėgstantiems vairuoti tai turėtų būti nuos-
tabi patirtis. Keliai čia labai vaizdingi ir geri. 
Tiesa, žvyrkelių čia taip pat daug. Įspūdinga tai, 
kad kartais jautiesi vienas važiuojantis saloje. 
Riedi vingiais, lygumomis, kalnais šimtus kilo-
metrų ir neprasilenki nė su vienu automobiliu!

Islandija - 
Kelionės
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Regis, rašytoja Monika Budinaitė-Žadeikienė (29) rado tobuliausią vietą pasaulyje 
tiems, kurie nori ramybės, kalnų, krioklių ir tikrojo įkvėpimo ne tik kūrybai, bet ir gyve-
nimui. „Laisvalaikiui“ Monika papasakojo savo įspūdžius iš kelionės po islandiją.

pasaulio pakraštys ir vieta įkvėpimui

Monika Budinaitė-Žadeikienė atrado ir 
Islandijos sostinės - Reikjaviko - grožį

Monika mėgavosi maudynėmis šiltose 
versmėse, kurių Islandijoje gausu

Islandijoje nemažai vietų tiems, 
kurie mėgsta žygius.  O žygiuojant 
galima pamatyti ir nemažai krioklių
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Gyvūnai

Sausumos žvėrių ten menka, kiek žinau, 
gyvena lapių ir elnių. Bet Islandijoje galima 
pamatyti ruonių ir banginių. Vietiniai siūlo 
daugybę tokių ekskursijų. Patarimas keliau-
jantiesiems - nepasikliauti kompanijų, pluk-
dančių stebėti banginių, pažadais, kad bangi-
nį pamatysite beveik šimtu procentų. Nėra 
taip paprasta juos išvysti. O štai aš buvau la-
bai laiminga, kad man pamatyti pasisekė.

Didžioji ledyno lagūna

Tai bene didžiausią įspūdį padariusi salos 
vieta. Čia patikėjau klimato atšilimu. Net aš-
tuonių kilometrų įlanka atsirado tik prieš 80 
metų. Ir kasmet ji pailgėja po šimtą metrų. 
Ledo luitai, plaukiantys į vandenyną - auto-
buso dydžio, o srovė galinga ir srauni. Manau, 
tai vieta, kurią ne tik įdomu, bet ir labai nau-
dinga pamatyti.

Žygiai

Šalyje yra galybė įvairių pėsčiųjų takų. 
Čia ras ką veikti mėgstantieji ir trumpus, len-

gvus pasivaikčiojimus, ir sudėtingus kopimus. 
Nuostabus kelias veda nuo Skogaro krioklio 
iki Torsmorko miestelio. Jis tęsiasi apie 25 
kilometrus, tad reikėtų pasiplanuoti kelių die-
nų žygį, bet patariu juo paėjėti net jei teturi-
te vieną dieną ar kelias valandas. Kelyje išsi-
barstę beveik keturiasdešimt krioklių! Pati 
juo ėjau gal tik šešis kilometrus, bet tai, ką 
pamačiau ir patyriau, tikriausiai nepasimirš 
niekada. Tai gražiausias eitas mano kelias! 

lauko maudynės 

Turbūt daugelis Islandiją žino kaip šiltų 
versmių salą. Čia maudytis galima labai daug 
kur. Šilti upeliai išsibarstę po visą šalį. Jų yra 
visokių, ir privačių, su persirengimo kabinomis, 
ir visiškai laukinių. Nors ten vėjuota, lietinga ir 
šalta, patariu važiuojant pasiimti visus maudy-
nių reikmenis, nes pagulėti kažkur kalnuose 
šiltoje vonioje yra nuostabus jausmas. Labiau-
siai lankoma Islandijos šiltųjų versmių vieta 
Žydroji lagūna nėra jau tokia puiki. Ir pati buvau 
gavusi patarimą ten geriau nevažiuoti, neva tai 
turistų perpildyta išreklamuota vieta. Tačiau 
pasmalsavau ir nusivyliau. Eilės prie persiren-
gimo spintelių, dušų, o šiltas vanduo toks pats 

kaip visur. Tiesa, Žydrojoje lagūnoje yra ypatin-
go baltojo purvo. Galima juo išsitepti veidą. Ta-
čiau jo galima tiesiog nusipirkti, nes įėjimas į 
Žydrąją lagūną taip pat gan brangus.

Įkvėpimui

Kūrybai ši šalis yra tobula: atokūs nameliai 
laukuose, vieniši švyturiai ir jausmas, kad esi 
vienui vienas pasaulio pakrašty, tikriausiai - 
geriausias įkvėpimas. Kad ir kas tai būtų: mu-
zika, piešimas ar rašymas. Paprastai keliauda-
ma daug nerašau, bet būdama Islandijoje ne 
kartą pasigedau kompiuterio. Ir atradau nuos-
tabių vietų, kuriose be galo norėtųsi rašyti. 
Supratau, kodėl Islandija yra pripažinta rašy-
tojų valstybe. Čia ne tik kas dešimtas žmogus 
yra išleidęs bent vieną knygą, bet ir visi gy-
ventojai gerbia knygą. Jie mielai jas skaito, 
perka ir dovanoja, jomis dalijasi, apie jas dis-
kutuoja. Tai yra svarbi jų kultūros dalis.

Parengė Ringailė StulPinaitė

Kelionės

27

Prieš 80 metų, manoma dėl klimato atšilimo, pradėjo 
formuotis ledyno lagūna. Kasmet ji pailgėja 100 metrų

Vienišą švyturį Monika rado 
keliaudama po šiaurinę Islandijos dalį

Islandija Monikai priminė pasaulio pakraštį, mat čia daug 
atvirų erdvių ir neretai pasijunti visai vienas gamtoje

Monikos Budinaitės-Žadeikienės asmeninio albumo nuotr.

Saloje gausu nuostabių kalnų
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internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar įmanoma, atsisakant visų metų reklaminio 
biudžeto, vis tiek išlikti žinomiems ir patrauk
liems? Kodėl picerija pasišovė išmokyti vyres
nius žmones jaunimo žodyno? Ar pirkdamas 
vieną gėrimo skardinę gali gauti antrą dovanų 
ir ką su ja daryti? Visus atsakymus į klausimus 
rasite čia.

Vietoj išVadų

n Gera reklaminė kampanija gali būti ir be biudžeto.

 El.reklama: galima apsieiti ir be didelio biudžeto

picerija moko suprasti  
jaunimo kalbą

Kas?
„Domino’s Pizza“.

Kokia situacija?
Visai neseniai picerija pristatė nau-

jovę - užsisakyti maistą į namus pasiū-
lė paprasčiausia „Twitter“ žinute, įrašius 
joje picos ikonėlę. Kampanija buvo ypač 
sėkminga, be to, įvertinta Kanų apdova-
nojimu. Tačiau tyrimas parodė, kad net 
40 proc. amerikiečių nesupranta jauni-
mo naudojamų simbolių.

Ką padarė?
Štai ir gimė idėja, kaipgi kuo dau-

giau vyresnio amžiaus žmonių išmo-
kyti „naujosios kalbos“. Tam išleistos 
specialios kortos, kurias nemokamai 
galima gauti internete ir padovanoti, 
tarkim, tėvams. Juk geriausiai naują 
informaciją išmokstame būtent žais-
dami.

rezultatai?
Panašu, kad ši papildoma reklaminė 

kampanija tokio paties susidomėjimo 
nesulauks, tačiau apie picerijos siekį bū-
ti koja kojon su tendencijomis puikiai 
pranešta darkart.

http://emojiliteracy.com
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 El.reklama: galima apsieiti ir be didelio biudžeto Prašymas neskirti pinigų 
reklamai

Kas?
„Buy The World A Hope“.

Kokia situacija?
Net 83 proc. vartotojų teigia, kad jie 

tikrai palaikytų įmones, kurios yra socialiai 
atsakingos ar rūpinasi globaliomis pasaulio 
problemomis. Nepriklausoma entuziastų 
grupelė pasiūlė „Coca Colos“ vadovams bū-
dą, kaip įtikti šiems žmonėms.

Ką padarė?
Sukurtas specialus tinklalapis, ku-

riame prašoma pasirašyti laišką gėrimų 
gamintojų vadovui. Juo raginama atei-
nančiais metais neišleisti nė cento rek
lamai, o tuos pinigus paaukoti taršos 
mažinimui, miškų kirtimo padarinių 
švelninimui ir pan. Kai per metus rek
lamos biudžetas siekia 3 mlrd. dolerių, 
tai tikrai turėtų didelę įtaką žmonių ge-
rovei.

rezultatai?
Kampaniją viešina vis daugiau 

nuomonės lyderių, o skeptikai spėlioja, 
kad prie jos pirštus prikišo pati „Coca 
Cola“.

www.buytheworldahope.org

Gėrimą pasidalink  
su praeiviu 

Kas?
„JetBlue“ ir „Coca Cola“.

Kokia situacija?
Technologijos vis labiau atitolina 

žmones ir šiandien mieliau renkamės 
virtualų pokalbį nei gyvą pasisėdėjimą 
su senu bičiuliu. Kaip priversti išeiti 
į gatves ir komunikuoti žiūrint akis į 
akį?

Ką padarė?
Dvi kompanijos susijungė bendram 

tikslui. Oro uoste pastatyti gėrimo auto-
matai, iš kurių perkant vieną buteliuką 
iškrisdavo du. Ekrane iškart pasirody-
davo raginimas, gavus papildomą pro-
dukto vienetą, pasidalinti su atsitiktiniu 
žmogumi. Na, ir tada prasidėjo naujos 
pažintys. Tiesa, kameros sekė, kaip žmo-
nės elgiasi, ir jei gėrimo nepalikai sau, 
netrukus atbėga asistentė ir padovanoja 
tau lėktuvo bilietą į pasirinktą šalį. Sa-
votiška karma.

rezultatai?
Pristatomasis vaizdo klipas paleistas 

prieš mėnesį ir jau peržiūrėtas beveik 
100 tūkst. kartų.

https://youtu.be/b5E9QtiqPDk
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keistas Žemės gelmių pulsavimas

Tikimybė, kad būtent ugnikalniai jau XXI a. 
nušluos žmoniją nuo Žemės paviršiaus, siekia 
10 proc. Pavojus realus. Ir norint jo išvengti 
mokslininkai siūlo sukurti globalios stebėsenos 
sistemą, t.y. jie norėtų stebėti ugnikalnius. Be 
to, būtina kompiuteriu sumodeliuoti labiausiai 
tikėtinus katastrofiškus išsiveržimus ir patiks-
linti nuostolius, kuriuos jie gali padaryti. Visa 
tai atsieitų keletą milijardų dolerių per metus - 
„susimesti“ turėtų visi, nes ramiai pratūnoti 
nuošaly niekam nepavyks.

Jau prieš 5 metus Sidnėjaus, Bergeno ir 
Havajų universitetų vulkanologai pranešė pa-
sauliui pastebėję keistą Žemės gelmių pulsa-

vimą. Pasirodo, Žemės istorijoje būta laikotar-
pių, kai vienu metu išsiverždavo kone visi pla-
netos ugnikalniai. Ir prasidėdavo tikras praga-
ras - pasaulio pabaiga Žemėje gyvenusioms 
būtybėms. Nors kai kas išgyvendavo, ir gyve-
nimas, tegu ir kitoks, tęsdavosi. Globaliniai 
išsiveržimai kartodavosi maždaug kas 10 mi-
lijonų metų. Neramu būdavo ir tarp jų - ugni-
kalnių aktyvumas padidėdavo kas 5 mln. metų. 
Per jį ir žuvo dinozaurai - jų era baigėsi prieš 
65 mln. metų. Aišku, yra ir kitokia teorija - 
pagal ją dinozaurus pražudė asteroidas. Bet 
„smūgio iš kosmoso“ priešininkai remiasi 
ankstesniais įvykiais, pavyzdžiui, vykusiais 
prieš 200 mln. metų. Tuo metu dinozaurų 
pirmtakus archozaurus tikrai pražudė ugnikal-
niai, kurių lava užliejo didžiulius dabartinio 
Sibiro ir Indijos plotus. Drauge su archozaurais 
išnyko daugiau nei 60 proc. augalų.

Įvardyti pavojingiausi rajonai

Sinchroninių išsiveržimų priežasties 
mokslininkai kol kas nenustatė, bet nurodo 
dabartinius potencialius jos šaltinius: Šv. Ele-
nos kalnas, veikiantis ugnikalnis, esantis JAV 
vakaruose, ir netoliese esanti vadinamoji Je-
loustouno kaldera. Po šiais objektais rastos 

didžiulės išsilydžiusių uolienų ertmės, kurios 
plyti šimtus kilometrų į visas puses. Štai jos 
ir gali praplyšti - susidarys baisingas kelių 
dešimčių kilometrų skersmens krateris. Ir 
prasidės neregėto galingumo išsiveržimas.

Anksčiau žmonijai baimės įvarė ir Londo-
no geologų draugija, išpranašavusi dviejų su-
pervulkanų išsiveržimą Europoje: netoli Nea-
polio ir šalia Koso salos Viduržemio jūroje. 
Be to, prie pavojingų rajonų priskyrė Indone-
ziją, Naująją Zelandiją, Japoniją, Kamčiatką, 
Centrinę Ameriką - atseit gelmėse ten slypi 
milžiniški magmos rezervuarai. Kaip pame-
nate, vienas varganas Islandijos vulkanėlis 
neištariamu pavadinimu vos nesuparalyžiavo 
visos Žemės civilizacijos. O kas bus, jei išsi-
verš visi kartu, kaip gąsdina mokslininkai?

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Grupė mokslininkų Europos mokslo  
fondui parengė išsamią ataskaitą, kur 
įvertino, kas realiai gresia mūsų civiliza-
cijai. Specialistai palygino asteroidų kriti-
mo, klimato pasikeitimo, cunamių, žemės 
drebėjimų, nuošliaužų, ugnikalnių išsi-
veržimo riziką ir padarė išvadą: šiuo metu 
nėra nieko pavojingesnio už ugnikalnius.

Žmoniją pražudys ugnikalniai?

Žemės istorijoje 
būta laikotarpių, 
kai vienu metu 
išsiverŽdavo kone 
visi planetos 
ugnikalniai

 Mokslo kodas
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Ką veikti savaitgalį?

Kas? Vedų kultūros festivalis.

Festivalis, puoselėjantis grožio realybę ir 
savęs pažinimo mokslą, vedinės išmin-
ties esenciją. Festivalio metu susirinku-
siųjų laukia premjera - spektaklis pagal 
šventraščio „Šrimad Bhagavatam“ ale-
goriją „Karaliaus Purandžanos istorija“ 
(sielos kelionė per materialų pasaulį).
n Vaidina: Neringa Nekrašiūtė, Valda 
Bičkutė, Elžbieta Latėnaitė, Rytis Sala-
džius, Ineta Stasiulytė, Oneida Kunsun-
ga, Gediminas Gutauskas, Marius Či-
žauskas, Julija Krutko, Deividas Meš-
kauskas ir kt.
Taip pat festivalio metu jūsų laukia Lie-
tuvos atlikėjų jungtinis muzikos projek-
tas „Muzika, kuri įkvepia tobulėti“ (da-
lyvauja Edgaras Lubys, Ieva Zasimaus-
kaitė-Kiltinavičienė, Vytautė Pupšytė ir 
kt.), „Rajyashree Ramesh“ meno ir šokio 
teatro akademijos šokėjų pasirodymas, 
vedų žinovo mokslų daktaro Hovardo 
Resnicko (Howard Resnick) įžvalgos, 
dailininkės Devaki autorinė grafikos 
darbų paroda, archajiškų patiekalų de-
gustacija.

Kur? Koncertų salė „Compensa“ 
(Kernavės g.84, Vilnius).
Kada? Rugsėjo 5 d. 19 val.
Už KieK? Savanoriška auka.

Kas? Sostinės dienos.

Sostinės dienos - didžiausia Vilniaus mies-
to šventė, skirta visiems sostinės gyvento-
jams ir miesto svečiams. Šventės programą 
sudaro įvairių žanrų aukšto meninio lygio 
renginiai: džiazo, roko, pop- ir klasikinės 
muzikos koncertai, operos, filmų seansai, 
gatvės teatras, madų šou, amatininkų ir 
kulinarinės mugės. Sostinės dienų rengi-
niai yra nemokami, todėl ši šventė yra pats 
masiškiausias kultūros festivalis mieste. 
Dūzgiantis prospektas - aktyvaus kultūrinio 
veiksmo ir įvairių kūrybinių sumanymų 
vieta, tai įvairiausių poreikių, norų ir fan-
tazijų išsipildymo vieta, tai kaimynystės, 
bičiulystės ir svečių sutikimo vieta. Tai vil-
niečių raiškos būdas! Šiemet dūzgiantis 

prospektas vėl nusidrieks per beveik visą 
Gedimino prospektą, o jo programa tema-
tiškai suskirstyta į 4 veiksmo erdves: menų 
ir muzikos gatvę (Gedimino pr. nuo Kated-
ros a. iki V.Kudirkos a.), gardžių lauktuvių 
kelią (Gedimino pr. nuo Jogailos g. iki  
A.Jakšto g.), knygų alėją (Gedimino pr. nuo 
A.Jakšto g. iki Vasario 16-osios g.) ir žaidi-
mų bei atrakcijų parką „Dangaus linksmy-
bės“ (Gedimino pr. prie Lukiškių aikštės). 
Šventės metu vyks koncertai Katedros aikš-
tėje, įvairūs renginiai Bernardinų sode ir 
Verkių regioniniame parke.

Kur? Gedimino pr., Katedros aikštė, Ber-
nardinų sodas ir kitos Vilniaus vietos (dau-
giau informacijos www.sostinesdienos.lt).
Kada? Rugsėjo 4-6 dienomis.
Už KieK? Renginiai nemokami.

Aktyviems

smAlsiems

rekomenduojA
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Edgaras Lubys
Stasio Žumbio nuotr.
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Parengė Ringailė StulPinaitė

Kas? Sūduvos mėgėjų teatrų 
festivalis „Atžalynas“. 

Jono Basanavičiaus gimtinėje nuo 1997 metų 
organizuojamas Sūduvos mėgėjų teat rų festi-
valis tęsia ir puoselėja klojimo teatro tradicijas. 
Savo kūrybą festivalyje pristatys Sūduvos 
krašto teatro kolektyvai ir svečiai: Marijam-
polės savivaldybės liudvinavo laisvalaikio 
salės vaikų ir suaugusiųjų teatrai, Vilkaviškio 
kultūros centro mėgėjų teatras „Gluosnė“, Pil-
viškių mėgėjų teatras, Šakių zanavykų tea-
tras, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės 
skyriaus suaugusiųjų teatras, „lino lėlės“ iš 
Klaipėdos, festivalio svečiai - Knygos teatras 
iš Vilniaus ir kt. Žiūrovai išvys augustino 
Griciaus pjesės „Palanga“, Kazio Borutos ro-
mano „Mediniai stebuklai“, Jurgio Savicko 

novelių ir Jono Basanavičiaus surinktų pa-
sakų motyvais pastatytus spektaklius, žino-
mas komedijas: Moljero „tariamas ligonis“, 
Žemaitės „Kunigo naudą velniai gaudo“, 
liudvikos Didžiulienės „Paskubėjo“ ir kt.
Pirmąją festivalio dieną, penktadienį, nuo 
13 val. visi galės dalyvauti alytaus lėlių teat-
ro „aitvaras“ organizuojamoje edukacinėje 
programoje „lėlininko dirbtuvėlė“. 
Daugiau informacijos www.lnm.lt.

Kur? Jono Basanavičiaus gimtinė (Gim-
tinės g.17, Ožkabalių I k., Bartninkų sen., 
Vilkaviškio r.).
Kada? Rugsėjo 4-5 d.
Už kIek? Įėjimas ir renginiai nemokami 
(edukacinės programos „Lėlininko dirb-
tuvėlė“ kaina 2 eur).

TeaTrų gerbėjams

Kas? Kairėnų vasaros 
festivalis. Vėjas prie lūpų.

legendinis duetas kalendorinio rudens 
pradžią kviečia pasitikti drauge ir kartu 
pasinerti į neeilinį poezijos bei improvi-
zacijų vakarą tarp gausybės pačių gra-
žiausių augalų. Saulius Petreikis - mul-
tiinstrumentalistas, valdantis daugumą 
pasaulio pučiamųjų instrumentų. Do-
mantas Razauskas - žinomas dainų au-
torius ir atlikėjas, į muziką atkeliavęs iš 
literatūros pasaulio. Du seni draugai, du 
skirtingi pradai, dvi kūrybinės srovės su-
sijungia bendram koncertui, kurio metu 
intelektualius tekstus lydės netikėtos ins-
trumentuotės. Domanto koncertai Kairė-
nų botanikos sode - jau tradicija. tačiau 
pirmą kartą reta augalija turės progos 
susipažinti ir su šamaniškuoju Sauliumi. 

Kur? VU Botanikos sodas kairėnuose 
(kairėnų g.43, Vilnius).
Kada? Rugsėjo 6 d. 19 val.
Už kIek? kaina 10-12 eur (bilietų ga-
lima įsigyti „Bilietai.lt“ ir kasose, rengi-
nio vietoje likus valandai iki pradžios).

Domantas 
Razauskas
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Lyriškiems
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

skausmingas mylimojo praradimas

Mišelė gali džiaugtis sėkmingai besiklostančia 
karjera, tačiau asmeniniame gyvenime jai teko nu-
ryti ne vieną karčią piliulę. Sunkiausias jos gyvenimo 
laikotarpis prasidėjo 2007 m., kai ji išsiskyrė su šir-
dies draugu ir dukters Matildos Rous tėvu - žinomu 
aktoriumi Hitu Ledžeriu (Heath Ledger). 2008 m. 
šis nuo perdozavimo mirė. Tada gedinti Mišelė tu-
rėjo susitaikyti ne tik su vaiko tėvo netektimi, bet ir 
padidėjusiu žiniasklaidos dėmesiu. „Daug ką prara-
dau po jo mirties. Mano vaikas neteko tėvo, o aš 
praradau ramybę, humoro jausmą, savo miestą - kur 
tik eidavau, mane persekiojo paparacai. Kad ir kaip 
keistai skambėtų, tas laikas man buvo stebuklingas 
laukimas. Vis tikėjau, kad Hitas vėl įeis pro duris ar 
sutiksiu jį parke...“ - prisipažino aktorė. Nors Miše-
lė labai išgyveno mylimojo netektį, vieniša ji ilgai 
neužsibūdavo. Žiniasklaidoje nuolat mirgėjo prane-
šimų apie jos meilės istorijas, nors visos jos buvo 
trumpalaikės. Šią vasarą ji pradėjo susitikinėti su 
rašytoju Džonatanu Safranu Foeriu (Jonathan Safran 
Foer), tačiau kol kas anksti spėlioti, ar ši istorija tu-
rės laimingą pabaigą. Vis dėlto ne meilės istorijos, o 
karjera padėjo Mišelei ištverti sunkiausias akimirkas.

karjeros terapija

Nuo skausmo aktorė bėgo vaidindama. 2008 m. 
ji vyko į Kanų kino festivalį ir ten pristatė du fil-
mus, kuriuose vaidino: „Sinekdoki“ („Synecdo-
che“) bei „Vendė ir Liusė“(„Wendy and Lucy“). 
Tuo metu ji jau filmavosi filme su Leonardu Dikap-
rijumi (Leonardo DiCaprio) „Kuždesių sala“ 
(„Shutter Island“). Vis dėlto bene ryškiausias jos 
vaidmuo - Merlin Monro filme „7 dienos ir naktys 
su Marilyn Monroe“ („My Week with Marilyn“). 
Būtent šis vaidmuo Mišelei pelnė ne vieną apdo-
vanojimą, tarp jų ir „Auksinį gaublį“. 

varginanti pusiausvyra 

Dar vienas džiaugsmas Mišelės gyvenime - aš-
tuonmetė dukra Matilda Rous. Nors aktorė pripa-
žįsta, kad būti vieniša motina yra didelis iššūkis. Ji 
viena turi priimti visus sprendimus, susijusius su 
dukters auklėjimu. „Kartais atrodo, kad kai nedirbu, 
esu puiki mama, niekada nieko nepamirštu ir sten-
giuosi viskuo pasirūpinti, kad mano dukrai nieko 
netrūktų. Akimirkos, kai man nereikia per daug 
stengtis ir viskas klostosi puikiai, - milžiniška pra-
banga. Tačiau jos labai retos, nes dažniausiai atrodo, 
kad vienu metu stengiuosi kuo geriau atlikti du di-
delius darbus, ir abu vienu metu, - būti mama ir 
aktore. Tai labai išvargina, todėl nuolat kur nors 
užmiegu“, - pasakojo aktorė. Kaip tvirtina Mišelė, 
netgi užsukusi pietų pas draugus ar vakarėlyje ji 
gali tiesiog užsnūsti, o dėl knarkimo neretai sulau-
kia ir draugiškų pašaipų. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Mindaugas Rainys: 
Mano favoritė - Lietuva

n Mišelė Ingrid Viljams (Michelle Ingrid 
Williams) gimė 1980 m.  
rugsėjo 9 d. Montanoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.
n Karjerą kine pradėjo paauglystėje, 
tačiau žinoma tapo 1998-2003 m., kai 
suvaidino Džen paaugliškame seriale 
„Dosono įlanka“ („Dawson’s Creek“).
n Už vaidmenį filme „7 dienos ir naktys 
su Marilyn Monroe“ („My Week with 
Marilyn“) ji buvo nominuota „Oskarui“. 
Nors prestižinė statulėlė aktorei neatiteko, 
Merlin vaidmuo jai pelnė „Auksinį gaublį“ 
ir dar 13 kitų apdovanojimų.
n 2004-2007 m. M.Viljams susitikinėjo 
su aktoriumi Hitu Ledžeriu (Heath 
Ledger), 2005 m. spalio 28 d. jiems gimė 
dukra Matilda Rous. 
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Mišelės Viljams likimo smūgiai

Atlaikiusi ne vieną likimo išbandymą ir atsigavusi po mylimojo mirties, amerikiečių 
aktorė Mišelė ViljAMs (Michelle Williams) šiandien šypsosi. šią savaitę 35-ąjį 
gimtadienį švenčianti aktorė nebenori prisiminti išgyvento skausmo, tačiau žinoma 
moteris turi du variklius, kurie visuomet padeda atsitiesti, - tai karjera ir motinystė.

Irmanto Boiko nuotr.

2015 m. rugsėjo 4-10 d.

Interviu su Šarūnu Banevičiumi ir Jonu Griciumi - 39 p.

„Bruto ir Neto“ 
misija - prajuokinti lietuvį
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Muzikinės laidos

Smagu, kad jų yra ir kiekvienais 
metais atsiranda vis įdomesnių. Veikiausiai 
dėl didesnių investicijų užsienio kanalai žiū-
rovams gali pasiūlyti kur kas įspūdingesnį 
vaizdą - įmantresnę scenografiją, įdomesnį 
laidų vedėjų įvaizdį ar panašiai. Tačiau tokio-
se laidose svarbiausia yra muzika. Jei girdi 
kokybiškai atliekamą muziką, ne taip svarbu, 
kas vyksta kadre.

skaitMeninės  
technologijos

Visi nuolat skubame, lekiame, puiku, jog 
laidas ar serialus galima žiūrėti mums patogiu 
metu. Gerai, kad nebereikia būgštauti, kad 
neįsirašei mėgstamos laidos ar nespėjai laiku 
grįžti namo. 

PasiMatyMų šou

Niekada nedalyvaučiau tokioje laidoje, bet 
jei žiūrovams jų reikia, o kas nors panašiame 
projekte surado antrąją pusę, tegul sau tos 
laidos būna. Matyt, kažkam tokios laidos rei-
kalingos.

kulinarinių ir Pažintinių 
laidų trūkuMas

Man labai patinka kulinarinės laidos, sma-
gu žiūrėti, kaip ruošia maistą, rasti idėjų. Pa-
lyginti su užsienio kanalais, lietuviškose te-
levizijose, manau, jų per mažai. Taip pat ga-
lėtų atsirasti daugiau mokslinių ir istorinių 
laidų, tuomet nereikėtų jungti specializuotų 
užsienio kanalų ieškant įdomios informacijos. 

reklaMa

Mano galva, tai didžiausias televizijos trū-
kumas. Trumpos reklamos pertraukėlės ma-
nęs neerzintų, tačiau dabar reklamos - labai 
ilgos. Per jas galima pamiršti, kokią laidą ar 
filmą žiūri. Rodos, jau greitai reklama užka-
riaus eterio laiką ir laidos bus trumpesnės už 
reklamos pertraukėles.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

truMPai

LRT eteryje naujas reiškinys - Lietuvos orkestrų kovos. 
Naujame naujojo sezono projekte „Vario audra“ susi-
tiks net 12 įvairių Lietuvos miestų pučiamųjų orkestrų, 
kurie varžysis dėl geriausiojo vardo. Pučiamųjų orkest-
rus vertins ne tik LRT televizijos žiūrovai, bet ir kompe-
tentinga komisija. Žiūrovus pasveikins nauja, niekada 
anksčiau kartu nedirbusi vedėjų pora - Gabrielė 
Martirosianaitė ir aktorius Giedrius Savickas.

Rugsėjo 5 d. naujajame TV3 rudens sezone prasi-
deda lenktynės, kokių dar nesate matę. Geriausiu 
pasaulyje pripažinto kulinarinio žurnalo redaktorius 
alfas ivanauskas pristato nuotykių ir atradimų 
kupiną kulinarinę laidą „Skonio lenktynės“. Ją TV3 
žiūrovai matys šeštadieniais 10 val. „Visus laidoje 
pagamintus patiekalus viename iš prekybos centrų 
degustuos pirkėjai. Jie ir išrinks patiekalą, kuris ver-
tas nugalėtojo vardo, o jo autorius - prizo“, - atsklei-
džia A.Ivanauskas, ragindamas žmones nebijoti 
siųsti savo anketų ir leistis į gardų kulinarinį nuotykį.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Kariną

TV
 TO

P1
0

TV1 4,4 %
NTV Mir Lietuva 3,7 %
Lietuvos rytas TV 3 %
PBK 3 %
TV8 2,9 %

Info TV 2 %
REN Lietuva 1,1 %
LRT Kultūra 0,8 %
Video ir DVD 0,5 %
Liuks! 0,3 %

NTV Mir Lietuva 4,3 %
TV1 3,7 %
Lietuvos rytas TV 3,1 %
PBK 2,8 %
Info TV 2,4 %

TV8 2,3 %
LRT Kultūra 1 %
REN Lietuva 1 %
Video ir DVD 0,7 %
Liuks! 0,5 %

TV3 15,3 %

LNK 15,1 %

BTV 6,6 %

TV3 17,8 %

LNK 16,5 %

LRT Televizija 
9,6 %

Nr. Laida            TV     Reitingas
1 AKROPOLIO KREPŠINIO  
 TURNYRAS/GRAIKIJA-LIETUVA TV3 8,4
2 AKROPOLIO KREPŠINIO  
 TURNYRAS/LIETUVA-TURKIJA TV3 8,3
3 AKROPOLIO KREPŠINIO  
 TURNYRAS/LIETUVA-OLANDIJA TV3 7,7 
4 LNK ŽINIOS LNK 6,8
5 TV3 ŽINIOS TV3 6,2
6 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 6,2
7 LNK VAKARO ŽINIOS LNK 5,9
8 VALANDA SU RŪTA. VASARA LNK 5,7
9 TIKRAS GYVENIMAS LNK 5,5
10 IŠKILMINGAS LRT 90-OJO  LRT 
 SEZONO ATIDARYMAS TELEVIZIJA  5,3 

TNS LT, 2015 m. rugpjūčio 24-30 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 22,1 %

Kiti  
kanalai  26,8 % BTV 5,9 %TV6 4,9 %

TV6 6,3 %

reitingai

LRT Televizija 
9,5 %

TV
 Au

di
TO

ri
jA

Dainininkė KARINA KRYSKO-SKAMBINė 
(34) sako, jog televizorių žiūri retai. Tačiau 
radusi laisvą minutę ji ima pultelį į ran-
kas ir ieško įdomių laidų. Veikiausiai taip 
nutiktų dažniau, jei per lietuviškas televi-
zijas rodytų daugiau pažintinių ar kulina-
rinių laidų.
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TV3 eteryje pasirodęs kriminalinis serialas 
„Bruto ir Neto“ laužo visus standartus ir 
kriminalines situacijas parodo komiškai. 
Pasirodo, ir kriminalai gali būti juokingi. 
Taip mano ir pagrindinius vaidmenis  
seriale atliekantys aktoriai ŠarūNas 
BaNeVičius (28) ir JoNas Gricius (28). 
Jų kuriami personažai, du draugai barme-
nai, pravardėmis Bruto ir Neto, vis paten-
ka į pačias netikėčiausias situacijas. 

- Kas yra Bruto ir Neto?
Jonas: Bruto ir Neto yra dviejų geriausių 

draugų pravardės. Manau, kad jas gavo dėl 
savo fizinio ir charakterio svorio skirtumo. 
Nemanau, kad šie du personažai labai su-
reikšmina pravardes. Tiesiog taip juos žino 
pasaulis, jie patys ir kitaip būti paprasčiausiai 
negali.

Šarūnas: Bruto - ko nors vertė, svoris 
kartu su priedais. Neto - ko nors vertė, svo-
ris be jokių priedų.

- Kuo jūsų personažai išskirtiniai, ko-
kie jų charakteriai? 

Jonas: Išskirtiniai yra tuo, kad jie labai 
naivūs, pozityvūs. Kad ir kas nutiktų, jų niekad 
nestebina, tiesiog džiugina. Viskas jiems yra 
savaime suprantama. Net jei nukristų lėktuvas 
ir jie liktų gyvi - to nesureikšmintų, tiesiog 
nusipurtę dulkes nueitų į barą (seriale Neto ir 
Bruto dirba barmenais - red. past.) ir vėl pa-
kliūtų į kokią „labai įprastą“ situaciją. 

Šarūnas: Tai vaikai vyrų kūnuose. Vaikai 
visad įsivelia į nenuspėjamas, dažnai pavojin-
gas dėl neišmanymo situacijas, jie neprogno-
zuojami, todėl jie ir yra išskirtiniai.

- Ar patys esate nors kiek panašūs į 
savo kuriamus personažus?

Jonas: Taip, esame panašūs į savo kuria-
mus personažus. Visos situacijos tiesiog džiu-
gina. Anksčiau ar vėliau supranti, kad atsitiko 
taip, kaip ir turėjo atsitikti, ir dėl to džiaugia-
mės. Dėl to nevengiame tų situacijų.

Šarūnas: Taip, o kaip kitaip. Kiekvienas 
viduje turime tą vaiką, reikia tik mokėti su-
sikalbėti su juo.

- Šis serialas - kriminalinė komedija. 
Ar kriminalai gali būti ir juokingi? 

Jonas: Taip, kriminalai tikrai gali būti juo-
kingi, jei tai nekenkia kitų žmonių sveikatai ar 
saugumui. Pavyzdžiui, yra žmogus, kuriam la-
bai pagailo kupranugario, uždaryto narve. Jis 
atidarė tą narvą ir paleido gyvūną. Policija 2 
valandas kupranugarį vaikėsi po mokyk los sta-

dioną, kol pagavo. Tai yra nusižengimas įsta-
tymui, bet tikrai nepiktybinis (tikra istorija).

- Komedija yra vienas sudėtingiausių 
žanrų. Kodėl? Ar iš tiesų taip sunku pra-
juokinti lietuvius?

Šarūnas: Sunku prajuokinti bet kokios 
tautybės žmogų. Juokas yra itin atsakingas ir 
subtilus reikalas. Visad rizikuoji ir balansuo-
ji ties „juokinga-nejuokinga“ riba. Dažnas ne-
susikalbėjimas ištinka tuomet, kai juokintojas 
yra mažiau juokingas nei pats žiūrovas ir 
atvirkščiai. 

- Kuri scena jaukesnė: kino ar teatro?
Jonas: Paskutinį kartą „gyvoje“ scenoje 

buvau studijų laikais. Na, matyt, tai reiškia, 
kad mieliau renkuosi kino sceną. 

Šarūnas: Abi jaukios, abi sekinančios ir 
negailestingos. Scena pati nuo savęs nepri-
klauso, ją kuria ten esantys žmonės. Svarbu 
tik viena - nesupainioti scenų.

- Rodos, abu esate linksmi ir nesto-
kojate humoro. Ar juokas ir komedijos 
elementai persikelia ir į užkulisius, kai 
kameros išjungiamos?

Jonas: Labai priklauso nuo situacijos, 
aplinkybių. Bet, kalbant apskritai, filmavimo 
aikštelėje atmosfera labai gera, šilta. Pralei-
džiant tiek laiko su kolegomis, kitais žmonė-
mis, kurie dirba filmavimuose, būna visko, ne 
tik juoko, lygiai kaip ir šeimoje. 

- Seriale abu esate draugai, kolegos. 
Ar taip yra ir gyvenime?

Jonas: Taip, su Šarūnu esame labai geri 
draugai. Mes bendrakursiai!

Šarūnas: Taip. Jonas yra tikras draugas, 
tikiuosi, taip ir liks per amžius. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Serialą „Bruto ir Neto“ žiūrėkite 

pirmadieniais-ketvirtadieniais 19.30 val. per TV3!

Kriminalai taip pat gali būti juokingi

Aktoriai Šarūnas Banevičius ir Jonas Gricius 
humoro nestokoja ne tik seriale, bet ir gyvenime

Ruslano Kondratjevo nuotr.
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 12.05  „Klounas“  18.00  Dabar pasaulyje 12.30  Stilius 13.45  „Kung Fu Panda“ 16.30  Vilnius gyvai

 TV8
10.15 Senoji animacija. 11.15 „Nuotakos dvejo-
nės“. 13.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00 
„Laukinukė“. 15.00 Gydytojai. 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 17.00 „Nemylimi“. 18.00 „Privati 
praktika“. 19.00 „Laukinukė“. 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. 21.00 „Nepakenčiamas žiaurumas“. 23.00 
„Privati praktika“. 23.55 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
10.00 Žinios. 10.40 Apie žūklę. 11.05 Tauro ragas. 
11.30 „Ufologų pasakojimai“. 12.00 „Svajonių 
krui zai“. 13.00 Nuo... Iki. 13.40, 15.20 Dviračio šou. 
14.10 24 valandos. 15.55 „Patobulinti automobi-
liai“. 17.00 Info diena. 19.00 Info verslas. 19.30 Info 
interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 
21.00 Mano kiemas. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.15 Gyvenk 
sveikai! 11.30 „Dvigubas gyvenimas“. 12.00 Nau-
jienos. 12.15 „Dvigubas gyvenimas“. 13.40 Kartu 
su visais. 14.35 Vyriška/Moteriška. 15.00 Nau-
jienos. 15.20 Vyriška/Moteriška. Tęsinys. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 
17.45 „Lauk manęs. 18.35 Jūrmala. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas.  21.00 Stebuklų laukas. 

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.20 Kviestinė vakarienė. 8.20 „Kariai 5“. 9.15 
Žiūrėti visiems! 10.15 „Visų mirčių pykčiui“. 
11.05 Dokumentinis projektas. 12.05 Maistas. 
Išslaptintos medžiagos. 13.00 „Belka ir Strelka. 
Išdykusi šeimynėlė. Sportinė komanda“. 13.30 
„Visata ant delno“. 14.25 Nemeluok man! 15.25 
„Stebuklų anatomija“. 17.25 „Melaginga is-
torija“. 19.25 Nemeluok man! 20.30 Kviestinė 
vakarienė. 21.30 Mums net nesisapnavo. 0.25 
„Antroji Visatos pusė“. 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10 „Eigulys“. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 „Eigulys“. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.25 „Žval-
gybos paslaptys“. 11.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 13“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 
Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 
14.30 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“. 15.00, 
16.20 „Maskva. Trys stotys 8“. 18.00 Kalbame 
ir rodome. 19.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 
14“. 23.35 „Hitleris. Priešas Nr.1. Visų arijų 
apgaulės istorija“. 1.30 Kriminalinė Rusija. 
Šiuolaikinės kronikos. 2.00 „Garbės kodeksas 
6“. 3.55 „Voratinklis 4“. 

 TV PolonIa
8.30 Animacinis f. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 
12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.35, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 18.50, 21.40, 2.15 
Galvosūkis. 13.35 Žinios. 13.50, 4.45 „Neramios 
senatvės namai“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 
„Įpainioti“. 16.20 „Zet“ ir TVP2 vasara 2015 (2). 
Vasaros daina. 17.20 Lenkijos menas Korėjoje. 
17.55 „Misija - gamta“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Gyvenimo kelionė. 19.25 „Specialiosios 
reikšmės akcija - Vielunė-Lenkija-Gernika“. 19.55 
„Neramios senatvės namai“. 20.25 „Cafe Histo-
ria“ - Armija Krajova kaip simbolis ir legenda. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 
„Nuosprendis Francišekui Klosui“. 2.15 Animaci-
niai f. 3.00 Romansai. 6.40 Miško istorijos. 

 TV1000
6.00 „Sparnuoti padarai“. 8.00 „Stounas“. 10.00 
„Būti Flynu“. 12.00 „Penktadienio vakaro žibu-
riai“. 14.00 „Tobulas jausmas“. 16.00 „Šiau-
rės šalis“. 18.10 „Diana“. 20.00 „Nemirtingųjų 
kronikos: nuostabūs sutvėrimai“. 22.00 „Lai-
mingas įvykis“. 23.45 „Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė“. 2.10 „Penktadienio vakaro žibu-
riai“. 4.10 „Žodžių magija: JK Rowling istorija“.

 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 Sandė-
lių medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 
10.55 Išgyventi kartu. 11.50, 24.00, 5.20 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 
Žaidimas iš gyvybės. 14.30 Aukso karštligė. 
21.00, 2.50 Magijos mokslas. 22.00, 3.40 Spro-
gimas. 23.00, 4.30 Katastrofa ant ratų. 1.00 
Nemėginkite pakartoti. 1.55 Įniršis. 6.10 Kaip 
tai pagaminta? 6.35 Kaip tai veikia? 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Pirmasis pasauli-
nis karas. 8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 
Meksika; Njukaslas; Amsterdamas; Ispanija. 
10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00 Neįti-
kėtinos jachtos. 12.00 Pilių paslaptys. 14.00, 
22.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 Turto 
gelbėtojai. 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
17.00 Neplanuota kelionė. Hobito nuotykiai 
Viduržemyje. 18.00, 23.00 Neįprastas Ame-
rikos maistas. Naujasis Džersis. 19.00 Naujo 
būsto paieška. Granada; Chako Kosta Rika, 
Australija; Škotija. 21.00 Turto gelbėtojai. 
24.00 Neįtikėtini atrakcionai. 1.00 Nakties 
programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55  „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria.
12.00 Farai (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

15.30 TV serialas 
„Kerštinga meilė“.

16.30 Vilnius gyvai.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Ledynmetis 3“.
21.20 Fantastinė nuotykių 

drama „Brėkštanti 
aušra“. 1 d. (N-14).

23.40 Komiška drama 
„Magiškasis Maikas“.

1.50 Veiksmo f. 
„Nepaprastų šokėjų 
legionas. Maištas 
prasideda“ (N-7).

3.15 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.

6.25 Animacinis f. 
„Garfildas“.

6.55 Animacinis f. „Keista 
šeimynėlė“.

7.25 Animacinis f. „Kung 
Fu Panda“.

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

8.55 Pagalbos skambutis.
9.45 K11. Komisarai 

tiria (1) (N-7).
11.15 Tikras gyvenimas. 

„Mažylis“. Šeimų 
dramas pristato 
Dalius Mertinas.

12.15 Tikras gyvenimas. 
„Varžovė“. 

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Veiksmo komedija 

„Kaip diena ir naktis“.
23.10 Siaubo f. 

„Vaiduokliai moky-
kloje“ (S).

0.50 Veiksmo trileris 
„Žaidėjas“ (N-14).

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

Reksas 12“ (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Durys atsidaro.
11.35 Specialus tyrimas.
12.30 Stilius.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 Dokumentnis f. „Kaip 

atsiranda daiktai 5“.
17.05 „Berlyno policija“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 „Vaiva. Gyvenimas už 

lango“. Dokumentinis 
filmas apie aktorę 
Vaivą Mainelytę. 

21.55 Trumposios žinios.
22.00 Trileris „Seklys“.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 Iškilmingas LRT 

90-ojo sezono atidary-
mas Valdovų rūmuose. 

1.40 Trumposios žinios.
1.50 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.

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

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

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

8.50 Nuotykių komedija 
„Gyvenimas ant ratų“ 
(N-7).

10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (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 sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 Atsargiai - moterys! 

(1) (N-7).
19.00 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Serafimo kriokliai“ 
(N-14).

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

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

2.50 Bamba TV (S).

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.30 Taip gyvena 

žvaigždės!
8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Anna German“ 

(N-7).
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45 „Klounas“ (N-7).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Žinios.
12.05 „Klounas“ (N-7).
12.50, 13.05 „Moterų 

daktaras“ (N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55, 15.05 „Iššūkis“ 

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

„Genijai iš  
prigimties“.

17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose A.Gilytė-
Akromė.

19.25, 1.30, 6.00 „Vera. 
Dievaičiai“ (N-7).

21.30, 3.00 Veiksmo f. 
„Amerikos kikboksi-
ninkas“ (N-14).

23.30, 4.30 Siaubo f. 
„Gimimo  
paslaptis“ (S).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Legendos.
13.20 Visu garsu.
14.05 Mokslo sriuba.
14.25 Šventinis koncertas 

„Beauštanti aušrelė“, 
skirtas mokslo metų 
pradžiai, Laisvės dienai 
ir M.K.Čiurlionio 
140-osioms metinėms.

15.55 ...formatas. Poetas 
Aidas Marčėnas.

16.10 Mūsų miesteliai. 
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus sąsiuvinis.
18.45 „Prie pasakų mies-

to“. Tomo Leiburo 
60-mečio koncertas.

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 „Stipresni už ginklus“.
23.45 Legendos.
0.30 Panorama. Verslas. 

Kultūra. Sportas. 
Orai.

1.00 Dabar pasaulyje.

 18.25  Atsargiai - 
 moterys!

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Dienos programa.
6.25 „Karadajus“ 

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

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Džonis 
Testas“.

9.35 „Dreikas ir 
Džošas“.

10.00 „Mano puikioji 
auklė“.

11.05 „Nematomas 
žmogus“.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

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

ingredientai.
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 „Bekas. 

Atsiskyrėlis“  
(N-14).

22.50 Snobo kinas 
„Artistas“  
(N-7).

0.55 „Visa menanti“ 
(N-7).

6.50, 14.30 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (1) (N-7).
8.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „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 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Veiksmo komedija 
„Taksi 4“ (N-7).

0.20 Mokslinės fantasti-
kos trileris „Baimės 
įlanka“ (N-14).

2.00 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Miestų skoniai.
10.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Rosso San 
Valentino“ (1)  
(N-7).

14.05 „Priedangoje“ 
(N-7).

15.05 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

15.35 „Paskui Kalėdų 
žvaigždę...“

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“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis!  
„Šokių kovos“  
(N-7).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Meilė ir 
turbulencija“  
(N-14).

„NEPAKENČIAMAS 
ŽIAURUMAS“
Komedija. JAV. 2003.
Režisieriai I.Koenas, Dž.Koenas.
Vaidina Dž.Klunis, 
K.Zeta-Džouns, Dž.Rašas.

Reksas buvo neištikimas savo žmonai. 
Gražioji Merilina ne iš kelmo spirta, 
todėl pasamdė privatų detektyvą. 
Merilina tikėjosi, kad lengvai ir greitai 
taps turtinga išsiskyrusia moterimi...

„VAIDUOKLIAI MOKYKLOJE“
Siaubo filmaS. JAV. 2012.
Režisierius Dž.S.Lando.
Vaidina Dž.Beironas, 
K.Karpenter, M.Donatas.

Naujojoje Anglijoje įsikūrusioje mo-
kykloje smalsus mokytojas Majersas 
tardo mokinį Kventiną, kad sužinotų 
jo galimus ryšius su buvusiu moky-
klos direktoriumi, kuris buvo žinomas 
kaip žudikas ir kulto vadas. Betardant 
mokinį paaiškėja kraupi tiesa. 

rugsėjo 4 d. 

 15.05  Keisčiausi 
 pasaulio restoranai

 10.30  „CSI Majamis“ 17.40  „Ugnis ir Ledas“

 ANIMAL PLANEt
7.00 Iškviečiamas tramdytojas. 7.25, 11.00 Dar-
bas meistro bijo. 8.15, 17.25 Baltojo žudiko 
sugrįžimas. 9.10, 11.55, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 
12.50, 16.30, 5.49 Gyvenimas laisvėje. 13.45 
Stambios žuvies medžioklė. 14.40, 19.15, 23.50, 
3.25 Aligatorių tramdytojai. 18.20, 22.00, 2.35 
Upių pabaisos. 21.05, 1.40 Nepaprasti rykliai. 
22.55, 4.15 Aš gyvas. 

 SPORt1
7.00, 19.00 Futbolo klubų karaliai. „FC Barce-
lona“. 7.30, 19.30 Futbolo klubų karaliai. Ams-
terdamo „Ajax“. 8.00 „Eurocup“ krepšinio lyga. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Paryžiaus „Levallois“. 
2015-01-07. 9.45, 21.45 KOK World series. Buši-
do kovos. 12.00 NBA Action. Krepšinio lygos apž-
valga. 12.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 13.00, 4.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Unicaja“ - „Valencia Basket“. 2015-03-15. 
14.45 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - 
Klyvlendo „Cavaliers“. 2015-05-10. 17.00 ATP 
250 Winston-Salem Open. Vyrų tenisas. Finalas. 
2015-08-29. 20.00 „Eurocup“ krepšinio lyga. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Paryžiaus „Levallois“. 
2015-01-07. 24.00 ATP 250 Winston-Salem 
Open. Vyrų tenisas. Finalas. 2015-08-29. 

 VIASAt SPORt BALtIc
7.15 Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija - 
Juodkalnija. 9.05 Krepšinis. Europos čempi-
onatas. Latvija - Lietuva. 10.55 „Formulė-1“. 
Italijos GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 
12.35 Futbolas. Anglijos Premier lygos žur-
nalas. 13.05 Krepšinis. Europos čempionato 
pusfinalis. 14.55 „Formulė-1“. Italijos GP treni-
ruotė 2. Tiesioginė transliacija. 16.35 Krepšinis. 
Europos čempionato finalas. 18.30, 4.50 Ledo 
ritulys. KHL. „Medveščak“ - Rygos „Dina-
mo“. 20.30 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Ciurichas. 22.35 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - 
Minsko „Dinamo“. 0.35 „Formulė-1“. Italijos 
GP treniruotė 1. 2.15 „Formulė-1“. Italijos GP 
treniruotė 2. 3.55 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 

 EUROSPORt
8.00, 14.45, 19.00 Tenisas. „US Open“. 12.00, 
15.45 Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“. 
12.45 Irklavimas. Pasaulio čempionatas. 

„KAIP DIENA IR NAKtIS“
VeiKSmo Komedija. JAV. 2010.
Režisierius Dž.Mangoldas.
Vaidina T.Kruzas, K.Dias, P.Sarsgardas.

Paprasta mergina Džiunė oro uoste prasilenkdama užkliudo nepažįsta-
mą vaikiną. Atsiprašydama ji net nenutuokia, kaip smarkiai tas vaikinas 
pakeis jos gyvenimą. Vaikinas, vardu Milneris, prisistato besąs specialusis 
agentas. Prisistato šiek tiek neįprastomis aplinkybėmis - nušovęs lėktu-
vo, kuriuo skrenda ir Džiunė, abu pilotus bei porą keleivių.

„tAKSI 4“
VeiKSmo Komedija. Prancūzija. 2007.
Režisierius Ž.Kravčikas.
Vaidina S.Naseri, F.Difentalis, 
B.Farsi.

Prieš tai, kai Afrikos teisėsaugai bus 
išduotas liūdnai pagarsėjęs belgų 
nusikaltėlis, jis 24-ioms valandoms 
pristatomas į Marselio policijos de-
partamentą. Čia gudrus nusikaltė-
lis gauna nemokamą bilietą į laisvę. 

tV8
21.00

tV6
22.30

LNK
23.10

LNK
21.00

rekomenduoja
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ (N-7).
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
8.30 „Legenda apie Korą“.
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Skonio lenktynės.
10.30 Mitybos ir sporto 

balansas.
11.00 Gardu Gardu.
11.30 „Ratai“.
13.55 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
14.15 „Gyvenimo bangos“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Žvėrelių maištas“.
21.15 Tiesiai iš EuroBasket 

2015.
21.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Lietuva - Ukraina. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Rygos.

22.15 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2015.

23.20 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.

23.30 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Ispanija - Serbija. 
Vaizdo įrašas.

1.10 „Žala“ (N-14).

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 „Ponas Bynas“.
9.30 „Kačiukas iš 

Liziukovo gatvės“.
9.40 „Varlė keliauninkė“.
10.00 „Tintino nuotykiai. 

Vienaragio paslaptis“.
12.00 Veiksmo komedija 

„Nepėsčias Džo“.
14.00 Pričiupom! (N-7).
14.55 „Gyvenimo šukės“ 

(1) (N-7).
17.05 Džordanos 

Butkutės koncertas 
„Nesudeginta ant 
laužo“. 2014 m.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 „Medžioklės sezonas 

atidarytas“.
20.40 Romantinė komedija 

„Suvaidink mano 
žmoną“ (N-7).

22.55 Nuotykių komedija 
„Didingiausias fil-
mas“ (N-14).

0.40 Veiksmo komedija 
„Kaip diena ir naktis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
6.55 Specialus tyrimas.
7.45 „Mažasis princas“.
8.10 „Animalija“.
8.35 „Padūkėliai marsupi-

lamiai 2“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Gyvenimo kelias“. 1 d. 
12.55 Pasaulio dokumenti-

ka. „Įstabioji Indija“. 
13.50 „Prisiminimai apie 

Šerloką Holmsą“.
15.30 Klauskite daktaro.
16.00 Žinios. 
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.45 Europos futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynės. Estija - 
Lietuva. 

20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Panorama. 
21.30 „Dainų daina“.
23.10 Fantastinė komedija 

„Ateiviai 2. Laiko 
koridoriai“.

1.10 „Gyvenimo kelias“. 1 d. 

 16.15  Popietė su 
 Algimantu Čekuoliu

 21.30  Europos vyrų 
krepšinio čempionatas

ŠeŠtadienis

„ŠOKIS HIPHOPO RITMU 3“
Muzikinis filMas. JAV. 2010.
Režisierius Dž.M.Ču.
Vaidina Š.Vinson, R.Malambris, A.G.Sevanis.

Jaunam gatvės šokėjui Lukui gresia benamio likimas. Jei neras kokios 
nors išeities, jį netrukus išmes iš vienintelių namų - apleisto sandėlio, 
kuriame glaudžiasi ir kiti jo likimo draugai - gatvės šokėjai. Ši neoficiali 
šokėjų šeima yra subūrusi komandą - „Piratų namai“. Kad ši komanda 
išgyventų, ji privalo įveikti senus priešus.

rekomenduoja

„ŽVĖRELIŲ MAIŠTAS“
koMedija. JAV. 2010.
Režisierius R.Kamblas.
Vaidina B.Freizeris, B.Šilds, 
M.Prokopas.

Denis Sandersas - ambicingas ne-
kilnojamojo turto agentas. Jis tiki-
si įspūdingai praturtėti persikėlęs 
į Oregoną. Tačiau jo žmona ima 
rimtai nerimauti, kai vyras pradeda 
aiškinti, kad jo verslo planus griau-
na miško gyventojai. Denio globo-
jamame projekte numatyta iškirsti 
didelę dalį miško, ir miškinukai pa-
darys viską, kad planui sutrukdytų.

„ŠIANDIEN TU MIRSI“
VeiksMo trileris. JAV. 2005.
Režisierius D.E.Fonlerojus.
Vaidina S.Sigalas, E.Krisas, 
S.Bakston.

Įkalbėtas draugės, talentingas va-
gis Harlenas nusprendžia pradėti 
naują gyvenimą, tačiau likimas 
tam sutrukdo. Įsidarbinęs inka-
satorių furgono vairuotoju Las 
Vegase, jis jau pirmą darbo dieną 
prieš savo valią tampa ginkluoto 
apiplėšimo bendrininku. Jis neži-
no, kur dingo 20 milijonų dolerių, 
tačiau jo bosas mano visai kitaip.

„INSPEKTORIUS MORSAS. 
KAINO DUKTERYS“
kriMinalinė draMa. Jungtinė 
Karalystė. 1996.
Režisierius H.Vaizas.
Vaidina Dž.So, K.Vaitlis, G.Loid.

Oksfordo profesorius Feliksas Mak-
laras randamas mirtinai subady-
tas. Inspektorius Morsas iš karto 
apklausia profesoriaus kolegas 
ir studentus. Daugiausia įtarimų 
kelia nuo Felikso nukentėjęs Te-
das Bruksas. 

TV3
19.30

 TV8
7.00 Kultūra+. 7.30 „Maksas Stilas“. 8.00 Be-
atos virtuvė. 9.00 „Bruto ir Neto“ (N-7). 11.00 
Pasaulis tavo lėkštėje. 12.00 „Mano mažasis 
ponis“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 „Tėvas 
Braunas“ (N-7). 16.00 „Inspektorius Morsas. 
Kaino dukterys“ (N-7). 18.00 „Mis Marpl“ 
(N-7). 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Svajonių viešbutis. 
Indija“ (N-7). 22.50 „Nepakenčiamas žiauru-
mas“ (N-7). 0.40 „Inspektorius Morsas. Kaino 
dukterys“ (N-7). 

 INfO TV
6.00, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.30 Apie žūklę. 16.00 KK2 
(N-7). 17.35 Dviračio šou. 19.30 Miesto sko-
niai. 20.30 „Pasaulis iš skrydžio oro balionu“. 
21.30 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų 
kalba. 22.00 Yra, kaip yra (N-7). 1.30 24 va-
landos (N-7). 3.50 Pagalbos skambutis (N-7). 
4.25 Nuo... Iki. 5.05 Padėkime augti. 5.30 Šefas 
rekomenduoja. 

 PBK
5.55 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 
6.25 Naujienos. 6.35 Grok, mylimas akorde-
one! 7.25 „Fiksikai“. 7.35 „Juokingi kamuo-
liukai“. 7.50 Stebuklų laukas. 8.45 Ganytojo 
žodis. 9.00 Naujienos (su subtitrais). 9.15 
„Idealus remontas“. 10.00 „Maša ir lokys“. 
10.25 Skanėstas. 11.00, 15.00 Naujienos (su 
subtitrais). 11.20 Fazenda. 11.50 „Miesto 
diena“. Tiesioginė transliacija. 13.00 „Troš-
kimas“. 15.15 „Vėl vienas visiems“. 17.00 
Vakaro naujienos (su subtitrais). 17.20 „Vėl 
vienas visiems“. Tęsinys. 19.00 „Siurprizas“. 
21.00 Laikas. 21.20 Jumorina. Juoko festivalis. 
23.05 Šiandien vakare. 0.35 Informacinė žinių 
laida „EURONEWS“. 1.05 „Išlaikytinės išpa-
žintis“. 2.30 „Galimybė“. 3.50 Jūrmala. Juoko 
festivalis. 5.20 Juokingi vaizdeliai. 

 REN
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.30 Kviestinė vakarienė. 12.05 Slaptosios 
teritorijos. 15.05 Rusiškas vairavimas. 16.10 
Pažink mūsiškius! 17.20 „M ir Ž“. 18.25 Žiū-
rėti visiems! 19.30 Jūrmala. Juoko festivalis. 
21.20 „Tyrimo paslaptys 9“. 23.00 „Žudymo 
skonis“. 1-4 s. 

BTV
21.00

 14.55  „Gyvenimo 
 šukės“

TV1
23.10

TV8
0.40
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7.10 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji pavara.
11.00 Pasaulio galiūnų čem-

pionų lygos etapas 
Olandijoje. 2015 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Aš myliu kaimą.
13.00 „Nacionalinė 

Geografija. Iššūkis 
pelkėje“ (N-7).

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

16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

17.00 „Žurovas. Šabo 
gojus. I dalis“ (N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Dainuok mano dainą. 
Dalyvauja: N.Bunkė, 
R.Dambrauskas, 
V.Genytė, 
A.Ivanauskas-
Fara, D.Meiželytė, 
I.Puzaraitė, Radži, 
E.Sipavičius, 
K.Zvonkuvienė.

21.00 Veiksmo trileris 
„Šiandien tu mirsi“.

22.45 Siaubo f. 
„Moliūgagalviai 4. 
Keršto kraujas“.

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

1.35 Bamba TV (S).

7.34 TV parduotuvė.
7.50 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

8.55 Dokumentinis f. 
„Viskas apie gyvūnus“.

10.00 Gyvenu čia.
11.00 Spąstai tėčiui. 

Ukraina.
13.10 Dokumentinis f. 

„Viskas apie  
gyvūnus“.

13.55 „Sukčius“ (N-7).
16.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 Taip gyvena 

žvaigždės!
18.30 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30 Krepšinio karštinė.
21.35 „Platinos karštinė“ 

(N-7).
23.40, 3.10 „Nešantys 

žinią“ (N-14).
1.45 „Sukčius“ (N-7).
4.35 Spąstai tėčiui. 

Ukraina.
6.10 Dokumentinis f. 

„Gamtos pasaulis“.
6.20 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

8.05 Skambantys pasauliai.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 Kaukazo legendos.
11.15 Geofaktorius (rusų k.).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kultūra +.
12.15 LRT Kultūros aka-

demija. Andrejus 
Spiridonovas. 

12.55 Tuk tuk, širdele. 
Koncertuoja Lauros 
studijos kolektyvas. 

14.25 Pinigų karta.
15.15 Lietuvių dokumenti-

ka. „Prisilietimai“.
16.10 Fortepijoninis trio 

„Delta“.
17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios. 
18.15 Muzika gyvai. 

Pokrovskije  
kolokola. 2014. 

19.05 Agata Kristi. 
„Pelėkautai“. 1, 2 d.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama. 
23.00 Koncertuojanti 

Europa (subtitruota).
23.45 Europos futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynių apžvalga.

0.15 Trileris „Seklys“.

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis 

amžius“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai.

10.30 „Lemūrų gatvė“.
11.00 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
11.30 „Gyvenimas su 

liūtais“.
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“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Akloji“.
18.05 „Tabatos salonas“.
19.00 „Eliza“ (N-7).
21.00 „Paslaptys“ 

(N-14).
23.10 Muzikinis f. 

„Šokis hiphopo 
ritmu 3“  
(N-7).

1.15 „Nekenčiu 
žvaigždės“  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 „Pragaro kelias“.
11.00 „Krokodilų medžio-

tojas“ (N-7).
12.00 „Praeities žvalgas“.
12.30 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

13.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per  
pusvalandį.

14.00 Jokių kliūčių! (N-7).
15.00 Aukščiausia pavara.
16.30 „Pragaro kelias“.
17.30 Paplūdimio tinklinio 

kontinentinės taurės 
4 etapas. Vilnius, 
2015.

18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Iksmenai“ (N-7).
21.00 „6 kadrai“ (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Karo drama 

„Pasipriešinimas“ 
(N-14).

1.15 Rizikingiausi polici-
jos darbo epizodai 
(N-14).

2.05 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“ (1).

10.30 „Komisaras 
Manara 2“ (N-7).

11.30 Miestų skoniai.
12.00 „Pasaulis 

pro traukinio  
langą“.

13.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

13.30 „Lelijos“ (N-7).
14.35 Karštos 

senos sėdynės.
15.05 „7 dienos ir naktys 

su Marilyn Monroe“ 
(N-7).

16.50 „Rosso San 
Valentino“ (1)  
(N-7).

18.50 „Tėvai už 
borto“.

19.30 „Piktoji planeta“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Širdies muzika“.
22.15 Eric Clapton and 

Steve Winwood  
koncertas  
„Live from  
Madison Square 
Garden“ (1).  
2008 m.

23.40 „Spąstai“ (N-14).

 12.55  Koncertuoja 
Lauros studijos kolektyvas

 18.30  „Laukinis 
 pasaulis“

 19.00  Dainuok mano 
 dainą

 22.15  Eric Clapton and 
Steve Winwood koncertas

 6.20  „Didingasis 
 amžius“

TV PROGRAMArugsėjo 5 d. 

 NTV Mir
7.45 „Laukinis pasaulis su T.Baženovu“. 8.00, 
10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 „Apžiūra“. 8.50 Pagrin-
dinis kelias. 9.30 Gaminame su A.Zyminu. 10.25 
Medicinos paslaptys. 10.55 „Kulinarinė dvikova“ su 
Dmitrijumi Nazarovu. 11.55 Buto klausimas. 13.20 
Aš lieknėju. 14.20 Važiuosime, pavalgysime! 15.05 
„Skyrybos rusiškai“. 16.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 18.00 Tyrimą atliko... 19.00 Centrinė televizija. 
20.00 Naujos Rusijos sensacijos... 21.00 Tu nepati-
kėsi! 22.00 50 atspalvių. Baltojo. 23.00 Kriminalinė 
Rusija. Šiuolaikinės kronikos. 0.05 „Mano nuodė-
mė“. 2.05 „Garbės kodeksas 6“. 

 TV PoloNia
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.50 Maklovi-
čius keliauja. 12.20 Polonija 24. 12.50 Sveika, 
Polonija. 13.40, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.50, 
22.40, 4.30 Sveikinimų koncertas. 14.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.35 Pramoginė laida. 15.00 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 16.00 „Henrykas Varsas - 
Varšuvos dainius“. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 Pramoginė 
laida. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas 
ir orų prognozė. 21.45, 3.40 „Raganos“. 23.00, 
4.50 Lenkai čia ir ten. 23.40, 5.25 „Pasmerktas 
bliuzui“. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
10.05 „Mis slaptoji agentė 2: ginkluota ir žavin-
ga“. 12.00 „Žmonos ir meilužės“. 13.45 „Žodžių 
magija: JK Rowling istorija“. 15.10 „Džoun-
sų šeimynėlė“. 16.45 „Pašėlę pirmieji metai“. 
18.20 „Pažadas“. 20.00 „Žmonių vaikai“. 21.45 
„Romeo ir Džiuljeta“. 24.00 „Populiari mergina“. 

 DiscoVery 
7.25, 23.00 Greiti ir triukšmingi. 8.15, 20.00 Penkto-
ji pavara. 9.10 Automobilių dirbtuvė. 10.05 Relikvijų 
medžiotojai. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Išgyventi 
su žvaigžde. 15.25 Dideli lėktuvai. 16.20 Sunkiosios 
mašinos. 17.15, 24.00 Sprogimas. 18.10, 6.10 
Tolimųjų reisų vairuotojai. 19.05 Ledynų auksas. 
21.00 Inžinerija. 22.00 Mašinų sukilimas. 

 TraVel
8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gel-
bėtojai. 9.30 Darbo imasi Vanila Aisas. 10.00 
Neįtikėtini furgonai. 11.00 Gelbėtojai. 12.00 Išgel-
bėkite mano verslą! 13.00 Stebimas kurortas. 16.00 
Neįtikėtini priemiesčio namai. 17.00 Neįtikėtini 
atrakcionai. 18.00 Didelė virtuvė. 19.00 Neįprastas 
maistas. 19.30 Amerikietiški pramogų parkai. 20.00 
Neįtikėtini atrakcionai. 21.00 Beprotiškas šeimos 
nuotykis. 22.00 Amerika: slaptos maudynių vietos. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 8.15, 9.10, 10.05, 11.00 Akvariumų verslas. 
11.55, 22.55 O.Stivensas - gyvačių kerėtojas. 
12.50, 17.25, 1.40 Rykliai. 13.45 Ryklio sala. 
14.40, 19.15 Pabaisa Mako. 15.35, 21.05 Baltojo 
žudiko sugrįžimas. 16.30, 20.10 Nepaprasti ry-
kliai. 18.20 Sala. 22.00 Gyvačių medžiotoja. 23.50, 
3.25 Aligatorių tramdytojai. 0.45 Akvariumų vers-
las. 2.35 Dideli ir baisūs. 4.15 D.Monaganas ir 
laukinės būtybės. 5.02 Namai medžiuose. 

 sPorT1
9.00 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 10.15 
Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Didžioji Bri-
tanija. 4 etapas. 2015-05-24. 12.15 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Sevilla“ - „Unicaja“. 
2015-04-25. 14.00 NBA krepšinio lyga. Hjusto-
no „Rockets“ - San Antonio „Spurs“. 2015-04-
11. 16.30 Futbolo klubų karaliai. Amsterdamo 
„Ajax“. 17.00, 19.00, 21.00 Už Lietuvą! Balticbet 
verdiktas. 17.15, 5.00 Snukeris. Angliškojo 
biliardo Premier lyga. 19.15 „Eurocup“ krepši-
nio lyga. Izmiro „Pinar Karsiyaka“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 2015-01-14. 21.15 NBA krepšinio 
lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Toronto „Raptors“. 
2014-12-10. 23.00 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. Pramoginis TV šou. 24.00 NBA „Visų 
žvaigždžių“ savaitgalio varžybos. 2015 m. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.50 Boksas. Floydas Mayweatheris - Manny 
Pacquiao. 8.15 Krepšinis. Europos čempionato 
ketvirtfinalis. Lietuva - Italija. 10.05 Krepšinis. 
Europos čempionato pusfinalis. 11.55 „Formu-
lė-1“. Italijos GP treniruotė 3. Tiesioginė trans-
liacija. 13.05 Krepšinis. Europos čempionato 
pusfinalis. 14.55 „Formulė-1“. Italijos GP kvali-
fikacija. Tiesioginė transliacija. 16.15 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Lenkija - Bosnija ir Her-
cegovina. Tiesioginė transliacija. 18.00 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 18.55 Krepšinis. Euro-
pos čempionatas. Ispanija - Serbija. Tiesioginė 
transliacija. 21.00 „Formulė-1“. Belgijos GP 
lenktynių apžvalga. 21.55 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Kroatija - Slovėnija. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Krepšinis. Europos čempio-
natas. Italija - Turkija. 1.50 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Lietuva - Ukraina. 3.40 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 4.10 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 5.25 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Čekija - Estija. 

 eurosPorT
 8.00, 19.00 Tenisas. „US Open“. 12.00, 16.00 
Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“. 13.00 Fut-
bolas. Moterys. Bundeslyga. 15.00 Irklavimas. 
Pasaulio čempionatas. 

 19.00  „Iksmenai“
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 21.00  „Kultas“  21.00  Jubiliejinis Virgi -
 lijaus Noreikos koncertas

 17.05    „Vaiva. Gyveni -
   mas už lango“

 10.00   „Knygų valdovas“ 18.30  Europos vyrų 
      krepšinio čempionatas

 TV8
7.00 Gardu Gardu. 7.30 „Maksas Stilas“. 9.00 
„Moterys meluoja geriau“. 11.00 Kultūra +. 
11.30 Mamyčių klubas. 12.00 „Mano maža-
sis ponis“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 
„Tėvas Braunas“ (N-7). 16.00 „Perskilęs vei-
drodis“ (N-7). 18.10 „Mis Marpl“ (N-7). 19.10 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.10 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Svajonių gyvenimas“ (N-7). 
22.45 „Svajonių viešbutis. Indija“ (N-7). 0.30 
„Perskilęs veidrodis“ (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. 14.00 
Teleparduotuvė. 14.55 Yra, kaip yra (N-7). 
18.20 24 valandos (N-7). 19.30 Miesto skoniai. 
20.30 „Pasaulis iš skrydžio oro balionu“. 21.30 
Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų kalba. 
23.10 Nuo... Iki. 23.50 Mano kiemas. 0.50 Šefas 
rekomenduoja. 1.55 Padėkime augti. 

 PBK
6.15, 0.50 „EURONEWS“. 6.45, 9.00, 11.00, 15.00 
Naujienos. 6.55 Armjos parduotuvė. 7.35 „Fiksi-
kai“. 7.50 „Juokingi kamuoliukai. Pin-kodas“. 8.05 
Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 10.00 „Lučjenas“. 
10.05 „Maša ir lokys“. 10.30 Fazenda. 11.20 
Filmas šeimai „Tigro uodega“. 12.40 Jumorina. 
13.20 „Laukiančiųjų sąrašas“. 17.00 Vakaro nau-
jienos. 17.20 „Laukiančiųjų sąrašas“. Tęsinys. 
20.00 Laikas. 21.35 „Balsingasis Kivinas-2015“. 
1.20 „Nužudyti drakoną“. 3.15 Jūrmala.

 REn
7.10 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.20 
Mums net nesisapnavo. 10.15 Jūrmala. Juoko 
festivalis. 12.00 „Teisė į meilę“. 1-16 s. 

 nTV MIR
7.45 Bet kuriuo metu. 8.00, 10.00, 13.00 Šian-
dien. 8.20 Viskas bus gerai! 9.25 Valgome 
namie! 10.25 Pirmoji pavara. 11.05 Technikos 
stebuklas. 11.55 Sodininkų atsakas. 13.20 „As-
mens sargybinis“. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 
Savaitės akcentai. 19.00 „Taškas“ su Maksimu 
Ševčenka. 21.20 „UGRO-5“. 1.10 „Anastasija 
Voločkova. Mano išpažintis“. 2.20 „Garbės 
kodeksas 6“. 4.15 „Žvaigždės per NTV. Vasara“. 

 TV PolonIa
7.25, 22.25 Koncertas „Opolė 2015 bisui“. 7.45 
„Henrykas Varsas - Varšuvos dainius“. 8.40 
Lenkų valgiai. 8.55 Astronariumas - „Radioas-
tronomija“. 9.20, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 9.30 
Lenkai čia ir ten. 10.05 Ekologijos laida. 10.35 
Grūdas. 11.05 „Priešpavasaris“. 12.00 Padėkos 
už derlių šventė - Jasna Gura 2015. 13.40, 1.30, 
6.25 Sveikinimų koncertas. 15.00 Prie Tatrų. 
15.10 Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. Kronika. 
15.25 Pramoginė laida. 16.25 Okrasa laužo taisy-
kles. 16.50 Sveikatos ir grožio alchemija. 17.10 
Gyvenimo kelionė. 17.40 Provincijos lobiai. 17.55 
Šokantis su gamta. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 Savaitraštis.pl. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.35, 3.30 „Ranča“. 
22.55, 3.00 Žinios. 23.35, 5.00 TV teatras: spekta-
klis „Vilkai naktyje“. 0.55 Lenkų@lenkų žodynas.

 TV1000
6.00 „Mis slaptoji agentė 2: ginkluota ir žavin-
ga“. 8.00 „Žmonos ir meilužės“. 10.00 „Diana“. 
12.00 „Gelbėkit mus nuo Evos“. 13.50 „Par-
yžius Manhatanas“. 15.10 „Bado žaidynės“. 
17.30 „Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“. 
20.00 „King Kongas“. 23.10 „Būti Flynu“. 0.55 
„Gelbėkit mus nuo Evos“. 2.40 „Sparnuoti 
padarai“. 4.15 „Šilkas“. 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Maištingas gara-
žas. 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 kontei-
nerių. 14.30 Karai dėl bagažo. 15.25 „Triumph 
Herald“. 16.20 Surūdijusi imperija. 17.15 Kaip 
tai veikia? 18.10 Oro uostas. 19.05 Vonia. 
20.00 Magijos mokslas. 21.00, 2.50 Išgyventi 
kartu. 22.00, 3.40 Pasprukti. 23.00, 4.30 Upių 
pabaisos. 24.00, 5.20 Pražūtingas laimikis. 1.55 
Katastrofa ant ratų. 6.10 Neįtikėtini baseinai. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Anglija. 8.00 Naujo 
būsto paieška. Belizas; neįprastas Badenas-
Viutembergas. 9.00, 19.00 Turto gelbėtojai. 
9.30, 15.30 Darbo imasi Vanila Aisas. 10.00 
Neįtikėtini furgonai. 11.00 Gelbėtojai. 12.00 
Pamiršta ir palaidota. 13.00 Statyba Aliaskoje. 
14.00 Gyvenimas ant ežero. 16.30 Neįtikėti-
ni priemiesčio namai. 17.00 Geriausias PAR 
šašlyko meistras. 20.00 Pamiršta ir palaidota. 
21.00 Muziejų mįslės. 22.00 Neįprasti namai 
ant vandens. 23.00 Amerika: slaptos maudy-
nių vietos. 24.00 Didelė virtuvė. 1.00 Nakties 
programa. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ (N-7).
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.30 Statybų TV.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Ratai 2“.
13.30 „Gyvenimo bangos“ 

(N-7).
16.00 Ekstrasensų mūšis.
17.45 TV3 žinios.
18.15 Tiesiai iš 

EuroBasket 2015.
18.30 Europos vyrų krepšinio 

čempionatas. Latvija - 
Lietuva. Tiesioginė 
transliacija iš Rygos.

19.15 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2015.

20.20 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.

20.30 Žilvino Žvagulio 
koncertas. 1 d.

22.30 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Graikija - Kroatija. 
Vaizdo įrašas.

0.10 Nuotykių drama 
„Tikras išbandymas“ 
(N-7).

2.10 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai.

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 Mes pačios.
10.00 Nuotykių f. 

„Knygų valdovas“.
11.25 Veiksmo f. „Spidas 

Reiseris“ (N-7).
14.05 Pričiupom! (N-7).
15.00 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 „Alfa“ savaitė. 
20.00 Romantinė komedija 

„Pametę galvas Las 
Vegase“ (N-7).

22.00 Veiksmo f. 
„Pasaulinė invazija. 
Mūšis dėl Los 
Andželo“ (N-14).

0.20 Kriminalinė drama 
„45 kalibras“  
(N-14).

2.05 Romantinė komedija 
„Suvaidink mano 
žmoną“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Klausimėlis.lt.
6.55 Emigrantai.
7.40 Šventadienio mintys.
8.05 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.15 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
9.45 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 „Pelenė“.
12.00 „Paslaptingoji Afrika 2“.
12.55 „Lotynų Amerikos 

platybėse“. 1 d. 
13.50 „Mis Marple 6“ (N-7).
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios.
16.15 Istorijos detektyvai. 
17.05 „Vaiva. Gyvenimas 

už lango“. 2015 m.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
19.00 Dėmesio pakrašty.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Pavojingi jausmai“. 
21.50 Istorinė drama 

„Žana d’Ark“ (N-14).
0.30 „Paslaptingoji Afrika 2“.

6.35 Skonis.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Dokumentinis 

f. „Barnevernet. 
Norvegiškos vaikų 
medžioklės ypatu-
mai“.

11.00 Dokumentinis f. 
„FAILAI X. Mūšis dėl 
Baltijos jūros“.

12.00 Dokumentinis 
f. „Nacionalinė 
Geografija. Iššūkis 
pelkėje“ (N-7).

14.00 Sveikinimai. 
Sveikinimų koncer-
tas.

16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

17.00 „Žurovas. Šabo 
gojus. II dalis“  
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Inga Lindstrom. 
Romantinė drama 
„Praeities šešėliai“ 
(N-7).

21.00 „Kultas“ (N-14).
23.00 Istorinė drama 

„Anonimas“ (N-14).
1.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
2.35 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

10.30 Dokumentinis f. 
„Genijai iš  
prigimties“.

11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
12.45 „Vandens žiurkės“ 

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

Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30, 1.45, 6.10 24/7.
18.30 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30 Krepšinio karštinė.
21.35 „Platinos karštinė“ 

(N-7).
23.40, 2.20 Siaubo f. 

„Kauksmas“ (S).
3.55 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
6.50 Dokumentinis f. 

„Gamtos pasaulis“.

8.05 Labas rytas, Lietuva.
10.45 Mūsų miesteliai. 

Meteliai. II d.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.50 Šventadienio mintys.
12.15 LRT Kultūros akade-

mija. Ž.Martinaitis. 
Užimtųjų gebėjimai. 
Žemi ir aukšti.

12.55 Mokslo ekspresas.
13.10 Mokslo sriuba.
13.30 Bronius Kutavičius. 

Opera „Lokys“.
15.00 „Lietuva. Vėl laisva. 

Trilogija“. 3 filmas. 
16.00 Dainuojam Paulių 

Širvį. 2007
17.05 Poeto Pauliaus 

Širvio 95-mečiui. 
„Aš beržas“. Skaito 
Algis Latėnas.

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

dienos.
19.15 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
20.00 Dvarai ir likimai. 3 d.
20.30 Geriausi trumpame-

tražiai filmai. 2006 m.
21.00 Jubiliejinis Virgilijaus 

Noreikos koncertas.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015.

 19.30  „Išgyventi 
  Afrikoje“

laisvalaikis 2 0 1 5  r u g s ė j o  4 45

„PAMETĘ GALVAS LAS VEGASE“
Romantinė komedija. JAV. 2008.
Režisierius T.Voganas.
Vaidina K.Dias, E.Kačeris, R.Kordris.

Las Vegasas. Po audringos nakties du nepažįstamieji, pamatę auksinius 
žiedus, prisimena vakar susituokę. Nieko nelaukdami Džekas ir Džoja 
patraukia anuliuoti santuokos. Tačiau lyg tyčia užsuka į kazino, ir čia, 
pasiskolinęs iš Džojos monetą, Džekas laimi 3 milijonų dolerių aukso 
puodą. Teismas pusei metų įšaldo milijonus.

„PRAEITIES ŠEŠĖLIAI“
Romantinė dRama. Vokietija. 2011.
Režisierius T.Hėzelis.
Vaidina J.M.Kioler, 
S.Kirchberger, M.Nemecas.

Traumą patyrusi talentinga balerina 
išvyksta į Ameriką. Po trejų metų iš-
tekėjusi ji grįžta į Švediją. Pažintis su 
choreografu priverčia Haną rinktis - 
saugumą garantuojanti santuoka 
ar aistringas šokio pasaulis.

„TIKRAS IŠBANDYMAS“
nuotykių dRama. JAV. 2010.
Režisieriai I.Koenas, Dž.Koenas. 
Vaidina Dž.Bridžesas, 
M.Deimonas, H.Steinfild.

Keturiolikmetės Metės tėvas žūva 
nuo Tomo Čeinio rankos. Mergaitė 
nusprendžia nepasikliauti vien tik 
policijos ir vyriausybės pagalba - 
narplioti nusikaltimą ir ieškoti žudi-
ko imasi pati. Nepaisant jauno am-
žiaus, Metė išmaniai ieško siūlo galo.

„BALSAS IŠ ATEITIES“
mistinė dRama. JAV. 2011.
Režisierius Z.Batmanglėjus.
Vaidina K.Denhamas, N.Visijus,
B.Marling.

Pora Piteris ir Lorna nusprendžia 
infiltruotis į slaptą bendruomenę 
ir, stebėdami iš vidaus, sukurti do-
kumentinį filmą apie mažą sektą, 
garbinančią paslaptingą moterį, 
kuri tikina esanti iš ateities.

rugsėjo 6 d.

 23.20  „Transporteris“ 13.30  Džeimio Oliverio
 patiekalai per pusvalandį

 21.00  „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm“

 ANIMAL PLANET
7.25, 8.15, 9.10, 10.05, 11.00 Aligatorių tramdytojai. 
11.55, 22.55 O.Stivensas - gyvačių kerėtojas. 12.50, 
22.00 Upių pabaisos. 13.45 Gyvačių medžiotoja. 
14.40, 18.20 Artimųjų Rytų gamta. 15.35, 19.15, 
2.35 Pandų slėnis. 16.30, 20.10 Šiaurės Amerika. 
17.25 Teraponas. 21.05, 1.40 Ryklio sala. 23.50, 
3.25 Aligatorių tramdytojai. 0.45 Akvariumų verslas. 
4.15 Liūno broliai. 5.02 Namai medžiuose. 5.49 
Gyvenimas laisvėje. 6.36 Iškviečiamas tramdytojas. 

 SPoRT1
6.45 „M1 Iššūkis“. Pasaulio komanda - Ispanijs. 
Kovinis sportas. 7.50 „M1 Iššūkis“. Kelias į finalą. 
Kovinis sportas. 9.00 „Slamball“. Akrobatinis krep-
šinis. 10.15 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio čem-
pionatas. Danija. 12.30 NBA krepšinio lyga. Bruklino
„Nets“ - Toronto „Raptors“. 14.45, 18.00, 21.00 Už 
Lietuvą! Balticbet verdiktas. 15.00 Tiesioginė translia-
cija. Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Prancūzija. 9 
etapas. 17.00 Futbolo klubų karaliai. Madrido „Real“. 
18.30 Futbolo dievai. Zinedinas Zidanas. 18.15 KOK 
World series. Bušido kovos. 21.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Valencia Basket“. 
23.00 „Sportinio pokerio Premier lyga“. Pramoginis 
TV šou. 24.00 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. 
Prancūzija. 9 etapas. 2015-09-06. 2.10 NBA krepši-
nio lyga. Bruklino „Nets“ - Toronto „Raptors“.  

 VIASAT SPoRT BALTIc
7.15 Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija -
Belgija. 9.05, 11.15 Kalnų dviračiai. Pasaulio 
čempionatas 13.25 Kalnų dviračiai. Pasaulio 
čempionatas. Tiesioginė transliacija. 14.55 
„Formulė-1“. Italijos GP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 17.00 Krepšinis. Europos čempio-
natas. Serbija-Vokietija. Tiesioginė transliacija. 
18.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apž-
valga. 18.25 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Latvija - Lietuva. Tiesioginė transliacija. 20.30 
Krepšinis. Europos čempionatas. Estija - Bel-
gija. 21.55 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Graikija - Kroatija. Tiesioginė transliacija. 24.00 
Krepšinis. Europos čempionatas. Turkija - Is-
panija. 1.50 Motosportas. Žiedinės lenktynės. 
Prancūzija. 3.50 Golfas. PGA turo apžvalga. 
5.10 Krepšinis. Europos čempionatas. Serbija- 
Vokietija. 

 EuRoSPoRT
8.00, 11.30, 13.30, 19.00 Tenisas. „US Open“. 
10.00 Motosportas. GP3 serija. 11.00 Moto-
sportas. „Formula Renault 3.5 Series“. 12.15 
Motosportas. „FIA European Touring Car Cup“. 
12.45 Motosportas. „Porsche“ supertaurė. 
14.15 Irklavimas. Pasaulio čempionatas. 16.00 
Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“. 

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai.

10.30 „Lemūrų gatvė“.
11.00 „Zoologijos 

sodo žvaigždės“.
11.30 „Gyvenimas 

su liūtais“.
12.00 Turkiški skanėstai.
12.30 Gordono Ramzio 

virtuvės  
pamokos.

13.00 „Mylėk savo 
sodą“.

14.00 „Superauklė“ 
(N-7).

15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 Nemarus kinas. 

„Aksominės  
rankelės“.

19.00 „Magai“.
20.00 „Vangelija“ 

(N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Užmirštas prisimini-
mas“ (N-7).

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

0.55 „Darbščiosios 
gražuolės“  
(N-7).

6.30 Teleparduotuvė.
6.45 „Su Anthony 

Bourdainu be  
rezervacijos“ (N-7).

7.45 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pragaro kelias“ (N-7).
11.00 „Krokodilų 

medžiotojas“ (N-7).
12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 „Su Anthony 

Bourdainu be  
rezervacijos“ (N-7).

13.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį.

14.00, 17.30 
Jokių kliūčių! (N-7).

15.00 Iš peties (N-7).
16.00 Ekstremali žvejyba.
16.30 „Pragaro kelias“ 

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

čempionato Didžiojo 
Italijos prizo lenkty-
nės. Vaizdo įrašas.

21.30 TV3 žinios.
22.30 Kriminalinė drama 

„Įsibrovimas“ (N-14).
23.50 Mistinė drama „Balsas 

iš ateities“ (N-14).
1.25 Rizikingiausi polici-

jos darbo epizodai 
(N-14).

2.15 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

10.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

12.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 „Lietuvos kapinės“.
13.30 „Tėvai už borto“.
14.10 „Piktoji planeta“.
14.40 „Širdies muzika“.
16.25 „Penki draugai 2“.
18.00 „Trauma“ 

(N-7).
19.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

20.00 „Lelijos“ 
(N-7).

21.05 VIP seansas. 
„Meilės eskortas“ 
(N-14).

22.50 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.20 „Transporteris“ 
(N-14).

0.20 „Priedangoje“ 
(N-7).

LNK
20.00

rekomenduoja

BTV
19.00

TV6
23.50

TV3
0.10



6.55  „Simpsonai“ (N-7).
7.55  „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 „Ponas Jangas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.05  „Ledynmetis 3“.
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30  „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.15 Tiesiai iš EuroBasket 

2015.
15.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Lietuva - Belgija. 

16.10 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2015.

17.20 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.

17.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Pavojingi aukštakulniai.
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Čekija - Latvija. 

0.10 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Prancūzija - Lenkija. 

1.50 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

2.45 TV serialas „Naujokė“.

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

Teksaso reindžeris“.
8.50 Romantinė komedija 

„Suvaidink mano 
žmoną“ (N-7).

11.10 Animacinis f. 
„Medžioklės sezonas 
atidarytas“.

12.50 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

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

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Nuo... Iki.
21.00 „Visi vyrai - kiau-

lės...“ (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Veiksmo f. 

„Prezidento patikėti-
nis 2. Spąstai teroris-
tams“ (N-7).

0.05 TV serialas „Dalasas“.
1.00 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
1.55 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas 12“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.35 Istorijos detektyvai. 
12.30 Savaitė.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Klausimėlis.lt.
16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
17.05 „Berlyno policija“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 Trumposios žinios.
22.25  „Britės, džihado nuo-

takos“.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Šlovės dienos“.
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dėmesio pakrašty.
0.30 „Berlyno policija“.
1.20 Trumposios žinios.
1.25 Klauskite daktaro.

 19.20  Nacionalinė 
 paieškų tarnyba

 15.30  Europos vyrų 
krepšinio čempionatas

 14.10  „Ponia Dila“

Pirmadienis

 TV8
8.00 Vilnius gyvai. 9.45 „Mano mažasis ponis“. 
10.10 Senoji animacija. 11.15 „Svajonių gyve-
nimas“ (N-7). 13.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 14.00 „Laukinukė“ (N-7). 15.00 „Žavūs 
ir drąsūs“ (N-7). 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 17.00 „Nemylimi“ (N-7). 18.00 „Pri-
vati praktika“ (N-7). 19.00 „Laukinukė“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Meilės vasa-
ra“ (N-7). 22.50 „Privati praktika“ (N-7). 23.50 
Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 7.30 
„Aukso imperija“. 9.30 Žinios. 10.00 „Alfa“ 
savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 10.30 Pa-
saulis 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). 15.25 „Patobulinti auto-
mobiliai“. 16.20 KK2 (N-7). 17.00, 22.00 Info 
diena. 19.00 Info verslas. 19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 21.00 
Dviračio šou. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 

 PBK
6.10 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 
6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 „Fiksikai“. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.30 Šian-
dien vakare. 12.00, 15.00 Naujienos (su sub-
titrais). 12.20 Šiandien vakare. Tęsinys. 13.25 
„Valentinas Gaftas“. „Gyvenu svetimą gyvenimą, 
kaip savo“. 14.30, 15.20 Vyriška/Moteriška. 
15.55, 4.55 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro 
naujienos (su subtitrais). 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. Orų prognozė (rusų k.). 21.05 „Geriau 
nebūna“. 23.05 „Gastronomo byla Nr.1“. 0.50 
Vakaras su Urgantu. 1.20 Informacinė žinių laida 
„EURONEWS“. 1.50 Nakties naujienos. 2.05 
„Brangus malonumas“. 3.25 „Jaunas-žalias“.

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.55 
Kviestinė vakarienė. 8.45 Švarus darbas. 9.30 
Žiūrėti visiems! 10.25 Mums net nesisapnavo. 
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.45 
Žiūrėti visiems! 14.35 Nemeluok man! 15.30 
„Dievams įsakius“. 16.30 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 17.25 „Kariai 16“. 18.25 Gyva tema. 
19.25 Nemeluok man! 20.20 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Žiūrėti visiems! 22.15 Slaptosios teritorijos. 
23.05 „Kariai 10“. 23.55 Žiūrėti visiems! 

„MEILĖS VASARA“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius T.Hezelis.
Vaidina D.Stehli, B.Brunis jaunesn., K.Vildbolc.

Simpatiška blondinė Elizabet, ieškodama darbo, atvyksta į žavingą pajū-
rio miestelį. Mergina įsidarbina prabangiuose Hestonų namuose. Didžio-
sios Britanijos karalienei tarnaujantis Gregoris Hestonas iš karto susižavi 
gražiąja Elizabet, tačiau jo santuoka jau suplanuota. Vyras turės vesti 
kilmingąją Rebeką. Gregorio širdyje ir galvoje sumaištis - ką pasirinkti.

TV8
21.00

„BRUTo IR nETo“
KomišKas serialas. Lietuva. 2015.
Režisieriai A.Šlepikas, 
Š.Mikulskis.
Vaidina Š.Banevičius, J.Gricius, 
A.Baukutė.

Padavėju dirbantis Neto, norėda-
mas klientui sugrąžinti bare paliktą 
telefoną, tampa avarijos liudininku. 
Nepavykus grąžinti telefono, Neto jį 
parsineša atgal į barą ir parodo savo 
geriausiam draugui - indų plovėjui 
Bruto. Šis naivus ir nutrūktgalvis 
herojus, suskambėjus svetimam 
telefonui, atsiliepia...

„PREZIDEnTo PATIKĖTInIS 2.  
SPĄSTAI TERoRISTAMS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2002.
Režisierius E.Norisas.
Vaidina Č.Norisas, Dž.Milsas, 
R.Hart.

Džonatanas Čeizas - simpatiškas 
Dalaso universiteto profesorius, 
tyrinėjantis Rytų kultūrą. Mažai kas 
žino, kad jis yra ir slaptasis agentas, 
kuriam patikimos slapčiausios ir pa-
vojingiausios operacijos. Gelbėjant 
pirmąją ledi Čeizui tik per plauką 
pavyko išvengti mirties. Po šio įvy-
kio jis dirbs kartu su Diku Sleiteriu.

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

Patrikas Džeinas - nepriklausomas 
Kalifornijos tyrimų biuro konsultan-
tas, dėl ypatingo pastabumo atsklei-
džiantis sunkiausius nusikaltimus. 
Tarp darbuotojų Džeinas garsėja 
atsainiu požiūriu į darbo taisykles 
ir garsenybės praeitimi - kadaise jis 
buvo žinomas TV aiškiaregis. 

TV3
19.30

BTV
0.25

rekomenduoja

LnK
22.10
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6.30 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

7.55 „Mūšis dėl Baltijos 
jūros“.

8.55 „Penktoji pavara“.
9.50 Dokumentinis f. 

„Nacionalinė 
Geografija. Iššūkis 
pelkėje“.

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 Atsargiai - moterys!
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo f. „Laikro-

dinis mechanizmas“.
23.30 TV serialas 

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

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

6.45 Programa.
6.49 TV parduotuvė.
7.05 Žinios.
7.35 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose  
A.Gilytė-Akromė 
(N-7).

8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Anna German“ 

(N-7).
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 Gyvenu čia.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Žinios.
13.05 Mūsų miškai.
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55, 15.05 „Iššūkis“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 Gamink sveikiau!
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.30 Krepšinio karštligė.
18.35 Dar pažiūrėsim.
19.20 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Mama detektyvė“.
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.00, 3.10 Drama 

„Vidurnakčio vaikai“ 
(N-7).

2.00, 5.35 Reporteris.
2.25, 6.00 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.05 Brolių Grimų pasa-
kos. 19 s. „Pelenė“.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Agata Kristi. 

„Pelėkautai“. 1, 2 d.
15.40 M.K.Čiurlionis. 

„Vasara“.
15.55 ...formatas. 

Poetė Tautvydė 
Marcinkevičiūtė.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Romansų grožio 

pakerėtos. 
19.45 Kaukazo legendos.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 6“.
21.00 Vasaros MEDIA studija. 
21.40 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Edgaras 
Montvidas ir 
Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. 

22.20 DW naujienos rusų 
kalba.

22.30 Fantastinė komedija 
„Ateiviai 2. Laiko 
koridoriai“.

0.30 Panorama. 
1.30 Dabar pasaulyje.

6.20 Dienos programa.
6.25 „Karadajus“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Turkiški 

skanėstai.
11.30 Gordono 

Ramzio virtuvės 
pamokos.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Penki ingredientai.
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 Veiksmo 

komedija „Rizikinga 
erzinti diedukus“ 
(N-7).

23.10 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

0.15 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.10 „Dūmas“ (N-14).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės.
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 Džeimio Oliverio 

patiekalai  
per pusvalandį.

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 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

23.10 Siaubo f. „Derlinga 
žemė“ (S).

1.05 „Tėvynė“ (N-14).
2.05 „24 valandos“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

10.00 „Trauma“ (N-7).
11.00 „Komanda Č“ 

(N-7).
12.00 „Laukinės 

gamtos  
ginklai“.

13.00 Miestų 
skoniai.

13.30 „Tėvai už borto“.
14.15 Klaipėdos 

savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga.

14.45 Karštos senos 
sėdynės.

15.15 „Įvaikis“.
16.55 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai.

17.25 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

(N-7).
20.00, 23.25 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Priedangoje“ 

(N-7).
21.30 Kino 

akademija.  
„Medis“ (N-7).

23.55 „Širdies muzika“.

 18.30  Romansų grožio 
 pakerėtos

 21.30  Nuoga tiesa 23.30  „Detektyvė 
 Džonson“

 10.00  „Trauma“  17.00  „Kobra 11“ 17.40  „Ugnis ir Ledas“ 

TV PROGRAMArugsėjo 7 d. 

 NTV Mir
6.00 Rytas per NTV. 7.10 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 „Ei-
gulys“. 9.05 „Rytas su Julija Vysockaja“. 10.25 
„Aukštas“. 11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 
13“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisie-
kusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 15.00 „Maskva. 
Trys stotys 8“. 16.25 Gaminame su A.Zyminu. 
17.00 „Specialus būrys“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 
21.40 „Pakrantės apsauga“. 23.40 „Dienos 
anatomija“. 0.20 „Sindbado klajonės“.

 TV PoloNia
8.05, 20.25 Prie Nemuno. 8.25, 2.15 „Stebuklin-
gas medis“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 22.50 Polonija užsienyje. 12.05 Šokantis su 
gamta. 12.35 Kultūringieji PL. 13.30, 18.50, 21.45, 
2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Se-
kretoriaus lobis“. 14.25 „Ranča“. 15.25 TV teatras: 
spektaklis „Vilkai naktyje“. 17.25 Kultūros laida. 
17.55, 0.45 „Viskas prieš mus“. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55 Gyvenimo menas. 19.25 „Naszaarmia.
pl“. 19.55 „Sekretoriaus lobis“. 20.45 Labanaktu-
kas. 21.00 Žinios. 21.55 „Prie užliejamos pievos“. 
23.05 Polonija 24. 23.35 Sveika, Polonija. 0.40 
T.Lisas gyvai. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.00 „Sandoris“. 8.00 „Sutrikusi mafija“. 9.50 
„Mobilusis“. 11.30 „Romeo ir Džiuljeta“. 13.30 
„King Kongas“. 16.40 „Sandoris“. 18.20 „Filo-
mena“. 20.00 „Anglų kalbos mokytoja“. 21.30 
„Šilkas“. 23.20 „Brangioji pakeleivė“. 

  DiscoVery 
7.00 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00 Kaip tai paga-
minta? 8.15 Nemėginkite pakartoti. 9.10, 18.10 
Karai dėl bagažo. 9.40, 18.40 Sandėlių me-
džiotojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 10.55, 
14.30, 23.00 Išgyventi kartu. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 Iliu-
zionistas. 20.30 Kaip tai veikia? 21.00 Ledynų 
auksas. 22.00 Nuogi ir išgąsdinti. 24.00 Sala. 

 TraVel
10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00 Neįprastos 
jachtos. 12.00 Pilių paslaptys. 13.00 Naujo būsto 
paieška. Granada; Chako. 14.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 14.30 Turto gelbėtojai. 16.00 Karai 
dėl bagažo. 17.00, 24.00 Geriausias PAR šašlyko 
meistras. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
19.00 Naujo būsto paieška. 21.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. PAR. 22.00 Varžovai kelyje. 
23.00 Neįprastas Amerikos maistas. Torontas. 

 aNiMal PlaNeT
7.00 Iškviečiamas tramdytojas. 7.25 Darbas 
meistro bijo. 8.15, 21.05, 1.40 Rykliai. 9.10, 
11.55, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 11.00 Laukinė 
katė. 12.50, 16.30, 5.49 Gyvenimas laisvėje. 
13.45 Upių pabaisos. 14.40, 19.15, 23.50, 
3.25 Aligatorių tramdytojai. 17.25 Rykliai. 
18.20, 22.00, 2.35 Dideli ir baisūs. 22.55, 4.15 
D.Monaganas ir laukinės būtybės. 6.36 Iškvie-
čiamas tramdytojas. 

 sPorT1
7.00, 19.00 Futbolo dievai. Raul. 7.30, 19.25 
Futbolo dievai. Ronaldo. 8.00 „Kelias į viršū-
nę“. NBA krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ -  
Klyvlendo „Cavaliers“. Finalas. 4 susitikimas. 10.30, 
22.30 KOK World series. Bušido kovos. 12.00 
„Sportinio pokerio Premier lyga“. Pramoginis TV 
šou. 13.00, 15.00, 21.00 Už Lietuvą! Balticbet ver-
diktas. 13.15 Rusijos „Premier league“. „Zenit“ - 
„Arsenal“. 15.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - „Valencia Basket „. Pus-
finalis. 17.00, 1.00 ATP 250 BRD Nastase Tiriac 
Trophy. Vyrų tenisas. Grigor Dimitrov - Lukas 
Rosol. Finalas. 2014 m. 19.50, 21.15 NBA krepši-
nio lyga. Ouklendo „Warriors“ - Klyvlendo „Cava-
liers“. Finalas. 4 susitikimas. 2015-06-12. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar 500 mylių lenktynės. 11.30 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 12.25 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 12.55 Kalnų dvira-
čiai. Pasaulio čempionatas. 14.25 Motospor-
tas. Žiedinių lenktynių apžvalga. 15.25 Krep-
šinis. Europos čempionatas. Lietuva - Belgija. 
Tiesioginė transliacija. 17.30 Motosportas. 
Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 18.25 
Krepšinis. Europos čempionatas. Čekija - La-
tvija. Tiesioginė transliacija. 20.30 Boksas. Flo-
ydas Mayweatheris - Manny Pacquiao. 21.55 
Krepšinis. Europos čempionatas. Prancūzija -  
Lenkija. Tiesioginė transliacija. 24.00 Krep-
šinis. Europos čempionatas. Ukraina - Estija. 
1.50 Kalnų dviračiai. Pasaulio čempionatas. 
5.10 Krepšinis. Europos čempionatas. Lietuva - 
Belgija. 

 eurosPorT
8.00, 10.45, 13.00 Tenisas. „US Open“. 10.00, 
15.15 Motosportas. Savaitgalio apžvalga. 10.15 
Motosportas. „Formula Renault 3.5 Series“. 
12.00, 15.45 Dviračių sportas „Vuelta a Es-
pana“. 15.30 Sporto linksmybės. 19.00-6.30 
Tenisas. „US Open“. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 8.55  Dainuok mano 
 dainą

 14.55  „Iššūkis“  19.30  Pagauk kampą 13.30  Klauskite daktaro 17.15  Yra, kaip yra  20.00  Prieš srovę 

 TV8
8.00 TV Pagalba. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Meilės 
vasara“. 13.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00 
„Laukinukė“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Nemylimi“. 18.00 
„Privati praktika“. 19.00 „Laukinukė“. 20.00 La-
banakt, vaikučiai. 21.00 „Meilė užgimsta“. 22.40 
„Privati praktika“. 23.40 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Pagalbos 
skambutis. 11.15 Nuo... Iki. 11.55, 16.20 KK2. 
12.30 Yra, kaip yra. 13.40, 15.25, 21.00 Dviračio 
šou. 14.10 Yra, kaip yra. 15.50 Ne vienas kelyje. 
17.00, 22.00 Info diena. 19.00 Info verslas. 19.30 
Info interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pa-
saulis. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.10 Gyvenk 
sveikai! 11.25, 12.20 „Geriau nebūna“. 12.00, 15.00 
Naujienos. 13.35 Kartu su visais. 14.40, 15.20 Vy-
riška/Moteriška. 16.00, 3.25 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.05 „Geriau nebūna“. 23.10 Vakaras su Urgantu. 

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.40 
Kviestinė vakarienė. 8.30 Rusiškas vairavimas. 
9.30 Žiūrėti visiems! 10.25 Slaptosios teritorijos. 
11.20 Jūrmala. Juoko festivalis. 13.00 „Belka ir 
Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.45 Gyva tema. 
14.35 Nemeluok man! 15.35 „Likimo žiedai“. 
16.35 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 17.35 
„Kariai 16“. 18.30 Rusiškas vairavimas. 19.25 
Nemeluok man! 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.20 
Pasverti ir laimingi 3 (su subtitrais). 23.50 „Ka-
riai 10“. 0.35 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10 „Eigulys“. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 „Eigulys“. 
9.05 „Rytas su Julija Vysockaja“. 10.25 „Aukš-
tas“. 11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 15.00 „Maskva. Trys stotys 
8“. 16.25 Valgome namie! 17.00 „Specialus 
būrys“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Su-
daužytų žibintų gatvės 14“. 21.40 „Pakran-
tės apsauga“. 23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 
„Sindbado klajonės“. 2.15 „Garbės kodeksas 
6“. 4.10 „Kulinarinė dvikova“ su D.Nazarovu. 
5.00 Kalbame ir rodome. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Istorijos aktualijos. 
8.25, 2.15 „Lešnevskių šeima“. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 
18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Sekretoriaus lobis“. 
14.25 „Raganos“. 15.20 T.Lisas gyvai. 16.15, 
6.55 Klajūno užrašai. 16.25 Astronariumas. 
16.55 10-oji Vudstoko stotelė - „Woodstock 
2004“. „Hey“ koncertas. 17.55, 1.45 „Viskas 
prieš mus“. 18.30 TV ekspresas. 18.52 Peiliu 
ir šakute. 19.00 Sveikatos ir grožio alchemija. 
19.20 Lenkijos reporteris. 20.25 Istorija tau - 
atmintis.pl. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas 
Mateušas“. 0.40 Dokumentinis f. 2.45 Anima-
cinis f. 6.40 Prie Nemuno. 

 TV1000
6.00 „Sutrikusi mafija“. 8.00 „Brangioji pake-
leivė“. 9.50 „Pažadas“. 11.30 „Bėgiai ir ryšiai“. 
13.10 „Sparnuoti padarai“. 14.50 „Gėlėti sa-
pnai“. 17.00 „Anglų kalbos mokytoja“. 18.30 „Ir 
čia priėjo Poli“. 20.00 „Džuli ir Džulija“. 22.00 
„Žmonių vaikai“. 24.00 „Nepaprasta kelionė“. 
2.00 „Rizikos riba“. 4.00 „Visiška tamsa“. 

 DIscoVERy 
7.00, 20.30 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00, 6.10 
Kaip tai pagaminta? 8.15 Nemėginkite pakar-
toti. 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 Penktoji pavara. 21.00, 2.50 Su-
kaustyti. 22.00, 3.40 Sala. 23.00, 4.30 Aliaska: 
šeima iš miško. 24.00, 5.20 Forsažas. 1.00 
Gatvės lenktynės. 1.55 Siaubo akimirkos. 6.35 
Kaip tai veikia? 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Šveicarija. 8.00 
Naujo būsto paieška. Bogota; Velykų sala; 
Kroatija; Vokietija. 10.00, 15.00 Statybos Alias-
koje. 11.00 Neįprastos jachtos. 12.00 Pilių 
paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieška. Bogota; 
Velykų sala. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
14.30 Turto gelbėtojai. 16.00 Karai dėl bagažo. 
17.00, 24.00 Geriausias PAR šašlyko meistras. 
18.00 Neįprastas Amerikos maistas. Virdži-
nija. 19.00 Naujo būsto paieška. Kosta Rika; 
Utrechtas; Australija; Italija. 21.00 Neįprastas 
maistas. Barselona; Miunchenas. 22.00 Karštos 
kelionės. Turkija. 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Virdžinija. 1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria.
12.00 Pavojingi aukštakul-

niai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30  „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30  „Kerštinga meilė“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“.
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Vokietija - Turkija. 
Vaizdo įrašas.

0.10 Europos vyrų krep-
šinio čempio natas. 
Kroatija - Makedonija. 
Vaizdo įrašas.

1.50 TV serialas „Ryšys“ 
(1) (N-7).

2.40 TV serialas 
„Naujokė“ (N-7).

3.10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.

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

reindžeris“ (N-7).
8.50 Romantinė komedija 

„Pametę galvas Las 
Vegase“ (N-7).

10.55 Nuotykių f. „Knygų 
valdovas“.

12.25 Pričiupom! (N-7).
12.50 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
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. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Pagalbos skambutis.
21.00 „Visi vyrai - kiau-

lės...“ (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Veiksmo trileris 

„Jokių stabdžių!“
0.15 TV serialas 

„Dalasas“ (N-7).
1.10 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
2.05 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas 12“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Mūsų gyvūnai.
11.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.30 „Britės, džihado nuo-

takos“ (subtitruota).
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40  „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
17.05 „Berlyno policija“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Emigrantai.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Europos futbolo čem-

pionato atrankos 
rung tynės. Lietuva -  
San Marinas. Pertrau-
koje - Trumposios 
žinios.

23.40 Trumposios žinios.
23.45 Europos futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynių apžvalga.

0.20 Trumposios žinios.

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 patikrini-
mas“ (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 Atsargiai - moterys!
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė komedija 

„Jaunatviškas maiš-
tas“ (N-14).

23.15 TV serialas 
„Detektyvė Džonson“.

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

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

2.10 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.35 Nuoga tiesa.
8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Anna German“.
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 „Klounas“.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Žinios.
12.50, 13.05 „Moterų dak-

taras“ (N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Iššūkis“ (N-7).
15.05 „Iššūkis“ (tęs.).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Šiandien kimba.
17.20 Gamink sveikiau!
18.00 Reporteris. Orai.
18.30 Krepšinio karštligė.
18.35 Dar pažiūrėsim.
19.20 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Mama detektyvė“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.00, 1.55 Siaubo f. 

„Vaiduoklių namai“ (S).
0.40, 5.35 Reporteris.
1.10, 4.50, 6.00 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

3.10 „Genijai iš prigimties“.
3.40 „Išgyventi Afrikoje“.
4.05 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
12.30 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
13.15 Lietuvių dokumenti-

ka. „Prisilietimai“.
14.10 Poeto Pauliaus Širvio 

95-mečiui. Dainuojam 
Paulių Širvį. 2007.

15.15 Paulius Širvys. 
„Aš beržas“. 

15.40 Liaudies dainas 
atlieka V.Noreika.

15.55 ...formatas. Poetas 
Gintaras Patackas.

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 Kelias į namus. 

Edgaras Montvidas.
21.30 Istorijos detektyvai. .
22.20 DW naujienos rusų 

kalba.
22.30 „Žana d’Ark“ (N-14).
1.00 Panorama. 
2.00 Dabar pasaulyje.
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 17.30  Miestų skoniai 9.00  Tavo augintinis 20.00  „Mentalistė“ 

 AnimAl PlAnet
7.00 Iškviečiamas tramdytojas. 7.25, 11.00 Lau-
kinė katė. 8.15, 17.25 Rykliai. 9.10, 11.55, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 0.45 
Akvariumų verslas. 12.50, 16.30, 5.49 Gyvenimas 
laisvėje. 13.45 Dideli ir baisūs. 14.40, 23.50, 1.15, 
3.25 Aligatorių tramdytojai. 18.20, 22.00, 2.35 
Zoltanas. 21.05, 1.40 Ryklių alėja. 22.55, 4.15 
Liūno broliai. 6.36 Iškviečiamas tramdytojas. 

 SPort1
 7.00 „Sportinio pokerio Premier lyga“. Pramo-
ginis TV šou. 8.00 „Kelias į viršūnę“. Rusijos 
„Premier league“. „Terek“ - „Zenit“. 2015-04-
08. 10.00, 22.10 Boksas. Profesionalų kovos. 
12.00 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 12.50, 
4.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Heerenveen“ 
- „AFC Ajax“. 2015-03-15. 14.40, 1.45 NBA 
krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ - Klyvlen-
do „Cavaliers“. Finalas. 4 susitikimas. 2015-
06-12. 17.00, 19.00, 21.00 Už Lietuvą! Balticbet 
verdiktas. 17.15, 24.00 ATP 250 Atlanta. Vyrų 
tenisas. John Isner - Ričardas Berankis. 2015 
m. 19.15, 21.15 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. Pramoginis TV šou. 20.00 „Kelias į viršū-
nę“. Rusijos „Premier league“. „Terek“ - „Zenit“. 
2015-04-08. 6.05 „M1 Iššūkis“. Pasaulio ko-
manda - Ispanija. Kovinis sportas. 

 ViASAt SPort BAltic
 7.00 Krepšinis. Europos čempionatas. Čekija - 
Latvija. 8.50 Krepšinis. Europos čempiona-
tas. Ukraina - Estija. 10.40 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Prancūzija - Lenkija. 12.30 Moto-
sportas. Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 
13.25 Ledo ritulys. KHL. „Medveščak“ - Rygos 
„Dinamo“. 15.25 Ledo ritulys. KHL. „Metal-
lurg“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 
18.10 Futbolas. Anglijos Premier lygos žur-
nalas. 18.40 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Vokietija - Turkija. Tiesioginė transliacija. 20.55 
Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apž-
valga. 21.55 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Ispanija - Italija. Tiesioginė transliacija. 24.00 
Krepšinis. Europos čempionatas. Kroatija - Ma-
kedonija. 1.50 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - 
Rygos „Dinamo“. 3.50 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lygos apžvalga. 5.10 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Vokietija - Turkija. 

 euroSPort
8.00 Tenisas. „US Open“. 11.00 Futbolas. 
Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 11.30 
„Formulė-3“. FIA Europos čempionatas. 12.00 
Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“. 13.00 
Sporto linksmybės. 14.00-6.30 Tenisas. „US 
Open“. 

6.20 Dienos programa.
6.25 „Karadajus“ 

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

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Turkiški 

skanėstai.
11.30 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Penki 

ingredientai.
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 Trileris 

„Apokalipsės  
pranašai“ (N-14).

22.45 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

23.50 „Visa menanti“ 
(N-7).

0.45 „Dūmas“ (N-14).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „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 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 Veiksmo f. 

„Nešvarus  
žaidimas“  
(N-14).

23.50 „Nepatikimi 
kaimynai“  
(N-14).

1.25 „24 valandos“ 
(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“.

12.45 „Trauma“ 
(N-7).

13.45 „Pasaulis 
pro traukinio  
langą“.

14.45 „Laukinės 
gamtos ginklai“.

15.45 „Širdies 
muzika“.

17.30 Miestų skoniai.
18.00 „Priedangoje“ 

(N-7).
19.00 „Komanda Č“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Reidas. 

Eismo įvykių  
kronika.

21.00 „Transporteris“ 
(N-14).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

23.30 „Lelijos“ (N-7).

„JoKiŲ StABDŽiŲ!“
Veiksmo trileris. Vokietija. 2008.
Režisierius A.Zandas.
Vaidina E.Kehil, E.V.Volker, A.Barlijė.

Keturiems Vokietijoje gyvenantiems draugams - Ketei, Maikui, Nikolei 
ir Erikui - greitis yra gyvenimo būdas ir vienintelis kelias patirti tikrą gy-
venimo skonį. Tačiau greitis turi savo kainą, neretai didesnę nei pinigai 
už laimėtas ar pralaimėtas varžybas. Kartais lenktynininkams tenka su-
mokėti krauju, paaukoti svajones ar netgi gyvybę...

lnK
22.10

„DeteKtYVĖ DŽonSon“
tV 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 pa-
reigūnė, vadovaujanti šio didmiesčio 
policijos Ypač sunkių nusikaltimų 
skyriui. Jos tiriamos bylos išskirtinės, 
o nusikaltėliai neprognozuojami.BtV

23.15

„nePAtiKimi KAimYnAi“
trileris. JAV, Jungtinė Karalystė, 
Švedija. 2014.
Režisierius H.R.Gensas.
Vaidina Dž.Frenkas, K.Hadson, 
T.Vilkinsonas.

Amerikiečių pora Tomas ir Ana Rai-
tai bando kurti bendrą šeimyninį 
gyvenimą Londone. Pora reno-
vuoja šeimos namą ir dėl išlaidų 
įklimpsta į skolas. tV6

23.50

„meilĖ uŽGimStA“
melodrama. JAV. 2011.
Režisierius D.S.Kasas vyresn.
Vaidina V.Braunas, Dž.Mond, 
E.Meviti.

Klarkas svajoja pamatyti pasaulį ir 
nukeliauti į tolimiausius kraštus, kol 
vieną dieną kartu su draugu įsivelia 
į muštynes vietos kavinėje. Vietos 
šerifo verdiktas aiškus: laikinieji vie-
šieji darbai. Taip vaikinas atsiranda 
didelėje fermoje.tV8

21.00

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria.
12.00 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 „Kerštinga meilė“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva (N-7).
21.00 TV3 vakaro žinios. 
21.15 Tiesiai iš EuroBasket 

2015.
21.30 Europos vyrų krepšinio 

čempionatas. Estija - 
Lietuva. Tiesioginė 
transliacija iš Rygos.

22.10 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2015.

23.20 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.

23.30 Vikingų loto.
23.35 Europos vyrų krepšinio 

čempionatas. Turkija - 
Serbija. Vaizdo įrašas.

1.15 „Ryšys“ (N-7).
2.10 „Naujokė“ (N-7).

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

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

8.55 24 valandos (N-7).
10.05 Yra, kaip yra (N-7).
11.15 Tikras gyvenimas: 

„Lėlė“.
12.15 Tikras gyvenimas: 

„Don Žuano  
vestuvės“.

13.15 Animacinis f. 
„Keista šeimynėlė“.

13.40 Animacinis f. 
„Kung Fu Panda“.

14.05 TV serialas 
„Ponia Dila“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Su cinkeliu (N-7).
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.10 Drama 

„Kelias į žvaigždes“ 
(N-14).

0.25 „Dalasas“ (N-7).
1.20 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
2.15 „Mentalistas“ 

(N-7).

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

Reksas 12“ (N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
11.35 Emigrantai.
12.30 „Vaiva. Gyvenimas 

už lango“. 
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija“ (N-7).
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Gyvenimas.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dėmesio pakrašty.
0.30 „Berlyno policija“ (N-7).
1.20 Trumposios žinios.
1.25 Klauskite daktaro.
1.50 Trumposios žinios.
1.55 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.

   

Trečiadienis

„RYŠYS“
Mistinė draMa. JAV. 2013.
Režisierius T.Kringas.
Vaidina K.Saterlandas, D.Mazuzas, L.Hasas.

Martinas Bomas - našlys, vienišas nebylio autizmu sergančio berniuko 
tėvas. Jis suvokia, kad jo sūnus Džeikas turi neįprastą gabumą susieti 
ir numatyti, regis, nieko bendro neturinčius įvykius. Džeikas niekada 
nekalbėjo, tačiau visad žavėjosi skaičiais ir jų kombinacijomis. Martinas 
ima suprasti - sūnus su juo gali bendrauti tik per skaičius.

rekomenduoja

TV3
1.15

 „PROKURORŲ  
PATIKRINIMAS“
KriMinalinis serialas. Rusija. 2011.
Režisierius I.Romaščenka.
Vaidina P.Iljinas, D.Belonogovas,
M.Kondratjevas.

Jeigu byla nepagrįstai nutrauk-
ta, nuteistas nekaltas, ir tam yra 
nepaneigiamų faktų, o tikrasis 
nusikaltėlis lieka laisvėje; paro-
dymai buvo išgauti spaudimu ar 
nebuvo surinkti visi įkalčiai - visa 
tai suteikia dingstį imtis prokurorų 
patikrinimo. Dauguma istorijų - iš 
realios juridinės praktikos.

„IŠSIGELBĖJIMO 
BULVARAS“
KoMedija. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Ratlifas.
Vaidina P.Brosnanas, Dž.Koneli, 
M.Tomei.

Tikėjimą iš naujo atradęs Karlas 
lanko Trečiojo tūkstantmečio baž-
nyčią, kuriai vadovauja charizmatiš-
kas pastorius. Karlui pasitaiko proga 
dalyvauti pastoriaus susitikime su 
profesoriumi ateistu. Abu vyrai savo 
bendruomenėse labai populiarūs. 
Profesorius siūlo pastoriui suvienyti 
jėgas ir išleisti bendrą knygą.

„PRIVATI PRAKTIKA“
tV serialas. JAV. 2008.
Režisierius Š.Raimzas.
Vaidina K.Volš, P.Adelsteinas, 
K.Strikland.

Gydytoja Edison tikrai neliks be 
dėmesio. Pirmiausia ją bandys už-
kariauti policininkas Kevinas, o vė-
liau - chirurgas Nojus. Deja, šis ją 
labai nuvils nuslėpdamas tam tikrus 
faktus apie savo gyvenimą. Žiūrovai 
pamatys ir vėjavaikį Edison brolį 
Arčerį, kuriam iškils didelis pavojus.

BTV
0.55

TV6
23.50

TV8
23.10

 TV8
8.00 TV Pagalba. 9.45 „Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė“. 10.15 Senoji animacija. 11.15 „Meilė 
užgimsta“. 13.00, 16.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 14.00 „Laukinukė“. 15.00 Gydytojai. 17.00 
„Nemylimi“. 18.00, 23.10 „Privati praktika“. 19.00 
„Laukinukė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
„Visos upės teka“. 0.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Valanda su 
Rūta. 11.55 KK2. 12.30, 14.10 Yra, kaip yra. 13.40, 
15.25, 21.00 Dviračio šou. 15.55 „Patobulinti 
automobiliai“. 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
6.10, 23.45 „EURONEWS“. 6.40, 9.00, 12.00, 
15.00 Naujienos. 6.45 „Fiksikai“. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 9.55 Gyvenk sveikai! 11.15, 12.20 „Geriau 
nebūna“. 13.35 Kartu su visais. 14.30, 15.20 Vy-
riška/Moteriška. 15.55, 4.10 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.55 Susituokime. 19.00 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.05 „Geriau nebūna“. 23.10 Vakaras su Urgantu. 
0.20 Nakties naujienos. 0.35 „Didžioji pertrauka“.  

 REN
7.25 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.50 Kviestinė vakarienė. 8.40 „Kariai 10“. 9.30 
Žiūrėti visiems! 10.20 Pasverti ir laimingi 3 (su 
subtitrais). 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šei-
mynėlė“. 13.45 Žiūrėti visiems! 14.45 Nemeluok 
man! 15.35 Pasverti ir laimingi 3. 16.40 Pasau-
lio paslaptys su A.Čapman. 17.35 „Kariai 16“. 
18.30 Pažink mūsiškius! 19.25 Nemeluok man! 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.05 „45 sekundės 
iki amžinybės“. 22.00 „Velnio paveldėtojai“. 
23.00 „Ateiviai iš praeities“. 23.50 „Kariai 10“. 
0.35 Žiūrėti visiems! 

 NTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10 „Eigulys“. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 „Eigulys“. 
9.05 „Rytas su Julija Vysockaja“. 10.25 „Aukš-
tas“. 11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 15.00 „Maskva. Trys stotys 8“. 
16.25 Medicinos paslaptys. 17.00 „Specialus 
būrys“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Sudau-
žytų žibintų gatvės 14“. 21.40 „Pakrantės apsau-
ga“. 23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 „Sindbado 
klajonės“. 2.15 „Garbės kodeksas 6“. 4.05 Buto 
klausimas. 5.00 Kalbame ir rodome. 

 23.25  „Šlovės dienos“ 21.30   Europos vyrų 
     krepšinio čempionatas

 21.00   „Visi vyrai -
  kiaulės...“
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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 Mistinės istorijos.
10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 TV serialas „Proku-

rorų patikrinimas“ 
(N-7).

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

13.50 Mano virtuvė 
geriausia.

14.50 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
20.25 Atsargiai - moterys!
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė drama 

„Prieš saulėlydį“ 
(N-7).

23.05 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

24.00 „Mentalistas“ (N-7).
0.55 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
2.00 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.35 Patriotai.
8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Anna German“ (N-7).
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 

„Klounas“ (N-7).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Žinios.
12.50 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
14.05 „Tigrų sala“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Iššūkis“ (N-7).
15.05 „Iššūkis“ (tęs.) 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.20 „Gamink sveikiau!“
18.00 Reporteris. Orai.
18.30 Krepšinio karštligė.
18.35 Dar pažiūrėsim.
19.20 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Mama detektyvė“.
21.30 Pasaulis X. 

„Paslaptingas paukš-
čių pasaulis“ (N-7).

22.30 Reporteris. Orai.
23.00, 2.25 Komedija 

„Amerikietiškos 
pagirios. Laukinis 
vakarėlis“ (S).

1.10, 5.35 Reporteris.
1.40, 4.50, 6.00 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
12.15 DW naujienos 

rusų kalba.
12.25 Istorijos detektyvai. 
13.15 „Lietuva. Vėl laisva. 

Trilogija“. 3 filmas.
14.15 Bronius Kutavičius. 

Opera „Lokys“. 2000 m.
15.55 ...formatas. Poetas 

Romas Daugirdas.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Trembita.
18.45 Edgaras Montvidas ir 

Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. 
Dir. G.Rinkevičius.

19.35 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 6“.

21.00 Kultūros savanoriai.
21.30 Linija, spalva, forma.
22.20 DW naujienos rusų 

kalba.
22.30 Elito kinas. Trileris 

„Naktinis traukinys į 
Lisaboną“ (N-14).

0.20 Pianistas R.Kontrimas.
0.30 Panorama.
1.30 Dabar pasaulyje.

6.25 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Dreikas 

ir Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
11.35 „Žiedų ritmai“.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Penki ingredientai.
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. 
Ištikimybė iki  
mirties“  
(N-14).

23.10 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

0.15 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.10 „Dūmas“ 
(N-14).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės.
9.00 Adrenalinas.
9.30 „Kobra 11“

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „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 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 Veiksmo f. 

„Nindzė“ (N-14).
23.50 Komedija 

„Išsigelbėjimo  
bulvaras“  
(N-14).

1.30 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

10.00 „Priedangoje“ 
(N-7).

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „7 dienos ir naktys 
su Marilyn Monroe“ 
(N-7).

13.45 „Komisaras 
Manara 2“ (N-7).

14.45 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

15.15 „Žodžių magija: 
J.K.Rowling  
istorija“.

16.50 „Piktoji planeta“.
17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 „Pasaulis pro 

traukinio langą“.
19.00 „Komanda Č“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
21.00 „Rosso San 

Valentino“  
(N-7).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Transporteris“ 
(N-14).

0.25 „Priedangoje“ 
(N-7).

TV PROGRAMArugsėjo 9 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Ekumeninė laida. 
8.25, 2.15 „Iškyla-pabėgimas“. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 
18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Sekretoriaus lobis“. 
14.25 „Prie užliejamos pievos“. 15.25 Doku-
mentinis f. 16.30 Kaip tai veikia? Kaip veikia 
zoologijos sodas. 17.00 Humoro ir satyros 
vakarai Lidzbarke - 2014. 17.55, 1.45 „Viskas 
prieš mus“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Okrasa 
laužo taisykles. 19.25 Rytų studija. 20.25, 6.40 
„Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Gyvenimo 
egzaminas“. 0.40 Paprastai. 1.25 „Notacijos. 
E.Baranovskis. Varšuvos sukilimas“. 2.45 Ani-
macinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
6.00 „Nepaprasta kelionė“. 7.50 „Bėgiai ir ry-
šiai“. 9.30 „Pamišęs dėl tavęs“. 11.00 „Tuštybių 
mugė“. 13.20 „Filomena“. 15.00 „Ir čia priėjo 
Poli“. 16.30 „Džuli ir Džulija“. 18.30 „Pamišęs 
dėl tavęs“. 20.00 „Išgyvens tik mylintys“. 22.00 
„Rizikos riba“. 24.00 „Visiška tamsa“. 2.00 
„Šiaurės šalis“. 4.10 „Domas Hemingvėjus“. 

 DiscoVery 
7.00, 20.30 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00, 6.10 
Kaip tai pagaminta? 8.15 Nebandykite pakartoti. 
9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.40, 18.40 San-
dėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 
10.55 Išgyventi kartu. 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 Retro 
automobiliai. 14.30 Inžinerija. 16.20 Miestas. 
21.00, 2.50 Vyrų urvai. 22.00, 3.40 Neįtikėtini 
baseinai. 23.00, 4.30 Baseinų meistrai. 24.00, 
5.20 Moliuskų karai. 1.00 Aliaska: paskutinė 
riba. 1.55 Aš gyvas. 6.35 Kaip tai veikia? 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Pačioje Japonijos 
širdyje. 8.00 Naujo būsto paieška. Kosta Rika; 
Utrechtas; Australija; Ekvadoras. 10.00, 15.00 
Statybos Aliaskoje. 11.00 Neįtikėtinos jachtos. 
12.00 Pilių paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieš-
ka. Kosta Rika; Utrechtas. 14.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 14.30, 22.00 Turto gelbėtojai. 
16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 24.00 Geriausias 
PAR šašlyko meistras. 18.00, 23.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. Klivlendas. 19.00 Naujo 
būsto paieška. Amsterdamas; Ispanija; Mek-
sika. 21.00 Pamiršta ir palaidota. 1.00 Nakties 
programa. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Laukinė katė. 8.15, 17.25 Ryklių alėja. 
9.10, 11.55, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 12.50, 16.30, 5.49 
Gyvenimas laisvėje. 13.45 Zoltanas. 14.40, 19.15, 
23.50, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 18.20, 22.00, 
2.35 Gyvačių medžiotoja. 21.05, 1.40 Rykliai. 
22.55, 4.15 Ieškant sniego žmogaus.

 sPorT1
7.00, 19.15 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 8.00 
„Kelias į viršūnę“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - „Valencia Basket“. Pusfina-
lis. 9.45, 22.10 KOK World series. Bušido kovos. 
12.00 Futbolo dievai. Raul. 12.30 Futbolo dievai. 
Ronaldo. 13.00 „Eurocup“ krepšinio lyga. Stam-
bulo „Besiktas“ - Klaipėdos „Neptūnas“.  14.50 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - 
„Unicaja“. 16.30 Futbolo klubų karaliai. „AC Milan“. 
17.00, 19.00, 21.00 Už Lietuvą! Balticbet verdiktas. 
17.15, 0.15 ATP 250 Atlanta. Vyrų tenisas. John 
Isner - Marcos Baghdatis. Finalas. 2015 m. 19.40 
Čempionai LT. Vasaros futbolo lyga. 20.10, 21.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ 
- „Valencia Basket“. Pusfinalis. 2015-06-04. 2.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - 
„Unicaja“. 4.00 „Eurocup“ krepšinio lyga. Stambulo 
„Besiktas“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 2015-01-28. 

 ViasaT sPorT BalTic
 7.00 Krepšinis. Europos čempionatas. Ispanija -
Italija. 8.50 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Kroatija - Makedonija. 10.40 Ledo ritulys. KHL. 
„Metallurg“ - Rygos „Dinamo“. 12.40 Krepši-
nis. Europos čempionatas. Vokietija - Turkija. 
14.30 Boksas. Floydas Mayweatheris - Manny 
Pacquiao. 15.55 Krepšinis. Europos čempiona-
tas. Graikija - Slovėnija. Tiesioginė transliacija. 
18.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apž-
valga. 18.25 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Latvija - Ukraina. Tiesioginė transliacija. 20.30 
„Formulė-1“. Italijos GP lenktynių apžvalga. 
21.25 Krepšinis. Europos čempionatas. Estija -
Lietuva. Tiesioginė transliacija. 23.30 Krepši-
nis. Europos čempionatas. Rusija - Prancūzija. 
1.20 Krepšinis. Europos čempionatas. Turkija -
Serbija. 3.10 „Trans World Sport“ žurnalas. 
5.10 Krepšinis. Europos čempionatas. Graikija -
Slovėnija. 

 eurosPorT
8.00, 13.00 Tenisas. „US Open“. 11.30 Futbo-
las. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 12.00 
Motosportas. „Blancpain Sprint Series“. 12.30 
Motosportas. „World Series by Renault“. 15.45 
Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“. 19.00-6.30 
Tenisas. US Open. 

 18.00  Dabar pasaulyje 12.50  „Moterų daktaras“ 12.50   „Muchtaro 
   sugrįžimas“

 13.45   „Komisaras 
   Manara 2“

 16.00  „Mastrichto 
   policija“

 15.40   „Visa menanti“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 8.55  „Žurovas. 
  Šabo gojus“

 14.05  „Tigrų sala“  13.15   Kelias į namus. 
Edgaras Montvidas.

 20.10  Dėmesio pakrašty 11.15   Tikras gyvenimas 21.30  Europos vyrų
    krepšinio čempionatas

 TV8
7.40 TV Pagalba. 9.20 „Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė“. 9.50 Senoji animacija. 10.50 „Visos upės 
teka“. 13.00, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
14.00 „Laukinukė“. 15.00 Gydytojai. 17.00 „Nemy-
limi“. 18.00, 22.40 „Privati praktika“. 19.00 „Lauki-
nukė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Sutinku“. 
23.45 Pasaulis tavo lėkštėje. 1.50 Padėkime augti. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 15.25, 
21.00 Dviračio šou. 11.05 Autopilotas. 11.35 
„Ufologų pasakojimai“. 12.05 „Svajonių krui-
zai“. 13.05 Valanda su Rūta. 14.20 24 valandos. 
16.00 „Patobulinti automobiliai“. 17.00, 22.00 
Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 23.35 „EURONEWS“. 6.40, 9.00, 12.00, 
15.00 Naujienos. 6.45 „Fiksikai“. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 9.55 Gyvenk sveikai! 11.15, 12.20 „Geriau 
nebūna“. 13.35 Kartu su visais. 14.35, 15.20 Vy-
riška/Moteriška. 16.00, 4.10 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.55 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.05 „Geriau nebūna“. 23.05 Vakaras su Urgantu. 
0.15 Nakties naujienos. 2.35 „Tu ir Aš“. 

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.50 
Kviestinė vakarienė. 8.30 „Kariai 10“. 9.20 Žiūrėti 
visiems! 10.15 „Dievams įsakius“. 11.05 „Likimo 
žiedai“. 12.05 „45 sekundės iki amžinybės“. 13.00 
„Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.50 Žiū-
rėti visiems! 14.45 Nemeluok man! 15.40 „Proto 
šventė“. 16.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
17.25 „Kariai 16“. 18.25 „M ir Ž“. 19.25 Nemeluok 
man! 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.15 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 22.30 „Dievų žūtis“. 
23.05 „Kariai 10“. 23.55 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10 „Eigulys“. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 „Eigulys“. 
9.05 „Rytas su Julija Vysockaja“. 10.25 „Aukš-
tas“. 11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 15.00 „Maskva. Trys stotys 
8“. 16.25 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kro-
nikos“. 17.00 „Specialus būrys“. 18.00 Kalbame 
ir rodome. 19.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 
14“. 21.40 „Pakrantės apsauga“. 23.40 „Dienos 
anatomija“. 0.20 „Sindbado klajonės“. 2.10 
„Garbės kodeksas 6“. 3.55 Sodininkų atsakas. 
5.00 Kalbame ir rodome. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 E-lementorius. 8.25, 
2.15 „Sagalio paslaptis“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 18.45, 
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 „Vilnoteka“. 16.35 Paprastai. 17.35 „Ex 
Libris“. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Maklovičius keliauja. 19.25, 
6.40 „Vaikų namai“. 20.25 Istorija tau - atmintis.
pl. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas 
ir orų prognozė. 21.55, 3.45 „Įpainioti“. 0.40 
„Pitbulis“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.00 „Tuštybių mugė“. 8.15 „Pagauk ir pa-
leisk“. 10.10 „Pažadas“. 11.45 „Pamišęs dėl 
tavęs“. 13.10 „Aš esu Semas“. 15.20 „Pasitikėk 
draugais“. 16.50 „King Kongas“. 20.00 „Domas 
Hemingvėjus“. 21.30 „Šiaurės šalis“. 23.40 
„Mobilusis“. 1.30 „Įsivaizduojamas Dianos 
Arbus paveikslas“. 4.00 „Žmonių vaikai“. 

 DIscoVERy 
7.00, 20.30 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00, 6.10 
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, mote-
ris, gamta. 10.55 Išgyventi kartu. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 1.00 Apgavikai. 
13.35 Tikri tolimųjų reisų vairuotojai. 14.30 
Trojus. 16.20 Iliuzionistas. 22.00, 3.40 San-
dėliai. 23.00, 4.30 Surūdijusi imperija. 24.00, 
5.20 Montuotojai. 1.55 Didysis apgavikas. 6.35 
Kaip tai veikia? 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Delis ir Radžastcha-
nas. 8.00 Naujo būsto paieška. Amsterdamas; 
Ispanija; Londonas. 10.00, 15.00 Statybos 
Aliaskoje. 11.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 
12.00 Pilių paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieš-
ka. Amsterdamas; Ispanija. 14.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 14.30 Turto gelbėtojai. 16.00 Karai 
dėl bagažo. 17.00, 24.00 Geriausias PAR šašly-
ko meistras. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Neįprastas Niujorkas. 19.00 Naujo 
būsto paieška. Briuselis; Šveicarija; Hondūras; 
Švedija. 21.00 Nežinoma ekspedicija. 22.00 
Vaikantis brangenybių. Vietnamo rubinai. 1.00 
Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 „Ponas Jangas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria 

(N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ (N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.15 Tiesiai iš EuroBasket 

2015.
21.30 Europos vyrų krepšinio 

čempionatas. Čekija - 
Lietuva. Tiesioginė 
transliacija iš Rygos.

22.10 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2015.

23.20 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.

23.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Serbija - 
Italija. Vaizdo įrašas.

1.10 „Ryšys“ (N-7).
2.00 „Naujokė“ (N-7).

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

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

8.55 24 valandos (N-7).
10.05 Yra, kaip yra (N-7).
11.15 Tikras gyvenimas: 

„Palikimas“. Šeimų 
dramas pristato 
Dalius Mertinas.

12.15 Tikras gyvenimas: 
„Nuomininkės“.

13.15 Animacinis f. 
„Keista šeimynėlė“.

13.40 Animacinis f. 
„Kung Fu Panda“.

14.05 TV serialas 
„Ponia Dila“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo komedija 

„Meksikietis“  
(N-7).

0.35 „Dalasas“ (N-7).
1.30 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
2.25 Sveikatos ABC 

televitrina.

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

Reksas 12“ (N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Gyvenimas.
12.00 Auksinis protas.
13.15 Klausimėlis.lt.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
17.05 „Berlyno policija“ 

(N-7).
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Specialus tyrimas.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Karinė drama 

„Tamsoje“ (N-14).
23.50 Trumposios žinios.
24.00 Durys atsidaro.
0.30 Dėmesio pakrašty.
0.45 Trumposios žinios.
0.55 „Berlyno policija“ 

(N-7).
1.45 Trumposios žinios.
1.55 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 Gyvenimas.

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

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

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

8.55 „Žurovas. Šabo 
gojus“. I dalis (N-7).

9.50 „Žurovas. Šabo 
gojus“. II dalis (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.50 „Muchtaro 

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

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro sugrįži-

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

(N-7).
20.25 Atsargiai - moterys!
21.00 Farai (N-14).
21.30 Drama 

„Ne tas Čarlis“ 
(N-14).

23.40 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

0.35 „Mentalistas“ (N-7).
1.30 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
2.35 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.35 Pasaulis X. 

„Paslaptingas paukš-
čių pasaulis“ (N-7).

8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Anna German“ (N-7).
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 

„Klounas“ (N-7).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Žinios.
12.50, 13.05 „Moterų 

daktaras“ (N-7).
14.05 „Tigrų sala“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Iššūkis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.20 „Gamink sveikiau!“
18.00 Reporteris. Orai.
18.30 Krepšinio karštligė.
18.35 Dar pažiūrėsim.
19.20 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Mama detektyvė“.
21.30 Nusikaltimas ir 

bausmė. (N-14).
22.30 Reporteris.
23.00, 2.15 Veiksmo f. 

„Bėk“ (N-7).
1.00, 5.35 Reporteris.
1.30, 4.50, 6.00 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

3.45 „Laukinis pasaulis“.
4.05 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
12.15 DW naujienos rusų 

kalba.
12.30 Linija, spalva, forma.
13.15 Kelias į namus. 

Edgaras Montvidas.
13.45 Kultūros savanoriai.
14.15 Pokrovskije kolokola 

2014. Jonas Jurkūnas 
„Iš šio miesto“.

15.05 Trys orkestrai. 
Tūkstančiai džiazo 
muzikos natų. 

15.55 ...formatas. Poetė 
Violeta Palčinskaitė.

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 DW naujienos rusų 

kalba.
22.30 „Žaibo nušviesti“.
0.05 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
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 21.00  „Trauma“ 18.00  „Kaulai“ 11.05   „Mylėk savo sodą“

6.25 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Dreikas 

ir Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.05 „Mylėk savo 

sodą“ (1).
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Penki 

ingredientai.
15.40 „Visa menanti“ 

(1) (N-7).
16.40 „Mano 

gyvenimo  
šviesa“.

17.40 „Ugnis ir Ledas“ 
(N-7).

20.00 „Mentalistė“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės I. 
Mirtis po  
priedanga“  
(N-14).

23.10 „Sekso 
magistrai“  
(1) (N-14).

0.05 „Visa menanti“ 
(1) (N-7).

0.55 „Dūmas“ 
(N-14).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“  
(N-7).

8.00 Nepaprastos 
lenktynės.

9.00 Vienam 
gale kablys.

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „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 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 Veiksmo trileris 

„Profas“ (N-14).
23.55 Komedija 

„Senmergės“  
(N-14).

1.30 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Pasaulis 
pro traukinio 
langą“.

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Širdies muzika“.
13.45 Reidas. 

Eismo įvykių  
kronika.

14.15 „Lelijos“ 
(N-7).

15.20 „Pasimatysime 
rugsėjį“  
(N-7).

17.00 „Laukinės 
gamtos  
ginklai“.

18.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Miestų skoniai.
21.00 „Trauma“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Rosso San 

Valentino“  
(N-7).

„SENMERGĖS“
Komedija. JAV. 2012.
Režisierė L.Hedland.
Vaidina K.Danst, I.Fišer, R.Vilson.

Nepalaužiama karjeristė Rigan stengiasi neparodyti pavydo ir susierzini-
mo, kai jos mokyklos laikų draugė praneša apie būsimas vedybas. Rigan 
informuoja dar dvi buvusias bendramoksles. Prasideda pasiruošimas 
mergvakariui, tačiau su tokia pasiutusių pamergių trijule vestuvės gali ir 
neįvykti. Mergvakaris pernelyg įsisiūbuoja ir įžeista nuotaka palieka vakarėlį.

rekomenduoja

„SUTINKU“
Romantinė Komedija. Kanada. 2015.
Režisierius R.Oliveris.
Vaidina O.Rizer, A.Kapas.

Architektė Džeklin - tarsi įkalinta 
savo vestuvių dienoje. Šią dieną 
ji išgyvena vis iš naujo. Gal toks 
ištęstas laikas yra kaip tik tai, ko 
reikia merginai? Juk svajonių jau-
nikis, gydytojas Piteris, jai pasipiršo 
vos po penkių mėnesių pažinties.

„MEKSIKIETIS“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2001.
Režisierius G.Verbinskis.
Vaidina B.Pitas, Dž.Roberts, 
Dž.Gandolfinis.

Džeris Velbakas dirba mafijai. Še-
fas Bernis Neimanas verčia Džerį 
atlikti paskutinę užduotį. Jis turi 
vykti į Meksiką ir parvežti pistoletą. 
Jo mergina Samanta tam priešta-
rauja, tačiau Džeris vis tiek ryžtasi 
vykdyti užduotį.

„PROFAS“
VeiKsmo tRileRis. JAV. 2012.
Režisierius B.Jakinas.
Vaidina Dž.Stathamas, K.Čan, 
K.Sarandonas.

Mei, kurios atmintyje įrašytas ne-
įkainojamas skaičių kodas, perse-
kioja Triados, Rusijos gangsteriai ir 
korumpuoti Niujorko policininkai. 
Jai į pagalbą ateina buvęs kovų be 
taisyklių meistras.

TV8
21.00

TV6
22.00

LNK
22.10

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Laukinė katė. 8.15, 17.25 Rykliai. 9.10, 
11.55, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 
0.45 Akvariumų verslas. 12.50, 16.30, 5.49 Gyve-
nimas laisvėje. 13.45 Gyvačių medžiotoja. 14.40, 
19.15, 23.50, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 18.20, 
22.00, 2.35 Stambios žuvies medžioklė. 21.05, 1.40 
Nuotaka su žiaunomis. 22.55, 4.15 Man įkando. 

 SPORT1
7.00, 19.15 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
7.30, 19.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
8.00 „Kelias į viršūnę“. Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„PSV Eindhoven“ - „Willem II“. 10.00, 22.05 „M1 
Iššūkis“. Finalas. Kovinis sportas. 11.00, 23.00 „M1 
Iššūkis“. Rusijos „Imperial“ - Pietų Korėja. Kovinis 
sportas. 12.00 Argentinos „Boca Juniors“. 12.40 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 13.00 Rusijos 
„Premier league“. „Arsenal“ - CSKA. 15.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - „Unicaja“. 
16.30, 5.30 Futbolo dievai. Diego Maradona. 17.00, 
19.00, 21.00 Už Lietuvą! Balticbet verdiktas. 17.15, 
24.00 WTA Bad Gastein. Moterų tenisas. Andrea 
Petkovic - Shelby Rogers. Finalas. 2014 m. 20.00, 
21.15 „Kelias į viršūnę“. Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„PSV Eindhoven“ - „Willem II“. 1.45 Rusijos „Premier 
league“. „Arsenal“ - CSKA. 3.45 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - „Unicaja“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.30 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 8.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.30 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 8.55 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 9.55 „Formulė-1“. Italijos 
GP lenktynių apžvalga. 10.55 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Latvija - Ukraina. 12.45 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Turkija - Serbija. 14.35 
Krepšinis. Europos čempionatas. Estija - Lietuva. 
16.25 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“ - Rygos „Dina-
mo“. Tiesioginė transliacija. 18.55 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Latvija - Estija. Tiesioginė 
transliacija. 20.30 „Trans World Sport“ žurnalas. 
21.25 Krepšinis. Europos čempionatas. Čekija - 
Lietuva. Tiesioginė transliacija. 23.30 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Izraelis - Prancūzija. 1.20 
Krepšinis. Europos čempionatas. Serbija - Italija. 
3.10 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių 
apžvalga. 5.10 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Latvija - Estija. 

 EUROSPORT
8.00, 10.30, 13.00 Tenisas. „US Open“. 10.00 
Motosportas. „World Series by Renault“. 12.00, 
15.45 Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“. 
14.30 Motociklai. Didžiosios Britanijos didysis 
prizas. 19.00-6.30 Tenisas. „US Open“. 

TV6
23.55
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 KINAS

Rugsėjo antrąją prasidėjo 72-asis  
Venecijos kino festivalis. Ši kino gurma-
nų šventė vyks iki rugsėjo 12 dienos  
Lido saloje. 

Atidarymo dienai pasirinktas islandų 
režisieriaus Baltazaro Kormakuro (Baltasar 
Kormakur) filmas „Everestas“. Tai bus ir 
pasaulinė filmo, sukurto pagal 1996 metų 
katastrofą, kai per pūgą kalno viršukalnėje 
žuvo 8 žmonės, premjera. 

Venecijos kino festivalio žiuri vadovaus 
dviejų „Oskarų“ laureatas meksikiečių re-
žisierius Alfonsas Kuaronas (Alfonso Cua-
ron).

Italijos aktorė Eliza Sednaui (Elisa Se-
dnaoui), vedusi Venecijos festivalio atida-
rymo šventę, dieną prieš festivalio atida-
rymą surengė pristatomąją festivalio foto-
sesiją. Garsioji italų aktorė sakė, jog jai 
garbė pristatyti festivalį.

„Laisvalaikio“ inf.

Venecijos kino festivalio  
šventė prasidėjo „Everestu“

Aktorė Eliza Sednaui (Elisa Sednaoui) 

ir Venecijos kino festivalio direktorius 

Albertas Barbera (Alberto Barbera) 
EPA-Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
4-10 d. 11.20, 12, 16.30, 18.30, 20.50 val.
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 4-10 d. 
13.40, 16, 19, 21.30 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 4-10 d. 14.15, 
16.50, 18.10, 20.30 val.
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (mokslinės 
fantastikos f., JAV, N-13) - 10 d. 19 val. (Pelenės seansas).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.35, 11.40, 14, 15.50 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 4-10 d. 13.10, 19.10 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 
13.20, 15.40, 18.20, 20.40 val.
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 4-10 d. 11.10, 16.20 val.
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 4-10 d. 10.25, 13.50 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 4-10 d. 10.45, 19.20 val. (10 d. 19.20 val. 
seansas nevyks).
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 4-10 d. 
18.50, 21.10 val.
„Šnipas iš u.n.C.l.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 4-10 d. 12.50, 18.40 val.
„neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 4-10 d. 15.30, 21.20 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 10.15, 14.30 val. (10.15 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 4-10 d. 12.20, 16.40 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 4, 6, 8, 
10 d. 21.40 val.
„Daugiau garso ir šviesų“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-16) - 5, 7, 9 d. 21.40 val.
„Grėsmingas ii“ (siaubo f., JAV, N-16) - 4-10 d. 21.50 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 4-9 d. 11.10, 
13.30, 15.50, 18.30, 21 val.
„Amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
4-10 d. 11.20, 13.40, 16.10, 18.30, 20.50 val.
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 4-10 d. 11, 
13.15, 15.40, 18.20, 20.40 val.
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (mokslinės 
fantastikos f., JAV, N-13) - 10 d. 18 val. (Pelenės seansas).
Kino pavasario seansai
„Pamoka“ (mokomasis f., bulgarų k., Bulgarija, Graikija, 
N-13) - 4-10 d. 19 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada, Prancūzija, N-16) - 4-10 d. 
21.25 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 
11.30, 14, 16.30, 18.50, 21.20 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 11, 12, 12.30, 14.25, 15.50 (12, 
12.30 val. seansai vyks 5-6 d.).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 4-10 d. 13.30, 18.10 val.
„Šnipas iš u.n.C.l.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 4-10 d. 15.10, 18, 20.40 val. (10 d. 18 val.  
seansas nevyks).
„sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 4-10 d. 11.30, 16.20, 18.20 val. 
(11.30 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 11.40, 16, 16.50 val. (10 d. 16 val. seansas nevyks).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 4-10 d. 14 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 4-10 d. 13.40, 20.30 val.
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 
4-10 d. 18, 20.30 val.
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Ispanija, V) - 4-10 d. 11.10, 16.10 val. (11.10 val. 
seansas vyks 5-6 d.).

„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 4-10 d. 13.50 val.
„Grėsmingas ii“ (siaubo f., JAV, N-16) - 4-10 d. 20.50 val.
„Daugiau garso ir šviesų“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-16) - 4, 6 d. 18.40 val.
„sugar Man“ (dokumentinis f., JAV, N-13) - 5, 7, 9 d. 
18.40 val.
„neracionalus žmogus“ (drama, JAV, N-16) - 4-7, 
9-10 d. 21.10 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„stebuklai“ (drama, Italija, Šveicarija, Vokietija) - 4 d. 
16.50 val. 7 d. 18.50 val. 8 d. 21 val. 9 d. 17 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 4 d. 19 val. 5 d. 
16.10 val. 6 d. 16 val. 7 d. 15 val. 8 d. 19 val. 10 d. 21 val.
„Viktorija“ (drama, Vokietija) - 4 d. 21 val. 6 d. 20.20 val.
„sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai) - 5 d. 19.10 val. 8 d. 17.10 val. 10 d. 19.10 val.
„sugar Man“ (dokumentinis f., JAV) - 5 d. 21 val. 7 d. 
17 val. 9 d. 21.15 val.
„Jeigu...“ (drama, D.Britanija) - 6 d. 18 val.
„Fassbinderis: mylėti nereikalaujant“ 
(dokumentinis f., Danija) - 7 d. 21.10 val. 9 d. 19.10 val.
„Pakeliui į mokyklą“ (dokumentinis f., Prancūzija) - 
10 d. 17 val.

MulTiKinO OZAs
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 4-9 d. 11, 
13.15, 15.15, 17, 19.15, 21.30 val. 10 d. 11, 13.15, 15.15, 
16.45, 18.30, 20.45 val.
„Amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
4-10 d. 17.30, 19.45, 22 val.
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 4-10 d. 15, 
17.15, 19.30, 21.45 val.
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (moksli-
nės fantastikos f., JAV, N-13) - 10 d. 19 val.
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Ispanija, 3D, V) - 4, 6-10 d. 11, 13.30 val. 5 d. 13.30 val.
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 4-10 d. 10, 12.15, 14.30 val.

„Tuk tuk“
„Knock Knock“

Evanas Veberis - sėkmingas architek-
tas, laimingai vedęs mylimą moterį ir tu-
rintis du vaikus. Paprastai laisvalaikį lei-
džiantis su šeima, vieną savaitgalį jis pri-
verstas praleisti seniai planuotą išvyką prie 
jūros dėl netikėtai atsiradusio darbinio už-
sakymo. Žmonai ir vaikams išvykus, vaka-
re vyras sulaukia netikėtų svečių. Permir-
kę nuo šėlstančios audros, už durų stovi 
dvi išskirtinio grožio moterys. Išklausęs jų 
bėdas, Evanas sutinka padėti ir įsileidžia 
merginas, kad šios galėtų sušilti ir pasinau-
doti telefonu. Deja, paprastai visuomet iš-
tikimas vyras nesugeba atsilaikyti prieš 
merginų kerus ir viešnios pasinaudoja ne 
tik telefonu. Atsibudęs po aistringos nak-

ties trise, Evanas pamato, kad Dženesis ir 
Bel niekur nesiruošia eiti. Po ilgų įtikinė-
jimų jos pagaliau atsisveikina ir palieka šei-
mos galvą vieną su kaltės jausmu.

Vakare vėl sugrįžęs prie darbo, Evanas 
išgirsta kitame kambaryje dūžtant stiklą. 

Nuėjęs pažiūrėti, pajunta smūgį į galvą ir 
atsipeikėja pririštas prie lovos, o šalia sėdi 
vakarykštės jo gundytojos. Tiesa, šiandien 
jos Evanui numačiusios kur kas daugiau nei 
aistringą naktį...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo rugsėjo 4 d.

n siaubo trileris, JAV, Čilė

n Režisierius: Eli Roth

n Vaidina: Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de 

Armas, Ignacia Allamand ir kiti

n iMDB: 6,3/10

Filmo „Tuk tuk“ žvaigždė - 
Kianu Ryvsas (Keanu Reeves)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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KINAS

„Daugiau garso ir šviesų“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-16) - 4, 6, 8, 10 d. 21.30 val. 
5, 7, 9 d. 19 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 
16.15, 18.30, 21 val.
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 4, 6, 8, 
10 d. 19.30 val. 5, 7, 9 d. 22 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 4, 6, 8, 10 d. 16.30, 19 val. 5, 7, 9 d. 16.30, 
21.15 val.
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-18) - 4, 6, 8, 10 d. 
22 val. 5, 7, 9 d. 19.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 4-10 d. 11.30, 14 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-9 d. 10.15, 12.30, 14.45, 15.45, 18 val. 
10 d. 10.15, 12.30, 14.30, 15.45 val.
„Šnipas iš U.N.C.L.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 4-9 d. 17, 20.30 val. 10 d. 17, 21.45 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 4-8, 10 d. 10, 12.15 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 4-10 d. 10.45, 13 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Ispanija, V) - 5 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 9 d. 12 val. 
(Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Maat“ (dokumentinis f., Lietuva) - 4 d. 18 val.
„Duburys“ (drama, Lietuva) - 4 d. 19.10 val.
„Marijos namai“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
5 d. 17 val.
„Julija“ (dokumentinis f., Lietuva, Vokietija) - 5 d. 18 val.
„Lošėjas“ (drama, Lietuva, Latvija) - 5 d. 19.40 val.
„Tėvas“ (dokumentinis f., Lietuva) - 8 d. 17.30 val.

„Kolekcionierė“ (drama, Lietuva) - 8 d. 18.30 val.
„Nesamasis laikas“ (drama, Lietuva) - 9 d. 18 val.
„Ekskursantė“ (drama, Lietuva) - 9 d. 19.30 val.
„Arvydas Sabonis“ (dokumentinis f., Lietuva) - 10 d. 
17.30 val.
„Meninykai“ (dokumentinis f., Lietuva) - 10 d. 19.10 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
4-10 d. 11.30, 15, 18.50, 21.10, 23.30 val. (23.30 val. 
seansas vyks 4-5 d.).
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 4-10 d. 
12.45, 16.20, 18.20, 20.40, 23.15 val. (23.15 val. seansas 
vyks 4-5 d.).
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 4-10 d. 10.30, 
17.10, 18.40, 21 val. (21 val. seansas vyks 4, 6, 8, 10 d.).
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (moksli-
nės fantastikos f., JAV, N-13) - 10 d. 18.45 val. (Pelenės 
seansas).
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.40, 11, 12.30, 15.50,  
17.20 val. (11 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 4-10 d. 13.10 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 
13.30, 16, 18.30, 20.50, 23.45 val. (23.45 val. seansas 
vyks 4-5 d.).
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 4-10 d. 11.10, 16.10 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, V) - 4-10 d. 10.10, 13.40 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 4-10 d. 10.20, 14.40 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 4-10 d. 12.30, 16.50 val.

„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 4-10 d. 19, 21.25 val. (10 d. 19 val. seansas 
nevyks).
„Šnipas iš U.N.C.L.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 4-10 d. 13.45, 21 val. (21 val. seansas vyks 
5, 7, 9 d.).
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 4-10 d. 
19.30, 23 val. (23 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-18) - 4-10 d. 21.40, 
23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Daugiau garso ir šviesų“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-16) - 4-10 d. 19.40 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 4-10 d. 
21.45 val.
„Apsėstieji“ (siaubo f., JAV, N-16) - 4-5 d. 
23.30 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 4, 6, 8 d. 
14.50 val.
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 5, 7, 9-10 d. 14.50 val.

CINAMON
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (moksli-
nės fantastikos f., JAV, N-13) - 10 d. 20.45 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 4-10 d. 11, 15, 
17.10, 19.20, 21.30 val.
„Amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) -
 4-10 d. 15.45, 18, 21.55 val.
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 
4-10 d. 19.45, 22.15 val. (5, 7, 9 d. 22.15 val.  
seansas nevyks).
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 
14.30, 17.30, 19, 21.15 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 4-10 d. 10.45 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 4-10 d. 12.15, 13.30, 16.45 val.

Premjera

„Edeno sodas“

Režisierius ir scenaristas Algimantas 
Puipa kviečia žvilgtelėti į rojaus prieangį. 
Naujausiame jo filme „Edeno sodas“ pama-
tysime klestinčią ateities Lietuvą bei šį pa-
veikslą dar labiau išryškinantį prabangų ir 
linksmai pakvaišusį senjorų gyvenimą.

Rašytojos Janinos Survilaitės romanų mo-
tyvais sukurtame „Edeno sode“ sutiksime dau-
gelį legendinių senosios kino mokyklos atstovų. 
Savo profesionalumą, įsijautimą ir improvizaci-
ją filmui dovanojo nepamirštami Juozas Budrai-
tis, Gražina Balandytė, Vaiva Mainelytė, Vytau-
tas Paukštė, Vidas Petkevičius, Danutė Jurony-
tė ir daugelis kitų žinomų mūsų kino veidų.

Utopinėje režisieriaus vizijoje ekonominė 
gerovė į Lietuvą traukia imigrantus, o turtin-
gi lietuviai iš viso pasaulio grįžta į tėvynę 
praleisti gyvenimo saulėlydžio. Neseniai savo 
vyrą palaidojusi emigrantė iš Švedijos Linda 
(akt. Viktorija Kuodytė) gauna darbą išskir-
tiniame pensione „Edeno sodas“. Čia ant eže-
ro kranto įsikūrusiame senoviniame dvare 
dienas leidžia pagyvenę milijonieriai. „Edeno 
sode“ Linda susipažįsta su išskirtinėmis šios 
įstaigos taisyklėmis ir pačias netikėčiausias 
senjorų užgaidas pasiryžusiu vykdyti perso-
nalu. Pamažu moteris apsipranta su vilos gy-
ventojais ir ima prie jų prisirišti.

„Edeno sodo“ senjorai savaip išgyvena 
senatvės ūkanas ir prošvaistes, tačiau ne-
pasiduoda sąstingiui. Anos Kareninos vaid
mens negalinti išsižadėti garsi aktorė (Vai-
va Mainelytė) ryžtasi dar vienai meilės 
avantiūrai, ekscentriška našlė (Gražina 
Balandytė) šokdina visą vilos personalą, o 
senas profesorius (Vytautas Paukštė) vis 
dar jaučiasi esąs mokslininkų konferenci-
joje. Tuo metu aristokratiškam pulkininkui 
(Povilas Stankus) labiau rūpi jaunos slau-
gytojos ir piršlybos. Šalia jų įsikūręs gar-
sus psichiatras (Juozas Budraitis) serga 
nepagydoma liga ir mėgina išskleisti am-

Lietuvos kino legendos Algimanto Puipos 
filme „Edeno sodas“: Vaiva Mainelytė

Kino teatruose nuo rugsėjo 4 d.

n Drama, Lietuva, 2015

n Režisierius: Algimantas Puipa

n Scenarijus: Algimantas Puipa, Janina 

Survilaitė (romanų „Vila Edelveisas“ ir 

„Pašnekesiai su Helvecija“ motyvais)

n Vaidina: Juozas Budraitis, Viktorija 

Kuodytė, Vaiva Mainelytė, Vytautas Paukštė, 

Gražina Balandytė, Vidas Petkevičius, Aldona 

Juodkaitė, Povilas Stankus, Povilas Gaidys, 

Elena Gaigalaitė, Janina Lapinskaitė, Danutė 

Juronytė, Nijolė Narmontaitė, Saulius Kizas, 

Algimantas Bružas ir kiti
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) -
 5, 7, 9 d. 22.15 val.
„(Ne)Tikros prancūziškos vestuvės“ (komedija, 
Prancūzija) - 4, 6, 8, 10 d. 20.05 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 5, 7, 9 d. 20.05 val.
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 4-10 d. 13.05 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 4-10 d. 13, 15.15 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30 val.
„Šnipas iš U.N.C.L.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 4, 6, 8 d. 20.45 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 5, 7, 9 d. 
20.45 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 4-10 d. 11.30 val.

KLAIPėdA

FORUM CINEMAS
„Amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
4-10 d. 15.40, 18.10, 20.40 val.
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 4-10 d. 
16.20, 19.30, 21.50 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 4-10 d. 11.30, 
13.50, 16.10, 18.30, 20.50 val.
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (mokslinės 
fantastikos f., JAV, N-13) - 10 d. 18.25 val. (Pelenės seansas).
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.20, 11.20, 13.50, 15.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 4-10 d. 13, 18 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 4-10 d. 10.10, 11.10, 15 val. (11.10 val. seansas 
vyks 5-6 d.).

„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 4-10 d. 12.50, 17.10 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 4-10 d. 12.15, 17.05 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 4-10 d. 10.30, 14.40 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 
13.20, 19.20, 21.40 val.
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 
4-10 d. 20.30 val.
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-16) - 4, 6, 8 d. 
18.40 val.
„daugiau garso ir šviesų“ (muzikinis f., 
Jungtinė Karalystė, Prancūzija, JAV, N-16) - 5, 7, 9 d. 
18.40 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 4-10 d. 21 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

žinųjų klausimų lygties nežinomuosius. Fil-
me paliečiamos mirties, tikėjimo, eutanazi-
jos, gyvenimo geismo ir prarasto laiko ilge-
sio temos, tačiau rimtumą čia pat keičia 
ironija ir sarkazmas. „Edeno sodas“ keri 
kontrastu tarp gamtos apsupto dvaro ir atei-
ties Vilniaus vaizdų. Šis dvilypumas tampa 
talpia metafora brandai ir jaunystei, ramybei 
ir judesiui. Kiekvienas žmogus senatvę ban-
do pažinti savaip. Pokalbyje su ja A.Puipai 
pavyksta rasti lengvumo, šviesių horizontų 
ir žaismo, filmo herojai moka džiaugtis gy-
venimu.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

...Gražina Balandytė ...Vytautas Paukštė

...Juozas Budraitis ir Viktorija Kuodytė
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

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
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koncertai/teatraskoncertai/teatras

Teatras
Vilnius

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
10 d. 18.30 val. - „Dėdės ir dėdienės“. 
Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO  
TEATRAs

5 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
6 d. 18 val. - B.Brechto „Geras žmogus iš Sezuano“. 
Rež. V.Bareikis.
9 d. 18 val. - „Teritorija“. Rež. A.Pukelytė.

RAGAniuKĖs TEATRAs
5 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Raganiukės teatro sezono 
atidarymo šventė! Premjera! „Mažojo dinozauriuko istorija“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
6 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Pifo nuotykiai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

5 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“ (pagal H.Loftingą). 
Rež. R.Driežis.
6 d. 12 val. - J.Marcinkevičiaus „Grybų karas“. 
Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
5 d. 14 val. - Premjera! „Evoliucija“. Rež. Š.Datenis.
6 d. 14 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Rež. N.Indriūnaitė.

MEnŲ sPAusTuVĖ
6 d. 13 val. Kišeninėje salėje - Edukacinis spektaklis ir 
ekskursija vaikams. Ekskursijos pradžia prie Mindaugo 
tilto. Premjera! „Sekretai iš būtųjų laikų“. Rež. S.Degutytė 
(„Stalo teatras“).

Naujojo cirko savaitgalis’15
9 d. 18 val. Kieme - „Sala O“ / Cie Barolosolo (Prancūzija) 
gatvės cirko pasirodymas. Idėjos autorius M.Levavasseur.
9 d. 19.30 val. Juodojoje salėje - „Mortimer“ ir 
„Paviršius“ / WHS ir Zero Gravity Company (Suomija). 
Cirkas ne vaikams, idėjos autoriai: V.Walo, A.Jamsa.
10 d. 19.30 val. Juodojoje salėje - „Skrodžiant dangų“/ 
Horacio Alcala (Ispanija). Rež. H.Alcala. Cirkas ne vaikams.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
6 d. 19 val. - A.Čechovo „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.

MOKYTOJŲ nAMAi
6 d. 15 val. VMN Svetainėje - Vilniaus kupiškėnų klubo 
popietė. „Pasakoja kupiškėnai“. Teatro vadovė V.Vadoklytė 
(Skapiškio teatras „Stebulė“).
8 d. 19 val. VMN Didžiojoje salėje - Lietuvos etnografi-
nių regionų festivalis „Atrask save“, Vilnius 2015. Gasčiūnų 
(Joniškio r.) pagrindinės mokyklos bendruomenės teatro 
„Žibintas“ spektaklis „Žaldokynė“.
9 d. 19 val. VMN Didžiojoje salėje - Lietuvos etnografi-
nių regionų festivalis „Atrask save“, Vilnius 2015. Alytaus 
miesto teatro spektaklis.

KAunAs

KAunO MAŽAsis TEATRAs
5 d. 18 val. - Premjera! I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. D.Rabašauskas.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
5 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muzieju-
je - „Svečiuose pas skudurinę Onutę“.
6 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muzieju-
je - „Peliuko pasakų dirbtuvėlė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
9 d. 18 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir 
krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.
10 d. 19 val. - „Buvusių moterų reikalai. Mano geriau-
sias bernvakaris“ (N-16).

Koncertai
Vilnius

PiAnO.lT
6 d. 16 val. - Teatralizuotas koncertas visai šeimai. 
Aktorių trupė „Teatriukas“.

lDK VAlDOVŲ RŪMŲ  
MuZiEJus

5 d. 17 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - Claudio 
Monteverdi opera „Orfėjas“. Rež. V.Martinaitis. Choreogr. 
J.Širvytė-Rukštelė.
7 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - Banchetto 
musicale. Fantasticus. Ūla Kinderytė (smuikas, Lietuva/
Jungtinė Karalystė), Vilimas Norkūnas (klavesinas, vargo-
nai, Lietuva).
8 d. 19 val. III a. Manieristinėje antikameroje - Banchetto 
Musicale. Augelletti, ruscelletti. Ansamblis „Chiaroscuro“ 
(Lietuva). R.Vosyliūtė (sopranas), I.Baublytė (išilginės flei-
tos, gotikinė arfa), V.Norkūnas (klavesinas).

Vu BOTAniKOs  
sODAs

Kairėnų vasaros festivalis
6 d. 19 val. - Domantas Razauskas ir Saulius Petreikis. 
„Vėjas prie lūpų“.

ŠV.M.MARiJOs ĖMiMO Į DAnGŲ  
BAŽnYČiA

8 d. 20 val. - Labdaros koncertų ciklas „Freskos“. 
Agnė Doveikaitė (smuikas) ir Darius Mažintas (fortepi-
jonas).

EVAnGEliKŲ REFORMATŲ  
BAŽnYČiA

9 d. 18 val. - Koncertas „Savo krašto nepamiršę“. 
Dalyvauja: V.Povilionienė. S.Janaitytė, A.Liutkutė, 
R.Maciūtė, L.Abarius, choras „Indraja“ (vadovė D.Abariūtė-
Lazauskienė).

Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalyje - ir Šv. Jokūbo kariliono atidarymas

Choras „Vilnius“
Organizatorių nuotr.

„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

Festivalyje dalyvaus kolektyvai iš Nor-
vegijos (Oslo universiteto choras „Schola 
Cantorum“) ir Didžiosios Britanijos (kame-
rinis choras „Mosaic“). Pirmą kartą rengi-
nyje giedos jaunimo kolektyvas - Šiaulių 
jaunuolių choras „Dagilėlis“. Kartu pakvies-
dami taip pat legendinį „Polifonijos“ chorą, 
organizatoriai parodo dėmesį stipriai Šiaulių 
chorinei kultūrai.

V festivalio koncertai vyks Kaune, Vie-
vyje, Videniškėse (Molėtų r.), Šalčininkuose 
ir Vilniuje. Festivalio pradžia sutampa su 
istoriniu įvykiu - Šv. Jokūbo kariliono atida-
rymo iškilmėmis Šv. apaštalų Pilypo ir Jo-
kūbo bažnyčioje, kur jau įrengtas didžiausias 
Baltijos šalyse karilionas.

Tarptautinis Šv. Jokūbo sakralinės mu-
zikos festivalis vyksta nuo 2011 metų. Pa-
grindiniai festivalio koncertai rengiami Vil-
niaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažny-
čioje. Jį sumanė ir organizuoja koncertinė 

įstaiga valstybinis choras „Vilnius“ (vyr. di-
rigentas Artūras Dambrauskas, vadovas 
Vladas Bagdonas) kartu su broliais domini-
konais. Festivalis pamažu tampa neatsieja-
ma Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalimi, 
kasmet pritraukiančia vis daugiau meno 
gerbėjų iš viso pasaulio. Tai profesionalių 
chorų festivalis. Be garsiausių Lietuvos ko-
lektyvų, yra dalyvavę chorai iš įvairių Eu-
ropos šalių: Latvijos, Lenkijos, Švedijos, 
Baltarusijos. Festivalio rengėjai neapsiri-
boja pasirodymais sostinės Šv. apaštalų Pi-
lypo ir Jokūbo bažnyčioje, o džiugina klau-
sytojų sielas įvairių Lietuvos miestų ir 
miestelių bažnyčiose.

Religinius kūrinius choras „Vilnius“ at-
lieka ir kitomis pakiliomis aplinkybėmis - 
per valstybines iškilmes, minėjimus, atski-
ruose šventiniuose koncertuose. Pradėjęs 
rengti Šv. Jokūbo festivalį, kolektyvas, pasak 
jo narių, pajuto dar stipresnį emocinį ryšį 
su sakraliniu menu, jo atlikėjais ir klausy-
tojais, susiviliojusiais atsiduoti galingai dva-
sinės muzikos jėgai.

n Visi festivalio renginiai nemokami.
„Laisvalaikio“ inf.

Kaunas

PaŽaIsLIO VIEnuOLYnas
6 d. 16 val. - Pažaislio Liepų alėjos vakarai. Neda ir 
O.Ditkovskis „Muzikiniai monologai“.

KITI MIEsTaI

6 d. 12 val. Pandėlio (Rokiškio r.) Švč. Mergelės 
Marijos Vardo bažnyčioje; 6 d. 15 val. Rokiškio kraš-
to muziejuje - Iš ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“. 
Lietuvių kompozitorių muzikos edukacinis koncertas „Kur 
balti keliai“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistas Liudas 
Mikalauskas (bosas).
10 d. 18 val. Vilkaviškio r., Paežerių dvare - Paežerių 
dvaro festivalis. „Tu paklausyk“. Andrius Kulikauskas, 
Justė Kazakevičiūtė (vokalas, akustinė gitara, klavišiniai).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalyje - ir Šv. Jokūbo kariliono atidarymas
Rugsėjo 6 - spalio 4 dienomis rengiamas 
jubiliejinis, penktasis, tarptautinis  
Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalis.

Parodos
VILnIus

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
nacionalinis muziejus

Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas.

signatarų namai
Pilies g. 26

Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija 
(nuolat papildoma)

Šv.Jono gatvės galerija
Šv.Jono g. 11

Konstancijos Dzimidavičienės keramikos darbų paroda 
„Laiko ratu“

senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė
Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5
Ginklai ir pilies istorija

Radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24

Paroda „Vitoldas Bialynickis-Birulia: poetinio peizažo 
meistras“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

Paroda „Vytautas Kašuba (1915-1997). Nematyti piešiniai“
s.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

Lietuvos dailininkų R.Lebedytės, I.Geniušienės, G.Riškutės, 
E.Skujos, J.Burkšaičio, A.Šuliausko, R.Kučinskaitės, 
D.Dubonienės, Ž.Vasiliauskienės dovanotų darbų paroda
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

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

kalBų kursai

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

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

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

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

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

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

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091

Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur nuolaida vienam bilietui, 
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur/min.), 
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina - 4,34 Eur. 
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 4,92 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis 
bilieto kaina - 3,48 Eur. Savaitgaliais  
ir švenčių dienomis - 3,76 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 3,19 Eur. 
3D bilietai - 4,05 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

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

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms,  
10% -„Litauros” organizuojamoms 
kelionėms, 12-15% - savaitgalio 
pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Koncertų organizatorius „ARS Libera 
International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į 
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216,  
www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

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

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

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

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 5,79 Eur, 
sidabrinė - 6,66 Eur, auksinė - 7,24 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 8,98 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

Atlikėja, verslininkė  
Kristina Ivanova
1987 09 06

Stilistė Lina  
Žvirblytė-Vertulienė
1977 09 09

Profesionalios astrologės  LiLijos BanaitienĖs paslaugos 

Tapsite populiarūs tarp priešin-
gos lyties atstovų, būsite patrauklūs ir 
gražūs. Didelė tikimybė sutikti svajonių 
žmogų. Darbui ir karjerai laikas gana 
palankus. Tai bus ne tik perspektyvu, 
bet ir atneš finansinės naudos. Kad 
darbai vyktų sklandžiai, reikia gerų 
tarpusavio santykių, ieškokite partnerių 
profesinėms galimybėms plėsti. Didelių 
sveikatos problemų nekils, bet bus 
jautrūs inkstai.

jaUČiUi

Netikėtai prasidėjęs romanas 
gali tapti laimingos santuokos pagrin-
du, o sutuoktiniai gali sulaukti naujų 
romantinių potyrių. Darbe pravartu 
išlikti kiek įmanoma santūresniems, 
kad neįsižiebtų pykčio kibirkščių 
kolektyve. Jei esate pavaldinys, galite 
sulaukti kritikos iš viršininko. Palankus 
metas organizmui valyti. Taip pat šį 
mėnesį galite laikytis dietos.

DVYNIAMS

Kuo daugiau laiko leiskite viešu-
moje, bendraukite su įvairiais žmonėmis. 
Jei nemėgstate didelių susibūrimų, 
rinkitės mažesnes žmonių grupes, išlįs-
kite iš saugios namų aplinkos. Naujos 
veiklos nereikėtų imtis. Tiesiog tęskite 
įprastus darbus. Drąsiai planuokite egzo-
tišką kelionę. Sveikata pagerės, atsiras 
daugiau jėgų, net atrodysite jaunesni. 
Spinduliuosite optimizmą ir laimę. Ir 
toliau patartina rūpintis savo kūnu ir 
siela - tai padės išlaikyti puikią sveikatą.

AVINuI

Prognozė rugsėjo 4-10 d.

Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar 
dažniau. Jos turėtų ieškoti bendros abiem 
malonios veiklos - tai pagerintų bendravimą. 
Vienišiai turės galimybę sutikti savo žmogų. 
Darbo ir karjeros reikalai klostysis puikiai, 
teks suktis, tinkamas laikas vykti padirbėti 
svetur, tad jei turite planų -  paskubėkite. 
Būsite priversti spręsti daug klausimų, susi-
jusių su užsienio partneriais ir užsakovais. 
Metas susirūpinti sveikata. Didelė tikimybė, 
kad užklups senos, užmirštos bėdos. 

ŠAuLIuI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių 
porų taip pat laukia malonus laikas, aibė 
aistringų vakarų. Tinkamas laikas ben-
dradarbiauti su kitomis įmonėmis. Jeigu 
turite savo įmonę, gali atsirasti galimybė 
ją sujungti su kita verslo grupe. Tikėtina, 
pavyks sudaryti puikų sandorį. Tiesa, 
turėsite šiokių tokių sveikatos problemų. 
Per didelis aktyvumas gali neigiamai 
atsiliepti. Lėtinkite tempą, ribokite pro-
tinį darbą.

SKORPIONuI

Vienišas Svarstykles gali 
aplankyti labai stiprus meilės jaus-
mas. Tikėtina, kad su mylimu žmogu-
mi juo pasidalyti neteks. Darbe laukia 
daug įvairių nutikimų, gali gluminti 
reikalų gausa. Todėl viską patartina 
planuoti - tuomet bus mažiau chao-
so. Palaikykite glaudžius ryšius su 
kolegomis, nuo to priklausys tolesnis 
bendravimas. Šiuo laikotarpiu reikės 
daugiau laiko ir dėmesio skirti sveika-
tai, ją puoselėti. 

sVaRstYKLĖMs

Nors ir labai norėsis, dabar ne 
metas atverti jausmus priešingos lyties 
atstovui. Jokiu būdu neskubėkite. Šis 
jausmas gali būti apgaulingas, vėliau 
juo labai nusivilsite. Palankus laikas 
darbo ir karjeros reikalams tvarkyti. 
Viską, ko imsitės, darysite tobulai. 
Reikėtų atkreipti dėmesį į sveikatą, 
būsite jautrūs ir pažeidžiami. Turėtumėte 
daugiau laiko skirti poilsiui. Tinkamas 
metas lankyti jogos užsiėmimus, medi-
tuoti. Neužmirškite pabūti gryname ore. 

VĖŽiUi

Gali sugrįžti sena meilė ir vėl 
sukelti daug malonių romantiškų jaus-
mų. Ko gero, tas meilės jausmas ir 
nebuvo visai išblėsęs. Darbe privalote 
save kontroliuoti, neatsargiai ištartas 
žodis, griežta pastaba gali sujudinti 
karjeros pamatus. Sveikata bus puiki, 
nekamuos jokios problemos, būsite 
energingi, džiaugsitės ir mėgausitės 
gyvenimo malonumais. 

LiŪtUi

Vieniši šio ženklo atstovai 
turi galimybę sutikti partnerį, atitinkantį 
jų lūkesčius. Naujas partneris  mielai 
bendraus, tik nežinia kiek. Jam bus sunku 
iškęsti jūsų šaltumą ir egoizmą, praktinius 
išskaičiavimus. Geras laikas apmąstyti 
visas karjeros galimybes, baigti pradėtus 
darbus. Laukia aktyvus susirašinėjimas, 
pokalbiai telefonu, susitikimai, apie 
kuriuos dažnai būsite informuojami 
paskutinę minutę. Rimtų sveikatos proble-
mų nekils, gali šiek tiek trūkti energijos.

MERGELEI

Jūsų antroji pusė nebus linkusi 
ieškoti kompromiso, atvirkščiai - nusi-
teikusi karingai. Tačiau tai truks neilgai, 
sunkus perio das greitai baigsis - būkite 
kantrūs ir atlaidūs mylimiems žmonėms. 
Darbus stenkitės atlikti kruopščiai ir 
laiku. Nepasirašinėkite sutarčių, jos bus 
nuostolingos, tvarkydami dokumentus 
atidžiai tikrinkite kiekvieną skaičių, netin-
ka išlaidauti. Šiuo metu jūsų dėmesys 
bus sutelktas kiek į kitas gyvenimo sritis, 
susijusias su dvasinėmis praktikomis. 

oŽiaRaGiUi

Atėjo laikas spręsti šeimos ir 
meilės problemas. Gali kilti sunkumų 
su antrąja puse. Darbe galimos permai-
nos, imkitės naujų projektų, įgyvendin-
kite senus sumanymus, reikalai jūsų 
rankose tirpte tirps. Stenkitės visiems 
skirti vienodą dėmesį, stiprinkite tarpu-
savio ryšį kolektyve. Pravartu apsilan-
kyti pas šeimos gydytoją. 

ŽUViMs

Jeigu partneriai nori išlaikyti 
tvirtus santykius, turi kalbėtis. Vienišiai 
gali pajusti meilės proveržį.
 Viskas, kas vyks darbe, jus erzins, 
kils daug nesusipratimų. Galimi 
niekuo nepagrįsti ginčai tarp kolegų. 
Palankus laikas informacijos sklaidai 
internetu, spaudoje. Sveikata bus puiki. 
Sportuokite, nepamirškite grūdinimosi 
procedūrų.

VANDENIuI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Kviečiame. Rugsėjo mėnesį 
organizuojami astrologijos kursai.

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Aktorė Eglė Driukaitė
1979 09 04

Aktorius Jokūbas Bareikis
1980 09 05
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Pilvelytė. Populiari. 
Daga. Madona. Sandalas. Osipas. 
Trk. Lu. Tanas. RIA. Akstinas. Ekas. 
Ledi. Sau. Bros. Mesit. Taip. Garis. 
Nemoki. Kulis. Maralas. Su. Telis. 
Naginės. Gėris. Koranas. Ašutas. 
Būtinos. Eu. Zolis. Šaitanas. PVM. 
Akis. Pienė. Siųstas.
Horizontaliai: Paslaptys. Uraza. 
Linksnis. Šok. Guli. Medalis. Tėtis. 
„Laluna“. Keras. Lyga. Augulis. 
Tasas. Alis. Ši. Bris. AE. Moteris. 
Bin. Pasakos. Kūtė. Odinas. 
Nota. Popas. Marins. Tunas. 
Naganai. Las. Merinosų. Lemanas. 
Antresolės. Pt. Ridikas. Eva. 
Vilkaitis. Mums.
Pažymėtuose langeliuose: 
KosmetiKa.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „equador“ abonementą. 

Atsakymą į kryžiažodį iki rugsėjo 8 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Laura Jonuškaitė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“ 
abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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IŠSKIRTINIAI. Lugane (Šveicarija) vyko tatuiruočių ir auskarų vėrimo 
festivalis, į kurį rinkosi išskirtinės išvaizdos gerbėjai.

l

 - Daktare, pasakykite tiesą, ar tos gydo-
mosios žolės duoda kokios nors naudos?

- Žinoma, duoda. Štai, sūnui butą nu-
pirkau, dukrai baigiu namą įrengti.

l

Moteris žino meilės prasmę, o vyras - jos 
kainą.

l

- Kaip laikosi jūsų vyras?
- Ačiū, labai gerai, bet, manau, kad iš 

ligoninės išeis negreit.
- Matėtės su gydančiu gydytoju?
- Ne, bet mačiau seselę, kuri jį slaugo.

l

Sunkioje avarijoje nukentėjęs vyras po 
kelių dienų atgauna sąmonę ligoninėje ir 

klausia žmonos, sėdinčios kojūgaly...
- Ką, aš jau rojuje?
- Ne, mielasis. Aš gi čia...

l

Blondinė laiko egzaminus vairuotojo pa-
žymėjimui gauti. Egzaminuotojas klausia:

- O ką reiškia toji balta linija vidury ke-
lio?

- Hm... Tikriausiai tai dviratininkams.
l

Šventasis tėve, aš nusidėjau tuo, kad ke-
letą kartų per dieną žiūriu į veidrodį ir gal-
voju: aš graži.

- Tai nieko, mano vaike. Tai ne nuodėmė. 
Tai tik trumparegystė.

l

- Kaip padaryti, kad žmona blondinė bū-

tų užsiėmusi ir nezyztų su visokiausiomis 
nesąmonėmis?

- Parašyti ant popieriaus lapo iš abiejų 
pusių: „Žiūrėk kitoj pusėj“.

l

Vienas vyrukas su sūnumi guli tuščiame 
paplūdimyje, o uošvė maudosi jūroje. Staiga 
ji pradeda skęsti.

- Žiūrėk, - sako sūnus. - Senelė mums 
mojuoja.

- Pamok ir tu, - tarė tėvas.
l

- Kai užsidegė namas, aš taip išsigan-
dau, įlėkiau į gretimą kambarį ir išnešiau 
ant rankų uošvę.

- Taip, Jonai, tokiomis akimirkomis la-
bai lengva prarasti protą...

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

Labiausiai tatuiruotas  
pasaulio žmogus italas Andželas 

Piovanas (Angelo Piovano)

Daugiausiai auskarų turinti pasaulio moteris 

brazilė Elainė Davidson (Elaine Davidson)
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PARADAS. Amsterdame (Nyderlandai) 
visų akis džiugino smagus laivų paradas.


