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l.Čepracko virtuvės menas

po meilės priesaikos - 3 savaitės medaus

10 faktų apie kariną
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Trumpos 
populiariosios 
muzikos dainos 
dažnai man 
yra pernelyg 
nuspėjamos ir 
primiTyvios

n Giedrė Šlekytė gimė 1989 m. lapkričio 15 d. 

Vilniuje
n Baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą

n Studijavo dirigavimą Graco, Leipcigo ir Ciuricho 

aukštosiose mokyklose

n Šiuo metu - laisvai samdoma dirigentė

Dosjė

- Papasakok, kaip muzika atsirado 
tavo gyvenime?

- Muzika į mano gyvenimą atėjo per atsi-
tiktinumą. Šeimoje nėra muzikantų. Prieš 
lankydama mokyklą netyčia pakliuvau į vaikų 
chorą. Jo vadovė mano tėveliams pasakė, kad 
turiu gražų balsą ir gerą klausą, pasiūlė mane 
leisti į M.K.Čiurliono menų mokyklą. Jie pa-
svarstė ir nusprendė, kad man tai pravers. 
Ten patekusi pasilikau, nors pirminis planas 
buvo tik truputį pasimokyti muzikos, o vėliau 
pereiti į kokią nors „rimtą“ mokyklą.

- Kaip vertini Lietuvoje teikiamą mu-
zikinį išsilavinimą?

- Labai gerai. Daugelis net pavydi tokio 
išsilavinimo. M.K.Čiurlionio mokykla man 
davė tvirtą pagrindą, kurio dėka vėliau galė-
jau atskleisti savo meninę individualybę.

- O kaip batuta atsidūrė tavo rankose?
- Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mo-

kykloje yra choro dirigavimo specialybė. Ka-
dangi būdama maža nepradėjau groti jokiu 
instrumentu ir mėgau dainuoti, mane leido į 
choro specialybę. Ten ir susipažinau su diri-
gavimu. Baigusi mokyklą, šio amato išvykau 
mokytis į Austriją. Būtent ten perėjau į or-
kestrinį dirigavimą.

- Būdama dirigente jautiesi savo vie-
toje?

- Net labai. Niekada nesigailėjau dėl savo 
pasirinkimo. Džiaugiuosi, kad nemečiau 
M.K.Čiurlionio menų mokyklos, nors tokių 
minčių buvo. Mokiausi gana gerai, po aštun-
tos klasės įstojau į Vilniaus licėjų, tuo metu 
geriausią terpę baigti mokyklą ir pradėti pers-
pektyvią karjerą. Bet į licėjų nenuėjau. Ne-
sigailiu.

- Kodėl moteris dirigentė vis dar retas 
atvejis?

- Gal dėl to, kad apskritai moters vieta 
visuomenėje ilgą laiką buvo kitokia nei vyro. 
Juk dar visai neseniai moterys negalėjo net 
rinkimuose dalyvauti. Taip pat ir muzikoje: 
moterys ilgai negalėjo studijuoti kompozicijos 
ar dirigavimo. Dabar viskas keičiasi. Moteris 
dirigentė Europoje jau tampa normaliu reiš-
kiniu. Šiuo metu dirigavimą gali studijuoti 
tiek moterys, tiek vyrai. Pažįstu ne vieną 
moterį dirigentę.

„LaisvaLaikio“ interviu
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Giedrė Šlekytė
Lietuvą garsina ir žodžiais, ir darbais
Nors įprasta, kad orkestrui dažniausiai diriguoja vyras, lietuvaitė Giedrė 
ŠLekytė (25) griauna susiformavusius stereotipus. Lietuvoje ir pasaulyje žinoma 
batutos meistrė iš pirmo žvilgsnio - jauna, trapi, švelni mergina. tačiau dažnas 
stresas ir didžiulė atsakomybė ją jau užgrūdino. Anot Giedrės, dirigento darbas  
nėra lengvas, bet, kad koncertas pavyktų, stengtis turi visi. tiesa, vasarą galima 
šiek tiek atsikvėpti nuo darbų. Vokietijoje gyvenanti Giedrė pailsėti atvyko į  
gimtinę. dirigentė prasitarė, kad rezga planus, kaip sugrįžti į Lietuvą.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Šukuosena: Vita Jurgilaitė („Gatineau“ grožio salonas).
Makiažas: Nora Vanagaitytė („Gatineau“ grožio salonas). Nuotraukos: Irmantas Sidarevičius
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- Ar susiduri su kokiu nors neigiamu 
nusistatymu prieš moteris dirigentes?

- Kartais. Bet ką turėčiau daryti? Neap-
sisuksiu ir neišeisiu. Kita vertus, susiduriu 
ir su priešingu požiūriu - kai kurie orkestrai 
nori, kad dirigentė būtų moteris. Tai lyg sa-
votiškas pareiškimas, kad orkestras pažan-
gus, seka Vakarų Europos tendencijomis ir 
siekia lygių teisių visuomenėje.

- Kokie stereotipai sklando apie diri-
gentus?

- Jų pilna. Vienas populiariausių, kad di-
rigentas niekada neįtinka orkestrui. Kad ir 
koks geras būsi, orkestras vis tiek tavimi skų-
sis. Tai jau klasika. Kaip kad ir kiti žmonės 
būna nepatenkinti savo vadovais, net dėl sa-
vo asmeninių problemų, taip ir čia - dirigen-
tas būna dėl visko kaltas.

- Kokių savybių reikia, norint tapti 
dirigente?

- Ko gero, svarbiausia - besąlygiškas atsi-
davimas menui. Norint tapti profesionaliu mu-
ziku, mokytis reikia pradėti labai anksti. Turi 
turėti platų muzikinį išsilavinimą, daug žinoti 
apie kūrinius, kompozitorius, instrumentus. La-
bai svarbus yra bendras išprusimas, platus aki-
ratis. Taip pat svarbu atsispirti nuo praktinių 
žinių ir techninių įgūdžių, fantazuoti, būti smal-
siu svajotoju. Dirigentas turi būti komunikabi-
lus. Reikia daug dirbti, mokėti susidoroti su 
stresu, kurio yra daug. Dirigentai turi labai di-

delę atsakomybę. Koncerto metu įvykus nesu-
sipratimui ar didelei klaidai, dirigento pareiga 
greitai rasti būdą viską sustatyti į vietas.

- Pati Lietuvoje esi retas svečias. 
Daug keliauji, gyveni Vokietijoje. Ar ne-
vargina toks gyvenimo būdas?

- Gyvenu Leipcige, bet pastarąjį pusmetį 
retai ten buvau. Kol kas būsiu Lietuvoje, vė-
liau važiuosiu į Zalcburgą. Paskui planuoju 
porą savaičių pailsėti Prancūzijoje kalbos sto-
vykloje - tai, mano nuomone, geriausias bū-
das mokytis prancūzų kalbos. Paskui koncer-
tuosiu Švedijoje ir jau netrukus, rugsėjo vi-
duryje, grįšiu koncertuoti į Vilnių.

Tokio gyvenimo būdo neišvengsi. Bet 
bent jau jis nėra nuobodus. (Šypsosi.) Didžiau-
sias trūkumas - nuolatos tempti sunkų, par-
titūrų pilną lagaminą.

- Kai grįžti į Lietuvą, kaip tau iš šalies 
atrodo kraštiečiai?

- Puikiai. Myliu Lietuvą ir lietuvius. Man 
tai pati geriausia šalis. Jau rezgu planus, kaip 
čia galima būtų grįžti.

- Visi rezga planus, kaip iš čia išva-
žiuoti...

- Tegu. Be abejo, dėl nedidelio atlyginimo 
Lietuvoje muzikantams gyventi nėra lengva. 
Vakarų Europos šalyse jie gali sau daugiau 
leisti, neturi nuolatos galvoti apie taupymą.

- Daug bendrauji su užsieniečiais. Ką 
žmonės žino apie Lietuvą?

- Daugelis - nieko. Dažnai painioja Lietu-
vą su Latvija. Tie, kurie daugiau išmano is-
toriją, žino, kad tai yra nepriklausoma vals-
tybė. Bet tokių nedaug. Dėl to nuolatos pa-
sakoju apie mūsų šalį, skleidžiu žinią, kad 
Lietuva nėra Rusija. Suskaičiavus, kiek žmo-
nių jau šitaip „apšviečiau“, turėtų susidaryti 
nemenkas skaičius. (Šypsosi.) Pastebiu, kad 
po truputį daugelis bando atrasti Lietuvą. Su-
sidomi, net ir apsilanko.

- Kokia šalis tave pačią labiausiai su-
žavėjo?

- Man labai patiko Šveicarija. Tai nepa-
prastai gražia gamta apdovanota turtinga vals-
tybė, nesuniokota karų. Net ir kuklesnį darbą 
dirbantis žmogus Šveicarijoje gali sau leisti 
ramiai gyventi. O ką jau kalbėti apie šveica-
rišką sūrį ir šokoladą, kuriuos itin mėgstu!

- Šiuo metu, kaip ir minėjai, gyveni 
Vokietijoje. Apie vokiečius sklando ne 
vienas mitas. Kokie jie yra iš tikrųjų?

- Vokiečiai - savotiška tauta. Dėl kasdienio 
gyvenimo ir mentaliteto man priimtinesnės 
kitos šalys. Kita vertus, kultūrinis gyvenimas 

Koncerto 
metu įvyKus 
nesusipratimui 
ar didelei Klaidai, 
dirigento pareiga 
greitai rasti būdą 
visKą sustatyti į 
vietas

Kad ir KoKs geras 
būsi, orKestras vis 
tieK tavimi sKųsis

Muzikė Giedrė Šlekytė džiaugiasi, kad visuomenė 
vis tolerantiškiau žiūri į moteris dirigentes

E.Levin nuotr.

Vokietijoje ypatingai puoselėjamas. Ten kaip 
niekur kitur daug kultūrinių institucijų, klasi-
kinė muzika yra neatskiriama miesto gyveni-
mo dalis. Šiuo metu Vokietijoje veikia net 130 
profesionalių orkestrų ir daugiau nei 80 teatrų!

- O kaip vertini Lietuvos kultūros pa-
saulį?

- Teigiamai. Nors Lietuvos scena yra ma-
ža, turime žmonių šviežiomis, originaliomis 
idėjomis. Lietuvoje daug gerų muzikantų, di-
delė koncertų pasiūla. Mano nuomone, tik 
vaikams trūksta kultūrinių renginių. Prie šios 
srities ir pati norėčiau prisidėti.

- Kuo skiriasi koncertų publika Lie-
tuvoje ir svetur?

- Kas yra tas „svetur“? Vienokia publika 
Vokietijoje, kitokia - Austrijoje, dar kita - Ita-
lijoje. Koncertavau ir Pietų Korėjoje, kur at-
rodė, kad patekau į visai kitą pasaulį. Lietu-
voje publika yra gana smalsi, mėgaujasi mo-
mentu, klausosi muzikos ir sugeria naujus 
įspūdžius. O vokiečiai į koncertus eina turė-
dami daugiau išankstinių žinių apie kompozi-
torius, atlikėjus. Kadangi teatruose lankosi 
dažniau, gali lyginti interpretacijas.

- Kokia žiūrovė esi pati?
- Labai dažnai vaikštau į koncertus. Mane 

žavi ir domina skirtingas įvairių orkestrų 
skambesys. Kartą net specialiai skridau į 
Šveicariją į koncertą, kad paklausyčiau, kaip 
diriguoja italas Klaudijus Abado (Claudio Ab-
bado). Nesigailiu. Pasirodo, tai buvo paskuti-
nis jo koncertas, nes netrukus jis mirė.

- O kokia muzika skamba tavo na-
muose?

- Dažniausiai - klasikinė. Nesmerkiu kitų 
stilių, bet artimiausia man yra klasika. Kas-
kart klausant simfoniją galima atrasti ką nors 
naujo. Kad ir ką sakysi, klasikinė muzika yra 
sudėtingesnė. Tai faktas. O trumpos populia-
riosios muzikos dainos dažnai man yra per-
nelyg nuspėjamos ir primityvios.

- Kaip tėvai žiūri į tavo profesiją, nuo-
latinį keliavimą?

- Susitaikė. (Juokiasi.) O jei rimtai, jie 
džiaugiasi, kad man sekasi, linki visko, kas 
yra geriausia. Visuomet seka, kokiame mies-
te esu ir laukia grįžtant į Vilnių.

- Kokių turi ateities planų, svajonių?
- Norėčiau grįžti ir diriguoti Lietuvoje.
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NepaisaNt to, kad 
Lietuvos sceNa 
yra maža, turime 
žmoNių, kurie 
ateiNa su Naujomis, 
origiNaLiomis idėjomis

„LaisvaLaikio“ interviu

7

Šu
ku

os
en

a:
 V

ita
 J

ur
gi

la
itė

 („
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)

. N
uo

tr
au

ko
s: 

Ir
m

an
ta

s 
Si

da
re

vi
či

us

Laisvalaikiu Giedrė mėgsta mokytis užsienio kalbų -  
šiemet savo atostogas ji praleis prancūzų kalbos stovykloje
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VeidaiVeidai

Liepa ir Evaldas medų kopinės 3 savaites
Paskutinis liepos savaitgalis - ypatinga diena dainininkės ir gru-
pės „Pop Ladies“ narės LiEPos MondEikaitės (25) gyvenime. 
seniausioje sostinės Šv.Mikalojaus bažnyčioje ji prisiekė amžiną 
meilę savo išrinktajam verslininkui EvaLdui norkEvičiui (28). 
Po jaudinančios ceremonijos žinoma atlikėja tapo L.norkevičiene. 

Prie altoriaus Liepa žengė įsikibusi tėvui į parankę. Anot nuota-
kos, nuo mažens ją su tėvu sieja labai stiprus ryšys, todėl akimirka, 
kai jis perdavė Liepą į Evaldo rankas, buvo itin jautri. Graudulį Lie-
pai kėlė ir bažnyčioje Evelinos Sašenko atliekamos dainos. Šiai die-
nai Liepą papuošė dizainerė Aina Zinčiukaitė - ji atlikėjai pasiuvo ne 
tik vestuvinę, bet ir puotai skirtą sukneles. 

„Esu be galo laiminga“, - jau po ceremonijos kalbėjo Liepa. Ji patiki-
no, jog pati svarbiausia šventės dalis - priesaika prieš Dievą: „Ji mums 
su Evaldu - gražiausia santuokos dalis, švenčiausias dalykas ir stipriausias 
ryšys“. Nors pora draugauti pradėjo 2014-ųjų pavasarį, o susižadėjo po 
trijų mėnesių draugystės, jaunikis įsitikinęs: „Dabar mūsų tikroji pradžia.“ 

Šeima ir artimiausi draugai, tarp kurių ne vienas žinomas veidas, 
Evaldą ir Liepą apipylė baltų žiedlapių lietumi. Netoli Vilniaus esan-
čiame pokylių komplekse vykusioje puotoje dalyvavo maždaug 100 
svečių. „Vestuvėse - tik pačios gražiausios lietuviškos tradicijos: 
pasitikimas su druska ir duona, šeimos židinio perdavimas. Jokių 
piršlio korimų, stalo užsėdimų ar kelio užtvėrimų“, - šypsojosi jau-
navedžiai. Nors visų puotos detalių atskleisti jie nenorėjo, prasitarė, 
jog svečiams yra parengę ne vieną staigmeną.

Savaitę po vestuvių Norkevičiai išvyks kopinėti medaus: tris 
romantiškas savaites jie ketina praleisti Meksikoje, Kalifornijos 
valstijoje (JAV) ir Kinijoje. 

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Evelina Sašenko ir 
Dmitrijus Golovanovas

Baiba Skurstenė-Serdiukė  
ir Mykolas Serdiukas Katažina ir Deivydas Zvonkai

Anžela Adamovič ir  
Žygimantas Gečas

Prie altoriaus Liepą palydėjo tėvas
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VeidaiVeidai

Liepa ir Evaldas medų kopinės 3 savaites

Po tuoktuvių ceremonijos Liepa Mondeikaitė tapo Norkevičiene
Oksana Pikul-Jasaitienė  
ir Simas Jasaitis Natalija Bunkė ir Vilmantas Dilys

Vestuvėms Liepa pasipuošė dizainerės  Ainos Zinčiukaitės kurta suknele
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Veidai

„Visi jau pavargo nuo tokių nevasariškų 
orų. Ką veikti, kai oras toks prastas? Belieka 
daryti nuodėmes, - juokėsi „Pikaso“ vyrai 
Tomas, Haroldas ir Rokas. - Beveik visi turi 
tą nuodėmių miestą, kuriame yra įvykę kaž-
kas vasariško, romantiško ir smagaus.“ Pasak 

vaikinų, daina „Nuodėmių mieste“ taip pat 
yra lengva, vasariška ir neįpareigojanti, kaip 
ir trumpalaikiai šiltojo sezono romanai.

„Pikaso“ nariai džiaugiasi, kad šią dainą 
įrašė su jauna ir perspektyvia dainininke, ku-
ri kūriniui suteikė moteriško žavesio. Carol 

vardas Lietuvos muzikos padangėje dar nau-
jas, tačiau ji pati scenoje - ne naujokė. Studi-
javusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijo-
je, Carol groja ne vienu muzikos instrumen-
tu, taip pat sėkmingai dalyvauja muzikiniuo-
se konkursuose ir televizijos projektuose. 
Carol buvo „Chorų karus“ laimėjusio Kauno 
Studentiškojo choro solistė, o prieš kurį laiką 
dalyvavo ir grupės „Magnit“ veikloje. „Pika-
so“ vaikinai tikisi, kad ateityje dar išvys šią 
jauną merginą, pasirodančią didžiojoje sceno-
je, ir viliasi, kad bendradarbiaujant gimusį 
kūrinį puikiai įvertins gerbėjai.

Popmuzikos scenoje - naujas romanas?

Panašu, kad grupės „Pikaso“ vaikinai neatsispyrė moteriškoms vilionėms ir užmezgė 
muzikinį romaną su jauna dainininke Karolina Juškaite, prisistatančia scenos vardu  
Carol. Šio romano vaisius - naujas bendras kūrinys „Nuodėmių mieste“. Į kompaniją  
pasikvietę Carol, „Pikaso“ nariai viliasi, kad daina „Nuodėmių mieste“ pašauks vasarą, 
kuri šiemet kažkodėl pasiklydo kelyje į Lietuvą.

Rokas Laureckis, Tomas Eigertas,  Carol ir  
Haroldas Šklėrius įrašė bendrą kūrinį „Nuodėmių mieste“

Gabrielės Janonytės nuotr.
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Veidai

10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Kariną

Sėkmingai karjeros laiptais kine  
ir televizijoje kopianti aktorė  
Karina Stungytė (27) užsitarnau-
ja vis daugiau gerbėjų simpatijų. 
Daugeliui žinomos jos kuriamų he-
rojų gyvenimo peripetijos, tačiau yra 
daugybė dalykų, kurių televizijos žiū-
rovai nežino apie pačią aktorę. taigi, 
ko dar nežinojome apie Kariną? 

n Jei Karina galėtų vienai dienai tapti 
kuo nors kitu, ji taptų paukščiu.
n Žinomos aktorės šaldytuve visada yra 
obuolių, o jos didžiausia silpnybė - šo-
koladas.
n K.Stungytė augina katytę vardu Do-
micelė.
n Karinos talismanas - pagal Zodiako 
ženklą tinkamas, sėkmę nešantis akme-
nėlis ametistas.
n Geriausia skaityta knyga - Fiodoro 
Dostojevskio „Idiotas“.
n Labiausiai nuvylęs pirkinys - sidabro 
spalvos aukštakulniai. „Nė karto jų nea-
vėjau, iki šiol nesuprantu, kodėl juos įsi-
gijau“, - sakė aktorė.
n K.Stungytė labai mėgsta žaisti tinkli-
nį ir yra didelė jo mėgėja.
n Žinomos aktorės spintoje daugiausia 
pilkos spalvos marškinėlių, be to, ji sa-
ko, kad kolekcionuoja rankines.
n Karina sako, kad jaučia nedidelių už-
darų patalpų baimę.
n Jei galėtų atsikratyti kokio nors savo 
įpročio, ji sako, kad norėtų nebekram-
tyti lūpos.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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Ilgiausiai televizijos eteryje gyvuojanti kulinarinė 
laida „Beatos virtuvė“ penktąjį sezoną bus rodoma 
LNK eteryje. Laidos vedėja ir autorė B.Nicholson 
dvidešimtąjį gimtadienį švenčiančios LNK televizijos 
žiūrovams šį sezoną žada daug naujienų. Filmavimai 
persikelia į atsinaujinusią, daugiau nei 100 kvadratų 
virtuvę - kulinarinę studiją. Čia virs ne tik puodai, bet 
ir gyvenimas - traškės tikromis malkomis kūrenama 
krosnis, bus išbandomi nauji receptai, siūlomos idėjos, 
kaip sukurti jaukius namus, dalijami patarimai, kaip 
buitį paversti lengva kasdienybe.

„Laida „Beatos virtuvė“ šiais metais bus dar geres-
nė, nes mano nauja virtuvė bus kone 20 kartų erdves-
nė ir 20 kartų spalvingesnė, taigi čia tilps daugiau žmo-
nių, daugiau maisto, daugiau idėjų - žodžiu, visko bus 
daugiau! Jau pusmetį pildau savo užrašų knygutę su 
skiltele „Idėjos laidai“ ir laukiu nesulaukiu, kada galėsiu 
tomis idėjomis dalytis su LNK žiūrovais“, - sako Beata.

Televizijos laidų vedėjos karjerą Beata prieš try-
lika metų pradėjo LNK. Naujų televizijos veidų pa-
ieškoje „Vasaros žvaigždė“ daugiausia žiūrovų simpa-
tijų pelniusi Beata, tuomet dar dvidešimtmetė Čič-
kauskaitė, sulaukė LNK pasiūlymo su „B’Avarijos“ 
nariu Juozu Liesiu vesti žaidimą šeimoms „Maxima-
nija“. Prie šio žaidimo vairo Beata stovėjo kelerius 
laidos gyvavimo metus.

AKCIJA

Gruziniökas vynas

www.maxima.ltPrekių kiekis ribotas

vyksta liepos 28–rugpjūčio 10 d.

Baltasis
pusiau saldus vynas 

„Alazani Valley“
0,75 l/1 but.

Raudonasis
pusiau saldus vynas 
„Alazani Valley“  
0,75 l/1 but.

6,19 

399
1378 Lt

y

sis
as 
y“
ut.

8 Lt

Rau
pus
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0,75

Prieš keletą metų iš Didžiosios Britanijos į Lietuvą su visa šeima grįžusios  
gyventi Beatos NichoLsoN (35) biografijoje - dar vienas reikšmingas 
sugrįžimas. Po dešimties metų pertraukos ji grįžta į LNK televizijos eterį.

Veidai

Dar vienas Beatos Nicholson sugrįžimas
LN
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NUOMONĖ

karolina liukaitytė

Pas mus uogos į namus keliauja visais būdais, nes mano 
dukrytė jas labai mėgsta. Be abejo, jei turiu galimybę rinkti, sa-
vo sodyboje renku pati, nes tada tikrai žinau, kaip ta uoga užau-
go. Bet kadangi atostogų neturime tiek daug, būname dažnai 
Vilniuje, tenka uogas ir pirkti. Tai stengiuosi pirkti iš bobučių 
kokias mėlynes ar žemuoges, kurių žinau, kad iš Lenkijos neat-
veši. O jei perku trešnes ar braškes, nepatikrinsiu, iš kur jos, 
todėl abejonė visada būna, kad greičiausiai ši uoga atkeliavo ne 
iš Lietuvos. Tikras gali būti tik tuomet, kai pats savo rankomis 
nusiskynei. Uogų kainas man sunku įvertinti. Dejuoti, kad vis-
kas labai pabrango, negalėčiau ir nenorėčiau. Tai pirmoji vasa-
ra, kai uogos man tapo aktualu. Praėjusiais metais Lukrecijai 
buvo vos metai, todėl uogų dar bijojau duoti. Prieš tai, kol ją 
maitinau, - aš jų negalėjau valgyti, todėl kelerius metus nesido-
mėjau kainomis. Bet dabar su Lukrecija turime tradiciją nueiti 
į turgų ir nusipirkti uogų. Mėgstamiausios - trešnės. Jos į mūsų 
namus keliauja kilogramais. Žiemai truputį uogų užsišaldžiau, 
o uogienes verda mama, močiutė ir net kaimynė.

Uogų sezonui įsibėgėjus, parduotuvių lentynos, turgelių prekystaliai ir pakelės nusėtos šių vitaminų „bombų“. Tiesa, ne visos  
jos lietuviškos, o tos, kurios lietuviškos, dažnai pirkėjus gąsdina savo kaina. „Laisvalaikis“ kalbėjosi su LNK orų pranešėja  
KaroLiNa LiUKaiTyTe (27) ir televizijos laidų vedėja ir trenere VLada MUsVydaiTe (31) apie tai, kokioms uogoms teikia 
pirmenybę, kaip vertina jų kainą ir kokybę.

vlada Musvydaitė

Neseniai organizavome SOS suaugusiųjų sporto mokyklą, 
kurioje visi norintys galėjo praleisti šešias dienas pagal sveiką 
gyvenimo būdą ir mitybą. Trečią dieną, kai visiems jau prasidė-
jo persilaužimas, vienintelė laimė buvo uogos - avietės miške. 
Žmonės pasakojo, kad iki tol niekada dar taip nevertino uogų 
saldumo ir skanumo. Aš ir pati bėgdama krosą skyniau avietes, 
valgiau ir buvo taip skanu. Žinau, kad daugelis baiminasi erkių 
miškuose, bet aš esu tokia, kad ir sportuoju parkuose tarp krūmų, 
ir uogas renku. Grįžusi visada apsižiūriu. Dėl to neverta nusto-
ti lankytis miške. Juk uogų vartojimas apskritai yra labai nau-
dingas. Pavyzdžiui, mano vaikai yra pratinami prie tokios tvar-
kos - mano mama liepia jiems savo sode rinkti uogas. Tai yra 
savotiškas ko nors malonaus - saldumyno ar žaislo - užsitarna-
vimas. Mums pirkti uogų nereikia. Mamos sode užaugintų uogų 
užtenka ir pavalgyti, ir žiemai. Šaldytų uogų iš praėjusios vasa-
ros dar ir dabar turiu. Mano mėgstamiausios yra geltonos avie-
tės. Jas mėgstu ne tik valgyti šviežias, bet ir užšaldyti, o paskui 
naudoti kaip ledukus arbatai atšaldyti ir paskaninti.

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Apie uogas...Ką manai?
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ŽvaigŽdės

46 metų dainininkė ir aktorė Dženifer 
Lopes (Jennifer Lopez) už šokėją Kasperą 
smartą (Casper smart, 28) vyresnė 
18 metų. Jos „bagaže“ - trys nenusisekusios 
santuokos ir vienos iširusios vestuvės.  
„aš dažnai painioju aistrą ir meilę“, -  
prisipažįsta dainininkė. Bet dėl K.smarto ji, 
regis, neapsiriko. po garsiai nuskambėjusio 
išsiskyrimo pora, sprendžiant iš žiniasklaidos 
pranešimų, vėl susiėjo, ir dabar, jei tikėsime 
žinančiaisiais, ruošiasi vestuvėms.

Jos vyrai

2011-ieji Dženifer buvo sunkūs. Beveik 
dešimtmetį trukusi santuoka su Marku Ento-
niu (Marc Anthony, 46), kurį ji laikė idealu, 
pradėjo braškėti. Poros nesutaikė net jų vai-
kai - dvynukai Maksimilianas (Maximilian) ir 
Ema (Emme), kuriems dabar septyneri. O juk 
Dženifer visada norėjo tvirtos šeimos! Ir bū-
tent ši svajonė taip ir neišsipildė. Pirmoji at-
likėjos santuoka iširo praėjus metams po ves-
tuvių, antroji truko ne ką ilgiau. Audringas 
romanas 2002-2004 metais su aktoriumi Benu 
Afleku (Ben Afleck, 42) nutrūko likus dviem 
valandoms iki jų tuoktuvių ceremonijos pra-
džios. „Benas pasiūlė man skirtis neatlaikęs 
spaudos ir gerbėjų spaudimo, ir aš pasijutau 
taip, tarsi kas būtų išplėšęs širdį iš krūtinės. Aš 
labai norėjau sukurti šeimą, pagimdyti Benui 
vaikų ir gyventi tarsi pasakoje“, - rašė daininin-
kė autobiografinėje knygoje „Tikra meilė“. Iš-
siskyrusi su Benu, Dženifer užsidarė savo vi-
loje Los Andžele, nenorėdama nieko matyti ir 
girdėti. Į namus ji įsileido tik muzikantą Marką 
Entonį, savo seną bičiulį. „Jis pareiškė, kad grą-
žins mane į gyvenimą. Aš nesupratau, ką jis 
turėjo omeny, kol jis užsiminė, kad mums 
1998 m. susipažinus pirmasis jo sakinys buvo 
„Kada nors tu tapsi mano žmona“. Ar reikia 
sakyti, kad sielvartavau, kai nutrūko ir šie san-
tykiai?“ - guodžiasi dainininkė savo knygoje.

Skyrybų su Marku priežastys buvo proziš-
kos: jie nesutarė, neatitiko vienas kito. Dže-
nifer visada aiškiai įsivaizdavo, kokia turi būti 
šeima, o ji buvo ne tokia, apie kurią svajojo. 
„Niekada nevaikščiojau su mėlyne po akimi 
arba sutinusia lūpa, bet mūsų santykiuose ju-
tau kažkokią prievartą“, - paaiškino dainininkė 
sprendimą skirtis. Išsiskyrusi su Marku En-
toniu, Dženifer vėl nugrimzdo į depresiją.

Praėjusį kartą, po išsiskyrimo su B.Afle-
ku, ją išgelbėjo Markas, o kas išgelbės šįkart, 
kai išsiskyrė su M.Entoniu? Kas būtų galėjęs 
pagalvoti, kad „princu“ taps jis - beveik ber-
niūkštis, šokėjas Kasperas Smartas.

Dženifer Lopes meilės  istorijos

Dženifer Lopes (Jennifer Lopez) ir 18 metų jaunesnis 
jos mylimasis Kasperas Smartas (Casper Smart)

EPA-Eltos nuotr.
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amžius - tai tik skaičius

Kasperas Smartas dirbo Dž.Lopes šokėjų 
grupėje. Iš pradžių Dženifer į vaikiną nekrei-
pė dėmesio - tegu jos santuoka ir neideali, 
bet ji vis dėlto buvo ištekėjusi. Tačiau po sun-
kių skyrybų su Marku Entoniu būtent 24 me-
tų K.Smartas sugrąžino Dženifer pasitikėjimą 
savimi. Viskas prasidėjo nuo lengvo flirto, o 
baigėsi - aistringu įsimylėjimu. Jausmams ne-
sutrukdė nė 18 metų amžiaus skirtumas. 
„Amžius, padėtis ir svetima nuomonė neturi 
reikšmės. Mūsų širdys bekraštės, o mūsų 
sielos beribės“, - rašė „Twitter“ Kasperas, 
kai spaudoje pasirodė pirmieji pranešimai 
apie jų su Dženifer romaną. Bet spauda ne-
rimo. Bulvarinių leidinių puslapiuose žurna-
listai svarstė apie nelygią sąjungą, įdėmiai 
stebėdami porą ir laukdami bent menkiausios 
nesėkmės. Net JLo draugai ir giminaičiai šio 
romano nevertino rimtai, o kai kurie atvirai 
nuogąstavo, kad Kasperas naudojasi Dženifer 
jausmu savais tikslais.

Tegu kalba, ką nori, galvojo Dženifer. 
Svarbiausia - ji laiminga. Jaunas draugas su 
ja elgėsi kaip su karaliene, jos interesus iš-
keldamas aukščiau visko. O ir Dženifer vai-
kams vaikinas patiko - jie drauge vaikštinė-
davo ir žaisdavo, rytais Kasperas jiems ruoš-
davo pusryčius. Dž.Lopes net sakė, kad Kas-
peras kur kas „tikresnis tėvas“ jos vaikams 
negu jų tikrasis tėtis. Šokėjas dvynukams 
skirdavo visą laisvą laiką.

Po metų Dženifer Kasperą paskyrė savo 
šokėjų grupės vyriausiuoju choreografu. Jis 
nuolatos lydėdavo ją gastrolėse, ir pora ne-
slėpė nuo visų savo švelnių jausmų. Nors šių 
santykių perspektyva mažai kas tikėjo. „Kas-
peras nėra jos gyvenimo meilė. Jei šis roma-
nas tęsis, tai visiems bus didelis netikėtumas. 
Viena iš priežasčių, dėl kurios jie iki šiol drau-
ge - tai Dženifer dvynukai Maksas ir Ema. 
Jie su Kasperu geriausi draugai“ - poros san-
tykius pakomentavo Dž.Lopes aplinkos žmo-
gus. Ir buvo teisus: kai jau reikėjo tikėtis ves-
tuvių, Dženifer visus apstulbino pranešimu 
apie išsiskyrimą.

antrą kartą į tą pačią upę

Dženifer Lopes ir Kasperas Smartas išsi-
skyrė 2014-aisiais, praėjus dvejiems metams 
nuo romano pradžios. Iki šiol neaišku, kas ta-
po paskutiniu lašu. Pasak gandų, K.Smartas 
susižavėjo modeliu transseksualu, dainininkės 
kantrybė trūko ir ji išvarė jį iš bendrų namų, 
net neleidusi susirinkti daiktų. Bet netrukus 
Dženifer atvėso. Jie su Kasperu nutarė likti 
draugais, juolab dainininkės vaikai labai prie 

jo prisirišo. Po išsiskyrimo Dženifer nutarė 
padaryti pertrauką. „Aš nuolatos būdavau su 
kuo nors. Nutrūkus vieniems santykiams, be-
veik iškart užsimegzdavo kiti. Dabar man pa-
tinka būti vienai, tai mano meilės sau laikas - 
to senokai nebuvo. Mano draugai nuolatos 
bando mane supiršti, bet manęs tai nedomina. 
Nauji santykiai kol kas man nėra prioritetas. 
Man patinka leisti laiką vienai arba su vai-
kais“, - pasakojo dainininkė interviu.

Tačiau Kasperas neprarado vilties susi-
grąžinti mylimąją. Ir galop jam pavyko. Pra-

ėjus pusmečiui, jis išmeldė dainininkės atlei-
dimą, ir ji nusprendė jam suteikti antrąjį šan-
są. Ir, regis, šįkart viskas tikrai baigsis ves-
tuvėmis. Žiniasklaidoje neseniai pasirodė 
pranešimas, kad pora aktyviai ruošiasi tuok-
tuvėms ir net planuoja šventei išleisti tris 
milijonus dolerių. Kalbama, kad prie altoriaus 
pora žengs gruodį. „Džen yra labai romantiš-
ka ir tiki, kad ši santuoka - paskutinė jos gy-
venime“, - žiniasklaidai papasakojo vienas iš 
dainininkės draugų.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

ŽvaigŽdės

Dženifer Lopes meilės  istorijos

Romanas su Benu Afleku (Ben Afleck) nutrūko 
likus dviem valandoms iki tuoktuvių ceremonijos

Santuoka su Marku Entoniu (Marc Anthony) truko 
dešimtmetį, bet jos neišgelbėjo net porai gimę dvynukai
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StiliuS

Dizaineris Zuhairas Muradas (Zuhair Murad), pristatydamas savo kolekciją 2015-2016 m. rude-
niui ir žiemai Paryžiaus mados savaitėje, visus privertė pakilti į aukštybes. „Man patinka keliauti 
per dangų“, - sakė dizaineris, savo kūrybinėms improvizacijoms pasirinkęs kosmoso temą. Beje, 
jau ne pirmą kartą - dangaus kūnai jį įkvėpė ir debiutinei kolekcijai, pristatytai 1999 metais.
Kosmoso temą kolekcijoje stiprina įvairiaspalviais geometriniais kristalais ir blizgučiais ant 
audinių išsiuvinėtos žvaigždės ir kiti dangaus kūnai. Išskirtinės detalės - šlaunis siekiantys  
batai, plevėsuojantys apsiaustai, gilios iškirptės derinamos su lapės kailiniais.

Ant suknelių - 
įvairiaspalviais 

kristalais ir 
blizgučiais 

išsiuvinėtos 
žvaigždės ir kiti 
dangaus kūnai

16

Ant podiumo - 
kosmoso ir nakties deivės

StiliuS

Įspūdingiausias kolekcijos 
kūrinys - nuotakos suknelė su 
10 000 įvairių dydžių kristalų, 
kuriuos daugiau nei mėnesį 
siuvinėjo apie 20 siuvėjų

EPA-Eltos nuotr.

Išskirtinės detalės -  
šlaunis siekiantys batai

Ant podiumo - 
kosmoso ir nakties deivės
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Gilios iškirptės  
derinamos su lapės kailiniais
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Naujasis AZIA SPA centras - pačioje sostinės Senamiesčio širdyje
NaujieNos

Ar kada nors pagalvojote, kad visai čia 
pat, pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje, 
galėtų įsikurti dalelė įstabaus ir išskir-
tinio Rytų Azijos pasaulio, dabar ranka 
pasiekiamo kiekvienam iš Jūsų? Užsukę į 
naujuosius AZIA SPA namus, įsikūrusius 
Odminių g.3, šalia Katedros aikštės Vilniu-
je, pasijusite tarsi patekę į tikrą rytietišką 
ramybės ir palaimos oazę...  
Eimantė JURŠĖNAITĖ

 AZIA SPA kolektyvas

SPA centro dalis, kur atliekamos 
rytietiškos procedūros

Jaukūs Rytų Azija dvelkiantys naujieji AZIA SPA  
masažo namai išsiskiria ypatinga aplinka

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Naujasis AZIA SPA centras - pačioje sostinės Senamiesčio širdyje
NaujieNos

Jurga anusauskienė:

užvėrus aZia sPa masažo namų duris ir vėl atsidūrus šurmulingame Vilniaus senamiesčio gatvės gyvenime, sunku patikėti, kad ką tik lankiausi šioje ramybės ir poilsio oazėje. Prisimenu, kažką panašaus patyriau tik keliaudama po tolimąsias rytų azijos šalis, o dabar jaučiuosi taip, lyg būčiau vėl ten sugrįžusi... sugrįžusi tam, kad pajusčiau tą magišką rytų pasaulio dvasią ir pasinerčiau į tobulą atsipalaidavimo ir rytietiškų pojūčių pasaulį... 

su „Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida visoms procedūroms  

atidarymo proga! 

Rytietiška ramybės ir palaimos oazė

Kažkur tolumoje skamba švelnūs rytie-
tiškos muzikos garsai, ore tvyro svaiginantys 
egzotiniai aromatai... Iš prietemos lyg seno-
vinėje Rytų šventykloje išnyra Budos veido 
fragmentas, nišoje ryškiai apšviesta stūkso 
didžiulė akmeninė deivės statula, nuo sienos 
iš po atogrąžų augalų lapų žvelgia keistos mi-
tinės Rytų būtybės. Tolumoje pasigirsta tylūs 
smulkūs mažosios rytietės žingsneliai. Priė-
jusi šypsosi, lyg maldai sudėtais rankų delnais 
ir galvos linktelėjimu sveikinasi, kviečia už-
eiti. „Sawatdee khaaa....“  Kur patekau? 

Tai jau antrieji AZIA SPA masažo namai, 
įkurti Vilniaus senamiestyje. Jei pirmasis salo-
nas dvelkia Rytams būdingu jaukumu ir papras-
tumu, antrasis išsiskiria kur kas erdvesnėmis 
patalpomis bei ypatinga aplinka. Kiekviena 
kruopščiai atrinkta naujojo SPA centro interje-
ro detalė dvelkia Rytų Azijai būdinga autentika 
ir išskirtinumu. Didingos iš akmens iškaltos 
statulos, masyvūs akmeniniai Budos biustai, 
ant sienų dailininko ranka ištapytos įmantrios 
freskos su mistinėmis Rytų būtybėmis, medi-
nės rankų darbo interjero detalės bei baldai, 
didžiuliai palmių kamienai, lianos ir kiti atogrą-
žų augalai - žvelgdamas į visa tai, jautiesi, lyg 
būtum staiga atsidūręs už tūkstančio kilometrų, 
paslaptingame Rytų pasaulyje, kurio dalelę į 
Vilnių mums parvežė patys SPA centro įkūrėjai. 

Tailando magijos paslaptys

Ne mažiau svarbi naujojo SPA centro dalis - 
čia atliekamos rytietiškos SPA procedūros ir 

masažai. Atskleisti tikrųjų Rytų relaksacijos 
paslapčių čia atkeliavo meistrai iš Tailando. Jų 
patirtis bei profesionalumas - tai vizitinė AZIA 
SPA masažo namų kortelė, dėl kurios čia lan-
kytis pamėgo daugelis nuolatinių svečių.

 AZIA SPA teikiamų paslaugų asortimentas 
platus - tai įvairiausi Tailando meistrų, taip pat 
vietinių meistrių atliekami viso kūno bei seg-
mentiniai masažai, veido bei kūno procedūros, 
SPA vonių terapijos. Norintiesiems pasilepin-
ti šiek tiek ilgiau ir prabangiau - įvairios žino-
muose Rytų Azijos SPA centruose populiarios 
kelių valandų SPA programos su kūno šveiti-
mais, kaukėmis-įvyniojimais, viso kūno masa-
žais bei veido procedūromis. Jūsų maloniam 
poilsiui ir akimirkoms, praleistoms tik dviese 
su mylimu žmogumi, - egzotiški SPA ritualai 
poroms.   

Rytų azijos gamtos galia

AZIA SPA masažo namuose naudojama 
kosmetika - tai dar viena išskirtinė šių namų 
detalė, atkeliavusi iš tolimosios Balio salos. 
BALI SPA NATURE - tai natūralūs, sveiki, 
rankų darbo kosmetikos produktai,  pagamin-
ti iš tokių ingredientų, kaip kokoso riešutai, 
migdolai, ryžiai, žalioji arbata, imbieras, 
citrin žolė ar cinamonas. 

Vasaros laikotarpiu AZIA SPA masažo na-
mų meistrai pasiūlys Jums išbandyti įvairias 
kūno ir veido odos puoselėjimo procedūras 
iš natūralių Rytų Azijos gamtoje randamų pro-
duktų, kurių receptai iki šiol populiarūs ge-
riausiuose Tailando ir Balio salos SPA cent-
ruose. Tegu Jūsų grožiu rūpinasi pati gamta!     

rytų masažo namai

www.aziaspa.lt

odminių g.3, Vilnius 
tel. 852 53 13 13 
spa@aziaspa.lt

Šv.mikalojaus g.5, Vilnius

tel.: 852 44 46 46
info@aziaspa.lt

Kiekviena įstabaus interjero 
detalė dvelkia Rytų autentika 
ir išskirtinumu
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Grožiui pabrėžti -
spalvingas kontūras
Vasara tinkamas metas žaismingesniam makiažui. 
Vietoj įprasto juodo akių kontūro galima rinktis 
mėlyną arba žalią. Jį galima derinti ir prie ryškaus 
akių makiažo, derinant iš pirmo žvilgsnio nederan-
čias spalvas. Pasirinkus tokį makiažą, jūsų žiban-
čios akys taps ryškiausiu akcentu.
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Bene ryškiausia vasaros makiažo 
tendencija - ryškių spalvų akies kontūras

GroŽio paletė 
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grožio paLetė

apie makiažą

Kai pradėjau vaidinti seriale „Nekviesta 
meilė“, buvau vos devynerių. Tada mano oda 
buvo lygi ir graži, tad grimuotoja manęs net 
neliesdavo. Kai šiek tiek paaugau, atsirado 
spuogelių, kurių neišvengia nė vienas paau-
glys. Norėjosi atrodyti gražiai, tad būdama 
14-os pradėjau naudoti maskuojančias prie-
mones, žinoma, subtiliai ir saikingai. Paste-
biu, jog yra paauglių, kurios savo kompleksus 
stengiasi užmaskuoti per dideliu makiažo 
sluoksniu. Dar po poros metų pradėjau ryš-
kinti blakstienas, visai neseniai ir lūpas. Kaip 
ir prie visko, prie makiažo taip pat pripranta-

ma, tačiau tikrai nesakau, jog negalėčiau be 
jo gyventi. Atėjus vasarai oda ir taip gražiai 
įdegusi, tad pudros nenaudoju, o dažnai ir 
išvis nesidažau. Makiažą pasidarau eidama į 
miestą. Tiesiog noriu pati sau gerai atrodyti, 
tikrai tai darau ne dėl kitų.

apie odos priežiūrą

Paaugliški nepatogumai ir odos problemos 
jau praeity, dabar mano oda sudėtingos priežiū-
ros nereikalauja. Stengiuosi visada kruopščiai 
nusivalyti makiažą, naudoju drėkinamąjį kremą. 
Kartais savo odą puoselėju pačios namuose 
darytomis priemonėmis: kauke su avižų koše, 

šveitikliais ir pan.  Man labai patinka šveitiklis 
su citrinos sultimis. Jį nesunkiai gali pasidary-
ti bet kuri: ant vatos padelio reikia išspausti 
šiek tiek citrinos sulčių, užberti šaukštelį cu-
kraus ir ištrinti veidą. Tai puiki priemonė, nuo 
kurios mano oda tampa labai švelni.  

apie silpnybes

Kosmetikos priemonės nėra mano silpny-
bė, o štai kvepalai - kita kalba. Esu kvepalų 
maniakė. Tėvai kartais klausia: „kiek tu gali 
tų kvepalų pirkti?“ Mano lentynoje visuomet 
yra pilni 7-8 buteliukai ir daugybė tuščių ar 
beveik pasibaigusių... Man tiesiog gaila juos 
išmesti, nes jie gražiai atrodo ir kelia šiokią 
tokią nostalgiją. Negalėčiau būti nepasikve-
pinusi, noriu visada kvepėti ir kad kiti jaustų 
mano kvapą. Labiausiai mėgstu gaivius ir sal-
džius kvapus. 

Grožio ritualai 
pagal Evitą

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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Jaunoji aktorė Evita MalaškEvičiūtė (18) pirmą kartą televizijos ekranuose pasirodė 
būdama vos devynerių. Dabar ji užaugo į talentingą, gražią merginą ir žaidimus lėlėmis 
iškeitė į moteriškus žaidimus prie veidrodžio. Evita pasakoja, kaip ji puoselėja savo grožį.

l Kosmetikos priemonės, kuri-

os visuomet rankinėje: lūpų dažai, 

lūpų balzamas, drėkinamasis rankų 

kremas ir rankų dezinfekatorius.

l Kosmetikos priemonė Nr.1: 

blakstienų tušas

l Kvepalai: Rihanna „Rogue“

Evitos favoritai
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IŠSKIRTINIAI

SPA procedūros. Nenuostabu, kad viešbutis siūlo 

įvairiausias SPA ir grožio procedūras. Čia galima mėgautis viso kūno 

šveitimo procedūra, įvairių pasaulio kraštų masažais. Svečiai gali rinktis 

klasikinį šveicarišką masažą, balietišką, indišką galvos masažą ir kitus. Be to, 

viešbutyje yra jogos specialistai, kurie bet kada praves jogos pamoką.

„Raudonos merginos“.Visi, įžengę į viešbutį, yra pasitinkami jaunos ir 

elegantiškos merginos su raudona suknele. Vadinamosios „Raudonosios merginos“ padeda svečiams 

susiorientuoti viešbutyje ir atsako į visus klausimus.

Penkių žvaigždučių Adlono viešbutis Berlyne - vienas 
prestižiškiausių viešbučių visoje Europoje. Jo istorija  
siekia 1907 m. Ir tuomet, ir dabar jame apsistoja žinomi 
pasaulio žmonės, karališkųjų šeimų atstovai. Viešbutis 
įsikūręs pačioje Berlyno širdyje - prie pat Brandenburgo 
vartų. Apie jį net sukurtas televizijos serialas „Adlono 
viešbutis. Šeimos istorija“. Tiesa, kas iš tiesų vyksta  
už viešbučio durų, žino tik jo šeimininkai.

Adlono viešbutis - 
vieta, kur miega karaliai
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IŠSKIRTINIAI

l Adlono viešbutis įsikūręs pačiame 
Berlyno centre
l Jis buvo atidarytas 1907 m., 
po rekonstrukcijos - 1997 m.
l Viešbutyje yra 7 aukštai, 
382 kambariai, 4 restoranai, 5 barai

FakTai

Kainos.Vienos nakties kaina šiame viešbutyje yra nuo 260 eurų.

Maistas. Viešbučio 
restoranas - vieta, kur susijungia 
tradicijos ir šiuolaikiškumas. Klasikiniai 
patiekalai čia tobulinami nuo pat 
viešbučio įsikūrimo datos. Kai kurie 
jų - Adlono stiliaus jūrų liežuvio filė ar 
„Canard a la presse“ (ypatingai paruošta 
antis) - skaičiuoja jau šimtą metų. 
Viešbučio restoranas turi dvi „Michelin“ 
žvaigždes. Jo šefas Hendrikas Otas 
(Hendrik Otto) 2012 m. pelnė geriausio 
Berlyno šefo vardą, o 2013 m. - geriau-
sio Vokietijos virėjo vardą.

Adlono viešbutis - 
vieta, kur miega karaliai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Prezidentiniai apartamentai. 

Viešbutyje yra du prezidentiniai numeriai. Iš abiejų atsiveria vaizdas 

į Brandenburgo vartus. Jų interjeras sukurtas pagal 1920 metų 

stilių. Juose yra atskiros registratūros, po du prabangius miega-

muosius, svetainė su židiniu, elegantiška vonia su sauna, gariniu 

dušu ir sūkurine vonia. Be to, šalia yra konferencijų salė, virtuvė ir 

svečių vonia. Abu numeriai yra itin saugūs, languose įstatyti kulkų 

nepramušami stiklai, įrengta vaizdo stebėjimo sistema.

Žinomi svečiai. Kai viešbutis buvo atidarytas, 
iškart tapo žinomų žmonių traukos objektu. Jame buvo apsistojęs 
aktorius Čarlis Čaplinas (Charlie Chaplin), Albertas Einšteinas 
(Albert Einstein), Tomas Manas (Thomas Mann), Marlen Dytrich 
(Marlene Dietrich), Franklinas Ruzveltas (Franklin Roosevelt) ir kiti. 
Net ir dabar šiame viešbutyje apsistoja garsenybės. Šiais metais 
birželio mėnesį čia viešėjo Anglijos karalienė Elžbieta II.

Istorija. 1905 m. 
sėkmingas vyno pardavėjas ir restau-
ratorius Lorensas Adlonas (Lorenz 
Adlon) įsigijo žemės Berlyne. Jis 
įtikino tuometį Vokietijos imperatorių 
Vilhelmą II (Wilhelm II), kad Vokietijai 
reikia prabangaus viešbučio. Tokio, 
kokie tuo metu jau buvo Paryžiuje, 
Londone ir kitose Europos sostinėse. 
Viešbutis buvo pastatytas ir įrengtas 
už 20 mln. auksinių markių (7 tonos 
gryno aukso). Tuo metu Adlono 
viešbutis buvo pats moderniausias 
visoje Vokietijoje. Jame buvo ir 
karštas, ir šaltas vanduo, elektros 
generatorius, restoranas, kavinė, 
bib lioteka, muzikos kambarys, 
rūkomasis, kirpykla, japoniškas 
sodas su fontanu ir daugybė šokių 
salių. Deja, pra sidėjus Antrajam 
pasauliniam karui - 1945 m. viešbutis 
buvo sudegintas. Atstatytas ir iš naujo 
atidarytas jis buvo tik 1997 m. ir tapo 
„Kempinski“ tinklo viešbučiu.

Miegamasis, kuris buvo paruoštas Anglijos 
karalienės Elžbietos II vizitui į Berlyną

Dalis apartamentų, kuriuose 
gyveno karalienė Elžbieta II
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar įmanoma apibrėžti, kiek vietos 
socialiniai tinklai ir jiems skiriamas lai-
kas užima mūsų gyvenime?

- Socialiniai tinklai yra populiariosios kul-
tūros dalis, kasdienio gyvenimo dalis. O jei 
jau tai tapo kasdieniu reikalu, vadinasi, užima 
tikrai svarbią vietą mūsų gyvenime. Tai pa-
lyginčiau su mobiliuoju telefonu. Jis neužval-
dė mūsų gyvenimo, bet tapo tikrai reikalingu 
ir kasdien naudojamu daiktu. Nebūtų teisinga 
sakyti, kad socialiniai tinklai yra tik blogis.

Dar vienas galimas aspektas - vienišumas. 
Kita vertus, pasaulis vis globalėja, daug artimų 
žmonių, gerų draugų keičia gyvenamąsias vietas, 
išvažiuoja į kitas šalis, tad socialiniai tinklai, spe-
cialios programos leidžia su jais bendrauti, keis-
tis informacija ir visiškai nenutolti, nors ryšio 
kokybė ir nukenčia. Individualistinėje kultūroje 
žmonės dažnai kenčia nuo vienišumo. Tėvai dir-
ba, sutuoktiniai taip pat, reta šeima susėda prie 
vieno pietų ar vakarienės stalo, tai jau tapo labiau 
suplanuotu prabangos laiku nei įprastu gyvenimo 
ritmu. Natūraliai žmonėms trūksta gyvo pokal-
bio, tikrų emocijų. Tokiu atveju tampa svarbi 
tokia bendruomenė, kokia yra pasiekiama. 

- Kai kurie žmonės savo paskyrose 
turi tūkstančius draugų, nejau su visais 
jais bendraujama?

- Sekėjų ar žmonių skaičius priklauso nuo 
to, kam viso to reikia. Garsūs žmonės tuo 
naudojasi didindami savo žinomumą, kiti po-

puliarina kokias nors paslaugas, darbus, tre-
tiems to reikia darbiniams reikalams. Kai to 
siekiama sąmoningai, viskas suprantama. O 
kai kuriems tiesiog organiškai reikia, kad juos 
suptų daug žmonių, kad sąraše būtų tam tikra 
suma draugų. Tik klausimas tuomet, kiek gi-
lūs ryšiai su tais žmonėmis. Žmones, su ku-
riais bendraujame artimai, galime suskaičiuo-
ti ant pirštų. Jų tikrai nebus šimtai ar tūks-
tančiai. 

Galima tai aiškinti ir didele ekstraversija. 
Tokie žmonės linkę turėti daug kontaktų, 
jiems smagu bendrauti, tačiau jie nelinkę plė-
toti kokių nors gilių filosofinių pokalbių. Toks 
bendravimas yra daugiau paviršinis. 

Kai kuriems žmonėms yra labai svarbus 
jų statusas, kuris ir lemia turėjimą didelio skai-
čiaus draugų, tarp jų kokių nors žinomų žmo-
nių, turtingų ar panašiai. Tai tarsi pratęsimas 
žmogaus asmenybės. Tačiau tai gali išduoti ir 
apie šiokį tokį polinkį į narcisizmą, jam svarbus 
jaustis ypatingam, kad juo žavėtųsi. 

- Paplitusi mada - asmenukės. Ką sako 
besaikis jų kėlimas į internetinę erdvę? 

- Kai kurie žmonės turi obsesinį kompul-
sinį sutrikimą, kuris pasireiškia įkyriomis 
mintimis, vaizdiniais, potraukiais ir impul-
sais, kurie nėra malonūs, bet žmogus yra nuo 
jų priklausomas. Tad kokia nors įkyri mintis 
rea lizuojama į kompulsinį pasikartojantį 
veiksmą: vieni nuolat plauna rankas, kiti li-
guistai tikrina, ar užrakino duris, ir t.t. Tai iš 
dalies toks dažnas asmenukių kėlimas ir nuo-

Socialinių tinklų naudojimas kasdien jau kurį laiką nebekelia nuostabos. Vieni jais nau-
dojasi siekdami populiarumo, kiti - verslo reikalais, dar kiti - pramogoms. Tiesa, kartais 
stebint žmonių elgesį tuose socialiniuose tinkluose visgi kyla klausimų, kur yra riba tarp 
privatumo ir viešumo, kam reikia tūkstančių draugų ar sekėjų ir galiausiai, ką tai sako 
apie pačius vartotojus. Apie tai „Laisvalaikis“ kalbėjosi su psichologu Antanu Mockumi. 

Psichologijos kodas
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Antanas Mockus
asmeninio albumo nuotr.

Ką duoda ir ką atima socialiniai tinklai?
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Psichologijos kodas

latinis socialinių paskyrų tikrinimas gali bū-
ti viena iš obsesinio kompulsinio sutrikimo 
formų - elektroninė versija. Tačiau tarptau-
tinėje ligų klasifikacijoje dažnas asmenukių 
darymasis ir kėlimas į viešą erdvę dar neį-
trauktas, nors vis dažniau pasirodo praneši-
mų, kad tai yra sutrikimas. Arba tai tiesiog 
dar viena narcisistinė apraiška, kai žmogui 
tiesiog patinka savimi gėrėtis ir save rodyti 
kitiems nuolat. 

- Asmeninio gyvenimo viešinimas in-
ternetinėje erdvėje. Kam to reikia? 

- Riba tarp privatumo ir viešumo sociali-
niuose tinkluose yra probleminė, kartais tam-
pa nebeaišku, kas yra privatu, o kas - ne. Todėl 
kai kuriuos dalykus, kuriuos viešiname inter-
netinėje erdvėje, mato ir tie, kurie realybėje 
galbūt visai to nežinotų. Bet klausimas būtų, 
kas lemia tą norą viešinti dalį savo gyvenimo. 
Yra tokia psichologo B.F.Skinerio operacinio 
sąlygojimo, kitaip tariant elgesio pastiprinimo, 
teorija. Tai reiškia, kad už bet kokį veiksmą 
žmogus gali būti paskatinamas, pasveikinamas, 
apdovanojamas ir būtent tai verčia tokį veiks-

mą kartoti toliau. Juk sąmonė užfiksuoja, kad 
tai yra gerai, reakcija teigiama. Apdovanoji-
mas gali būti ir tiesiog kolegos pritariamas 
linktelėjimas į jūsų pasakytą pokštą ar sąmo-
jį. Tuo metu socialiniuose tinkluose tam tar-
nauja visokie „Like“ (liet. „Patinka“) mygtukai. 

Bėda yra ta, kad „Like“ spaudžiamas net ir 
tada, kai tikrai neverta to daryti, kai kokia 
nors paskelbta informacija yra prasto turinio. 
O tai jau vis tiek skatins žmogų tą daryti ir 
toliau.

Deja, dabar daugelis dalykų keliami į in-
ternetinę erdvę užuot palikus privačiam gy-

venimui. Apskritai žmonių elgsenos ypatu-
mai socialiniuose tinkluose dar nėra pakan-
kamai ištirti. 

- Ką socialiniuose tinkluose kuriama 
kitokia tapatybė atskleidžia apie žmogų? 

- Socialinėje psichologijoje yra išskiria-
mi keli savojo „aš“ vaizdiniai: „aš“ toks, 
koks esu; idealusis „aš“; „aš“ toks, kokį 
noriu, kad mane matytų kiti; veidrodinis 
„aš“, kai įsivaizduojama, kaip mus suvokia 
kiti žmonės. Tad kuriama kitokia savo ta-
patybė socialiniuose tinkluose rodo, kad 
žmogus galbūt nenori būti matomas toks, 
koks yra, jis nori kitaip save pristatyti ir 
pateikti auditorijai. Nori, kad jį kitaip ma-
tytų jo bičiuliai ar kolegos. Bet jei tokia apie 
save pateikiama informacija labai skiriasi 
nuo realaus žmogaus, aplinkiniai greit pa-
stebi netikrumą ir paprasčiausiai nebenori 
su tokiu žmogumi bendrauti. Tai jau byloja 
apie savivertės sutrikimus, kai žmogus ma-
no, kad toks, koks yra, jis kitiems neįdomus 
arba nepatinka. Tada kuria naują savo pa-
veikslą. 

dažnas asmenukių 
kėlimas ir 
nuolatinis 
socialinių paskyrų 
tikrinimas gali būti 
viena iš obsesinio 
kompulsinio 
sutrikimo formų

Ką duoda ir ką atima socialiniai tinklai?
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Įdomybės

Viešbučio darbuotojai - robotai
Viso pasaulio dėmesį patraukė viešbutis „Henn“ (arba „Keistas“), atidarytas liepos 17 dieną 

Sasebe (Nagasakio prefektūra, Japonija). Mat jame dirba ir viešbučio svečius aptarnauja robotai. 
Atvykusiuosius pasitinka angliškai kalbantis robotas dinozauras, yra ir japoniškai kalbanti regis-
tratūros darbuotoja. Įsiregistruojant į viešbutį naudojama veido atpažinimo technologija, o svečiai 
patys turi įvesti informaciją apie save kompiuterio ekrane. Lagaminus galima atiduoti durininkui 
robotui į jo skaitmeninį skydelį įvedus kambario numerį. Norintiesiems palikti daiktus bagažo 
saugykloje tereikia pro langą iškišti lagaminus, ir juos paima didžiulė roboto ranka.

Daugiausia pinigų turistai 
paliko Jav, išlaiDžiausi - kinai

Per savo atostogas turistai visame 
pasaulyje pernai išleido 1245 mlrd. do-
lerių (1146 mlrd. eurų). Jų išlaidos už 
transportą, nakvynę, maistą, pirkinius, 
pramogas ir kitas paslaugas buvo 4 proc. 
didesnės nei metais anksčiau, Madride 
pranešė Jungtinių Tautų Pasaulio turiz-
mo organizacija.

Pateiktais duomenimis, 2014-aisiais 
turistai daugiausiai pinigų paliko JAV. 
Čia pajamos iš turizmo siekė 177,2 mlrd. 
dolerių - 2,5 proc. daugiau nei metais 
anksčiau. Antroje vietoje liko Ispanija 
su 65,2 mlrd. dolerių, po jos eina Kinija 
ir Prancūzija.

Remiantis organizacijos tyrimu, 
daugiausiai pinigų savo atostogoms už-
sienyje išleido kinai - 165 mlrd. dolerių 
(plius 27 proc.). JAV piliečiams atostogos 
svečiose šalyse atsiėjo 110,8 mlrd., vokie-
čiams - 92,2 mlrd.

Turistų skaičius pernai padidėjo 4,7 
proc., iki 1,1 mlrd. 

trumpai
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Pigus variantas
Luncenau miestelyje (Vokietija) galima iš-

vysti ir tokių viešbučiukų - turizmo verslo 
savininkai pasistengė dėl turistų bei poilsiau-
tojų ir, žinonma, dėl savęs. Nenorintiems įsi-
kurti dideliame ir, žinoma, daug brangesniame 
viešbutyje, galima rinktis patį pigiausią va-
riantą - kambariukus-lovas. O kad būtų pa-
trauk liau ir įdomiau, ypač vaikams, kambariu-
kai įkurti „lagamine“. Tad nenuostabu, jog to-
kios apgyvendinimo vietos pavadintos „Laga-
minų“ viešbutis.

Įdomybės
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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SportaS naujokamS

5 priežastys pamilti golfą
Sakyti, kad golfas tėra tik žaidimas lauke, būtų labai neteisinga. Golfas yra kur kas 
daugiau. Ar žinojote, kad žaidžiant golfą galima ne tik sudeginti didelį kiekį kalorijų ir 
patobulinti savo figūrą, bet ir atsikratyti streso? Sostinių golfo klubo generalinio direk-
toriaus pavaduotojas Tomas Pranevičius „Laisvalaikiui“ atskleidė kelias priežastis, dėl 
kurių galima tiesiog įsimylėti golfą.

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

iŠBaNDYk

Parengė Ringailė StulPinaitė

stresui mažiNti
Golfo žaidėjai mažiau nervinasi. Žaisdami jie turi susikaupti, galvoti tik apie ka-muoliuką ir jo trajektoriją, tad nebelieka vietos mintims apie darbus, problemas ar nesėkmes. Beje, golfo aikštynuose primygtinai reikalaujama išsijungti mobiliuosius telefonus, tad visiškai atsiribojama nuo likusio pasaulio. Jungtinėse Amerikos Valsti-jose stresui malšinti neretai skiriama golfo terapija.

BeNDravimui

Golfą gali žaisti ir vienas žmogus, 
tačiau kur kas populiariau žaisti nedi-
delėmis grupelėmis, nes tai suburia 
draugus ir bendraminčius. Kol einama 
iki kitos duobutės, kompanija turi gra-
žaus laiko pašnekesiams. Užsienyje bū-
tent žaidžiant golfą įvyksta ir verslo 
susitikimai, sandoriai.

kultūriNgumo ugDYmas

Žaidžiant golfą galioja tam tikros 
etiketo ir mandagumo taisyklės, tad vi-
si žaidėjai privalo jų laikytis. Tai virsta 
geru įpročiu ir kasdienėje veikloje. Šei-
mos, atsivežančios žaisti vaikus, juos 
jau nuo mažens moko būti mandagius, 
sveikintis su kitais žaidėjais, žaisti at-
sakingai, tvarkingai. Neretai golfas ir 
pavadinamas džentelmenų sportu.

sveikatai stipriNti

Žmonės, sužaidę 18 duobučių aikš-

tyną, nueina apie 10-15 km atstumą. O 

kadangi žaidimas vyksta lauke, pasi-

vaikščiojimai gryname ore ne tik stipri-

na organizmą, bet ir gerina miego ko-

kybę. Nuėję dešimt kilometrų, žaidėjai 

sudegina apie 1400 kilokalorijų. Tai yra 

visos dienos gaunamos maisto vertės 

norma, reikalinga normaliai judančiam 

žmogui

mąstYmui laviNti
Norint laimėti žaidimą, reikia ka-

muoliuką į duobutę įmušti atliekant kuo mažiau smūgių. Tad golfas padeda la-
vinti mąstymą, strateginius, taktinius 
įgūdžius, nes reikia numatyti, kaip ir 
kur gali nukristi kamuoliukas, kokia ga-
lima tolesnė veiksmų seka.

Nuo 2016 metų golfas bus įtraukiamas į olimpinių 

sporto šakų sąrašą. Įdomus faktas, kad 1900 ir 1904 

metais golfas jau buvo įtrauktas į šį sąrašą, bet vėliau 

buvo išbrauktas. Prireikė daugiau nei šimto metų, 

kad ši sporto šaka vėl būtų pripažinta olimpine. 

olimpiniS SportaS

„SvarbiauSiaS SmūgiS  
golfe yra SekantiS“

Benas Hoganas (Ben Hogan)

„Jei norite Sužinoti tikrąJį 
žmogauS charakterį, 
pažaiSkite Su Juo golfą“

seras PelHamas grenvilis vudHausas (sir 
PelHam grenville WodeHouse)

„golfe SvarbiauSia ne laimėti. 
SvarbiauSia būti džentelmenu 
ir tik tuomet laimėti“

Filas mikelsonas (PHil mickelson)

žYmių golfo žaiDėjų miNtYs
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rubriką pristato „Gaumina“
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Ar reklaminis stendas gali kardinaliai pa-
keisti jūsų dienos planus? Kam reikalingas 
internetas kaklaraištyje? Ar lėtas kompiu-
terinis žaidimas gali būti naudingas jūsų 
greitųjų paslaugų reklamai? Atsakymus į 
šiuos klausimus rasite čia.

Vietoj išVadų
n Nugirsta frazė - jei reklamoje nesi išskirtinis, tai 

tolygu savižudybei.

 El. reklama: turi būti išskirtinis
internetas

internetas 
kaklaraištyje 

Kas?
„Grip Limited“.

Kokia situacija?
Tėvai ir vaikai kartu praleidžia vis 

mažiau laiko. Nieko keisto, kai aplink 
tiek laiką ir dėmesį suryjančių išmanių-
jų įrenginių. Tačiau ar įmanoma tomis 
pačiomis technologijomis išspręsti pro-
blemą ir vėl suartinti šeimynas?

Ką padarė?
Sukūrė mikroschemą, kuri „susiur-

bia“ namuose skleidžiamą bevielį inter-
netą ir pertransliuoja jį 3 metrų spindu-
liu. Šis išradimas įmontuotas į stilingus 
kaklaraiščius ir pasiūlytas kaip dovana 
Tėvo dienos proga. Kai tėtis nori paben-
drauti su savo vaikais, tereikia užsirišti 
aksesuarą ir vaikai atbėgs prie geresnio 
interneto ryšio.

rezultatai?
Kūrybos agentūra pateikė instruk-

ciją, kaip pasidaryti tokį kaklaraištį 
pačiam, tad iš tikrųjų ši ironiška rek
lama yra labiau socialinis eksperimen-
tas, siekiantis priminti apie Tėvo dieną 
apskritai.

https://goo.gl/2kkxes
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 El. reklama: turi būti išskirtinis
internetas

vaistai nuo „lago“ 

Kas? 
„Ume.net“.

Kokia situacija?
Juk žinote tą jausmą, kai kas nors 

vyksta per daug lėtai? Kalbu tiek apie 
flegmatiką draugą, tiek apie sraigės grei-
čio technologijas. Tai gali tiesiog išvary-
ti iš proto. Švedijos telekomunikacijų 
įmonė nusprendė pasinaudoti tuo nema-
loniu pojūčiu ir priminti, kad jų paslau-
gos tokios niekada nebūna.

Ką padarė?
Sukvietė iš pažiūros stresui atsparius 

žmones - kunigą, jogos instruktorę bei 
namų šeimininkę. Buvo sukonstruotas 
didžiulis ekranas, į rankas įduota ilga 
valdymo „kartis“ ir paprašyta sužaisti 
tradicinį kompiuterinį žaidimą „Brick 
Braker“. Prie kiekvieno dalyvio buvo pri-
jungti susierzinimo lygį matuojantys da-
vikliai, na, ir nuotoliniu būdu specialiai 
trikdomas žaidimo veikimas.

rezultatai?
Užteko nufilmuoti iš kantrybės išves-

tų dalyvių emocijas ir jau gali pristatyti 
savo produktą, kuris padės išvengti tokio 
susierzinimo. Žinutė aiški.

https://goo.gl/t0si5w

Pokalbis su  
reklaminiu stendu 

Kas? 
Graubiundeno turizmo centras.

Kokia situacija?
Graubiundeno kantonas - viena 

vaizdingiausių Šveicarijos vietų, kurią 
vietos gyventojai gerokai primiršo. 
Anksčiau čia sugužėdavo galybė turis-
tų, o dabar jie mieliau renkasi atosto-
gas kur nors svetur.

Ką padarė?
Centrinės Ciuricho stoties reklami-

niame stende įrengė interaktyvų ekra-
ną, kuriame tiesiogiai transliuotas 
vaizdas iš Vrino miesto. Prieš kamerą 
sėdintis pagyvenęs vyrukas kalbino 
praeivius, o vos tik atsirasdavo dialo-
gas, čia pat iškrisdavo bilietas ir ragi-
nimas „atvažiuok pas mane“. Tiesa, 
iškelta viena sąlyga - traukinys išvyks-
ta po 15 minučių.

rezultatai?
Gyvai reklaminę kampaniją pama-

tė vienetai, o pristatomasis vaizdo kli-
pas vos per mėnesį peržiūrėtas pusę mi-
lijono kartų.

https://goo.gl/hlF5GH
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Ratai

Garsūs plovyklos atidarymo svečiai

Legendiniai Lietuvos lenktynininkai - be-
kelės lenktynininkas, vienas garsiausių Lie-
tuvos mechanikų Darius Biesevičius ir la-
biausiai patyręs bei tituluočiausias dykumų 
ralio atstovas Antanas Juknevičius - į atida-
rymo šventę atvyko su savo lenktyniniais 
automobiliais. D.Biesevičius svečiams pade-
monstravo kitų metų Dakaro raliui parengtą 
„Seat Leone“. Tai pirmasis Lietuvoje sukur-
tas automobilis, kuris bus naudojamas atei-
nančių metų Dakaro ralyje. A.Juknevičius taip 
pat atvyko su dviem šiemet ir pernai Dakaro 

raliuose dalyvavusiais automobiliais „Toyota 
FJ Cruiser“ ir „Toyota Hilux - Mebar“. 

Puikiai įvertinę naujos kartos valymo rezul-
tatą, lenktynininkai svečiams pasakojo apie įvai-
rias kuriozines situacijas, su kuriomis tenka su-
sidurti trasoje dėl purvo ir dulkių, o tai yra ne-
atsiejama šio sporto dalis. Tuo metu šventėje 
apsilankęs garsus šalies krepšininkas Darjušas 
Lavrinovičius domėjosi ne tik naujomis techno-
logijomis, bet ir lenktynininkų automobiliais. 
Vėliau šventės svečiai ryžosi net palenktyniau-
ti plaudami savo automobilius.

Praėjusią savaitę Vilniuje atidaryta antroji bekontaktė „Švaros brolių“ savitarnos auto-
mobilių plovykla. Per atidarymą buvo pristatytos naujausios automobilių plovimo ir 
valymo technologijos, o jas tuojau pat išbandė garsiausi šalies lenktynininkai, žinomi 
žmonės ir visi šventės svečiai.

Garsenybės išbandė naująją  automobilių plovyklą 
Ralio lenktynininkas Antanas Juknevičius 
ir krepšininkas Darjušas Lavrinovičius

Vytauto Draginio nuotr.

UAB „Švaros broliai“ 
direktorius Evaldas Kinderis

Naująją plovyklą 
vairuotojai ras Dariaus ir 
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Ratai

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

Tobula švara per 5 minutes

Kaip pasakojo UAB „Švaros broliai“ Au-
tomobilių švaros departamento direktorius 
Naurimas Gringis, bekontaktė plovyklos tech-
nologija užtikrina ne tik greitą ir kokybišką, 
bet ir itin saugų automobilio plovimą. „Vietoj 
kempinių ir šepečių, galinčių pažeisti kėbulo 
dažus ir laką, yra naudojamas aukštas slėgis 
su vandeniu, kuriame yra ne tik valymo prie-
monė, bet ir aktyvios mikrogranulės, kurios 
garantuoja kokybiškesnį nuplovimą. Tai ypač 
svarbu ir brangiai kainuojantiems sportiniams 
automobiliams. Be to, gerai prižiūrimas ir šva-
rus automobilis tarnauja ilgiau, o tai aktualu 
kiekvienam automobilio savininkui“, - teigė 
N.Gringis. 

Dėl pažangios technologijos šioje plovykloje 
per valandą bus sutvarkomi daugiau nei ketu-
riasdešimt automobilių. Visą parą veikianti plo-
vykla, be kėbulo nuplovimo įrangos, savo klien-
tams siūlys visas kokybiškam išvalymui reika-
lingas priemones - siurblį, langų skystį, kriauklę 
ir net pinigų keitimo aparatą. Bekontaktėje plo-
vykloje visas automobilio kėbulo plovimas ir sa-
lono valymas užtrunka apie 5 minutes. 

Tai jau antroji „Švaros brolių“ bekontaktė 
plovykla. Pirmąją bandomąją bekontaktę au-
tomobilių savitarnos plovyklą UAB „Švaros 
broliai“ atidarė pernai sostinės Pilaitės mi-
krorajone. Netrukus buvo nuspręsta bekon-
takčio plovimo paslaugas pasiūlyti ir tiems, 
kurie gyvena, dirba ar keliaudami atsiduria 
netoli Tarptautinio Vilniaus oro uosto, Dariaus 
ir Girėno g. 17.

UAB „Švaros broliai“, transporto priemo-
nių ir patalpų plovimo bei valymo paslaugas 
teikianti jau septynioliktus metus, šiais me-
tais planuoja pradėti dar keturių tokio tipo 
savitarnos automobilių plovyklų statybas. 
Įmonei taip pat priklauso aštuoni automobilių 
švaros centrai. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Garsenybės išbandė naująją  automobilių plovyklą 

Mechaniko Dariaus Biesevičiaus 
pirmasis Lietuvoje Dakaro raliui 
sukurtas automobilis „Seat Leone“

Antanas Juknevičius naujas plovimo technologijas 
išbandė plaunant pernai Dakaro ralyje dalyvavusį 
„Toyota Hilux - Mebar“ automobilį
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PRISTATO:

Keltas NIDA išplaukia 20.30 val. 
iš Senosios Smiltynės perkėlos, 
(Šiaurinis ragas, Danės g.1).
Koncertų trukmė 2 val.

Keltas NIDA išplaukia 20.30 val. 
iš Senosios Smiltynės perkėlos, 

Bilietus platina 
Koncerto dieną bilietai parduodami 
Senosios Smiltynės perkėlos kavinėje 
(Šiaurinis ragas, Danės g.1)

Vieninteliai bei įsimintiniausi koncertai ant vandens

MUZIKUOJANTIS KELTAS 2015

08 08
NAKTINĖS PERSONOS 

Naujo albumo 
pristatymas

08 01 
Gražiausios meilės dainos 
su INGA VALINSKIENE 
„Būk šalia!“

Informacija:
Tel. +370 670 41252
El. paštu info@promoplius.lt
www.muzikuojantiskeltas.lt

KAS? Huellas. Argentinos 
pėdsakai širdy.

Kristupo vasaros festivalio viešnia - argen-
tinietė atlikėja Lily Dahab Lietuvos publikai 
dovanoja neužmirštamą vakarą. Buenos Ai-
rės-Madridas-Barselona-Berlynas. Tai - dai-
nininkės Lily Dahab gyvenimo žemėlapis. 
Tango-džiazas-folkloras-bosanova. Tai - ker-
tinės jos kūrybos atramos. Kol kritikai rung-
tyniauja žerdami komplimentus dainininkei 
Lily Dahab, pati atlikėja prisipažįsta verti-

nanti ne puikius straipsnius įtakingiausiuo-
se leidiniuose, o publikos simpatijas ir ma-
gišką koncertų aurą. Jos koncertuose magijos 
netrūksta. Nes kiekvienas pasirodymas - tai 
kelionė po Argentiną, kuri Lily Dahab kūry-
boje išsiskleidžia visu savo grožiu ir palieka 
pėdsakus kiekvieno besiklausančio širdyje.

KUR? Piano.lt vasaros terasa (Trakų g. 9/1, 
Vilnius).
KADA? Liepos 31 d. 19 val.
UŽ KIEK? 9-24 Eur.

rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?
KAS? „Nida jazz maratonas“.

Jau daug vasarų visi keliai veda į Nidą, kur vyksta 
festivalis „Nida jazz maratonas“, užliejantis vasaros 
karščiu, nerimstančia gamtos stichija bei muzikos 
akordais po žvaigždėtu vidurvasario dangumi. Į šį 
tolimą Lietuvos gamtos kampelį atvyksta muzikan-
tai iš įvairiausių šalių ir „Nida jazz maratono“ 
scenoje dalijasi tuo, kas skamba pasaulio scenose. 
Šiemet festivalis vyksta jau 15 kartą. Tad penkiolik-
tasis susitikimas prie Nidos švyturio bus taip pat 
nepamirštamas: scenoje šėls ir jau jūsų pamėgti at-
likėjai, ir mūsų festivalio debiutantai, o vasaros nak-
tis taip pat kviesime praleisti su muzika. Beje, jau 
kelerius metus ši džiazo ir improvizacijų šventė tapo 
nebeįsivaizduojama be tų, kurie neabejingi sveikam 
gyvenimo būdui: jie ir vėl susitiks teniso turnyre 
„Nida jazz maratonas tennis cup“.

džiazo gerbėjams

melomanams
Lily Dahab

Organizatorių nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?
gidas

KAS? Lengvadienis.

„Sekmadienis-lengvadienis“ skiriamas karš-
tojo savaitgalio pratęsimo herojams, nuoty-
kių ieškotojoms, melomanams, isimylėjė-
liams ir kitiems. Vasaros sekmadieniais te-
rasoje šnarens jaukūs pokalbiai. Šeimos, 
draugai ir mylimieji mėgausis ir dalysis 
įspūdžiais. Temperatūrą palaikys lengvabū-
diška ir vasariška muzika. 

KUR? Vasaros terasa (Vilniaus g.39, Vilnius).
KADA? Rugpjūčio 2 d. 17 val.
UŽ KIEK? Įėjimas nemokamas.

KUR? Nidos švyturys, Nidos prieplaukos vyninė (Naglių g.16, Nida).
KADA? Liepos 30 - rugpjūčio 1 d. 
UŽ KIEK? Bilietų kainos nuo 10 Eur. KAS? Vilniaus miesto sporto šventė. 

Pirmąją rugpjūčio dieną prie Baltojo tilto esančiuose aikš-
tynuose vyks Vilniaus miesto sporto šventė. Jos dalyvių 
laukia ne tik įvairios sportinės rungtys, bet ir solidus pi-
niginis prizas. Sporto mėgėjai turės galimybę susirungti 
gatvės krepšinio turnyre 3 prieš 3. Geriausieji bus apdo-
vanoti 300 eurų čekiu. Šis prizas atiteks stipriausiai krep-
šinio profesionalų grupėje pasirodžiusiai komandai.  Da-
lyviai taip pat galės išbandyti jėgas snaiperio ar „Oro 
karaliaus“ konkursuose bei paplūdimio tinklinio varžy-
bose. Kiti varžybų laimėtojai taip pat neliks be prizų. Var-
žybų žiūrovai galės ne tik stebėti rungtynes, bet ir klausy-
tis muzikos atlikėjų, dalyvauti įvairiose atrakcijose. 

KUR? Neries krantinė prie Baltojo tilto (Vilnius).
KADA? Rugpjūčio 8 d. 9 val. 
UŽ KIEK? Kaina dalyviams: 8-30 Eur,  žiūrovams ren-
ginys nemokamas.

Klubinėtojams

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

aKtyviems
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Festivalio „Nida jazz 
maratonas 2015“ prodiuseris 

Leonidas Šinkarenko
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Parengė Eimantė Juršėnaitė

apie šlovę... 

Esu tokia populiari, kaip kitados buvo Voltas 
Disnėjus (Walt Disney). Anksčiau nepažinojau 
nė vieno žinomo žmogaus, o garsenybių pasau-
lis atrodė svetimas ir bauginantis. Kas galėjo 
pagalvoti, kad du kartus susitiksiu su karaliene, 
JAV prezidentas Bilas Klintonas (Bill Clinton) 
prisipažins esantis mano gerbėjas, o Nelsonas 
Mandela pakvies į svečius. Per savaitę mane 
pasiekia 800-1000 gerbėjų laiškų! Tačiau šlovė 
nebuvo vien džiaugsmas. Nenoriu, kad mano 

žodžiai atrodytų kaip skundas, esu dėkinga li-
kimui už tai, ką turiu, tačiau nesitikėjau, kad su 
šlove atsiranda toks psichologinis spaudimas. 
Kaip cunamis mane užklupo reikalavimų, pra-
šymų lavina, atrodė, kad turiu išspręsti viso 
pasaulio problemas. Pasijutau užspeista į kam-
pą ir man prireikė psichologinės terapijos.

apie turtus...

Baigusi studijas buvau vieniša motina, kuri 
save ir dukrą turėjo išlaikyti vos už 70 svarų per 

savaitę. Nuolat galvojau, ar už turimus pinigus 
galėsiu pragyventi septynias dienas. Tad tikrai 
nesiskųsiu, kad turiu pinigų. Suvokiau, kiek tu-
riu, spaudoje išvydusi antraštę „Turtingesnė už 
karalienę“. Pinigai daro gyvenimą paprastesnį, 
išlaisvina nuo nuolatinio nerimo ir suteikia lais-
vę. Galiu keliauti, padėti kitiems. Mano silpnybės 
moteriškos - rankinės, batai. Galiu pasidžiaugti, 
kad mano lentynoje yra pirmasis Džeinės Ostin 
leidimas. Tačiau mano namuose nekabės Rem-
branto paveikslai, interjero nepuoš kilimai iš le-
opardo kailio. Tuštybei stengiuosi nepasiduoti. 
Kai įsigijau prabangius „Bond Street“ 
auskarus, iškart išrašiau labdarai čekį už tokią 
sumą, kiek kainavo papuošalai. Kai turi daugiau, 
nei reikia, atsiranda dvasinė atsakomybė ir noras 
pinigus panaudoti gražiems tikslams. 

apie vyrą...

Šiuo metu esu laiminga, o didžiausias ma-
no rūpestis - ką pagaminti vakarienei. Ilgą 
laiką viena auginau dukterį, išgyventi išmo-
kau. Nors vienatvė ir kankino, radau būdų, 
kaip su ja kovoti, todėl man nereikėjo bet 
kokio vyro. Jau buvau susitaikiusi su mintimi, 
kad nėra šitoje žemėje vyro, kuris atitiktų 
visus keliamus reikalavimus, kai mano gyve-
nime atsirado Nilas. Jis pakeitė mano gyve-
nimą. Kadangi jau buvau žinoma, aplinkiniai 
kalbėjo, esą Nilas mane pasirinko dėl turtų. 
Žinau, kad jis ne toks žmogus, pinigų jam 
nereikia, jis jų nešvaisto. Jis pasinėrė į visas 
mano gyvenimo sritis ir buvo tvirčiausias 
ramstis, kai man labiausiai to reikėjo.

Dž.Rouling -  
turtingesnė už karalienę

l Džoana gimė 1965 m. liepos 31 dieną Jeite (Anglija). 
l „Hario Poterio“ knygų serijos autorė pasirašo inicia
lais prasidedančiu slapyvardžiu J.K.Rowling, kurį jai teko sugalvoti todėl, kad leidėjai nuogąstavo, jog berniukai 
nenorės skaityti moters sukurtos mažojo burtininko 
istorijos. Iš tiesų antrojo vardo Džoana neturi, todėl  
K. reiškia jos močiutės vardo Keitlin pirmąją raidę.  
l Baigusi Ekseterio universitetą, 1990 m. Džoana 
išvyko į Portugaliją, ten dirbo anglų kalbos mokytoja. Čia ji sutiko portugalų žurnalistą Chorchę Arantesą 
(Jorge Arantes), su juo susituokė ir 1993 m. 
susilaukė dukters Džesikos. Tačiau jos santuoka 
baigėsi skyrybomis, po jų sugrįžo gyventi į Škotiją. 
l 1999 m. ji tapo tikra literatūros sensacija: 
pirmosios 3 Hario Poterio istorijos dalys tapo best
seleriais. 2000ųjų vasarą ji jau buvo uždirbusi 480 milijonų dolerių, išleidusi 35 milijonus knygų kopijų 35 pasaulio šalyse.
l Žurnalas „Time“ 2007aisiais ją išrinko Metų žmogumi. 
l 2001 m. gruodžio 26 d. J.K.Rowling susituokė 
su 5 metais vyresniu gydytoju anesteziologu Nilu 
Murėjumi (Neil Murray). Pora susilaukė 2 vaikų  
Deivido (2003 m.) ir Makenzės (2005 m.).
l Dž.Rouling yra pirmoji moteris rašytoja, 
uždirbusi 1 milijardą dolerių. Ji ne kartą buvo 
patekusi į turtingiausių Didžiosios Britanijos moterų penkioliktuką ir jame aplenkusi pačią karalienę. Iš 
milijardierių sąrašo ji buvo išbraukta 2012 m., kai 
labdarai paaukojo 160 milijonų dolerių.
l Po to, kai pasirodė paskutinė Hario Poterio seri
jos dalis, 2012 m. autorė išleido knygą suaugusie
siems „Netikėta vakansija“ („The Casual Vacancy“).

Dosjė

Britų rašytoja Džoana Rouling (Joanne Rowling), geriau žinoma slapyvardžiu 
J.K.Rowling, šią savaitę mininti 50 metų jubiliejų, tikrai turi ką švęsti. Jaunystėje jai  
teko iškęsti motinos netektį, didelius finansinius rūpesčius, kovoti su depresija.  
Būtent tada jos vaizduotėje gimė viso pasaulio vaikus ir netgi suaugusiuosius sudomi-
nusi burtininko Hario Poterio istorija, tapusi visų laikų perkamiausia knygų serija. 
Šis kūrinys apvertė autorės gyvenimą aukštyn kojomis ir atnešė šlovę bei turtus. 
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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Liutauro Čepracko 
virtuvės menas Interviu su Liutauru Čepracku - 39 p.

2015 m. liepos 31 - rugpjūčio 6 d.
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Pramoginės žinios  
tik dėl darbo

Pramogines laidas žiūriu tik tiek, kiek man 
svarbu dėl darbo, kad susipažinčiau, kas vyksta 
pramogų pasaulyje, kaip žmonės tvarko savo vie-
šuosius ryšius, kas populiaru. Tokių žinių reikia 
mano darbui - noriu nenoriu turiu jausti tą pulsą.

dokumentika 

Labai mėgstu visas mokslo, istorines lai-
das. Man tai yra labai įdomu. Tai geriausias 
atsipalaidavimo būdas.

Filmų Pasirinkimas 

Turiu didelį TV paketą, todėl filmų rodo 
daug ir gerų. Man to pakanka, o jei trūksta, 
galiu susirasti internete.

inFormacinės laidos 

Žinias žiūriu tiek užsienio, tiek Lietuvos. 
Mano poreikiams naujienų pakanka. O papil-
domos informacijos gaunu iš portalų, iš poli-
tologų straipsnių.

kulinarinės laidos 

Kadangi maisto ruošimas vienas iš mano 
hobių, man labai patinka pasižiūrėti kulinari-
nes laidas.

originalumo  
trūkumas reklamose 

Dažniausiai žiūriu dokumentikos kanalus, 
jie turi labai trumpas reklamas. Kita vertus, 
suprantu, kam ji reikalinga, todėl manęs ne-
erzina. Tokios yra žaidimo taisyklės. Tik gal-
būt kartais iš mūsų reklamos kūrėjų pasigen-
du išradingumo ir kūrybiškumo.

laidos aPie iliuzijos meną 

Jų yra labai mažai, be to, ir tų nežiūriu. 
Apie iliuzijos meną gaunu informacijos iš ki-
tur - skaitau tarptautinius žurnalus, skirtus 
iliuzionistams, priklausau įvairiems klubams, 
bendruomenėms.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

trumPai

Lietuvos televizijos (LRT) eterį jau netrukus užvaldys 
plaukimo karštinė. Nacionalinis transliuotojas rugpjū-
čio 2-9 d. rodys Kazanėje vykstantį Pasaulio plaukimo 
čempionatą. Čia dalyvaus visi pajėgiausi Lietuvos 
plaukikai: Rūta Meilutytė, Giedrius Titenis, 
Danas Rapšys, Povilas Strazdas, Simonas Bilis, Tadas 
Duškinas, Mindaugas Sadauskas. R.Meilutytė gins 
planetos čempionės titulą 100 metrų plaukime krūtine. 
Pagrindine jos varžove taps rusė Julija Jefimova.

Nuo rugpjūčio 10 d. TV3 eteryje prasidės antras rea-
lybės šou „Meilė ar pinigai?“ sezonas. Pagrindinės 
herojės vietą užims modelis, TV3 projektuose 
„Šuolis“ ir „Šok su manimi“ išgarsėjusi Jolanta 
leonavičiūtė. Dėl jos širdies varžysis septyni 
vaikinai. Specialioje ceremonijoje kas vakarą Jolanta 
kiekvienam įteiks po stiklinę širdį, įvertintą 300 
eurų. Daugiausia širdžių surinkęs pretendentas galės 
rinktis - iš salos išvykti su pinigais kišenėje, arba 
su Jolanta.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS
Televizijos pliusai ir minusai pagal

Mantą Žmuidzinavičių-
Wizard

TV
 TO

P1
0

TV6 5,2 %
NTV Mir Lietuva 4,9 %
TV8 3,4 %
Lietuvos rytas TV 3,2 %
PBK 3,1 %

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

TV6 4,1 %
TV1 4,1 %
Info TV 3,4 %
Lietuvos rytas TV 3 %
PBK 2,7 %

TV8 2,4 %
REN Lietuva 1,3 %
LRT Kultūra 1,2 %
Liuks! 1 %
Video ir DVD 0,9 %

LNK 14,7 %

TV3 14,3 %

BTV 7,2 %

LNK 16,6 %

TV3 15,3 %

LRT Televizija 
8,4 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 TV3 ŽINIOS TV3 7,3

2 LNK ŽINIOS LNK 6,4

3 LNK VAKARO ŽINIOS LNK 5,5

4 SPECIALISTAS LNK 5,5

5 PRARASTASIS  TV3 5,0

6 KK2 VASARA LNK 4,9

7 DEIMANTŲ VAGYS LNK 4,8

8 TIKRAS GYVENIMAS LNK 4,8

9 TELELOTO  LNK 4,7

10 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 4,7

Duomenys: TNS LT, 2015 m. liepos 20-26 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti 
kanalai 21,9 %

Kiti  
kanalai 26 % TV1 5,4 %NTV Mir Lietuva 5,2 %

BTV 6,1 %

Iliuzionistas MANTAS ŽMuIDzINAVIčIuS-
WIzARD (30) neslepia, kad televizorių žiūri 
dažniau dėl profesinių sumetimų, o ne dėl 
įdomumo. Kokybiškam laisvalaikiui jis ren-
kasi dokumentikos arba filmų kanalus.

reitingai

LRT Televizija 
8,5 %
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Baigęs garsiąją „Le Cordon Bleu“ mokyklą 
Meksikoje, dirbęs „Michelin“ žvaigždutė-
mis pažymėtuose restoranuose Ispanijoje, 
LIutauras ČepraCkas šiandien tituluo-
jamas vienu garsiausių ir profesionaliausių 
virtuvės šefų Lietuvoje. Jau visai netrukus jis 
sugrįš į televizijos ekranus su  projektu „Lie-
tuvos superšefas“. tiesa, dėl jokio titulo jis 
nesivaržys, priešingai, jis - kulinarinio pro-
jekto šeimininkas. Dėl šio projekto jis pirmą 
kartą plačiajai auditorijai atveria duris į savo 
kulinarijos ir menų loftą „Gastronomika“. 

Eimantė Juršėnaitė

- Koks bus LNK televizijos projektas 
„Lietuvos superšefas“?

- Tai bus ne tik geriausio šefo konkursas, 
bet ir realybės šou bei kulinarinė receptų laida. 
Naujame kulinariniame projekte dvi virėjų ko-
mandos varžysis tarpusavyje, kas pagamins 
geresnį patiekalą ir kas taps geriausiu virtuvės 
šefu. Norisi, kad į jį ateitų žmonės, turintys 
ambicijų, norintys ir mokantys ruošti maistą. 
Galiu patikinti, čia niekas nesistengs dalyviams 
sukurti stresinių situacijų, tačiau dirbant ko-
mandoje, kai kiekvienas turi pasidalyti darbus, 
neišvengiamai kils žmogiškų aistrų. Todėl su-
peršefas turi ne tik gerai gaminti, bet ir būti 
geru psichologu, gebančiu įkvėpti komandą lai-
mėjimui. 

- Kokių dar ypatingų galių turi turėti 
superšefas?

- Gebėjimas gerai gaminti - viena svarbiau-
sių savybių, bet, kaip žinoma, virtuvės šefas ne 
tik moka iškepti kiaušininę, bet ir moka vado-
vauti tiems, kurie ją kepa. Šio projekto metu 
pasimatys, kas moka vadovauti komandai, at-
laikyti krūvį, susivaldyti įtemptoje situacijoje ir 
suvaldyti komandos narius. Kitaip tariant, pa-
imti vadžias į savo rankas. Kad galėtų tai per-
teikti savo komandai ir sustyguoti ją kaip darnų 
mechanizmą, kur kiekvienas turi savo vaidme-
nį, virtuvės šefas turi žinoti, kaip ruošiamas 
maistas, ir suvokti kiekvieną procesą virtuvėje. 

- Kad pelnytų pergalę projekte, ko-
mandos turės įtikti jums ir išrankiems 
jūsų svečiams. Tačiau skonis individualus 
dalykas, kaip išlikti objektyviam?

- Iš tiesų skonis - universalus dalykas. Indi-
vidualus jis yra tik mėgėjams, namuose ruošian-
tiems savo firminį patiekalą. Tačiau skonis dar 
ne viskas. Reikia vertinti visumą ir atsižvelgti į 

daugybę niuansų: ar patiekalas tinkamai paruoš-
tas, ar iškeptas, ar perkeptas ir panašiai. 

- Kviesdamas į projektą sakėte: „Kar-
tais net ir profesionaliems kulinarams 
virtuvės menas tėra tik profesija, tačiau 
ne jų gyvenimo būdas. Kviečiu kiekvie-
ną, kuris jaučia, kad turi skonio pajauti-
mo dovaną“. Ką turėjote omenyje?

- Noriu pastebėti, kad kartais smalsumas 
ir skonio pajautimas yra svarbiau už bet kokią 
patirtį. Ypač jei ta patirtis - 12 metų restora-
no virtuvėje tik bulvių skutimas ir kotletų 
kepimas. Kaip ir su muzika, daile ar kitu da-
lyku pasaulyje, norint sukurti ką nors naujo, 
pirmiausia reikia patirties. Juk negali sukur-
ti muzikos nežinodamas gamos. 

- Sakote, kulinarija yra menas?
- Taip, ir tai jau seniai pripažinta visame 

pasaulyje, galbūt mūsų šalyje šio suvokimo 
dar trūksta. 

- Kaip vertinate mūsų šalies virtuvę?
- Pirmiausia reikėtų atskirti, kas yra tradi-

ciniai lietuviški patiekalai, o kas atsirado dėl tam 
tikrų istorinių aplinkybių. Ši riba slidi, sunku 
nutuokti, kas yra tradiciniai mūsų patiekalai, o 
kas ne. Vadinamuosius tradicinius lietuvių pa-
tiekalus - cepelinus, kugelį ar vėdarus aš mėgs-
tu. Tačiau iš tiesų kugelis yra žydų religinis pa-
tiekalas, cepelinus į mūsų kraštą taip pat atnešė 
žydų aškenaziai. Identiškus cepelinams patieka-
lus ruošia ir skandinavai, tik valgo juos su bruk-
nių uogiene. Spėčiau, kad vėdarai yra origina-
lesnis lietuvių patiekalas, nes kiaulės žarnokas 
ne itin siejasi su žydų tradicine virtuve. 

- Ar lietuviai moka gaminti?
- Niekas nežino, kiek tų lietuvių moka 

gaminti. Manau, esame vis labiau išprusę ir 
vis geriau gaminantys. Vis ilgiau gyvename 
šalyje, kurioje atsiranda daugiau naujovių ir 
suvokimo apie produktus, maisto ruošimo 
procesą ir panašiai.

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Netrukus eteryje pasirodysiantis 
„Lietuvos superšefas“ yra 

ketvirtasis projektas Liutauro 
Čepracko televizinėje karjeroje

irmanto Sidarevičiaus nuotr.

L.Čeprackas ieškos superšefo
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 18.00    Info diena  23.30   „Mūsų brolis -
  idiotas“

 15.00   „Naisių vasara“ 16.30  Labas vakaras, 
  Lietuva

 19.30    Draugiškos vyrų 
         krepšinio rungtynės

 TV8
7.35 Gydytojai (N-7). 8.30 Rutos Rendel detek-
tyvai. „Simisola“ (N-7). 9.35 „Mano mažasis 
ponis“. 10.05 Senoji animacija. 10.50 „Tokia 
kaip ir tu“. 12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 14.30 „Ne-
mylimi“ (N-7). 15.00 Gydytojai (N-7). 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasaulis 
tavo lėkštėje. 18.00 „Kerštas“ (N-7). 19.00 
„Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 20.35 „Nemylimi“ (N-7). 21.05 Ro-
mantinė komedija „Meilė, vedybos, šeimyninis 
gyvenimas“ (N-7). 22.50 „Kerštas“ (N-7). 23.50 
Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Apie žūklę. 
11.05 Tauro ragas (N-7). 11.30 Miesto sko-
niai. 12.00 „Pasaulis iš skrydžio oro balionu“. 
13.05 Nuo... Iki. 13.40 Dviračio šou. 14.10 24 
valandos (N-7). 15.25 „Svajonių kruizai“. 16.20 
Pagalbos skambutis (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 
Alchemija. Švietimo amžius. 21.30 Dabar pa-
saulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.10 „EURONEWS“. 6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 
„Maša ir Lokys“. 6.55 „Lučienas“. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 Ska-
nėstas. 12.00, 15.00 Naujienos (su subtitrais). 
12.20 Kartu su visais. 13.15 Vyriška/Moteriška. 
15.15 „Be liudininkų“ 15.50, 4.45 Mados nuos-
prendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais). 
17.45 Lauk manęs. 18.35 Jūrmala. Juoko fes-
tivalis. 20.00 Laikas. 20.30 Stebuklų laukas. 
21.40 „Tyrimo paslaptys“. 23.20 „Be liudinin-
kų“. 23.50 „Verbuotojas“. 1.20 Informacinė 
žinių laida „EURONEWS“. 1.50 „SinCity“. 2.20 
„1000 dolerių į vieną pusę“. 3.40 Vaidybinis 
filmas „Ak, Vodevili, Vodevili...“ 5.35 Muzika 

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.30 
Kviestinė vakarienė. 8.25 „Kariai 4“. 9.20 Puo-
lusiųjų sąmokslas. 10.15 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 11.05 Slaptosios teritorijos. 12.00 
Žiūrėti visiems! 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi 
šeimynėlė. Sportinė komanda“. 13.30 Žiūrėti vi-
siems! 14.15 „Tolimųjų pasaulių šnipai“. 15.20 
Žiūrėti visiems! 15.50 „Nepritaikomi sugebėjimai“. 
16.40 Mums net nesisapnavo. 19.25 Rusiškas vai-
ravimas. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Mums 
net nesisapnavo. 0.10 „Požemio marsiečiai“. 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Maskviečiai. 9.00 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 10.20 Žvalgybos paslaptys. 10.55 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 12“. 11.55 Prisiekusiųjų teismas. 
13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 
14.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 15.00, 16.20 
„Maskva. Trys stotys 5“. 19.40 „Laukinis 4“. 21.35 
„Švarus šaltinio vanduo“. 1.30 „Laukinis 2“. 3.30 
„Laiko paslaptis“. 4.25 „Voratinklis“. 

 TV PolonIa
7.05 „Numirti už Varšuvą (Varšuvos sukilimas)“. 
8.05 Kultūrinė kelionė - Krokuva. 8.30 Animaci-
nis f. 9.00 „Mylėti verta“. 10.50 „Keturiasdešim-
tmetis - po dvidešimties metų“. 11.50, 18.20, 
22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 
Polonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.30, 18.50, 21.45 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50 „Neramios senatvės namai“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.25 „07, atsiliepk“. 16.25 Pra-
moginė laida. 17.20 Kultūrinė kelionė - Krokuva. 
17.50 Kaip tai veikia? 18.30 TV ekspresas. 18.55 
„Zet“ ir TVP2 vasara 2015. Koncertas Lodzėje. 
19.55, 4.45 „Neramios senatvės namai“. 20.25 
Margolcė ir Meškis šiandien kviečia... 20.45 La-
banaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 0.40 „Laimingas krantas“.

 TV1000
8.05 „Normandijos Viešbutis“. 9.45 „Para“. 11.20 
„Tinklas“. 13.30 „Slėptuvė“. 15.45 „Priėmimas“. 17.45 
„Džobsas“. 20.00 „Labai geros mergaitės“. 21.35 
„Ieškokit Gudručio!“ 23.25 „Savaitgalis Paryžiuje“. 
1.00 „8 mylia“. 2.50 „Pokalbiai su kitomis moterimis“. 

DIscoVERy 
7.25, 20.00 Kaip tai pagaminta? 7.50 Kas nutiko vė-
liau? 8.15 Nebandykite pakartoti. 9.10 Mitų griovėjai. 
10.05 Namai medžiuose. 10.55 Akvariumų verslas. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Apgavikai. 
13.35 Žaidimas iš gyvybės. 14.30 Išgyventi kartu. 
15.25 Sala. 16.20 Išbandymas baime. 17.15 Išgy-
venti su žvaigžde. 18.10 Karai dėl bagažo. 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 21.00, 2.50 Magijos mokslas. 
22.00, 3.40 Ar išgyventum? 23.00, 4.30 Katastrofa 
ant ratų. 24.00, 5.20 Blogiau nebūna. 

 TRaVEl
8.00, 13.00, 19.00, 21.00 Naujo būsto paieška. 
10.00, 16.00 Oro uostas 24/7. 10.30 Gelbėtojai. 
11.00 Muziejų mįslės. 12.00 Neįtikėtinos istorijos. 
14.00, 23.00 Turto gelbėtojai. 15.00 Neįtikėtinos 
jachtos. 17.00 Ekstremalieji vandens parkai. 18.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 20.00 Išgelbėkite 
mano verslą! 22.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Ponas Jangas“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

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

„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Virtuvė 3“ (N-7).
11.00 Banzai (3). Lietuva, 

kelionių nuotykių 
dienoraščiai, 2015.

12.00 Drąsios ir žavios 
(N-7).

12.30 „Transformeriai. 
Praimas“ (N-7).

13.00 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

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

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

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

krepšinio rungtynės. 
Lietuva - Australija. 
Tiesioginė transliacija.

21.30 Mokslinės fantas-
tikos f. „Žvaigždžių 
kelias“ (N-7).

24.00 Mistinė drama 
„Nekviesti svečiai“ 
(N-14).

1.40 Trileris „Labas rytas, 
žudike“ (N-14).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Monstrai 

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

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

8.50 KK2 vasara (N-7).
10.15 Lietuvos 

supermiestas.
12.50 Oplia! (N-7).
13.15 „Monstrai prieš 

ateivius“.
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.
19.30 Komedija 

„Policijos  
akademija 3.  
Vėl apmokymuose“ 
(N-7).

21.10 Veiksmo komedija 
„Operacija „Žaidimo 
pabaiga“ (N-14.)

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

0.30 Veiksmo f. „Sunku 
nužudyti“ (N-14).

2.25 Programos pabaiga.
2.30 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 TV serialas 

„Komisaras Reksas“ 
(N-7).

10.05 TV serialas „Senis“ 
(N-7).

11.05 TV serialas „Laiškas 
Evai“. 1 s. (N-7).

12.30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite.

13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.

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

vasara. 6 sezonas“.
15.50 „Puaro“ (N-7).
17.35 TV serialas „Kelias į 

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

į gestų kalbą). 
19.20 TV serialas „Kelias į 

laimę 1“ (N-7).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Klausimėlis.lt.
23.00 Siaubo trileris 

„Tamsioji pusė“ (S).
1.00 Auksinis balsas.
2.00 TV serialas „Puaro“ 

(N-7).
3.40 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
4.25 Delfinai ir žvaigždės.

6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Policija ir Ko“ 
(1) (N-7).

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

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.40 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 Runkelių sala 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Trileris „Misija. 

Marsas“ (N-7).
23.40 TV serialas 

„Bordžijos“ (N-14).
1.40 „Prokurorų 

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

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Taip gyvena 

žvaigždės! (N-7).
8.50 „Iššūkis“.
9.50 „Froido metodas“.
10.55 „Šerifas“.
12.00 „Klounas“.
13.00 „Moterų daktaras“.
14.05 „Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.20 Dokumentinis f. 

„Viskas apie  
gyvūnus“.

18.25 „Kobra 12“ (N-7).
19.30 „Vera. Tylūs balsai“ 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Teisingumo misija“ 
(N-14).

23.30  Komedija „Mūsų 
brolis - idiotas“ (S).

1.10 „Vera. Tylūs balsai“ 
(N-7).

2.40 Veiksmo f. 
„Teisingumo misija“ 
(N-14).

4.10 Komedija „Mūsų 
brolis - idiotas“ (S).

5.25 „Vera. Tylūs balsai“ 
(N-7).

6.55 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius.
12.30 Dainos prie jūros.
13.20 Visu garsu.
14.10 „Gatvės vaikai“.
14.40 Džiazo muzikos vaka-

ras. „Nino Katamadze 
& Insight“ (Gruzija).

15.55 ...formatas. Poetė 
Violeta Šoblinskaitė.

16.10 Mūsų miesteliai. 
Kuktiškės. I d.

17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus sąsiuvinis.
18.45 Koncertas „Aš galvoju“. 

Dalyvauja grupės „69 
danguje“, „Rondo“.

20.05 Nepaprasti Tučkaus ir 
jo viršininko nuotykiai.

20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 5“.

21.00 „Gintaro kelias“.
21.30 „Medininkai. 

Nebaigta byla“.
22.20 Geofaktorius.
22.30 „Ukraina. 

Išgyvenę ugnyje“.
23.30 V.Tomkaus kūrybinis 

portretas. 2000 m.
23.55 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.00 Dabar pasaulyje.

 18.45    Koncertas 
   „Aš galvoju“
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 21.00  „Velniop tave, 
 Giote!“

 21.30  TV3 žinios 14.40  Keksiukų karai

6.25 „Uždrausta 
meilė“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Nenugalimieji. 

Kovos  
tęsiasi“.

9.35 „Dreikas ir 
Džošas“.

10.00 „Mano 
puikioji  
auklė“.

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

12.05 „Karadajus“.
13.05 „Melo 

pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų 

karai.
15.40 „Visa 

menanti“.
16.40 „Mano 

gyvenimo  
šviesa“.

17.40 „Ugnis 
ir Ledas“.

20.00 „Karadajus“.
21.00 „Bekas. 

Mokėtojas“  
(N-14).

22.45 Snobo kinas 
„Kartą Niujorke“ 
(N-14).

1.00 „Visa menanti“.

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

10.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

11.00 Kovotojas 
nindzė (N-7).

12.00 „Kaulai“ 
(N-7).

13.00 „6 kadrai“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 „Mastrichto 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Avarijų TV 

(N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Rizikingiausi 

policijos  
darbo epizodai 
(N-14).

23.30 Komedija 
„Pasižadėjęs kitai“ 
(N-14).

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

7.00 „Kova 
peiliais“.

9.00 „Mirtini 
triukai.  
Hario  
Hudinio  
paslaptis“.

11.00 „Pragaras 
rojuje“.

13.00 „Paskutinieji 
penkeri  
metai“.

15.00 „Didieji 
lūkesčiai“.

17.05 „Tvirti 
vyrukai“.

19.00 „Prieš 
vidurnaktį“.

21.00 „Velniop 
tave, Giote!“  
(N-14).

23.00 „Blogio 
pinklės“  
(N-14).

1.00 „Kiniška 
dėlionė“.

„PASIŽADĖJĘS KITAI“
Komedija. JAV. 2007.
Režisieriai B. ir P.Fereliai.
Vaidina B.Stileris, M.Monagan, Dž.Stileris.

Šviežiai iškepti jaunavedžiai iškeliauja į povestuvinę kelionę. Ir čia 
Edis pamato, kokia ragana iš tikrųjų yra jo žmonelė. Deja, kaip sako-
ma, šaukštai jau po pietų. O gal ir ne? Lyg tyčia, kai medaus mėnuo 
pasirodo besantis ne toks ir saldus, Edis sutinka tikrąją savo svajo-
nių moterį...

TV6
23.30

rekomenduoja

„OPERACIJA  
„ŽAIDIMO PABAIGA“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2010.
Režisierius F.Mikatis.
Vaidina Dž.Andersonas, 
R.Kordris, E.Barkin.

JAV prezidento Barako Obamos inau-
guracijos dieną vyksta nematomas 
mūšis tarp dviejų šnipų gaujų. Pavo-
jingi ir daug žinantys žudikai turi savo 
tikslų, ir juos kažkas turi sustabdyti.

„NEKVIESTI SVEČIAI“
mistinė drama. JAV, Kanada. 
2009.
Režisierius T.Gardas.
Vaidina E.Brauning, A.Kebel, 
E.Benks.

Iš psichiatrijos ligoninės išėjusi Ana 
lengvai atpažįsta tėčio meilužę 
Reičel, kuri slaugė vėžiu sirgusią 
mamą iki mirtimi pasibaigusio 
nelaimingo atsitikimo. Ji įtaria klas-
tingus naujos pamotės kėslus...

„JUODOJO EŽERO 
PASLAPTIS. PABAIGA“
siaubo trileris. JAV. 2012.
Režisierius D.M.Polas.
Vaidina E.Riom, J.Batler,
P.Nikolsas.

Gamtosaugininkės Rebos prižiūrimo-
je teritorijoje esantis Juodasis ežeras 
paverstas krokodilų rezervatu. Niekas 
neįtarė, kad rezervato gyventojai - ne 
šiaip sau krokodilai, o... žmogėdros!

LNK
21.10

LNK
22.50

TV3
24.00

 ANIMAL PLANET
7.00 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 11.00 Pra-
gariška katė. 8.15, 17.25 Laukinės gamtos 
gangsteriai. 9.10, 11.55, 23.50, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 10.05, 15.35, 20.10, 0.45 Akva-
riumų verslas. 12.50, 16.30 Kaip išmaitinti 
krokodilą. 13.45 Liūtų karalienė. 14.40 Gamta 
su D.Salmoniu. 17.25 Laukinės gamtos gangs-
teriai. 18.20, 22.00, 2.35 Upių pabaisos. 19.15, 
22.55, 3.25 Po užpuolimo. 21.05 Gorilų gydyto-
jai. 1.40, 5.49 Gorilų gydytojai. 6.36 Beždžionių 
gyvenimas. 

 SPORT1
7.00 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
7.20 „Kelias į viršūnę“. „Eurocup“ krepšinio 
lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - Stambulo „Besik-
tas“. 2015-01-28. 9.00 Tiesioginė transliacija. 
WTA Baku. Moterų tenisas. Ketvirtfinaliai. 15.00 
Futbolo dievai. 16.00 Tiesioginė transliacija. 
ATP 250 Gstaad. Vyrų tenisas. Ketvirtfinaliai. 
19.30 Tiesioginė transliacija. WTA Florianopo-
lis. Moterų tenisas. Pusfinaliai. 23.00 Tiesiogi-
nė transliacija. ATP 250 Atlanta. Vyrų tenisas. 
Ketvirtfinalis. 1.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 3.10 Snukeris. Angliškojo biliardo Pre-
mier lyga. 4.55 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„PSV Eindhoven“ - „Feyenoord“. 2014-12-17. 

 VIASAT SPORT BALTIC
 7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ -
„Chelsea“. 10.05 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Stokholmas. 12.10 Boksas. Yoanas Pablo 
Hernandezas - Victoras Emilio Ramirezas. 14.10 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Porto“ - „Ba-
yern“. 16.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Bayern“ - „Porto“. 17.50 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Stokholmas. 19.55 Dviračių 
sportas. BMX pasaulio čempionatas. Belgija. 
22.25 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG -
„Barcelona“. 0.15 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lyga. „Barcelona“ - PSG. 2.05 Krepšinis. 
Eurolyga. „Olympiacos“ - „Barcelona“. 4.55 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Stokholmas. 

 EUROSPORT
9.30, 19.30, 23.00 Plaukimas. Pasaulio čempi-
onatas. 13.25, 20.45, 0.50 Plaukimas. Pokalbiai 
baseine. 13.30 Tenisas. „ATP World Tour 500“. 
18.15 Jojimas su kliūtimis. Tautų taurė. 21.15, 
2.00 Šuoliai nuo tramplino. Vasaros didy-
sis prizas. 1.00 Galiūnų sportas. „Strongman 
Champions League“. 
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

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

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

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.00 „Gelbėtojai“.
10.35 Muzikinis f. 

„Beprotiškai  
įsimylėję“.

12.20 Komedija 
„Spąstai tėvams. 
Medaus mėnuo 
Havajuose“.

14.15 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.00 Fantastinis 

nuotykių f. 
„Spaidervikų  
kronikos“  
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

20.55 Romantinė komedija 
„Užburtoji Ela“.

22.50 Komedija 
„Mergina iš Džersio“ 
(N-7).

1.00 Nuotykių komedija 
„Nėra ko prarasti“ 
(N-7).

6.30 „Superdidvyrių 
komanda“.

6.55 „Zoro“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Smalsutė 
Dora“.

7.45 „Keista šeimynėlė“.
8.10 „Ančiukai 

Duoniukai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“ (1).
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Lydekai paliepus, 

man panorėjus“.
10.00 „Trys didvyriai. 

Tolimi kraštai“.
11.25 Fantastinis 

nuotykių f.  
„Džekas milžinų 
nugalėtojas“ (N-7).

13.10 Nuotykių filmas 
šeimai „Keliaujančių 
kelnių seserija 2“ 
(N-7).

15.35 Pričiupom! (N-7).
16.35 „Toledas“ (N-7).
18.30 Žinios.
19.00 Komedija „Naujokė“ 

(N-7).
21.00 „Išbadėjusių 

žaidynės“ (N-14).
22.40 Komedija 

„Galingasis Stenas“ 
(N-14).

0.50 Veiksmo komedija 
„Operacija „Žaidimo 
pabaiga“ (N-14).

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

marsupilamiai 2“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Čia mūsų namai“.
11.05 Mūsų miesteliai. 

Ramygala. II d.
12.00 „Šunų ABC“.
12.50 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).
13.45 „Užrašai apie Šerloką 

Holmsą“. 1 s. (N-7).
14.40 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
15.05 Istorijos detektyvai. 
16.00 Žinios.
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.45 Delfinai ir žvaigždės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Jūros šventė 2015.
22.45 Trileris „Dama 

išnyksta“ (subtitruo-
ta, N-7).

0.15 Benai, plaukiam į Nidą 
2013. Valstybinis 
dainų ir šokių ansam-
blis „Lietuva“.

1.15 Istorijos detektyvai. 
2.00 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).
2.55 „Užrašai apie Šerloką 

Holmsą“ (N-7).

 22.45   „Dama išnyksta“ 12.20  „Spąstai tėvams.
 Medaus mėnuo Havajuose“

ŠeŠtadienis

„NAUJOKĖ“
Komedija. JAV, Kanada. 2004.
Režisierius M.Votersas.
Vaidina L.Lohan, R.Makadams, T.Fei.

Afrikoje augusi zoologų duktė Kedi Heron mano perpratusi stipriau-
siųjų išlikimo taisykles. Tačiau džiunglių įstatymas įgauna kitą prasmę, 
kai penkiolikmetė patenka į naują mokyklą. Joje mergina susiduria 
su nerašytomis socialinėmis taisyklėmis ir patiria psichologinių bėdų.

rekomenduoja

„UŽBURTOJI ELA“
Romantinė Komedija. JAV, Airija, 
Jungtinė Karalystė. 2004.
Režisierius T.O‘Heiveris.
Vaidina E.Hatavėj, H.Densis, 
V.A.Foks.

Paslapčių, magijos šalyje gimsta lyg 
ir niekuo neišsiskirianti mergaitė 
Ela. Tačiau ji nuo pat gimimo negali 
nurimti nė akimirkai. Todėl krikšto 
motina fėja Liusinda suteikia mer-
gaitei paklusnumo galią. Apie Elos 
paslaptingą silpnybę išsiaiškinusi 
niekšingoji pusseserė Hetė pra-
deda ją išnaudoti savo tikslams...

„LOS ANDŽELAS SLAPTAI“
KRiminalinė dRama. JAV. 1997.
Režisierius K.Hensonas.
Vaidina K.Speisis, R.Krou, 
K.Besindžer.

Los Andželas. Šeštasis dešimtme-
tis. Kino žvaigždžių ir reklamos 
mitų miestas. Kai miesto mafijos 
bosas Mikis Koenas pagaliau pa-
tenka už grotų, Los Andželą sukre-
čia kraupios žmogžudystės - vie-
nas po kito pakertami artimiausi 
Koeno bendražygiai. Abejonių 
nelieka - kažkas labai jau aktyviai 
veržiasi į laisvą mafijos tėvo vietą.

 „SPĄSTAI“
KRiminalinė dRama. JAV, 
Prancūzija. 2012.
Režisierius S.Rusovickis.
Vaidina E.Bana, O.Vaild, Č.Hanemas.

Po kazino apiplėšimo Edisonas drauge 
su seserimi Liza lekia per Ameriką, ti-
kėdamasis pabėgti į Kanadą. Staiga jų 
mašina atsitrenkia į elnią, automobilis 
apsiverčia, vairuotojas Teo žūva. Ir at-
vyksta policininkas. Ką daryti Edisonui 
ir kaip nuo šiol pasisuks jųdviejų gy-
venimas? Kiek bus prarasta gyvybių?

TV3
20.55

TV6
23.00

 TV8
8.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 9.30 „Mak-
sas Stilas“. 10.00 „Bakuganas“. 10.30 „Moterų 
laimė“. 11.30 Mankštinkitės. 12.00 „Mano ma-
žasis ponis“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 
„Agatos teisė“. 16.00 „Inspektorius Morsas“ 
(N-7). 18.00 Rutos Rendel detektyvai. „Tamsus 
ežeras“ (N-7). 19.05 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama 
„Svajonių viešbutis. Žvaigždės virš Tailando“ 
(N-7). 22.45 Romantinė komedija „Meilė, vedy-
bos, šeimyninis gyvenimas“ (N-7). 0.20 „Ins-
pektorius Morsas“ (N-7). 

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

 PBK
6.10, 1.00 „EURONEWS“. 6.40, 10.00, 12.00, 
15.00 Naujienos. 6.50 Grok, mylimas akordeone! 
7.40 „Bleka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 8.00, 
10.20 „Maša ir Lokys“. 8.05, 10.30 „Lučienas“. 
8.10 Tyrimo paslaptys. 9.45 Ganytojo žodis. 
10.35 Kol visi namie. 11.25 Skanėstas. 12.15 
Idealus remontas. 13.05 Jūrmala. 13.35 „Leoni-
das Jakubovičius. Aukščiausio pilotažo figūra“. 
14.40, 15.15 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.20 Kas nori tapti 
milijonieriumi? 18.15 „Briliantinė ranka“. 20.00 
Laikas. 20.20 „Detektyvė“. 21.55 „Respublikos 
pasididžiavimas: Konstantinas Meladze“. 23.35 
Šiandien vakare. 1.30 „Namas su lelijomis“. 4.55 
Jūrmala. Juoko festivalis. 5.55 Muzika. 

 REN
7.10 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.25-11.00 Kviestinė vakarienė. 11.55 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 12.50 Slaptosios teri-
torijos. 15.35 Rusiškas vairavimas. 16.35 Doku-
mentinis projektas. 18.30 Žiūrėti visiems! 19.30 
Jūrmala. Juoko festivalis. 21.15 „Pilnatis“. 0.40 
„Paveldima siela“. 

TV1
23.00

 11.25   „Džekas milžinų 
   nugalėtojas“

LNK
19.00
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6.50 Amerikos talentai.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji pavara.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos eta-
pas Estijoje. 2014 m.

12.00 „Nacionalinė Geo-
gra fija. Gėlavan denių 
monstrų medžiotojas“.

13.00 Muzikinė kaukė. 
Ukraina.

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.00 „Žurovas. Senos 
lentos. I d.“ (N-7).

18.00 Ekstrasensų mūšis  
(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 f. „Gel-
bėjimo misija“ (N-7).

22.45 Siaubo trileris 
„Paskutinė žmonijos 
viltis“ (N-14).

0.35 Amerikietiškos 
imtynės (N-7).

2.50 Bamba TV (S).

7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

9.00 Dokumentinis f. 
„Viskas apie  
gyvūnus“.

10.00 Gyvenu čia.
11.00 Spąstai tėčiui. 

Ukraina.
13.00 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

14.00 „Pašokime!“ 
(N-7).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Žinios. Orai.

16.20 Dokumentinis f. 
„Tigrų sala“.

17.30 Taip gyvena 
žvaigždės! (N-7).

18.30 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

19.30 Dokumentinis f. 
„Išgyventi Afrikoje“.

20.00 „Iššūkis“.
21.30, 3.30 

„Merfio dėsnis“ 
(N-14).

23.50 Siaubo f. „Skrydis
į tamsą“ (S).

2.00 Muzikinis f. 
„Pašokime!“ (N-7).

5.10 Spąstai tėčiui. 
Ukraina.

6.40 Dokumentinis f. 
Išgyventi Afrikoje“.

8.05 Teatras.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 Pasimatuok profesiją.
11.15 Geofaktorius.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kultūra +.
12.15 Muzikos talentų lyga. 
14.10 Pinigų karta.
15.00 „Miestas“.
15.55 Lietuvos valstybinio 

simfoninio orkestro 
26-ojo gimtadie-
nio koncertas. 
G.Mahlerio 2-oji sim-
fonija „Prisikėlimas“. 
Meno vadovas ir vyr. 
dir. G.Rinkevičius.

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios.
18.15 Dainuoja Ona 

Valiukevičiūtė.
19.30 B.Dauguviečio 

„Žaldokynė“.
21.30 Koncertas „Atostogos“.

Dainuoja O.Valiu-
ke  vičiūtė ir V.Mali-
nauskas. 1986 m.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuojanti Europa.
23.45 Siaubo trileris 

„Tamsioji pusė“ (S).

6.20 „Didingasis 
amžius“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos  
gydytojo  
patarimai“.

10.30 „Lemūrų 
gatvė“.

11.00 „Visa tiesa
 apie kates“.

11.55 Naidželo 
Sleiterio  
vakarienė.

12.30 Gordono 
Ramzio  
virtuvės  
pamokos.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų 
ritmai“.

14.00 „Superauklė“.
15.00 „Griežčiausi 

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

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

(N-14).
23.00 „Los Andželas 

slaptai“  
(N-14).

1.40 „Nekenčiu 
žvaigždės“.

7.45 Teleparduotuvė.
8.00 Kiečiausi vilkikų 

vairuotojai.
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 Nuo amato 

iki verslo.
10.00 Iš peties 

(N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu  
be rezervacijos“.

13.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai  
per pusvalandį.

14.00, 17.15 
Jokių kliūčių!

15.15 Aukščiausia 
pavara.

16.15 Kiečiausi vilkikų 
vairuotojai.

18.30 „6 kadrai“ 
(N-7).

19.00 Nuotykių komedija 
„Kūdikis už 30 000 
000“ (N-7).

21.00 Be stabdžių 
(N-14).

21.30 TV3 žinios.
22.00 Drama 

„Raudonoji našlė“ 
(N-14).

23.00 Kriminalinė drama 
„Spąstai“  
(N-14).

0.50 Drama „Auklė“ 
(N-14).

7.00 „Šeimos
susitikimas“.

9.00 „Nemirtingųjų 
kronikos:  
nuostabūs  
sutvėrimai“.

11.00 „Futbolo 
veteranai“.

13.00 „Atskalūno 
laiškai“.

15.00 „Paskutinės 
dienos“.

17.00 „Didvyrių 
laikai“.

19.00 „Liepsna 
ir Citrina“.

21.10 „Peržengti 
ribą“.

23.00 „Kas dar 
kartą nužudė  
Pamelą Rouz?“

1.00 „Henrikas IV“ 
(N-14).

 15.55  „Prisikėlimas“ 14.00  „Pašokime!“ 19.00  Dainuok 
  mano dainą

 13.00  „Atskalūno laiškai“ 8.00  Kiečiausi vilkikų 
  vairuotojai

 21.00   „Paslaptys“

TV PROGRAMArugpjūčio 1 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Jų papročiai. 
8.55 Gerai ten, kur mes esame. 9.25 Gaminame su 
A.Zyminu. 10.25 Pagrindinis kelias. 10.55 Važiuo-
sime, pavalgysime! 11.55 Buto klausimas. 13.25 
„Tamsioji pusė“. 14.20 „Kaubojai“. 18.00 Tyrimą at-
liko... 19.20 Vasaros centrinė televizija. 20.00 „Pačios 
garsiausios rusiškos sensacijos“. 21.55 Tu nepatikė-
si! 22.35 „Kriminalinė Rusija“. 23.50 „Didžioji kelionė 
su V.Takmenevu“. 0.50 „Laukinis 2“.

 TV PoloNia
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 Polonija 24. 
13.10, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.20, 22.40 Sveikini-
mų koncertas. 13.40 „Tėvas Mateušas“. 14.30 Žydros 
atostogos. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 „Kampi-
nos nacionalinis parkas“. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 
19.50 Vasaros daina. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Ži-
nios. 21.45, 3.40 „Raganos“. 23.00 Lenkai čia ir ten. 
23.40 „Vaiduoklis namuose“. 0.35 „Dekalogas VI“.

 TV1000
8.20 „Monako princesė“. 10.20 „28 dienos“. 12.10 
„Marija Antuanetė“. 14.20 „Ieškokit Gudručio!“ 16.15 
„8 mylia“. 18.10 „Zulu“. 20.00 „Visiška tamsa“. 
21.50 „Brangioji pakeleivė“. 23.40 „Džuli ir Džulija“.

 DiscoVery 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25, 23.00, 4.30 
Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penktoji pavara. 9.10 
Automobilių dirbtuvė. 10.05 Relikvijų medžio-
tojai. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Vonia. 
15.25 Dideli laivai. 16.20 Sunkiosios maši-
nos. 17.15 Ekstremalūs kolekcininkai. 18.10 
Brangenybės iš podėlio. 19.05 Trojus. 20.00 
Kaip pagaminti superautomobilį? 21.00, 2.50 
Inžinerija. 22.00, 3.40 Mašinų sukilimas. 24.00, 
5.20 Gatvės lenktynės. 1.00 Forsažas. 1.55 
Katastrofa ant ratų. 6.10 Išgyventi. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Aplink Ameriką. 8.00 
Naujo būsto paieška. Londonas; moteris Re-
dinge. 9.00 Turto gelbėtojai. 9.30 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 10.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
11.00, 21.00 Gelbėtojai. 12.00 Išgelbėkite mano 
verslą! Kalifornija - „Hotel Leger“. 13.00, 22.00 
Stebimas kurortas. 14.00 Naujo būsto paieš-
ka. Džersis; Prancūzija; Siamas; Kipras. 16.00 
Ekstremalieji vandens parkai. 17.00 Amerikie-
tiški kalneliai. 18.00, 24.00 Neįprastas maistas. 
Naujasis Orleanas; Sent Luisas. 19.00 Geriausi 
pasaulio paplūdimiai. Florida. 19.30 Salų pa-
slaptys. 20.00 Neplanuota kelionė. Makao. 
23.00 Karštos kelionės. Ispanija.

 aNiMal PlaNeT
7.00 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 0.45 Akvari-
umų verslas. 11.55 Mirtinai pavojingos Kinijos 
gyvatės. 12.50, 17.25 Zanzibaras. 13.45 Gyve-
nimas laisvėje. 14.40, 19.15 Afrikos tankmėje. 
15.35, 20.10 Gorilų gydytojai. 16.30 Kenijos 
bėgimas. 18.20, 5.02 Gyvenimas laisvėje. 21.05 
Kenijos bėgimas. 22.55 Mirtinai pavojingos 
Kinijos gyvatės. 23.50 Rykliai. 1.40 Liūto ola. 
3.25 Aligatorių tramdytojai. 4.15 Laukiniai ir 
pavojingi. 5.49 Šiaurės Amerikos džiunglės. 
6.36 Beždžionių gyvenimas. 

 sPorT1
6.00 WTA Baku. Moterų tenisas. Ketvirtfina-
liai. 2015-07-31. 10.00 Tiesioginė transliacija. 
WTA Baku. Moterų tenisas. Pusfinaliai. 13.00 
Tiesioginė transliacija. ATP 250 Gstaad. Vyrų 
tenisas. Pusfinaliai. 16.30 WTA Florianopolis. 
Moterų tenisas. Pusfinaliai. 2015-07-31. 20.00 
Tiesioginė transliacija. WTA Florianopolis. 
Moterų tenisas. Finalas. 22.00 Futbolo dievai. 
23.00 Tiesioginė transliacija. ATP 250 Atlanta. 
Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 3.00 ATP 250 Gstaad. 
Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 2015-08-01. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Boksas. Floydas Mayweatheris - Manny 
Pacquiao. 8.25 Dviračių sportas. BMX pasau-
lio čempionatas. Belgija. 10.55 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos finalas. „AC Milan“ - „Liver-
pool“. 13.40 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 14.15, 16.20 Lengvoji atletika. Dei-
mantinė lyga. Londonas. 18.25 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Stokholmas. 20.30 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. Laida apie 2015-2016 
metų sezoną. 21.30 Dviračių sportas. Kalnų dvi-
račių pasaulio taurė. Tiesioginė transliacija. 23.30 
Boksas. Luke’as Campellas - Tommy Coyle’as. 
Tiesioginė transliacija. 1.00 Dviračių sportas. 
Kalnų dviračių pasaulio taurė. 3.00 „Formulė-1“. 
Vengrijos GP lenktynių apžvalga. 4.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. Laida apie 2015-2016 
metų sezoną. 5.55 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
9.30, 20.00, 2.00 Plaukimas. Pasaulio čem-
pionatas. 13.00, 18.30 Tenisas. „ATP World 
Tour 500“. 16.00 Dviračių sportas. „Tour de 
France“. 16.30 Dviračių sportas. „Clasica San 
Sebastian“. 20.45 Šuoliai nuo tramplino. Va-
saros didysis prizas. 23.00 Kovinis sportas. 
„SuperKombat World Grand Prix Series“. 1.00 
Šuoliai nuo tramplino. Vasaros didysis prizas. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.00  „Mano tėvo 
 širdis“

 14.40  Kultūra 21.50  „Kolekcionierė“ 9.00  Sveikatos ABC  14.10  „Gyvenimo 
 bangos“

 TV8
8.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 9.30 „Mak-
sas Stilas“. 10.00 „Bakuganas“. 11.00 „Moterų 
laimė“. 11.30 „Mano mažasis ponis“. 13.00 
„Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 „Agatos teisė“. 
16.00 „Inspektorius Morsas“ (N-7). 18.00 
Rutos Rendel detektyvai. „Simisola“ (N-7). 
19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 La-
banakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė drama „Ke-
turiasdešimtmetė ieško meilės“ (N-7). 22.50 
Drama „Svajonių viešbutis. Žvaigždės virš 
Tailando“ (N-7). 0.30 „Inspektorius Morsas“ 
(N-7). 

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

 PBK
6.45 Naujienos. 7.10 Tarnauju Tėvynei! 7.40 
„Fiksikai“. 7.50 „Maša ir Lokys“. 8.00 Stebuklų 
laukas. 9.05 Sveikata. 10.00, 12.00 Naujienos 
(su subtitrais). 10.20 „Parkas“. Naujoji vasaros 
televizija. 12.20 „Fazenda“. 13.10 „Juoda-balta“. 
16.15 „Asmeninis tyrėjo Saveljevo gyvenimas“. 
20.00 Laikas. 20.20 „Trys akordai“. 22.00 Didy-
sis šventinis koncertas skirtas Oro desantinės 
kariuomenės dienai. 24.00 „KVN“. Premjer lyga. 

 REn
7.30 Švarus darbas. 8.20 Žiūrėti visiems! 9.15 
Mums net nesisapnavo. 11.50 Jūrmala. Juoko fes-
tivalis. 13.30 „Priešpriešinė srovė“ (1-8 s.). 20.30 
Michailo Zadornovo koncertas „Juokas pro kvato-
jimą“. 23.10 „Didžiosios Armagedono paslaptys“. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Jų papročiai. 
8.55 Viskas bus gerai! 10.25 Pagrindinis kelias. 
10.55 Šou-verslo paslaptys. 11.55 Sodininkų 
atsakas. 13.25 „Tiesa apie lunatikus“. 14.25 „Kau-
bojai“. 18.05 Tyrimą atliko... 19.00 „Akcentai“. In-
formacinė programa. 19.35 „Nuoširdus prisipaži-
nimas“. 20.25 „Žudiko profilis“. 0.25 „Kriminalinė 
Rusija. Šiuolaikinės kronikos“. 0.55 „Laukinis 2“.  

 TV PolonIa
7.10 Vasaros muzikos kartoteka. 8.00 Pramo-
ginė laida. 8.45 Lenkų valgiai. 9.00 Žydros 
atostogos. 9.20, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 9.30 
Lenkai čia ir ten. 10.05 Mažieji pasauliečiai. 
10.35 „Karalius ir triušis“. 11.05 „Priešpava-
saris“. 12.10, 0.45, 6.25 Sveikinimų koncer-
tas. 12.25, 6.45 „Misija - gamta“. 12.55 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.10 Tarp žemės ir dangaus. 13.30 „Notacijos. 
T.Pavlovskis. Varšuvos sukilimas“. 13.45 Prie 
Tatrų. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.25 „Grės-
mingas raudonas gaidys“. 16.10 „Vaiduoklis 
namuose“. 17.00, 1.05 Gyvenimo kelionė. 17.35 
Apkabink mane. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 21.50, 3.45 Pramo-
ginė laida. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 23.35, 5.30 „Ranča“. 
1.35 Prie Tatrų. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
5.40 „Džuli ir Džulija“. 7.45 „Marija Antuanetė“. 
9.50 „Džeinė Eir“. 11.50 „Angelai ir demonai“. 
14.10 „Labai geros mergaitės“. 15.45 „Džuli 
ir Džulija“. 17.50 „12 vergovės metų“. 20.00 
„Haris Poteris ir paslapčių kambarys“. 22.40 
„Prestižas“. 0.50 „Džobsas“ (N-7). 3.00 „Ange-
lai ir demonai“. 5.20 „Madeline“. 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Automobilių po-
grindis. 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 Dingusių daiktų pardavėjai. 15.25 Iš 
meilės mašinoms. 16.20 Kaip pagaminti superau-
tomobilį? 17.15 Kaip tai veikia? 18.10 Oro uostas. 
19.05 Vonia. 20.00 Ties išgyvenimo riba. 21.00, 
2.50 Išgyventi kartu. 22.00, 3.40 Žaidimas iš 
gyvybės. 23.00, 4.30 Išgyventi su žvaigžde. 24.00 
Pražūtingas laimikis. 1.55 Kas nutiko toliau? 5.20 
Pražūtingas laimikis. 6.10 Akvariumų verslas. 

 TRaVEl
 7.00 Pasaulio keliautojas. Panamerika. 8.00 
Naujo būsto paieška. Džersis; Prancūzija. 9.00 
Turto gelbėtojai. 9.30, 16.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 10.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 11.00, 
22.00 Gelbėtojai. 13.00 Statyba Aliaskoje. 14.00 
Geriausias kotedžas sportininkui. Koloradas. 
14.30 Vyrų irštvos. 15.00 Turto gelbėtojai. 17.00 
Statyba Aliaskoje. 18.00 Įdomiausios kelionės 
motociklu. Nenugalėta akimirka. 19.00 Turto 
gelbėtojai. 20.00 Pilių paslaptys. 21.00 Muziejų 
mįslės. 22.00 Gelbėtojai. 23.00 Amerikietiškieji 
kalneliai. 1.00 Nakties programa. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

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

(N-7).
8.00 „Didvyrių 

draugužiai“ (1).
8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.00 Statybų TV.
9.30 „Magiška vidurinė 

mokykla. Sosto 
šventė“.

10.30 „Gelbėtojai 
Australijoje“.

12.00 Komedija 
„Galaktikos  
gelbėtojai“ (N-7).

14.10 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Veiksmo f. 
„Gilus sukrėtimas“ 
(N-7).

21.20 Trileris 
„Apgaulinga aistra“ 
(N-14).

23.45 Trileris „Pavojinga 
aistra“ (N-14).

2.25 Komedija 
„Geras patarimas“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Superdidvyrių 

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

valanda. Smalsutė 
Dora“.

7.45 „Keista šeimynėlė“.
8.10 „Ančiukai 

Duoniukai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Grąžinkite 

Reksą“.
9.45 „Mikė Pūkuotukas“.
10.00 Veiksmo komedija 

„Beverli Hilso  
nindzė“ (N-7).

11.45 Fantastinis 
nuotykių f.  
„Heraklis“ (1)  
(N-7).

15.10 Pričiupom! (N-7).
16.40 „Toledas“ (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Teleloto.
20.30 KK2 vasara (N-7).
21.55 Veiksmo f. „16 kvar-

talų“ (N-7).
24.00 Romantinė komedija 

„Laris Kraunas“ 
(N-7).

1.55 „Išbadėjusių žaidy-
nės“ (N-14).

3.30 Programos pabaiga.

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

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

lamiai 2“.
9.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 2015. 
Atrankos plaukimai. 

13.00 „Mis Marpl 4“. „Tai 
daroma su veidro-
džiais“ (N-7).

14.40 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu.

15.05 Gyvenimas.
16.00 Žinios. 
16.15 Kaukazo legendos.
17.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
17.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai. 

19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Giminės po 20 metų“.
21.50 Drama „Kolekcionierė“.
23.20 Akacijų alėja 2014. 

Koncertuoja Andrei 
Makarevič (Rusija).

24.00 „Mis Marpl 4“. „Tai 
daroma su veidro-
džiais“ (N-7).

1.35 Kaukazo legendos.
2.20 Auksinis balsas.

7.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.00 Skonis.
10.00 Dokumentinis f. 

„FAILAI X.  
Metrinės sistemos 
pradžia“.

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Dokumentinis f. 

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

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

14.00 Sveikinimai. 
Sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.00 „Žurovas. 
Senos lentos. II d.“ 
(N-7).

18.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

19.00 Inga Lindstrom. 
Romantinė drama 
„Mano tėvo širdis“ 
(N-7).

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

drama „Kelly gauja“ 
(N-7).

1.00 Penktoji pavara.
2.00 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba. 

Laida žvejams.
9.30  „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
10.30 „Genijai iš prigimties“.
11.10 „Laukinių kačių nuo-

tykiai“.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 Dokumentinis f. 

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

Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 Pasaulis X. „DEŽA 

VU stebuklai ir 
gydantys sapnai“.

18.30 „Laukinis pasaulis“.
19.30  „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“.
21.30 „Merfio dėsnis“ 

(N-14).
23.50 Mistinis trileris 

„Hibridas“ (N-14).
1.50 Kriminalinis 

trileris „2“ (N-14).
3.35 Siaubo f. „Skrydis į 

tamsą“ (S).
5.15 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

6.00 „Laukinis pasaulis“.

8.05 Duokim garo!
9.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
10.00 Šventadienio mintys.
10.30 Mūsų miesteliai. 
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Pagauk kampą.
12.15 LRT Kultūros 

akademija. Marius 
Laurinaitis. 

13.00 Mokslo ekspresas.
13.15 Mokslo sriuba.
13.30 „Carmen“. 
14.40 Kultūra. Kompozitorius 

Šarūnas Nakas.
15.00 Lietuvių dokumenti-

kos meistrai. Petras 
Abukevičius. 

16.00 Lietuvos nacionali-
nės ir Europos kom-
pozitoriaus premijų 
laureato Anatolijaus 
Šenderovo vakaras. 

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

dienos.
19.15 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
20.00 Literatų gatvė. 1 d.
20.30 Tarptautinis folkloro 

festivalis-konkursas 
„Saulės žiedas“. 

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama. 
23.00 Gera pasaulio muzika. 

 12.10  Nacionalinė 
 loterija

45laisvalaikis 2 0 1 5  l i e p o s  3 1

rugpjūčio 2 d.

 23.50  „Trauma“  17.15  Jokių kliūčių! 14.00  „Superauklė“

 AnimAl PlAnet
7.00 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 3.25 Aliga-
torių tramdytojai. 12.50, 17.25 Upių pabaisos. 
13.45, 18.20 Liūtų karalienė. 14.40, 19.15 Lo-
tynų Amerikos tankmėje. 15.35, 20.10 Pandos 
nuotykiai. 16.30, 21.05 Šiaurės Amerika. 22.00 
Liūto ola. 23.50, 4.15 Kaip išmaitinti krokodilą. 
0.45 Akvariumų verslas. 1.40 Gorilų gydytojai. 
2.35 Šiaurės Amerikos džiunglės. 5.02 Afrikos 
tankmėje. 5.49 Didvyriški šunys. 6.36 Beždžio-
nių gyvenimas. 

 SPort1
6.45 WTA Baku. Moterų tenisas. Pusfinaliai. 
2015-08-01. 10.00 Tiesioginė transliacija. WTA 
Baku. Moterų tenisas. Finalas. 12.00 Futbolo 
dievai. Raul. 12.30 Tiesioginė transliacija. ATP 
250 Gstaad. Vyrų tenisas. Finalas. 14.30 ATP 250 
Atlanta. Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 2015-08-01. 
18.00 WTA Baku. Moterų tenisas. Finalas. 2015-
08-02. 20.00 ATP 250 Gstaad. Vyrų tenisas. Fi-
nalas. 2015-08-02. 22.00 Tiesioginė transliacija. 
ATP 250 Atlanta. Vyrų tenisas. Finalas. 24.00 
„Sportinio pokerio Premier lyga“. Pramoginis TV 
šou. 2.00 NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - 
Los Andželo „Clippers“. 2014-12-27. 4.00 Snu-
keris. Angliškojo biliardo Premier lyga. 6.00 
Smiginis. Pasaulio čempionatas. 

 ViASAt SPort BAltic
 6.55 Boksas. Luke’as Campellas - Tommy 
Coyle’as. 9.55 Dviračių sportas. Kalnų dviračių 
pasaulio taurė. 11.55 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. Laida apie 2015-2016 metų sezoną. 
12.55 Futbolas. Anglijos Community Shield 
taurė. „Arsenal“ - „Manchester City“. 14.55 
Futbolas. Anglijos FA Community Shield taurė. 
„Arsenal“ - „Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 
17.10 Boksas. Davidas Haye’as - Dereckas 
Chisora. 18.00 Dviračių sportas. Kalnų dviračių 
pasaulio taurė. Tiesioginė transliacija. 20.00 
Golfas. PGA turo apžvalga. 20.30 Motosportas. 
Indycar 200 mylių lenktynės. Tiesioginė trans-
liacija. 23.30 Dviračių sportas. Kalnų dviračių 
pasaulio taurė. 1.25 Motosportas. Indycar 200 
mylių lenktynės. 

 euroSPort
8.30, 13.00, 16.00 Motosportas. Pasaulio čem-
pionatas. 9.30, 19.15 Plaukimas. Pasaulio 
čempionatas. 14.00 Tenisas. „ATP World Tour 
500“. 17.00 Futbolas. Anglijos supertaurė. 
„FC Arsenal“ - „FC Chelsea“. 20.45 Motos-
porto apžvalga. 21.00 Šuoliai nuo tramplino. 
Vasaros didysis prizas. 23.00 Dviračiai. Len-
kijos turas. 24.00 Futbolas. Aukščiausioji JAV 
profesionalų lyga. 

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis 

amžius“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

10.30 „Lemūrų gatvė“.
11.00 „Visa tiesa apie 

kates“.
11.55 Naidželo Sleiterio 

vakarienė.
12.30 Gordono 

Ramzio virtuvės 
pamokos.

13.00 „Mylėk savo 
sodą“.

14.00 „Superauklė“.
15.00 „Griežčiausi 

tėvai“.
16.10 „Būrėja“.
16.45 Nemarus kinas. 

„Smegenys“ (N-7).
18.55 „Magai“.
20.00 „Nematomas 

žmogus“.
21.00 „Nusikaltimo 

vieta. Komisarė 
Lindholm. 
Žmogžudystė dėl 
garbės“ (N-7).

22.50 Romantinė komedija 
„Skaistuolė  
amerikietė“ (N-14).

0.30 „Tikrasis seksas ir 
miestas. Niujorkas“ 
(N-7).

7.45 Teleparduotuvė.
8.00 Kiečiausi vilkikų 

vairuotojai.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Aukščiausia 

pavara.
11.00 „Krokodilų gaudytojo 

dienoraštis“.
12.00 Adrenalinas.
12.30 „Su Anthony 

Bourdainu  
be rezervacijos“.

13.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per  
pusvalandį.

14.00 Jokių kliūčių!
15.15 Iš peties (N-7).
16.15 Kiečiausi vilkikų 

vairuotojai.
17.15 Jokių kliūčių!
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Nuotykių f. „Grafas 

Montekristas“ (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas. TV3 
orai.

22.00 Drama „Raudonoji 
našlė“ (N-14).

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

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

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

9.00 „Piktoji 
planeta“ (1).

9.30 „Įspūdingiausios 
kelionės  
oro balionu“.

10.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Laukinė 
Afrika“.

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

13.00 „Šalčio 
gniaužtuose“.

13.30 „Tėvai už borto“.
14.10 „Raudonasis 

progailis“  
(N-7).

15.50 „Drakono vartai“ 
(N-7).

18.00 „Departamentas“ 
(N-7).

19.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

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

„Meilė ir  
turbulencija“  
(N-7).

22.50 „Transporteris“ (1) 
(N-14).

23.50 „Trauma“ 
(N-7).

„16 KVArtAlŲ“
Veiksmo filmas. Vokietija, JAV. 2006.
Režisierius R.Doneris. 
Vaidina D.Morsas, D.T.Smitas, B.Vilisas.

Policininkas, išgyvenantis ne geriausius metus, turi lydėti liudytoją nuo 
policijos nuovados iki teismo rūmų. Viso labo reikia įveikti 16 Niujorko 
miesto kvartalų, tačiau ši policijos pareigūno ir juodaodžio liudytojo 
kelionė kai kam gali brangiai kainuo ti, todėl niekas taip lengvai neleis 
pasiekti galutinio maršruto taško...

lnK
21.55

rekomenduoja

„GiluS SuKrĖtimAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1998.
Režisierė M.Leder.
Vaidina R.Diuvalis, T.Leoni, E.Vudas.

JAV prezidentas viešai pareiškia apie 
mokslininkų atradimą - Žemės link 
skrieja didžiulė kometa. Lygiai po 
metų jos ir Žemės trajektorijos ne-
išvengiamai susikirs tame pačiame 
taške. Paskutinė Žemės viltis - eks-
perimentinis erdvėlaivis „Mesijas“. 

„lAriS KrAunAS“
Romantinė komedija. JAV. 2011.
Režisierius T.Henksas.
Vaidina T.Henksas, S.Mahouni, 
R.Ortega.

Laris Kraunas - stambios kompanijos 
padalinio vadovas. Netikėtai kompa-
nijos bosai Larį atleidžia. Vyro gyve-
nime atsiranda tai, ko iki šiol visada 
trūko - begalė laiko. Norėdamas bet 
kokiu būdu išsigelbėti nuo nuobo-
dulio, jis įsidarbina vietos koledže. 

„KellY GAuJA“
BiogRafinė dRama. Australija, 
Didžioji Britanija, Prancūzija. 2003.
Režisierius G.Džordanas.
Vaidina H.Ledžeris, Dž.Rašas.

Filmas apie garsiausią Australijos 
nusikaltėlį Nedą Kelį. 1871 m. Nedas 
su broliu Denu ir kitais dviem vyrais 
sukūrė gaują ir pradėjo apiplėšinėti 
bankus. Netrukus vietos gyventojai 
pradėjo vadinti Kelį Robinu Hudu...

tV3
19.00

BtV
23.00

lnK
24.00



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Virtuvė 3“ (N-7).
11.05 Veiksmo f. „Gilus 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Romantinė drama 

„Brangusis Džonai“.
0.35 TV serialas 

„Išdavystė“ (N-14).
1.35 TV serialas 

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

2.25 Kriminalinė drama 
„Detektyvė Fišer“ (1) 
(N-7).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Monstrai prieš 

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

Teksaso reindžeris“.
8.50 Komedija „Naujokė“.
10.50 TV serialas „Policijos 

akademija 3. Vėl 
apmokymuose“ (N-7).

12.30 „Na, palauk!“
12.50 Animacinis f. „Tomo ir 

Džerio pasakos“ (1).
13.15 „Monstrai prieš 

ateivius“.
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. 
19.30 Tikras gyvenimas: 

„Tikri jausmai“. 
Šeimų dramas prista-
to Dalius Mertinas.

20.30 Tikras gyvenimas: 
„Saldi nuodėmė“. 

21.30 Žinios. Verslas. 
Sportas. Orai.

22.10 Veiksmo f. „Mirties 
nuosprendis“ (N-14).

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

0.50 TV serialas „Juodasis 
sąrašas“ (N-7).

1.45 TV serialas „Užribis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 2015. 
Atrankos plaukimai. 

12.00 „Šunų ABC“.
12.45 Klausimėlis.lt.
13.00 Pasaulio panorama.
13.30 Savaitė.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
15.50 TV serialas „Puaro“.
17.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai. 

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

dienos“ (N-7).
22.45 Vakaro žinios. 

Sportas. Orai.
23.00 Dokumentinis f. 

„Hirošimos tragedijos 
pamokos“.

23.50 Tikri vyrai.
0.35 TV serialas „Puaro“.
2.15 Laba diena, Lietuva.
3.10 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
4.00 Auksinis protas.
5.15 Tikri vyrai.

 17.30  Pasaulio plaukimo 
 čempionatas 2015

 10.00  „Virtuvė 3“  14.10  „Ponia Dila“

Pirmadienis

 TV8
10.10 Senoji animacija. 10.55 „Keturiasdešim-
tmetė ieško meilės“. 12.40 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“. 14.30 
„Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasaulis 
tavo lėkštėje. 18.00 „Kerštas“. 19.00 „Laukinis 
angelas. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Ne-
mylimi“. 21.05 „Nauja pradžia“. 22.55 „Kerštas“. 

 Info TV
7.00 Apie žūklę. 7.30 „Aukso imperija“. 9.30 Ži-
nios. 10.30 Pasaulis X. 11.20 24 valandos. 12.25 
Valanda su Rūta. 13.40 Padėkime augti. 14.10 
Yra, kaip yra. 15.20 „Svajonių kruizai“. 16.15 
KK2. 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 21.00 Dviračio 
šou. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 „Maša ir Lokys“. 7.00, 
9.25 Labas rytas. 10.15 Gyvenk sveikai! 11.35 
Stebuklų laukas. 12.00, 15.00 Naujienos. 12.25 
Stebuklų laukas. 13.15 Vyriška/Moteriška. 15.15, 
23.55 Be liudininkų. 15.55 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.45 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.05 „Laimės šukės“. 22.00 „Namas su lelijomis“. 

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.40 Kviestinė vakarienė. 8.30 Švarus darbas. 
9.20 Mums net nesisapnavo. 12.05 Slaptosios 
teritorijos. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi 
šeimynėlė“. 13.40 Žiūrėti visiems! 14.35 „Pa-
smerktųjų rojus“. 15.35 „Gobšumas“. 16.25 
Dokumentinis projektas. 17.25 „Kariai 16“. 
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.30 
Kviestinė vakarienė. 21.30 Žiūrėti visiems! 
22.30 Slaptosios teritorijos. 23.25 „Kariai 4“. 
0.15 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Maskviečiai. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Šiandien. 10.20 Antras šansas. 
10.55 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 11.55 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų 
teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatin-
gas įvykis. Apžvalga. 15.00, 16.20 „Maskva. 
Trys stotys 5“. 19.40 „Laukinis 4“. 21.40 
„Bedugnė“. 23.55 „Įteisintas mentas 7“. 1.50 
„Laukinis 2“. 3.50 Aš lieknėju. 4.45 „Teismo 
detektyvas“. 

„MASTRICHTo PoLICIJA“
TV serialas. Nyderlandai. 2008.
Režisierius R.Urlemansas.
Vaidina V.Reinjė, A.Scheif, O.Spelbos.

Amsterdamo policijos detektyvas Floris Volfas perkeliamas dirbti į pasie-
nio miestuko Mastrichto policijos departamentą. Ne vieni metai, Volfo 
praleisti didmiestyje, daro įspūdį vietos policininkams, todėl atvykėlis 
nesunkiai įsilieja į naują kolektyvą. Vis geriau pažindamas vietinius, Floris 
ima aiškintis nesuskaičiuojamus Mastrichto nusikaltimus.

TV6
16.00

„nAUJA PRADŽIA“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina S.Kelner, M.Šlio, 
M.Biokeris.

Jauna našlė ir septynerių Deniso 
mama Mona vis dar negali pa-
miršti žuvusio vyro Henrio. Monai 
ne taip paprasta pradėti naujus 
santykius, tačiau kai ji sutinka ža-
vų baldų restauratorių Edvardą, 
baimės išgaruoja ir ji įsimyli vyrą 
iš pirmo žvilgsnio. Deja, Mona 
nežino, kad Edvardas yra susijęs 
su jos vyro žūtimi...

„MIRTIES nUoSPREnDIS“
Veiksmo filmas. JAV. 1990.
Režisierius D.Sarafianas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, 
R.Gijomas, S.Gib.

Detektyvas Berkas baigė sunkų 
tyrimą, suėmė grėsmingą psicho-
patą žudiką Sandmaną. Dabar jam 
teks ištirti seriją žiaurių žmogžudys-
čių, įvykusių siaubingais papročiais 
garsėjančiame Harisono kalėjime. 
Apsimetęs kaliniu, Luisas patenka 
į kalėjimą. Jį lanko tik jauna advo-
katė Armanda Beket, pasivadinusi 
jo žmona. 

„BRAnGUSIS DŽonAI“
romanTinė Drama. JAV. 2010.
Režisierius A.Garsija.
Vaidina Č.Tatumas, A.Seifrid.

Jie susitiko visiškai atsitiktinai - jis 
išgelbėjo jos rankinę, nuo tilto nu-
slydusią į jūros bangas. Armijoje 
tarnaujantis Džonas sugrįžo namo 
trumpų atostogų, bet pažintis su 
jauna, žavia koledžo studente am-
žiams pakeis jo likimą. Po žaibu pra-
bėgusių dviejų savaičių jaunuoliai 
priversti išsiskirti ištisiems metams.

TV8
21.05

TV3
22.30

rekomenduoja

LnK
22.10
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.55 TV serialas „Žurovas. 
Senos lentos“. 1, 2 d. 

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

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

patikrinimas“ (N-7).
17.00 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

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

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

(N-7).
21.30 Veiksmo f. „Elijaus 

knyga“ (N-14).
23.50 TV serialas 

„Taikinys“ (N-7).
0.45 TV serialas 

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

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

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Žinios.
7.50 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose 
E.Kučinskas.

8.50 „Iššūkis“.
9.50 „Byla „Gastronomas 

Nr.1“.
10.55 „Šerifas“.
12.00 Gyvenu čia.
13.00 Dokumentinis f. 

„Laukinių kačių  
nuotykiai“.

14.05 Dokumentinis f. 
„Išgyventi Afrikoje“.

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

Svečiuose 
M.Petruškevičius.

19.25 „Kulinaras“.
20.25 „Anna German“.
21.30 Nuoga tiesa.
23.00, 2.55 „Mulan“ (N-14).
1.30, 5.30 Reporteris.
2.00, 5.55 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“.
2.45 Dokumentinis f. 

„Gamtos pasaulis“.
4.50 „Pragaras ant ratų“.
6.40 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.

8.05 Lietuvių dokumenti-
kos meistrai. Petras 
Abukevičius. 

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

dienos.
12.50 Kultūra +.
13.15 B.Dauguviečio 

„Žaldokynė“. 1, 2 d. 
15.10 Koncertas 

„Atostogos“. 
15.40 Prisiminkime. 

Vyganto Telksnio 
dainos.

15.55 ...formatas. Poetas 
Gasparas Aleksa.

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

muzikos festivalis. 
19.50 Pasimatuok profesiją.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 5“.
21.00 Šoblės kino klubas 

pristato. „Niekada 
nežinai“.

21.30 Teatras.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Trileris „Dama 

išnyksta“.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama. 
1.00 Dabar pasaulyje.

6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta meilė“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
9.35 „Dreikas ir Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Naidželo Sleiterio 

vakarienė.
11.35 Gordono 

Ramzio virtuvės 
pamokos.

12.05 „Karadajus“ 
(N-7).

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

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

komedija 
„Džiunglės“  
(N-7).

22.35 „Visa menanti“ 
(N-7).

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

0.25 „Dūmas“ (N-14).

7.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

7.30 „Beverli 
Hilsas 90210“  
(N-7).

8.30 Kovotojas nindzė 
(N-7).

9.30 Nuo amato 
iki verslo.

10.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

11.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 „Mastrichto 

policija“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

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

(N-14).
22.00 Be stabdžių 

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

„Pjūklas VI“ (S).
0.50 Siaubo f. 

„Grobis“ (S).

9.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

9.30 „Trauma“ 
(N-7).

10.30 „Laukinė 
Afrika“.

11.30 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.30 „Įspūdingiausios 
kelionės  
oro balionu“.

13.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

14.00 „Tėvai už 
borto“.

14.45 „Ledo karaliai“.
16.55 „Piktoji 

planeta“ (1).
17.25 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai.

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

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Departamentas“ 

(N-7).
21.30 Kino 

akademija.  
„Kaip pirmąjį  
kartą“ (N-7).

23.10 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Departa
23.40 „Raudonasis 

progailis“ (N-7).

 22.20  Geofaktorius 20.25  „Anna German“ 14.45  Amerikos talentai  11.30  „Komanda Č“  7.30  „Beverli Hilsas 
 90210“ 

 9.35  „Dreikas ir 
 Džošas“

TV PROGRAMArugpjūčio 3 d. 

 TV Polonia
7.10, 18.55 Serockis vasarai. 8.05 Regionų 
istorija. 8.25, 2.15 „Permainų mašina“. 9.00 
„Mylėti verta“. 10.50 „Keturiasdešimtmetis - 
po dvidešimties metų“. 11.50, 18.20, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05 Rytų studija. 12.35 
Kultūringieji PL. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 
Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Šeimos bendrovė“. 14.25 „Ranča“. 15.25 
XVII vasaros pasaulio lenkų žaidynės 2015. 
17.25 Žydros atostogos. 17.55, 1.45 „Viskas 
prieš mus“. 18.30 TV ekspresas. 20.25 Kultūros 
virtuvė. Knyga. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Ži-
nios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Prie 
užliejamos pievos“. 22.45, 6.40 XVII pasaulio 
Polonijos žaidynių kronikos. 23.05, 5.20 Polo-
nija 24. 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 0.40 „Zet“ 
ir TVP2 vasara 2015. Koncertas Lodzėje. 2.45 
Animacinis f. 6.50 Giminės saga: Kiuri šeima. 

 TV1000
6.50 „Prestižas“. 9.00 „Angelai ir Demonai“. 
11.15 „Pašok su manim“. 13.20 „Haris Poteris 
ir paslapčių kambarys“. 16.00 „Savas žmogus“ 
(N-14). 18.10 „Brangioji pakeleivė“. 20.00 „Gy-
dytojas: Avicenos mokinys“. 22.40 „Savaitgalis 
Paryžiuje“. 0.20 „Pašok su manim“. 2.30 „Ma-
deline“. 4.20 „Lola prieš“. 

 DiscoVery 
7.00, 20.30, 6.30 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00, 
6.10 Kaip tai pagaminta? 8.15, 16.20 Nemėgin-
kite pakartoti. 9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.40, 
18.40 Sandėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, mo-
teris, gamta. 10.55, 23.00, 4.30 Išgyventi kartu. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Apgavi-
kai. 13.35 Iliuzionistas. 14.30 Trojus. 15.25 Būk 
budrus. 17.15 Kas nutiko vėliau? 21.00, 2.50 
Ledynų auksas. 22.00, 3.40 Sukaustyti. 24.00, 
5.20 Sala. 1.00 Išgyventi. 1.55 Ties riba. 

 TraVel
8.00 Naujo būsto paieška. Pekinas; Džersis; 
Belizas; Baden-Viurtembergas. 10.00, 16.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 10.30 Gelbėtojai. 11.00 
Muziejų paslaptys. 12.00 Neįtikėtinos istorijos. 
13.00 Naujo būsto paieška. Pekinas; Džersis. 
14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 Turto 
gelbėtojai. 15.00 Neįprasti namai ant vandens. 
17.00, 24.00 Amerikietiški kalneliai. 18.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. Kitokia Florida. 19.00 
Naujo būsto paieška. Sugrįžimas į Prancūziją; 
Siamas. 20.00 Išgelbėkite mano verslą! Pinigai 
mainais į saugumą. 21.00 Įdomiausios kelio-
nės motociklu. Australija (2). 22.00 Traukinys į 
pasaulio kraštą. 23.00 Neįprastas maistas Ame-
rikoje. Kitokia Florida. 1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.00 Pažintis su tinginiais. 7.25 Pragariška 
katė. 8.15 Gorilų gydytojai. 9.10, 12.50, 16.30, 
19.15, 23.50, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 
10.05, 15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 
11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 11.25 Laukinis 
gyvenimas su Timu Folkneriu. 11.55, 5.02 
Namai medžiuose. 13.45 Upių pabaisos. 14.40 
Po puolimo. 17.25 Gorilų gydytojai. 18.20 
Dideli ir baisūs. 21.05, 1.40, 5.49 Laukinių 
šunų sala. 22.00, 2.35 Dideli ir baisūs. 6.36 
Pažintis su tinginiais. 

 sPorT1
7.00, 19.10 Futbolo dievai. Zidane. 7.30, 19.35 
Futbolo dievai. Platini. 8.00 „Kelias į viršūnę“. 
NBA krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ - Ou-
klendo „Warriors“. 2015-05-16. 10.15, 22.15, 
23.10 KOK World series. Bušido kovos. 12.00, 
0.20 ATP 250 Gstaad. Vyrų tenisas. Ketvirt-
finalis. 2015-07-31. 14.00, 2.10 WTA Baku. 
Moterų tenisas. Ketvirtfinaliai. 2015-07-31. 
17.00, 5.10 ATP 250 Atlanta. Vyrų tenisas. 
Ketvirtfinalis. 2015-07-31. 19.00, 21.00, 
23.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 20.00, 
21.10 „Kelias į viršūnę“. NBA krepšinio lyga. 
Memfio „Grizzlies“ - Ouklendo „Warriors“. 
2015-05-16. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Indycar 200 mylių lenktynės. 
10.00 Boksas. Luke’as Campellas - Tommy 
Coyle’as. 13.00, 15.00, 16.55 Dviračių sportas. 
Kalnų dviračių pasaulio taurė. 18.50 Dviračių 
sportas. BMX pasaulio čempionatas. Belgija. 
21.20 Futbolas. Anglijos FA Community Shield 
taurė. „Arsenal“ - „Chelsea“. 23.20 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Stokholmas. 1.25 
Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių apž-
valga. 2.25 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Doha. 4.55 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Šanchajus. 

 eurosPorT
9.15, 12.30, 17.15, 23.00, 1.30 Plaukimas. 
Pasaulio čempionatas. 12.15 Motosportas. 
Savaitgalio apžvalga. 13.00, 13.45 Tenisas. 
„ATP World Tour 250“. 16.00, 20.45 Dviračių 
sportas. „Clasica San Sebastian“. 19.45, 0.45 
Dviračių sportas. Lenkijos turas. 21.45 Sporto 
linksmybės. 22.00 Futbolas. Aukščiausioji JAV 
profesionalų lyga. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 19.25  „Policija ir Ko“  18.25  Kitoks pokalbis  17.00  „Nuodėminga 
 meilė“

 23.00  „Alisa“ 7.50  „Volkeris, Teksaso 
 reindžeris“

 15.30  „Laukinė 
 Esmeralda“

 TV8
9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.05 Senoji ani-
macija. 10.55 „Nauja pradžia“. 12.40 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“. 
14.30 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasau-
lis tavo lėkštėje. 18.00 „Kerštas“. 19.00 „Lauki-
nis angelas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 
„Nemylimi“. 21.05 „Žvaigždžių lietus rugpjūtį“. 
22.55 „Kerštas“. 23.50 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, 14.10 Yra, kaip yra. 13.40, 15.20, 21.00 
Dviračio šou. 15.50 Ne vienas kelyje. 17.00, 
22.00, 2.00 Info diena. 

 PBK
6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 „Maša ir Lokys“. 7.00, 
9.25 Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 
„Fazenda“. 12.00, 15.00 Naujienos. 12.20 Kartu 
su visais. 13.15 Vyriška/Moteriška. 15.10, 23.55 
Be liudininkų. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 
Vakaro naujienos. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  21.05 
„Laimės šukės“. 21.55 „Namas su lelijomis“. 

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.35 Kviestinė vakarienė. 8.30 „Kariai 4“. 9.25 
Slaptosios teritorijos. 10.20 Jūrmala. Juoko 
festivalis. 12.00 Žiūrėti visiems! 13.00 „Belka 
ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.40 Žiūrėti 
visiems! 14.30 „Žemė. Kūrėjo beieškant“. 15.35 
„Gobšumas“. 16.25 Dokumentinis projektas. 
17.20 „Kariai 16“. 19.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
„Didžiosios senovės lobių paslaptys“. 0.10 
„Kariai 5“. 1.00 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Maskviečiai. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Šiandien. 10.20 Antras 
šansas. 10.55 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 
11.55 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisieku-
siųjų teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 15.00, 16.20 
„Maskva. Trys stotys 5“. 19.40 „Laukinis 4“. 
21.40 „Bedugnė“. 23.55 „Įteisintas mentas 
7“. 1.50 „Laukinis 2“. 3.50 „Kriminalinė 
Rusija. Šiuolaikinės kronikos“. 4.50 „Teismo 
detektyvas“. 

 TV PolonIa
7.15, 18.55 11-oji Vudstoko stotelė 2005 - 
Maskva. Koncertas. 8.10 Istorijos aktualijos. 
8.25, 2.15 „Pilna kuprinė nuotykių“. 9.00 „Mylėti 
verta“. 10.50 „Keturiasdešimtmetis - po dvide-
šimties metų“. 11.50, 18.20 Polonija užsienyje. 
12.05, 23.05 Polonija 24. 12.35, 23.35 Sveika, 
Polonija. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Šeimos bendro-
vė“. 14.25 „Raganos“. 15.20 Pramoginė laida. 
15.40, 22.45 XVII pasaulio polonijos žaidynių 
kronikos. 15.55 „Meilė buvo jo jėga“. 16.25 
V.Mazolevskio kvinteto koncertas. 17.55, 1.45 
„Viskas prieš mus“. 18.30 TV ekspresas. 19.55 
„Šeimos bendrovė“. 20.25 Margolcė ir Meškis 
šiandien kviečia... 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50 „Tėvas 
Mateušas“. 0.40 „Zet“ ir TVP2 vasara 2015. 
Vasaros daina. Koncertas. 2.45 Animacinis f.  

 TV1000
6.10 „Turėti Tave“. 7.55 „Pašok su manim“. 
10.10 „Tarp dviejų mylimųjų“. 12.10 „Per žingsnį 
nuo šlovės“. 14.20 „Stebint detektyvus“. 16.00 
„12 vergovės metų“. 18.10 „Stounas“. 20.00 
„Kaip prarasti draugus ir atstumti žmones“. 21.55 
„Anglų kalbos mokytoja“. 23.30 „Monako prin-
cesė“. 1.20 „Per žingsnį nuo šlovės. 

 DIscoVERy 
7.00, 20.30, 6.30 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00, 
6.10 Kaip tai pagaminta? 8.15 Nemėginkite 
pakartoti. 9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.40, 
18.40 Sandėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, mote-
ris, gamta. 10.55 Išgyventi kartu. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 Oro 
uostas. 14.30 Dideli lėktuvai. 15.25 Dideli laivai. 
16.20 Mašinų sukilimas. 17.15 Miestas. 21.00, 
2.50 Degtindariai. 22.00, 3.40 Mafija. 23.00, 4.30 
Aliaska: šeima iš miško. 24.00, 5.20 Forsažas. 
1.00 Gatvės lenktynės. 1.55 Siaubo akimirkos. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Viduržemio kelionės. 
8.00 Naujo būsto paieška. Sugrįžimas į Prancū-
ziją; Siamas; Guamas; Italija. 10.00, 16.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 10.30, 21.00 Gelbėtojai. 
11.00 Muziejų paslaptys. 12.00 Neįtikėtinos is-
torijos. 13.00 Naujo būsto paieška. Sugrįžimas 
į Prancūziją; Siamas. 14.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Neįprasti 
namai ant vandens. 17.00, 24.00 Amerikietiški 
kalneliai. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Las Vegasas. 19.00 Naujo būsto paieš-
ka. Visi į Kiprą; Belizas. 20.00 Išgelbėkite mano 
verslą! Kova su užsispyrimu. 22.00 Karštos 
kelionės. Nepalas. 1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

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

sūkuryje“.
10.00 „Virtuvė 3“ (N-7).
11.00 Aklos vestuvės (N-7).
12.00 Drąsios ir žavios (N-7).
12.30 „Transformeriai. 

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų 

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

„Apelsinai“ (N-14).
0.15 TV serialas 

„Išdavystė“ (N-14).
1.15 TV serialas 

„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

2.05 TV serialas „Detektyvė 
Fišer“ (N-7).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Monstrai prieš 

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

reindžeris“ (N-7).
8.50 Romantinė komedija 

„Laris Kraunas“.
10.50 Veiksmo komedija 

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

ir Džerio pasakos“.
13.15 „Monstrai prieš 

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

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

„Motina ir sūnūs“. 
Šeimų dramas prista-
to Dalius Mertinas.

20.30 Tikras gyvenimas: 
„Gegutė“.

21.30 Žinios. 
22.10 Veiksmo trileris 

„Bejėgis teisingu-
mas“ (N-14).

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

0.55 TV serialas „Juodasis 
sąrašas“ (N-7).

1.50 TV serialas „Užribis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 2015. 
Atrankos plaukimai. 

12.00 „Hirošimos tragedi-
jos pamokos“.

12.55 Istorijos detektyvai.
13.45 Klausimėlis.lt.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
15.50 TV serialas „Puaro“.
17.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai. 

18.30 Šiandien.
19.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai. 

19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Stilius.
21.50 „Šlovės dienos“ (N-7).
22.45 Vakaro žinios. 
23.00 Fantastinė drama 

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

vasara. 6 sezonas“.
4.00 Emigrantai.
4.45 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.

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

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

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

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.45 Runkelių sala (1) 

(N-7).
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 TV serialas 

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

ir Ko“ (N-7).
20.25 Pagalbos 

skambutis (N-7).
21.30 Komedija „Roko 

mokykla“ (N-7).
23.45 TV serialas 

„Taikinys“ (N-7).
0.40 TV serialas 

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

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

2.40 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Nuoga tiesa.
8.50 „Iššūkis“.
9.50 „Byla „Gastronomas 

Nr.1“.
10.55 „Šerifas“.
12.00 „Klounas“.
13.00 „Moterų daktaras“.
14.05 Dokumentinis f. 

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

Svečiuose Arina.
19.25 „Kulinaras“.
20.25 „Anna German“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.00 „Taikinys“ (N-14).
1.20, 5.30 Reporteris.
1.50, 5.55 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

2.35 Dokumentinis f. 
„Gamtos pasaulis“.

2.45 „Taikinys“ (N-14).
4.30, 6.40 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
4.50 „Pragaras ant ratų“ 

(N-14).

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

Gerulaičiu.
13.15 Lietuvių dokumenti-

ka. „Miestas“.
14.10 Lietuvos nacionali-

nės ir Europos kom-
pozitoriaus premijų 
laureato Anatolijaus 
Šenderovo vakaras. 

15.35 Kino pasaulyje. 
V.Tomkaus kūrybinis 
portretas. 2000 m.

15.55 ...formatas. Poetas 
Petras Panavas.

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 5“.
21.00 ARTi. Keramika.
21.30 Istorijos detektyvai. 
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Drama 

„Kolekcionierė“.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama. 
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 10.00  „Lelijos“ 21.00  „Naša Raša“  16.40  „Mano gyvenimo 
 šviesa“

 AnimAl PlAnet
7.00 Pažintis su tinginiais. 7.25, 11.00 Kačiukai 
ir šunyčiai. 7.50, 11.25 Laukinis gyvenimas su 
Timu Folkneriu 8.15, 17.25 Laukinių šunų sala. 
9.10, 11.55, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 12.50, 
16.30 Dominykas Monaganas ir laukinės būty-
bės. 13.45 Dideli ir baisūs. 14.40, 19.15, 23.50, 
3.25 Aligatorių tramdytojai. 18.20, 22.00, 2.35 
Šiaurės Amerikos džiunglės. 21.05, 1.40, 5.49 
Gyvenimas laisvėje. 22.55, 4.15 Katės zombiai.  

 SPort1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 7.10, 19.10 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. Pramoginis TV šou. 8.00 „Kelias į viršūnę“. 
Rusijos „Premier league“. „Kuban“ - „Zenit“. 
2015-04-19. 10.00 Boksas. Profesionalų kovos. 
12.10 ATP 250 Gstaad. Vyrų tenisas. Ketvirtfina-
lis. 2015-07-31. 14.00 WTA Baku. Moterų teni-
sas. Ketvirtfinaliai. 2015-07-31. 17.10 ATP 250 
Atlanta. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. 2015-07-31. 
20.00, 21.10 „Kelias į viršūnę“. Rusijos „Premier 
league“. „Kuban“ - „Zenit“. 2015-04-19. 22.00, 
23.10 Boksas. Profesionalų kovos. 24.00 ATP 250 
Gstaad. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. 2015-07-31. 
1.50 WTA Baku. Moterų tenisas. Ketvirtfinaliai. 
2015-07-31. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Porto“ - 
„Bayern“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Bayern“ - „Porto“. 10.40 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. PSG - „Barcelona“. 
12.30 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bar-
celona“ - PSG. 14.20 Futbolas. UEFA Čempi-
onų lyga. „Juventus“ - „Real“. 16.10 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Juventus“. 
18.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bar-
celona“ - „Bayern“. 19.50 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Bayern“ - „Barcelona“. 21.40 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. „Ju-
ventus“ - „Barcelona“. 24.00 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. 2.05 Lengvoji atletika. Dei-
mantinė lyga. Roma. 4.55 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Birmingemas. 

 euroSPort
9.15, 16.00, 21.00, 1.00 Plaukimas. Pasaulio 
čempionatas. 12.15 Sporto linksmybės. 13.15 
Tenisas. „ATP World Tour 250“. 20.00 Dviračių 
sportas. Lenkijos turas. 24.00 Motokrosas. FIM 
pasaulio čempionatas. 0.30 „Formulė-3“. FIA 
Europos čempionatas. 

6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta meilė“ 

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

Paslapčių  
biuras“ (1).

9.10 „Nenugalimieji. 
Kovos tęsiasi“.

9.35 „Dreikas ir 
Džošas“.

10.00 „Mano puikioji 
auklė“.

11.00 Naidželo Sleiterio 
vakarienė.

11.35 Gordono 
Ramzio virtuvės 
pamokos.

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Likęs paskutinis“ 
(N-14).

22.40 „Visa menanti“ 
(N-7).

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

0.30 „Dūmas“ (N-14).

7.15, 14.30 Teleparduotuvė.
7.30 „Beverli 

Hilsas 90210“  
(N-7).

8.30 Kovotojas 
nindzė (N-7).

9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „CSI Majamis“ 

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 „Kovotojas 

nindzė“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Fantastinis 

trileris „Įvykis“ 
(N-14).

23.10 Veiksmo f. 
„Meteorų audra“ 
(N-14).

1.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

9.00  Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji 
planeta“ (1).

10.00 „Lelijos“ 
(N-7).

11.05 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.05 „Tėvai už 
borto“.

12.45 „Trauma“ (N-7).
13.45 „Laukinė 

Afrika“.
14.45 „Įspūdingiausios 

kelionės  
oro balionu“.

15.45 „Pasimatysime 
rugsėjį“ (N-7).

17.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

18.00 „Departamentas“ 
(N-7).

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Karštos 
senos  
sėdynės (1).

21.00 „Transporteris“ 
(N-14).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

23.30 „Lelijos“ (N-7).

„ĮVYKiS“
Fantastinis trileris. JAV, Indija. 2008.
Režisierius M.N.Šjamalanas.
Vaidina M.Volbergas, Z.Dešanel, E.Sančes.

Filadelfijoje mokytoju dirbantis Elijotas Moras su mokiniais aptaria pa-
slaptingą bičių populiacijų išnykimą, kai tuo metu jo kolegos mokytojai 
įspėjami apie nepaaiškinamus reiškinius, vykstančius Niujorke. Elijotas 
kartu su žmona Alma sėda į traukinį, išvežantį likusius gyvus amerikie-
čius į tariamai saugią zoną. Deja, traukinys pusiaukelėje sustoja.

tV6
21.30

„BeVerli HilSo ninDZĖ“
Veiksmo komedija. JAV. 1997.
Režisierius D.Dagenas.
Vaidina N.Šeridan, R.Šou, K.Farlis.

Po laivo avarijos nindzės išgelbėja ir 
užaugina kūdikį, o pavadina jį Haru. 
Visas nindzių klanas tikisi, kad ber-
niukas taps pačiu gabiausiu mokiniu 
ir kad legenda apie baltąjį karį taps 
tikrove... Tačiau paaugęs berniukas 
nesijaučia esąs gabus mokinys...

„APelSinAi“
komiška drama. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Farinas.
Vaidina H.Loris, E.Šouket, A.Brodis.

Deividas Valingas ir jo žmona Pegė 
išgyvena šeimyninius sunkumus. 
Deividas įsimylį Niną, vos per dvi-
dešimt perkopusią kaimynų Terio 
ir Kerol dukterį. Kadangi šis naujas 
ryšys gali sugriauti santuokas ir 
draugystę, sunkiausio darbo ima-
si Deivido ir Pegės dukra Vanesa.

„ŽVAiGŽDŽiŲ lietuS 
ruGPJŪtĮ“
drama. Vokietija. 2002.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina E.Ūlig, O.Bocas

Mendė ir Rodžeris Trevorai - lai-
mingai susituokusi pora. Mendei 
atrodo, kad ji savo vyrą myli, kol į 
miestelį sugrįžta Džonas Higinsas. 
Žavus ir darbštus veterinaras grįžta 
pas našlaujančią motiną...

lnK
10.50

tV8
21.05

tV3
22.30

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Ponas Jangas“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
7.55 „Simpsonai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Virtuvė 3“ (N-7).
11.00 Ta proga!.. (N-7).
12.00 Drąsios ir žavios 

(N-7).
12.30 „Transformeriai. 

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

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

(N-7).
15.30 „Laukinė Esmeralda“ 

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

(N-7).
20.00 Griūk iš juoko (N-7).
21.00 Drąsios ir žavios 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Trileris 

„Apgaulės meistrai“ 
(N-7).

0.50 „Išdavystė“ (N-14).
1.40 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.35 „Detektyvė Fišer“ 
(N-7).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Monstrai 

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

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

8.50 Mano vyras gali.
10.25 Norim dar! Su 

Radistais (N-7).
12.10 Oplia! (N-7).
13.10 „Monstrai 

prieš ateivius“.
13.35 „Kung Fu Panda“.
14.00 TV serialas 

„Ponia Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

„Aplinkybių auka“. 
20.30 Tikras gyvenimas: 

„Meilės trikampis“. 
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. 

„Požemių ugnis“ 
(N-14).

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

1.15 TV serialas 
„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

2.10 TV serialas 
„Užribis“  
(1) (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 2015. 
Atrankos plaukimai. 
Tiesioginė transliacija 
iš Kazanės.

12.15 Bėdų turgus.
13.05 Specialus tyrimas.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 „Naisių vasara“.
15.50 „Puaro“ (N-7).
17.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Kazanės.

18.30 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 

19.00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai. 
Tiesioginė transliacija 
iš Kazanės.

19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Gyvenimas.
21.50 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
22.45 Vakaro žinios. 
23.00 Fantastinė drama 

„Alisa“. 2 s.
0.30 „Puaro“ (N-7).
2.15 Laba diena, Lietuva.

   

Trečiadienis

„APGAULĖS MEISTRAI“
Trileris. JAV, Prancūzija. 2013.
Režisierius L.Leterjė.
Vaidina M.Rafalas, V.Harelsonas, M.Keinas.

Tai filmas apie superkomandą - garsiausių pasaulio iliuzionistų ketver-
tuką. Jų triukai nėra nekalti - komanda per atstumą gali pavogti pinigus 
ir jais apipilti žiūrovus, atsirakinti antrankius. FTB specialusis agentas 
Dilanas Hobsas visais būdais stengiasi atskleisti magų paslaptis ir įkišti 
juos už grotų. Jam padeda Interpolo detektyvė Alma.

rekomenduoja

TV3
22.30

„POŽEMIŲ UGNIS“
Veiksmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius F.E.Alkala.
Vaidina S.Sigalas, S.Langas,
M.Helgenbergeris.

FTB agento Džeko Tagerto draugas 
žūva apsinuodijęs toksinėmis me-
džiagomis. Džekas ketina ištirti žūties 
aplinkybes ir susiremia su didelio 
koncerno vadais. Kentukio kalnuose 
susikaupusios toksinės medžiagos - 
koncerno kaltė, tačiau jis jokiu būdu 
nenori to pripažinti. Negana to, visi 
jo darbuotojai mainais už nemažus 
pinigus šią paslaptį itin saugo.

„MEILĖS BURĖS“
Drama. Vokietija. 2005.
Režisierius M.Štainkė.
Vaidina A.Murjan, P.Grashofas, 
R.Zech.

Ana iki šiol negali atleisti Klarkui, 
prieš kelerius metus palikusiam 
ją be jokio paaiškinimo. Dabar ji 
ruošiasi tekėti už Klarko pusbrolio 
Roderiko, didelės arbatos kompani-
jos vadovo. Kompanijos savininkas, 
Klarko tėvas Polas, prarado viltį pa-
matyti savo sūnų, tad perrašė kom-
paniją Roderikui. Vos tik pasirašius 
sutartį grįžta paslaptingasis Klarkas.

 „DŽEFAS, GYVENANTIS 
NAMUOSE“
komeDija. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Daplasas.
Vaidina Dž.Segelis, E.Helmsas, 
Dž.Grir.

Trisdešimtmetis Džefas - neap-
sisprendžiantis tinginys, gyvenantis 
su mama jos namo rūsyje. Jis neturi 
darbo ir per dienas užsiima likimo 
siųstų ženklų paieškomis. Jo brolis 
Patas organizuotas, veiklus, vedęs, 
tačiau ne ką laimingesnis už Džefą.

LNK
22.10

TV8
21.05

TV6
0.10

 TV8
7.30 „Žavūs ir drąsūs“. 8.30, 10.05 Senoji 
animacija. 9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.55 
„Žvaigždžių lietus rugpjūtį“. 12.40, 16.00 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Lauki-
nis angelas“. 14.30, 20.35 „Nemylimi“. 15.00 
Gydytojai. 17.00, 23.50 Pasaulis tavo lėkštėje. 
18.00, 22.55 „Kerštas“. 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. 21.05 „Meilės burės“. 

 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, 15.20, 21.00 Dviračio šou. 15.55 
„Svajonių kruizai“. 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 

 PBK
6.10, 0.25 „EURONEWS“. 6.40, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.45 „Maša ir Lokys“. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 „Fazenda“. 
12.20 Kartu su visais. 13.15 Vyriška/Moteriška. 
15.15, 23.50 Be liudininkų. 16.00, 3.40 Mados 
nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.05, 4.30 „Laimės šukės“. 21.55 
„Namas su lelijomis“. 0.55 „Penki vakarai“. 2.30 
„Mažos tragedijos“. 5.15 Muzika. 

 REN
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.40 Kviestinė vakarienė. 8.30 „Kariai 5“. 9.25 
„Didžiosios senovės lobių paslaptys“. 12.10 
Žiūrėti visiems! 13.00 „Belka ir Strelka. Išdy-
kusi šeimynėlė“. 13.30 Žiūrėti visiems! 14.30 
„Naujos Žemės beieškant“. 15.25 „Gobšumas“. 
16.25 Dokumentinis projektas. 17.20 „Kariai 
16“. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Niūrios be-
dugnės paslaptys“. 22.25 „Kariai 5“. 23.20 
Dokumentinis projektas. 0.15 Žiūrėti visiems! 

 NTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Maskviečiai. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Šiandien. 10.20 Antras šansas. 
10.55 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 11.55 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys 
stotys 5“. 19.40 „Laukinis 4“. 21.40 „Bedugnė“. 
23.55 „Įteisintas mentas 7“. 1.50 „Laukinis 3“. 
3.50 Buto klausimas. 4.50 „Teismo detektyvas“. 

 12.15  Bėdų turgus 20.00   Griūk iš juoko  17.15   Yra, kaip yra
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6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

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

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.50 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 Runkelių sala (N-7).
14.45 Amerikos talentai 

(1).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.30 Romantinė komedija

„Ponia Petigriu 
gyvena šia diena“ 
(N-7).

23.20 „Taikinys“ (N-7).
0.15 „Mentalistas“ (N-7).
1.10 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

2.15 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Patriotai.
8.50 „Iššūkis“.
9.50 „Byla „Gastronomas 

Nr.1“.
10.55 „Šerifas“.
12.00 „Klounas“.
13.00 „Moterų daktaras“.
14.05 „Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 

Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.20 Gamink sveikiau!
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokalbis.

Svečiuose 
I.Marozienė.

19.25 „Kulinaras“.
20.25 „Anna German“.
21.30 Pasaulis X. 

„Pasaulio lyderiai 
ir jų aiškiaregiai“ 
(N-7).

23.00, 2.40 
„Skrydis į tamsą“ 
(S).

1.15, 5.30 Reporteris.
1.45, 5.55 

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

2.30 „Gamtos pasaulis“.
4.20 „Genijai iš 

prigimties“.

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

(N-7).
13.15 „Carmen“. Šokio spek-

taklis pagal G.Bizet ir 
R.Ščedrino muziką.

14.25 Literatų gatvė. 2 d.
14.55 Teatras.
15.55 ...formatas. Poetas 

Rimantas Kmita.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Trembita.
18.45 Griežia „Camerata 

Klaipėda“ ir Vilhel-
mas Čepinskis. Keturi 
koncertai smuikui, 
styginiams ir klavesi-
nui „Metų laikai“.

19.35 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 5“.

21.00 Kultūros savanoriai.
21.30 Linija, spalva, forma.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Elito kinas. Drama 

„Submarinas“ 
(N-14).

0.30 Panorama.
1.00 Dabar pasaulyje.

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
9.35 „Dreikas 

ir Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.05 „Karadajus“ 

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės IV. 
Kas nužudė  
Robiną?“  
(N-14).

23.05 „Visa menanti“ 
(N-7).

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

0.55 „Dūmas“ 
(N-14).

7.15 Teleparduotuvė.
7.30 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.30 „Su Anthony 

Bourdainu be  
rezervacijos“.

9.30 Adrenalinas.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „CSI Majamis“ 

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

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kino aistruoliai 

(N-7).
16.00 „Mastrichto policija“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas“ 
(N-7).

0.10 Komedija 
„Džefas, gyvenantis 
namuose“  
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Karštos senos 
sėdynės (1).

10.00 „Departamentas“ 
(N-7).

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Princesė 
ir vargšas“.

13.50 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

14.50 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

15.20 „Nei su tavim, 
nei be tavęs“  
(1) (N-7).

17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 „Įspūdingiausios 

kelionės oro  
balionu“.

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

21.00 „Baimė mylėti 2“ 
(N-7).

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 „Transporteris“ 
(N-14).

0.20 „Departamentas“ 
(N-7).

TV PROGRAMArugpjūčio 5 d.

 TV Polonia
7.05 Kabaretų žaidimas. 8.00 „Apie angelus“. 
8.25, 2.15 „Priedainis“. 9.00 „Mylėti verta“. 
10.50 „Keturiasdešimtmetis - po dvidešimties 
metų“. 11.50, 18.20, 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 „Šeimos bendrovė“. 14.25 „Prie užlie-
jamos pievos“. 15.25 Apkabink mane. 16.15, 
22.45, 6.40 XVII pasaulio polonijos žaidynių 
kronikos. 16.30 Giminė saga: Kiuri šeima. 
16.55, 0.40 „Varšuvos vaikų“ keliai Vroclave“. 
17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 „Krokodilas lagamine“. 19.35, 
6.50 „Vilnoteka“. 20.25 ABC viską žino. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 
2.45 Animacinis f. 

 TV1000
7.30 „Lola prieš“. 9.05 „Per žingsnį nuo šlovės“ 
(N-14). 11.15 „Gruodis“. 12.45 „Nekaltybės 
amžius“. 15.05 „Pokalbiai su kitomis mote-
rimis“. 16.35 „Savaitgalis Paryžiuje“. 18.15 
„Pasiklydę vertime“. 20.00 „Šiaurės šalis“. 
22.15 „Nepaprasta kelionė“. 0.05 „Bebras“. 
1.45 „Nekaltybės amžius“. 4.20 „Gruodis“. 

 DiscoVery 
7.00, 20.30, 6.35 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 Sandėlių 
medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 10.55 
Išgyventi kartu. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Apgavikai. 13.35 Retro automobiliai. 14.30 
Maištingas garažas. 15.25 Automobilių kolekcio-
nieriai. 16.20 Automobilių pogrindis. 17.15 Kelias į 
pelną. 21.00, 2.50 Dideli kardai. 22.00, 3.40 Neįti-
kėtini baseinai. 23.00, 4.30 Baseinų meistrai. 24.00, 
5.20 Aukso karštligė. 1.00 Aliaska: paskutinė riba.

 TraVel
8.00 Naujo būsto paieška. Visi į Kiprą; Belizas; 
Aruba; mylinčio vyro staigmena. 10.00, 16.00 
Oro uostas 24/7. Majamis. 10.30 Gelbėtojai. 
11.00 Muziejų paslaptys. 12.00 Neįtikėtinos 
istorijos. 13.00 Naujo būsto paieška. Visi 
į Kiprą; Belizas. 14.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Neįprasti 
namai ant vandens. 17.00, 24.00 Amerikietiški 
kalneliai. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
Bliuzo maršrutu. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Džakarta; Grenlandija. 20.00 Išgelbėkite mano 
verslą! „Henry Inn“. 21.00 Statyba Aliaskoje. 
22.00 Neįtikėtini furgonai. 23.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. Bliuzo maršrutu.

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 17.25 Gyve-
nimas laisvėje. 9.10, 11.55, 5.02 Namai medžiuo-
se. 10.05, 15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 
11.25 Laukinis gyvenimas su Timu Folkneriu. 
12.50 Ostinas Stivensas - gyvačių gaudytojas. 
13.45 Šiaurės Amerikos džiunglės. 14.40, 19.15, 
23.50, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Ostinas 
Stivensas - gyvačių gaudytojas. 18.20, 22.00, 2.35 
Didvyriški šunys. 21.05, 1.40, 5.49 Afrikos atsis-
kyrėliai. 22.55, 4.15 Gamta su Deivu Salmoniu.

 sPorT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.10, 
19.10 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 8.00 „Ke-
lias į viršūnę“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Barcelona“ - Madrido „Real“. 2014-12-28. 10.00, 
22.00, 23.10 KOK World series. Bušido kovos. 
12.10 „Eurocup“ krepšinio lyga. Paryžiaus „Leval-
lois“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 2015-02-05. 13.50, 
1.40 ATP 250 Gstaad. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 
2015-08-01. 15.30, 3.20 WTA Baku. Moterų te-
nisas. Pusfinalis. 2015-08-01. 17.10, 5.00 ATP 
250 Atlanta. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 2015-08-01. 
19.40 Čempionai LT. Vasaros futbolo lyga. Premje-
ra. 20.10, 21.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Barcelona“ - Madrido „Real“. 2014-12-28. 24.00 
WTA Florianopolis. Moterų tenisas. Pusfinalis.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kanada -
Latvija. 9.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Latvija - Čekija. 11.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Latvija - Švedija. 13.00 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Šveicarija - Latvija. 15.00 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija - 
Latvija. 17.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Austrija - Latvija. 19.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Latvija - Prancūzija. 21.15 Krepši-
nis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. CSKA - 
„Olympiacos“. 23.15 Krepšinis. Eurolygos fina-
linio ketverto varžybos. „Real“ - „Fenerbahce 
Ulker“. 1.15 Krepšinis. Eurolygos finalas. 3.25 
„Formulė-1“. Vengrijos GP lenktynių apžvalga. 
4.55 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Oslas. 

 eurosPorT
9.15, 16.00, 0.35 Plaukimas. Pasaulio čempi-
onatas. 12.30 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 
20.15 Dviračių sportas. Lenkijos turas. 21.15, 
0.30 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 21.20 
Mėnesio sporto įvykių apžvalga. 21.25 Raitelių 
klubo žurnalas. 21.30 Jojimas su kliūtimis. 
Tautų taurė. 21.45 Golfas. „Ladies European 
Tour“. 22.45 Golfas. „US PGA Tour“. 23.45 
Golfas. „European Tour“. 0.15 Golfo klubas. 
0.25 Jachtų klubas.

 19.35  Lietuvos 
 tūkstantmečio vaikai

 13.00   „Moterų daktaras“ 8.55  „Laukinis“  23.20   „Transporteris“ 15.00  Kino aistruoliai 13.05   „Melo pinklės“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00  Info diena  21.30  Nusikaltimas 
  ir bausmė

 23.55  Naktinis ekspresas 21.00  „Žaidimas“ 10.25   Norim dar! 20.00  „Banzai“

 TV8
7.40 Gydytojai. 8.35 Rutos Rendel detektyvai. Si-
misola. 9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.55 „Meilės 
burės“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30 „Nemylimi“. 
15.00 Gydytojai. 17.00, 23.50 Pasaulis tavo lėkštėje. 
18.00, 22.55 „Kerštas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
20.35 „Nemylimi“. 21.05 „Arabų princas“. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Statyk! 11.05 Ne 
vienas kelyje. 11.30 Miesto skoniai. 12.00 „Pasaulis 
iš skrydžio oro balionu“. 13.05 Pagalbos skambutis. 
13.40, 15.20, 21.00 Dviračio šou. 14.10 24 valan-
dos. 15.55 „Svajonių kruizai“. 17.00, 22.00, 2.00 
Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 0.50 „EURONEWS“. 6.40, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.45 „Maša ir Lokys“. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 „Fazenda“. 12.20 
Kartu su visais. 13.15 Vyriška/Moteriška. 15.15 Be 
liudininkų. 15.55, 5.00 Mados nuosprendis. 17.00 Va-
karo naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 „Laimės 
šukės“. 22.00 „Namas su lelijomis“. 23.55 „Diena, kai 
buvo numesta bomba“. 1.20 „Bumbarašas“.

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.25 Kviestinė vakarienė. 8.20 „Kariai 5“. 9.15 
„Visatos įkaitai“. 10.10 „Pasmerktųjų rojus“. 
11.10 „Žemė. Kūrėjo beieškant“. 12.00 Žiū-
rėti visiems! 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi 
šeimynėlė. Sportinė komanda“. 13.35 Žiūrėti 
visiems! 14.30 „Senovės dievų laboratori-
ja“. 15.30 „Gobšumas“. 16.20 Dokumentinis 
projektas. 17.20 „Kariai 16“. 19.25 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
22.25 „Niūrios bedugnės paslaptys“. 23.25 
„Kariai 5“. 0.15 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Maskviečiai. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Šiandien. 10.20 Antras šansas. 
10.55 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 11.55 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys 
stotys 5“. 19.20 „Hirosima ir Nagasakis. Išslap-
tinta“. 19.50 „Laukinis 4“. 21.45 „Bedugnė“. 
23.55 „Įteisintas mentas 7“. 1.50 „Laukinis 
3“. 3.50 Sodininkų atsakas. 4.50 „Teismo de-
tektyvas“. 

 TV PolonIa
7.10, 18.55 Pramoginė laida. 8.05 „Cafe Histo-
ria“ - sukilimo merginos. 8.25, 2.15 „Sagalio 
paslaptis“. 9.00 „Mylėti verta“. 10.50 „Keturias-
dešimtmetis - po dvidešimties metų“. 11.50, 
18.20 Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 
Polonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.30, 18.45, 20.50, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Šeimos bendrovė“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egza-
minas“. 16.15, 22.45, 6.40 XVII pasaulio poloni-
jos žaidynių kronikos. 16.25 Gyvenimo kelionė. 
17.00 „Vilnoteka“. 17.25 „Misija - gamta“. 17.55, 
1.45 „Viskas prieš mus“. 18.30 TV ekspresas. 
19.25 KucinAlina. 20.25 Kultūros virtuvė. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų pro-
gnozė. 21.45, 3.45 „Tulpė“. 0.40 „Pitbulis“. 2.45 
Animacinis f. 6.50 „Meilė buvo jo jėga“. 

 TV1000
6.20 „Anglų kalbos mokytoja“. 8.10 „Nekalty-
bės amžius“. 10.40 „Pasiklydę vertime“. 12.25 
„Visados kaip pirmą kartą“. 14.10 „Kaip prarasti 
draugus ir atstumti žmones“. 16.05 „Šiaurės 
šalis“. 18.20 „Turėti Tave“. 20.00 „Džounsų 
šeimynėlė“. 21.45 „Stounas“. 23.40 „Gydytojas: 
Avicenos mokinys“. 2.25 „Visados kaip pirmą 
kartą“. 4.20 „Globėjai“. 

 DIscoVERy 
7.00, 20.30, 6.35 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, moteris, 
gamta. 10.55 Išgyventi kartu. 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 12.40, 19.05, 1.00 Apgavikai. 13.35 Tikri 
tolimųjų reisų vairuotojai. 14.30 Bristolio įlanka. 
15.25 Sibiro ruletė. 16.20 Medkirčiai pelkėse. 17.15 
Amerikos medkirčiai. 22.00, 3.40 Relikvijų medžio-
tojai. 23.00, 4.30 Iš meilės automobiliams. 24.00, 
5.20 Maištingas garažas. 1.55 Didysis apgavikas. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Šilko kelias. 8.00 
Naujo būsto paieška. Džakarta; Grenlandija; 
Juodkalnija; Amsterdamas. 10.00, 16.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 10.30 Gelbėtojai. 11.00 
Muziejų mįslės. 12.00 Neįtikėtinos istorijos. 
13.00 Naujo būsto paieška. Džakarta; Grenlandi-
ja. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 Turto 
gelbėtojai. 15.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 
17.00, 24.00 Amerikietiški kalneliai. 18.00, 23.00 
Neįprastas Amerikos maistas. Baltimorės regi-
onas. 19.00 Naujo būsto paieška. Roterdamas; 
Meksika. 20.00 Išgelbėkite mano verslą! „Pen-
guin Hotel“. 21.00 Muziejų paslaptys. 22.00 
Traukinys į pasaulio kraštą. Vietnamas.

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Ponas Jangas“.
7.25 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
7.55 „Simpsonai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Virtuvė 3“ (N-7).
11.00 Griūk iš juoko (N-7).
12.00 Drąsios ir žavios 

(N-7).
12.30 „Transformeriai. 

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

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

(N-7).
15.30 TV serialas „Laukinė 

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Moterų laimė“ 

(N-7).
20.00 „Banzai“.
21.00 Drąsios ir žavios 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Trileris 

„Naktinis reisas“ 
(N-14).

0.05 „Išdavystė“ 
(N-14).

1.05 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.00 „Detektyvė Fišer“ 
(N-7).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Monstrai 

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

reindžeris“  
(N-7).

8.50 Mano vyras gali.
10.25 Norim dar! Su 

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

prieš ateivius“.
13.45 „Kung Fu Panda“ 

(1).
14.10 „Ponia Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

„Pabėgusi nuotaka“.
20.30 Tikras gyvenimas: 

„Gervė danguje“. 
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. 

„Ugnikalnio  
išsiveržimas“  
(N-7).

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

1.05 TV serialas 
„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

2.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 2015. 
Atrankos plaukimai. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Kazanės.

12.00 Emigrantai.
12.45 Gyvenimas.
13.30 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 „Naisių vasara“.
15.50 „Puaro“ (N-7).
17.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Kazanės.

18.30 Šiandien.
19.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 2015. 
Pusfinaliai, finalai. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Kazanės.

19.30 „Kelias į laimę 1“ 
(N-7).

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 „Žaidimas“. 

1, 2 s. (N-14).
22.45 Vakaro žinios.
23.00 „Laiškas Evai“ (N-7).
0.30 „Puaro“ (N-7).
2.15 Laba diena, Lietuva.

6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

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

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

12.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 Runkelių sala 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.30 Komedija 

„Mažieji genijai“.
23.20 „Taikinys“ (N-7).
0.15 „Mentalistas“ (N-7).
1.10 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

2.15 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Pasaulis X. „Pa -

saulio lyderiai ir jų 
aiškiaregiai“ (N-7).

8.50 „Iššūkis“.
9.50 „Byla „Gastronomas 

Nr.1“.
10.55 „Šerifas“.
12.00 „Klounas“.
13.00 „Moterų daktaras“.
14.05 „Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.20 Gamink sveikiau!
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokalbis.

Svečiuose 
A.Jagelavičiūtė.

19.25 „Kulinaras“.
20.25 „Anna German“.
21.30 Nusikaltimas ir 

bausmė (N-14).
22.30 Reporteris. 

Įdomi Lietuva.
23.00 „Svečias“ (S).
1.00, 4.25, 5.30 

Reporteris.
1.30, 4.50 

„Pragaras ant ratų“ 
(N-14).

2.10, 5.55 
„Specialioji gelbėji-
mo tarnyba“ (N-7).

2.55 „Svečias“ (S).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Gustavo enciklopedi-

ja (subtitruota).
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Linija, spalva, forma.
13.15 ARTi. Keramika.
13.45 Kultūros savanoriai.
14.15 Dainuoja Ona 

Valiukevičiūtė.
15.30 ...formatas. Poetas 

Vytautas Kaziela.
15.45 „Namelis prerijose“.
16.35 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.25 Futbolas. 

SMScredit.lt A lyga. 
„Utenis“ - „Sūduva“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Utenos.

19.30 Menora.
19.45 Koncertuojanti 

Europa (subtitruota).
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 5“.
20.50 Visu garsu.
21.35 Legendos.
22.20 Geofaktorius.
22.30 LRT aukso fondas. 

„Aš nežinau,  
kas esu aš“. 4 s.

23.25 „Greitis - 
mano dievas“.

23.55 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.00 Dabar pasaulyje.
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rugpjūčio 6 d.

 15.15  „Skrebutis“ 13.00  „Rezidentai“ 23.05   „Detektyvė Rizoli“

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Nenugalimieji. 
Kovos tęsiasi“.

9.35 „Dreikas i
r Džošas“.

10.00 „Mano puikioji 
auklė“.

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

12.05 „Karadajus“ 
(N-7).

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės IV. 
Niūrus ruduo“ 
(N-14).

23.05 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

24.00 „Visa menanti“ 
(N-7).

0.55 „Dūmas“ 
(N-14).

7.15 Teleparduotuvė.
7.30 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.30 Kino aistruoliai 

(N-7).
9.30 Vienam 

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

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kino aistruoliai 

(N-7).
16.00 „Mastrichto policija“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai (N-7).
19.00 Europos jaunučių 

(U-16) vaikinų krep-
šinio čempionatas. 
Lietuva - Ispanija. 
Tiesioginė translia-
cija iš Kauno sporto 
halės.

21.00 „Rezidentai“ 
(N-7).

21.30 Veiksmo f. 
„Kaubojai ir ateiviai“ 
(N-7).

23.55 Fantastinis veiksmo f.
„Ugnis ir ledas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Įspūdingiausios 
kelionės  
oro balionu“.

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Raudonasis 
progailis“  
(N-7).

13.40 Karštos senos 
sėdynės (1).

14.10 „Lelijos“ 
(N-7).

15.15 „Skrebutis“ 
(N-7).

17.00 „Laukinė 
Afrika“.

18.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Baimė 
mylėti 2“  
(N-7).

„NAKTINIS REISAS“
Trileris. JAV. 2005.
Režisierius V.Kreivenas.
Vaidina R.Makadams, S.Merfis, B.Koksas.

Liza Reizert negali pakęsti skrydžių lėktuvu, tačiau siaubingi išgyveni-
mai, kurie jos laukia naktiniame skrydyje į Majamį, visiškai nesusiję su 
skrydžių baime. Praėjus keletui akimirkų nuo lėktuvo pakilimo, Lizos 
bendrakeleivis Džeksonas pasisako turįs užduotį nužudyti turtingą ir 
įtakingą verslininką. Žmogžudystę jis ketinąs įvykdyti Lizos rankomis.

rekomenduoja

„ARABŲ PRINCAS“
TV serialas. Vokietija. 2000.
Režisieriai P.Doičas, K.Mėder.
Vaidina A.Kling, E.Delonas.

Vokietijos mokslininkų komanda 
princo Saleho užsakymu turi paga-
minti burinį laivą. Tokį itin prestižinį 
užsakymą stropiai vykdo etnologė 
Brita Bardorf. Ją pamatęs ir įsimy-
lėjęs princas Salehas pasitelkia visą 
rytietišką magiją, kad sužavėtų Britą.

„UGNIKALNIO 
IŠSIVERŽIMAS“
Veiksmo flmas. JAV. 2011.
Režisierius M.Kodas.
Vaidina R.Burdžis, Dž.Obri, 
M.Bering.

Po tūkstančio metų prasiveržia 
vienas galingiausių Jeloustou-
no ugnikalnių. Ugniagesys Čar-
lis Joungas ir vulkanologė Keitė 
gelbsti gyvybes išsiveržus ugnikal-
niui nacionaliniame parke.

„KAUBOJAI IR ATEIVIAI“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius J.Favro.
Vaidina D.Kreigas, H.Fordas, 
O.Vaild.

Filmas apie senuosius Arizonos 
kaubojus, kurių rutinišką būtį su-
drumsčia ateiviai. Plieniniai, ryškio-
mis šviesomis žaižaruojantys įtaisai 
dulkėtame kaubojų miestelyje 
atrodo labai neįprastai.

TV8
21.05

TV6
21.30

LNK
22.10

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Kačiukai ir šunyčiai. 7.50, 11.25 Lau-
kinis gyvenimas su Timu Folkneriu. 8.15, 17.25 
Afrikos atsiskyrėliai. 9.10, 11.55, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų 
verslas. 12.50, 16.30 Ostinas Stivensas - gyvačių 
gaudytojas. 13.45 Didvyriški šunys. 14.40, 19.15, 
23.50, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 18.20, 22.00, 
2.35 Kongas. 21.05, 1.40, 5.49 Laukinės gamtos 
gangsteriai. 22.55, 4.15 Man įkando.

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.10 NBA 
Action. 7.40 „NBA Pasaulis“. 8.00 „Kelias į viršūnę“. 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „Go 
Ahead Eagles“. 2014-12-20. 10.00 „M1 Iššūkis“. 
JAV - Korėja. Kovinis sportas. 11.00 „M1 Iššūkis“. 
„Red Devil“ - JAV. Kovinis sportas. 12.10, 0.05 WTA 
Florianopolis. Moterų tenisas. Pusfinalis. 13.50, 1.40 
ATP 250 Gstaad. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 15.30, 3.20 
WTA Baku. Moterų tenisas. Pusfinalis. 17.10, 5.00 
ATP 250 Atlanta. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 19.10 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. 19.40 „NBA Pasau-
lis“. Speciali krepšinio laida. 20.00, 21.10 „Kelias į 
viršūnę“. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindho-
ven“ - „Go Ahead Eagles“. 2014-12-20. 22.00 „M1 
Iššūkis“. JAV - Korėja. Kovinis sportas. 23.10 „M1 
Iššūkis“. „Red Devil“ - JAV. Kovinis sportas. 

 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 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 9.30 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Avangard“. 11.45 Ledo 
ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - Rygos „Di-
namo“. 13.45 Krepšinis. Europos čempionato 
finalas. 15.40 Krepšinis. Pasaulio čempionatas. 
Prancūzija - Kroatija. 17.30 Krepšinis. Pasaulio 
čempionato aštuntfinalis. Turkija - Australija. 
19.20 Krepšinis. Pasaulio čempionato ketvirt-
finalis. 21.10 Krepšinis. Pasaulio čempionatas. 
Mačas dėl trečios vietos. 23.00 Krepšinis. Pa-
saulio čempionato finalas. 1.10 Lengvoji atle-
tika. Deimantinė lyga. Niujorkas. 3.15 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 4.40 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Paryžius. 

 EUROSPORT
9.15, 16.15 Plaukimas. Pasaulio čempionatas. 
13.00 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 16.00 
Sporto linksmybės. 24.00 Dviračių sportas. 
Lenkijos turas. 1.00 Motociklai. Vokietijos di-
dysis prizas. 2.15 Sporto linksmybės.

TV3
22.30
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- Kokį įspūdį padarė filmas?
- Tiesą sakant, filmas didelio įspūdžio ne-

padarė. Bet manau, kad tai režisieriaus, o ne 
aktorių kaltė. Filmas labai paviršutiniškas, 
gal vasarai ir tinka. Man pasirodė, kad patys 
kūrėjai pasiklydo - ar tai įtampos filmas, ar 
drama, ar detektyvas. Viskas suplakta į vieną.

- Kokia filmo pagrindinė mintis?
- Sakyčiau, kad didžiausias dėmesys skir-

tas tėvų ir vaikų santykiams. Filme pasako-
jama, kaip vaikai pabėga nuo tėvų, o šie 
sprendžia, ką padarė ne taip. Bet iš tiesų nie-
ko filme taip ir neišsiaiškinama. Labai daug 
įtampos. Iš pradžių tai intriguoja, nes niekas 
nėra aišku - nei kodėl jie tame miestelyje 
gyvena, nei kas vyksta, nei kas kam yra. In-
trigą sustiprina ir grojanti paslaptinga muzika. 
Jei į nieką nesigilinsi, tiesiog sėdėsi ir žiūrė-
si, gal ir gerai bus.

- O kaip vertinate Nikolės Kidman 
vaidybą?

- Pati aktorė man patinka, bet šiame filme, 
matyt, dėl režisieriaus kaltės ji vaidino pras-
tai.

- Į filmą ėjote kartu su dukra. Ar jai 
filmas patiko?

- Taip. Jai jis pasirodė meniškas ir gražus. 
Iš tiesų filmas iš pirmo žvilgsnio sudaro tokį 
įspūdį. Parodyti labai gražūs Australijos dy-
kumos vaizdai, gamta.

- Pati esate aktorė. Ar žiūrėdama fil-
mą sugebate atsiriboti nuo profesinių įž-
valgų?

- Man atrodo, kad sugebu, bet kartais 
vis tiek iš pasąmonės išlenda tam tikrų 
pastebėjimų. Kartais nagrinėju aktorių 
vaidybą, bet jei filmas įtraukia, į nieką 
nebesigilini. Kita vertus, jei patinka vaidyba, 
imi žiūrėti, kaip vaidina, kokias priemones 
naudoja.

- Dažnai einate į kino teatrą?
- Negaliu pasakyti, kad labai dažnai, bet 

ši pramoga man patinka. Aš visada bent pa-
sižiūriu, kas rodoma kino teatruose.

- Pagal ką renkatės filmą?
- Ir pagal režisierių, ir pagal aktorius. O 

kartais tiesiog pagal pavadinimą. Jis dažnai 
daug pasako.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

n Žanras: drama, trileris

n Režisierius: Kim Farrant

n Vaidina: Nicole Kidman,

 Joseph Fiennes, Hugo Weaving ir kiti

„svetima šalis“

 KINAS SU ŽVAIGŽDE

Intriguojanti „Svetima šalis“
Aktorė GAbIjA jArAmInAItė-ryškuvIenė (43) 
prisipažįsta, kad eiti į kino teatrą jai labai patin-
ka. kokį žiūrėti filmą, dažniausiai ji pasirenka pa-
gal režisierių, aktorius, o kartais tiesiog pagal pa-
vadinimą. šį kartą su savo dukra aktorė pasirinko 
filmą „Svetima šalis“. tiesa, pagrindinio vaidmens 
atlikėja aktorė nikolė kidman (nicole kidman) 
G.jaraminaitės-ryškuvienės nesužavėjo. tačiau 
pagyrų ji negailėjo antraplaniams aktoriams.

Filmo pliusai minusai

Gražiai pavaizduota 

Australijos gamta

Intrigos išlaikymas

Pasiklydo žanreAktorei Gabijai Jaraminaitei-Ryškuvienei 
ir jos dukrai filme „Svetima šalis“ patiko, 
kaip pavaizduota Australijos gamta

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 31-6 d. 10.40, 12.35, 15.30, 18.50,  
21.50 val.
„selfless“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 31-6 d. 
11.10, 13.50, 16.20, 18.30, 21.40 val.
„Jaunystės pažadas“ (drama, D.Britanija, N-13) - 
31-6 d. 13.30, 18.20 val.
„Viena nepatogi akimirka“ (komedija, Prancūzija, 
N-16) - 31-6 d. 16.30, 21.30 val.
„Be stabdžių“ (komedija, JAV, N-16) - 6 d. 18.50 val. 
(COSMOPOLITAN seansas).
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 31-6 d. 11, 
13.20, 15.50, 18.10, 20.50 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 31-6 d. 
14.20, 16.40, 19.10, 21.20 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 31-6 d. 10.10, 14.30, 18.40 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 31-6 d. 12.15, 16.50 val.
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D, N-7) - 31-6 d. 
10.50, 13, 21.10 val.

„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 31-6 d. 
11.20, 16.10, 19 val. (6 d. 19 val. seansas nevyks).
„Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 31-6 d. 10.30,  
12.25 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 31-6 d. 15.20, 20.40 val.
„skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 31-6 d. 18 val.
„skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
31-6 d. 13.40 val.
„Magiškasis Maikas XXl“ (komedija, JAV, N-16) - 
31-6 d. 21 val.
Vasaros akcija vaikams
„ledo šalis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 31-6 d. 10.20 val. (vasaros seansas vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 31-6 d. 11.20, 13.50, 15.40, 18.45,  
21.30 val.
„selfless“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 31-6 d. 
11.10, 16.45, 19.10, 21.45 val.
„Viena nepatogi akimirka“ (komedija, Prancūzija) - 
31-6 d. 13.45, 19.20 val.

„Jaunystės pažadas“ (drama, D.Britanija) - 31-6 d. 
16.10, 21.45 val.
„Be stabdžių“ (komedija, JAV, N-16) - 6 d. 20.50 val. 
(COSMOPOLITAN seansas).
Kino pavasario seansai
„Amžinai stilingos“ (dokumentnis f., JAV, N-13) - 
31-6 d. 11.30 val.
„Šokantys arabai“ (drama, Izraelis, Vokietija, 
Prancūzija, N-13) - 31-6 d. 13.20, 18.30 val.
„steiko (r)evoliucija“ (dokumentinis f., 
Prancūzija, D.Britanija, JAV, Švedija, Ispanija, Japonija, 
Italija, Kanada, Brazilija, Belgija, Argentina, N-13) -  
31-6 d. 15.45 val.
„nulis motyvacijos“ (drama, Izraelis, Prancūzija, 
N-13) - 31-6 d. 21 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 31-6 d. 
11.45, 13.10, 16.40, 19 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 31-6 d. 11, 12, 16.30, 20.50 val.  
(6 d. 20.50 val. seansas nevyks).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 31-6 d. 14, 18.40 val.
„sugar Men“ (muzikinis dokumentinis f., D.Britanija, 
Švedija, N-13) - 31-6 d. 13.40, 18.15, 20.30 val.

Nuo pirmosios „Neįmanomos misijos“ 
jau praėjo 19 metų. Tuomet 34-erių Tomo 
Kruzo (Tom Cruise) suvaidintas specialusis 
agentas Itanas Hokas tapo amerikiečių at-
saku į legendinį britų šnipą Džeimsą Bondą. 
Tiek pirmasis, tiek vėlesni filmai buvo labai 
sėkmingi, tad nenuostabu, kad į didžiuosius 
ekranus atkeliauja penktoji serijos dalis. 

Pagrindinį vaidmenį vėl vaidina T.Kruzas, 
kuris, nors šiemet jam sukaks 53-eji, vis 
dar pats atlieka visus kvapą gniaužiančius 
specialiojo agento triukus.

Su blogiečiais nuolat kovojantis Itanas, 
surinkęs savo ištikimą komandą, nuspren-
džia nepaklusti oficialiems įsakymams ir 
savo jėgomis išsiaiškinti tiesą bei išvilkti 

Sindikatą į dienos šviesą. Tik ar gali penki 
agentai tikėtis nugalėti didžiuliais ištekliais 
besinaudojančią nusikaltėlių organizaciją? 
Draugai supranta, kad ši misija išties yra 
neįmanoma.

„Forum Cinemas“ inf.

„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“
„Mission: Impossible - Rogue Nation“

Premjera

Kino teatruose nuo liepos 31 d.

n Veiksmo trileris, JAV, 2015

n Režisierius: Christopher McQuarrie

n Vaidina: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon 

Pegg, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin ir kiti

Premjeros Vienoje  
nepraleido Rebeka Ferguson  
(Rebecca Ferguson)

EPA- Eltos nuotr.

Tomas Kruzas (Tom Cruise)  
filmo pristatyme Vienoje
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Į žokėjaus Saimono gyvenimą įsi-
veržia žmogus iš praeities - jo buvęs 
klasės draugas Gordo. Tai draugiškas, 
kiek nerangus ir labai keistas žmogus. 
Iki susitikimo su klasioku Saimonas 

ir jo jaunutė žmona Robin laikė savo gy-
venimą idealiu, tačiau Gordo gerokai jį pa-
keičia. Ar pavyks Saimonui apsaugoti savo 
šeimą?

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 31-6 d. 
11.30, 16.45, 21.20 val.
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D, N-7) - 31-6 d. 
14.15, 19.15 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 31-6 d. 
14.20, 21.30 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 31-6 d. 19 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
31-6 d. 13.30 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 31-6 d. 16.15 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 31-6 d. 21.45 val.
„Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 31-6 d. 11.40 val.
„Pakeliui“ (drama, Lietuva, N-13) - 31-6 d. 16 val.
Vasaros akcija vaikams
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 31-6 d. 
11.20 val. (vasaros seansas vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Džema Boveri“ (komedija, Prancūzija) - 31 d. 
17.10 val. 5 d. 21.10 val.
„Meilės sala“ (vaidybinis f., Kroatija, Vokietija, Bosnija 
ir Hercegovina, Šveicarija) - 31 d. 19 val. 2 d. 21.30 val.
„Zils Marijos debesys“ (drama, Šveicarija, Vokietija, 
Prancūzija) - 31 d. 21 val. 2 d. 16.50 val. 3 d. 19 val.
„Nulis motyvacijos“ (drama, Izraelis, Prancūzija) - 
1, 3 d. 17 val.
„Feniksas“ (vaidybinis f., Vokietija) - 1 d. 19 val. 4 d. 
21.10 val. 5 d. 19.10 val.
„Žemės druska“ (dokumentinis f., Brazilija) - 
1 d. 21 val. 4 d. 16.40 val.
„Jeigu...“ (drama, D.Britanija) - 2 d. 19 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada, Prancūzija) - 3 d. 21.10 val.
„Prancūziškas tranzitas“ (veiksmo trileris, 
Prancūzija) - 4 d. 18.40 val. 5 d. 16.40 val.

MULTIKINO OZAS
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 31-6 d. 11.15, 14, 16.45, 19, 21.45 val.
„Jaunystės pažadas“ (drama, D.Britanija, N-13) - 
31, 2, 4, 6 d. 13.30, 18.45 val. 1, 3, 5 d. 13.30, 21.15 val.

„Selfless“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 31, 2, 4, 6 d. 
17.15, 22 val. 1, 3, 5 d. 19.30 val.
„Viena nepatogi akimirka“ (komedija, Prancūzija, 
N-16) - 31, 2, 4, 6 d. 19.45 val. 1, 3, 5 d. 22 val.
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D, N-7) - 31-6 d. 
16.30, 18.30, 21 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 31, 2, 4, 
6 d. 22 val. 1, 3, 5 d. 17.30, 22 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 31-6 d. 
11.45, 14.30, 19.40 val.
„Magiškasis Maikas XXL“ (komedija, JAV, N-16) - 31, 
2, 4, 6 d. 21.30 val. 1, 3, 5 d. 18.45 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 31-6 d. 10.45 val.
„Mažylio Nikolia atostogos“ (komedija, 
Prancūzija, V) - 31-6 d. 11.45, 14 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 31-6 d. 16, 18.45, 21.30 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 31, 2, 4, 6 d. 11.30, 13.45, 16.15 val. 1, 3, 5 d. 
11.30, 13.45, 16.15, 19.30 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 31, 2 d. 10, 10.45, 12.15, 13, 14.30, 15.10, 
16.45, 19.30 val. 1 d. 10, 12.15, 13.10, 14.30, 15.15, 
16.45 val. 3 d. 10, 10.45, 12.15, 13, 14.30, 15.15,  
16.45 val. 4, 6 d. 10, 12.15, 13, 14.30, 15.10, 16.45,  
19.30 val. 5 d. 10.45, 13, 14.45, 15.15, 16.45 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 31-6 d. 21.45 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 31-6 d. 17 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 1 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Jaunystės pažadas“ (drama, D.Britanija, N-13) - 5 d. 
12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 31-6 d. 10.30, 13.30, 16.20, 18.30, 21.30, 
22.30 val. (22.30 val. seansas vyks 31-1 d.).
„Selfless“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 31-6 d. 10.50, 
16.10, 19.15, 21.45, 22.50 val. (22.50 val. seansas vyks 31-1 d.).

„Jaunystės pažadas“ (drama, D.Britanija, N-13) - 
31-6 d. 13.20, 21 val.
„Viena nepatogi akimirka“ (komedija, Prancūzija, 
N-16) - 31-6 d. 18.45 val.
„Be stabdžių“ (komedija, JAV, N-16) - 6 d. 18.30 val. 
(COSMOPOLITAN seansas).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 31-6 d. 10.20, 12.10, 16, 20.15 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 31-6 d. 11.30, 13.45 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 31-6 d. 
10.40, 14.15, 17.50 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 31-6 d. 
13.15, 20.40, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 31-1 d.).
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 31-6 d. 15.10, 20.30, 22.15 val. (22.15 val. sean-
sas vyks 31-1 d.).
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 31-6 d. 
13.10, 15.30, 18.40 val. (6 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 31-6 d. 12.30, 18 val.
„Pakeliui“ (drama, Lietuva, N-13) - 31-6 d. 15.40 val.
„Magiškasis Maikas XXL“ (komedija, JAV, N-16) - 
31-6 d. 18.10 val.
„Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 31-6 d. 10.15 val.
„Suger Men“ (muzikinis dokumentinis f., D.Britanija, 
Švedija, N-13) - 31-6 d. 16.40 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 31-6 d. 21.10, 
23.35 val. (23.35 val. seansas vyks 31-1 d.).
Vasaros akcija vaikams
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 31-6 d. 11 val. (vasaros seansas vaikams).

CINAMON
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 31-6 d. 11.10, 13.55, 16.35, 19.15, 22 val.
„Jaunystės pažadas“ (drama, D.Britanija, N-13) - 
31-6 d. 15.25, 18.30 val.
„Viena nepatogi akimirka“ (komedija, Prancūzija) - 
31-6 d. 11, 18 val. (1, 3, 5 d. 11 val. seansas nevyks; 
18 val. seansas vyks 1, 3, 5 d.).
„Selfless“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 31-6 d. 
21.15 val.

Premjera

Kino teatruose nuo liepos 31 d.

n Siaubo trileris, JAV, 2015

n Režisierius: Joel Edgerton

n Vaidina: Jason Bateman, Joel Edgerton, 

Rebecca Hall ir kiti

„Dovana“
„The Gift“

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D) - 31-6 d. 
20.45 val.
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV) - 31-6 d. 
13.15 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 31-6 d. 
20.15, 21.45 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 31-6 d. 11, 
18 val. (11 val. seansas vyks 1, 3, 5 d.; 1, 3, 5 d. 18 val. 
seansas nevyks).
„Mažylio Nikolia atostogos“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 31-6 d. 11.15 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 31-6 d. 16 val.
„Magiškasis Maikas XXL“ (komedija, JAV, N-16) - 
1, 3, 5 d. 22.15 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 31-6 d. 13.30 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 31-6 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 31-6 d. 11.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 31, 2, 4, 6 d. 
22.15 val.

KLaiPėda

FORUM CiNEMaS
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 31-6 d. 10.20, 13.20, 15.30, 18.50, 21.40, 
23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 31-1 d.).
„Selfless“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 31-6 d. 19, 
21.40, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 31-1 d.).
„Be stabdžių“ (komedija, JAV, N-16) - 6 d. 18.30 val. 
(COSMOPOLITAN seansas).
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 31-6 d. 11, 
13.30, 16, 18.30 val. (6 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 31-6 d. 10.10, 14.30, 20.50, 23.59 val.  
(23.59 val. seansas vyks 31-1 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 31-6 d. 12.20, 16.40 val.
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 31-6 d. 
10.50, 16.20 val.

„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D, N-7) - 31-6 d. 
13.10, 18.30 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 31-6 d. 10.30, 15.50, 18.40 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 31-6 d. 13, 21.20 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 31-6 d. 
14.50, 19.20, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 31-1 d.).
„drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 31-6 d. 12.50 val.
„Suger Men“ (muzikinis dokumentinis f., D.Britanija, 
Švedija, N-13) - 31, 2, 4, 6 d. 17 val.
„Pakeliui“ (drama, Lietuva, N-13) - 1, 3, 5 d. 17 val.
„Magiškasis Maikas XXL“ (komedija, JAV, N-16) - 
31-6 d. 21.30 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 31-6 d. 21.10 val.
Vasaros akcija vaikams
„drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Prancūzija, Kinija, V) - 31-6 d. 10.40 val. (vasaros 
seansas vaikams).

ŠiaULiai

FORUM CiNEMaS
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 31-6 d. 10.40, 13.30, 15.40, 18.50,  
21.50 val.
„Selfless“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 31-6 d. 
21.40 val.
„Be stabdžių“ (komedija, JAV, N-16) - 6 d. 21.30 val. 
(COSMOPOLITAN seansas).
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 31-6 d. 
10.30, 13.20, 14.40, 18.40 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 31-6 d. 
10.50, 16.30, 19 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 31-6 d. 10.10, 14.30, 21 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 31-6 d. 12.20, 16.40 val.
„Skruzdėliukas“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-16) - 31-6 d. 12.45, 18.10 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 31-6 d. 15.20, 20.50 val.

„drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 31-6 d. 12.30 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 31-6 d. 
19.20 val.
„Magiškasis Maikas XXL“ (komedija, JAV, N-16) - 
31-5 d. 21.30 val.
„Pakeliui“ (drama, Lietuva, N-13) - 1, 3, 5 d. 17 val.
„Suger Men“ (muzikinis dokumentinis f., D.Britanija, 
Švedija, N-13) - 31, 2, 4, 6 d. 17 val.
Vasaros akcija vaikams
„Sparnai: ugnies tramdytojai“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 31-6 d. 10.20 val.  
(vasaros seansas vaikams).

PaNEVėžyS

FORUM CiNEMaS BaBiLONaS
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 31-6 d. 15.20, 16.35, 18.50, 21.50 val.
„Selfless“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 31-6 d. 
21.40, 22 val. (6 d. 21.40 val. seansas nevyks; 22 val. 
seansas vyks 6 d.).
„Be stabdžių“ (komedija, JAV, N-16) - 6 d. 19.30 val. 
(COSMOPOLITAN seansas).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 31-6 d. 10.10, 14.30 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 31-6 d. 12.20, 16.40 val.
„drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 31-6 d. 10.30, 12.20 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 31-6 d. 
12.40, 18.30 val.
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, 3D, N-7) - 
31-6 d. 21.10 val.
„Pikseliai“ (fantastinė komedija, JAV, N-7) - 31-6 d. 
14.15 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 31-5 d. 
19.30 val.
Vasaros akcija vaikams
„Kumba“ (nuotykių filmas šeimai, dubliuotas lietuviškai, 
P.Afrika, V) - 31-6 d. 10.15 val. (vasaros seansas vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Selfless“
„Self/less“

Mintys apie amžiną gyvenimą žmoni-
ją kamuoja nuo seniausių laikų. Medicinai 
nuolat tobulėjant, žmogaus gyvenimo 
trukmė yra stipriai pailgėjusi, tačiau mes 
vis dar esame mirtingi. Tačiau galbūt mes 
kažko nežinome? Galbūt kažkur slaptose 
laboratorijose dirbantys mokslininkai jau 
išrado būdą, kaip žmogui tapti nemirtin-
gam?

Aristokratas ir verslininkas Deimjenas 
serga paskutinės stadijos vėžiu. Jo išgelbė-
ti medicina jau nebegali, tačiau vyras suži-

no apie kitą galimybę: perkelti savo sąmo-
nę į jauną kūną ir taip atgimti. Kadangi pi-
nigai - ne problema, Deimjenas nedvejoda-
mas pasinaudoja galimybe tapti nemirtingu.

Deja, naujasis Deimjeno kūnas pamažu 

ima „prisiminti“ ankstesnį savo gyvenimą. 
Mirtį apgauti bandęs aristokratas suvokia, 
kad amžinojo gyvenimo kaina yra didesnė 
nei atrodė iš pradžių...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

KINAS

Kino teatruose nuo liepos 31 d.

n Fantastinis trileris, JAV, 2015

n Režisierius: Tarsem Singh

n Vaidina: Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Natalie 

Martinez, Matthew Goode ir kiti

n iMdB: 6,5/10

Filmo žvaigždės -  
Natali Martines (Natalie Martinez) ir  
Rajenas Reinoldsas (Ryan Reynolds)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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koncertai/teatras

Teatras
Vilnius

„DOMinO“ TEATRAs
5 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.

RAGAniuKĖs TEATRO GAsTROlĖs
31 d. 19.30 val. Palanga, viešbutyje „Palangos žuvėdra“; 
4 d. 19.30 val. Juodkrantė, L.Rėzos kultūros centre - 
„Bjaurusis ančiukas“.
1 d. 19.30 val. Palanga, viešbutyje „Palangos žuvėdra“ - 
„Trys paršiukai“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

KlAipĖDA

KlAipĖDOs MuZiKinis TEATRAs
6 d. 19 val. - Rainio „Indulis ir Arija“. 1 v. judesio spek-
taklis. Rež. ir choreogr. S.Zemlyanskiy.

DRusKininKAi

Tarptautinis teatro festivalis „Vasara Druskininkuose 2015“ 
(rugpjūčio 2-4 d.)
2 d. 17 val. „Eglės“ sanatorijoje - Arkadijaus Vinokuro 
spektaklis vaikams „Mergaitė su degtukais“ (rusų k.).
2 d. 19 val. „SPA Vilnius“ - „24 valandos iš moters gyve-
nimo“. Idėjos autorė V.Bičkutė (Vilniaus mažasis teatras).
3 d. 19 val. „Eglės“ sanatorijoje - O.Ostroumovos ir liau-
dies artisto Valentino Gafto spektaklis „Gyvenimas dviems“ 
(originalo k., Rusija).
4 d. 19 val. „Eglės“ sanatorijoje - Festivalio uždarymas. 
N.Erdmano komedija „Savižudis“. Rež. G.Tuminaitė 
(Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, Lietuva).
6 d. 19 val. Viešbutyje „Grand SPA Lietuva“ - „Laukinė 
moteris“. Rež. K.Smoriginas („Domino“ teatras).

pAlAnGA

2 d. 20 val. - Senojoje gimnazijoje - „Altorių šešėly“. 2 d. 
šokio spektaklis. Rež. R.Kaubrys. Choreogr. A.Liškauskas.

Koncertai
Vilnius

MOKYTOJŲ nAMAi
6 d. 19 val. VMN Kiemelyje - Aurelijus Globys flamenko 
projekte „Stars in the Sunrise“.

ŠV.KOTRYnOs  
BAŽnYČiA

1 d. 21 val. - Spalvinga garsų jūra. Fortepijono rečitalis. 
Viktoras Paukštelis (fortepijonas).
4 d. 19 val. - Gitaros magė. Xuefei Yang (gitara, Kinija/
Didžioji Britanija).

piAnO.lT
31 d. 19 val. - „Huellas. Argentinos pėdsakai širdy“. 
Solistė Lily Dahab (vokalas, Argentina).  
Instrumentinė grupė: Baperdannier (fortepijonas,  
aranžuotės, Vokietija), J.Gehlmann (gitara, Graikija), 
A.Henze (kontrabosas, Vokietija), T.Gioia (perkusija, 
Argentina).
2 d. 16 val. - „Pasakos telefonu“. 
Rež. Ž.Ramanauskas.
3 d. 19 val. - Chris Ruebens. „Karavanas“. 
Pasaulio skambesių magija. Chris Ruebens Ensemble: 
Ch.Ruebens (gitara, vokalas), S.Petreikis (trimitas, fleitos, 
vokalas), N.Bakula (akordeonas), A.Kairys (mušamieji, 
perkusija).
6 d. 19 val. - Galingi Gruzijos balsai. Muzikinis Gruzijos 
peizažas. Ansamblis „Qartvelo“ (Gruzija).

Vu BOTAniKOs sODAs
2 d. 19 val. - „Bachas vyksta į Iraną“. „Dagamba“: 
V.Puce (violončelė), A.Trocjuks (violončelė), D.Tenys (for-
tepijonas), H.Rahbaralam (perkusija).

TRAKAi

uŽuTRAKiO DVARAs
2 d. 19 val. - Programa „Vasaros romantika“. 
R.Kudriašovas (baritonas), G.Muralytė-Ericsonė (fortepi-
jonas).

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA
Pažaislio muzikos festivalis
31 d. 18 val. - Tarp operos, poezijos ir džiazo. 
K.Smoriginas (bosas), K.Smoriginas (vokalas, gitara), 
P.Jaraminas (fortepijonas).
2 d. 17 val. Botanikos sode - „Hommage Oginski“. 
Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms 
paminėti. Lietuvos kamerinis orkestras (meno vadovas 
S.Krylov). Solistai: P.Vyšniauskas (saksofonas), V.Gelgotas 
(fleita), V.Giedraitis (klarnetas). Dir. J.Domarkas.

pAŽAisliO ViEnuOlYnAs
2 d. 19 val. - „Pažaislio Liepų alėjos vakarai“. Rolandas 
Kazlas ir Pakeleiviai.

KlAipĖDA
ŽVEJŲ RŪMAi

2 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Vaikų ir jaunimo popu-
liariosios vokalinės muzikos festivalis „Laumės juosta 2015“ 
baigimasis koncertas „Senoji lietuviška estrada - gyva“.

pAlAnGA

KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
31 d. 20 val. - Petras Vyšniauskas: „Man patinka“.
1 d. 20 val. - Grupė „Dagamba“ (Latvija, Lietuva, Iranas).
2 d. 20 val. - „14 stygų“ (V.Čepinskis/S.Krinicinas/V.
Čepinskienė).

KuRHAuZAs
1 d. 20 val. - Larisa Kalpokaitė „Kalbėk tu man“. 
D.Slipkus (fortepijonas).
2 d. 19 val. - Koncertas. Kasparas Gulbis (Latvija). 
Vilniaus mokytojų namų akordeonų orkestras „Consona“ 
(meno vad. ir dir.: prof. R.Sviackevičius ir V.Voskan).
4 d. 19 val. - Luko Geniušo koncertas.
5 d. 20 val. - Kostas Smoriginas. „Kūrybos vakaras“.
6 d. 19 val. - Eugenijus Chrebtovas. Rusiškų senovinių 
romansų vakaras „Aš jus mylėjau...“ E.Chrebtovas (barito-
nas), A.Juozauskaitė (fortepijonas), D.Dikšaitis (smuikas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

koncertai/teatras

Šį sezoną su Raganiuke susitikti galite Palangoje ir Juod-
krantėje, kur pristatomos ypatingos, interaktyvios premjeros 
visai šeimai. Tai puiki galimybė patirti teatro džiaugsmą ir sma-
giai ir naudingai praleisti savo vakarą pajūryje. Puikias reko-
mendacijas turintys spektakliai pasižymi išskirtinumu, nuošir-
džiu aktorių bendravimu su vaikais ir tikslu ugdyti ir lavinti 
mažuosius. Na, o tiems, kurie šią vasarą nekeliauja prie jūros 
ir dienas leidžia Vilniuje, taip pat nėra ko liūdėti! Raganiukės 
teatras visą vasarą didžiausią dėmesį skiria patiems mažiau-
siems teatro lankytojams ir jiems pristato muzikines lėlių tea-
tro premjeras ir jau visų pamiltus spektaklius „Miegančioji 
gražuolė“ ir „Mažojo dinozauriuko istorija“. Tad nepramiegok 
vasaros ir keliauk susitikti su Raganiuke ir jos draugais Vilniu-
je ar Lietuvos pajūryje!

„Laisvalaikio“ inf.

Įprasta, kad teatro sezonas Lietuvoje tęsiasi devynis mėne-
sius, o vasarą žiūrovų pamilti teatrai iškeliauja atostogauti ir 
ruoštis būsimajam rudens sezonui, tačiau... ne visi! Raganiu-
kės teatras ir vaikų pamilti pasakų personažai nepalieka savo 
ištikimųjų žiūrovų ir net vasarą tęsia spektaklių sezoną ne tik 
Vilniuje, bet ir pajūryje!

Vasara su Raganiukės teatru

DĖMEsiO!  

Ištikimiausiems žiūrovams - pajūryje rodomus spektaklius išvysti 

galite išskirtinai tik vasaros sezono metu.

Repertuarą rasite www.raganiuke.lt

„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

- Ko tikėtis žiūrovams, susirinku-
siems į Mokytojų namų „Vasaros terasą“ 
paklausyti jūsų programos „Stars in the 
Sunrise“?

- Tai bus vakaras, kuriame atiduosiu klau-
sytojams visą save. Labai retai darau tokius 
autorinius koncertus. Pasistengsiu, kad va-
karas būtų labai gražus ir savitas. Jame pa-
bandysiu atskleisti viską, ką gitara gali, pa-
naudodamas šiuolaikinius tempus, garsus ir 
melodijas. Aplinka ir gyvas instrumentas - 
gitara, manau, lems tai, kad tas vakaras bus 
itin jaukus ir atpalaiduojantis. Tai nebus kaž-
kokios varžytuvės, kur vyraus greitis, tai bus 
tikrasis jausmas. To vakaro tik flamenko va-
karu pavadinti gal net nedrįsčiau. Bus keletas 
kūrinių, kurie turės flamenko atspalvį. Aš ne-
su flamenko gitaristas, tiesiog paprastas gi-
taristas. Tik tiek, kad akustinė gitara labiau-
siai atsiskleidžia per flamenką. Tikri flamen-
ko atlikėjai gal įžvelgtų, kad tai, ką aš atlieku, 
nėra tikras ir autentiškas flamenkas, tai dau-
giau mano asmeninės improvizacijos, nes gi-
taroje aš visuomet matau flamenko stilių.

- Esate sakęs, kad nuo vaikystės jus 
traukia flamenkas. Kur pirmą kartą teko 
išgirsti šias melodijas?

- Kai pradedi domėtis instrumentu, ieškai 
tokio muzikinio žanro, kuriame galima ge-
riausiai išreikšti šio instrumento žanrą. Kaž-
kodėl smuikas išreiškia Bachą, Mocartą, o 
gitara - flamenką. Negaliu dabar tiksliai pa-
sakyti, kur aš išgirdau flamenką dar būdamas 
vaikas, bet mane ta energetika ir greitis tie-
siog sukrėtė. Tai mane žavi iki šiol. Ir nuo 
pradžių aš visada pats eksperimentavau, ban-
džiau ir vis tiek išeidavo sugroti panašiai taip, 
kaip groja tikri flamenko atlikėjai.

- Klausantis koncerto „Smuiko ir gi-
taros amžių dvikova“ teko stebėti, kiek 
pastangų kainuoja tokia dvikova. Ar vis-
gi gitara gali pranokti smuiką?

- Sunku, nes smuiku grojant dešinė ranka 
laiko, o kairė groja greitas natas. O su gitara 
reikia groti greitas natas abiem rankomis. Tai 
svarbus momentas, bet aš manau, kad viskas 
galima, reikia tik darbo.

- Per tiek metų, turbūt, jau atradote 
bei išbandėte visas gitaros galimybes ir 
įveikėte visus iššūkius?

- Toli gražu. Dar viskas prieš akis. Nuolat 
galvoju, kad vis mažiau turi norėtis darbo, norisi 
vis daugiau kūrybingumo. Nemanau, kad dar įma-
noma labai daug pasiekti techniškai, nes čia kaip 
ir sporte - techniką reikia atidirbti, kol esi jaunas. 
O paskui jau eina paskirtis ir kūrybingumas.

- Kuo ir kada jus patraukė būtent gitara?
- Nuo vaikystės. Aš iš pradžių studijavau 

fortepijoną, bet dvylikos metų paėmiau gita-
rą ir man ji labai patiko. Iš karto rimtai į tai 
nežiūrėjau, tiesiog norėjau išmokti groti. O 
tarybinėje armijoje supratau, kad būsiu gita-
ristas. Gitara yra instrumentas, kuriuo gro-
jant tavo piršto prisilietimas tampa tiesioginiu 
sąlyčiu su instrumentu. Pianinas tarsi irgi 
panašiai veikia, tačiau čia prisilietimas vyks-
ta prie klaviatūros, o nata skamba kažkur vi-
duje. O štai styginis instrumentas mane su-
žavėjo kaip intymus instrumentas, kuriuo 
gali tiesiogiai išreikšti savo vidinę būseną.

- Ar kada nors buvo minčių, kad lai-
kas mesti į šalį gitarą ir imtis kito inst-
rumento?

- Kiekvieną rytą galvoju apie tai (juokiasi). 
Bet ateina pietūs ir vėl bandau kažką groti 
naujai. Tai man labai patinka - kiekvieną kū-
rinį, kurį nors ir 10 metų jau groju, visuomet 
yra galimybė improvizuoti. Visuomet šią da-
lį galima sugroti kažkaip naujai, pasikliaujant 
tuo, kaip aš tuo metu jaučiuosi.

- Papasakokite savo klausytojams 
apie artimiausius kūrybinius planus.

- Artėja mano gyvenimo jubiliejus - pen-
kiasdešimtmetis, kuris bus 2017 kovo 30 d. 
Norėčiau artimiausiu metu surengti koncertą, 
kuris apžvelgtų visą mano kūrybinį kelią. Da-
bar mintyse dėlioju šio būsimo koncerto de-
tales ir jam rengiuosi. Manau, jau tuoj visi šie 
planai transformuosis į repeticijas ir tikrą pa-
siruošimą. Tikiuosi sukviesti visus savo ger-
bėjus, kurie mane lydėjo įvairiais kūrybiniais 
laikotarpiais ir tikiu, kad visa tai susidės į di-
džiulį ir gražų koncertą.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Pasimatymas su gitaros virtuozu 
Aurelijumi Globiu

Autorinis Aurelijaus Globio koncertas -  

rugpjūčio 6 d. 19 val. Mokytojų namų kiemelio 

„Vasaros terasoje“

Apie koncertą ir savo kūrybinę patirtį 
A.Globys sutiko pasidalyti su „Laisvalaikio“ 
skaitytojais.

Su „Laisvalaikio“ 
kortele

20%
nuolaida dviem 

bilietams
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Flamenko ir geros muzikos mėgėjus asociacija „ARS Libera In-

ternational“ kviečia vasaros vakarus leisti su muzika. Ir jau rug-

pjūčio 6 d. 19 val. Mokytojų namų kiemelio „Vasaros terasoje“ 

klausytojus pakvies į romantišką, intymų, bet kartu ir ekspresy-

vų autorinį AuReLIjAuS GLobIo vakarą, kuriame kartu su gita-

ros virtuozo garsais susilies ir perkusininkų Dariaus Pašiūno bei 

Viktoro Krasausko energija.
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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

Humoristas, renginių 
vedėjas Vitalijus Cololo
1974 08 03

Šachmatininkė  
Viktorija Čmilytė
1983 08 06

Atlikėja Charli XCX
1992 08 02

Modelis Karli Klos  
(Karlie Kloss)
1992 08 03

EzotErinis konsultavimas
 astrologija
 Chirologija
 runos
 taro

Astrologė ViDA
tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com
http://ezoteriniskonsultavimas.webs.com

„Nemesk kelio dėl takelio.“ 
Puikiai bendrausite su mylimu žmogumi, jei 
meilės pergales ir pralaimėjimus priimsite 
be emocijų. Žvaigždės palankios versli-
ninkams ir prekeiviams, jie bus lankstūs, 
išradingi ir pajaus piniginės pastorėjimą.

AVINuI

„Liežuviu apmes ir ataus.“ 
Pasinaudodami bendravimo gebėjimais, 
įgysite naudingų pažįstamų ir užsitikrinsite 
jų paramą ateityje. Dalykiniuose santykiuose 
būsite taktiški ir diplomatiški. Vienišiems 
žvaigždės žada galimybę sutikti antrąją pusę.

JAUČIUI

„Atsarga gėdos nedaro.“ 
Nesinorės susibūrimų, vengsite triukšmingų 
draugijų. Darbe seksis vidutiniškai, tad 
žvaigždės pataria mažiau painiotis vadovy-
bei po kojomis ir stengtis kruopščiau nei 
bet kada atlikti visas užduotis.

DVYNIAMS

„Kam duoda, tam dar ir 
prideda.“ Būsite aktyvūs ir iniciatyvūs 
užmezgant dalykines ir asmenines pažintis. 
Netikėtumų atveju tuoj pat pajausite draugo 
petį. Būkite žavūs, įdomūs, nes žvaigždės 
suteikia jums šansą surasti laimę meilėje.

VĖŽIUI

„Ką pasėjai, tą nupjausi.“ 
Jupiterio išėjimas turėtų tapti jūsų finansinio 
klestėjimo ir karjeros skrydžio reziumė. 
Verslininkams seksis megzti dalykinius 
kontaktus. Kad netektų pralaimėti, žvaigždės 
pataria nepervertinti savo jėgų ir galimybių.

LIŪTUI

„Nauja - tai pamiršta sena.“ 
Lengvai įgysite naujų draugų ir pažįstamų, 
su jais įdomiai bendrausite. Nepersistenkite 
darbe, nes vadovai ir taip pastebės jūsų 
uolumą. Galite surasti naują metodą, kuris 
leistų reguliariai papildyti savo kišenę.

MERGELEI

„Tiesiai arčiau, aplink grei-
čiau.“ Pasinersite į rutiną - teks užbaigti 
visus senus darbus. Asmeninis gyvenimas 
bus stabilus ir ramus, jei patys nesupykdysite 
artimųjų savo kaprizais. Žvaigždės įspėja, kad 
nepriimtumėte jokių svarbių sprendimų.

SVARSTYKLĖMS

„Kas nedirba, tas neklysta.“ 
Visi jūsų darbai bus matomi, todėl tikėtina ir 
kritika, ir pavyduolių pinklės. Stenkitės nerea-
guoti į išpuolius, nes netrukus jūsų nuopelnai 
bus tinkamai įvertinti. Žvaigždės pataria nepa-
miršti, kad meilė brangesnė už pinigus.

ŠAuLIuI

„Pagal drabužį sutinka.“ 
Intriguosite savo paslaptingumu ir žavesiu. 
Profesinės veiklos sėkmė padidins jūsų 
sąskaitą, todėl neužmirškite pasilepinti. 
Žvaigždės pataria atnaujinti aprangą, apsilan-
kyti gerame salone ir susikurti naują įvaizdį.

SKORPIONUI

„Stovinčiam vandeny velniai 
veisiasi.“ Galimos finansinės problemos. 
Jūsų aktyvumas ir iniciatyvumas kryps ne 
tiek į profesinę veiklą, kiek į asmeninį gyve-
nimą. Padėties šeimininkai, sako žvaigždės, 
išliksite tuo atveju, jei pats susiimsite.

OŽIARAGIUI

„Rūpinkis centais, eurai 
patys savimi pasirūpins.“ Situacija 
jums gali atrodyti nestabili, o tai kels 
nerimą. Nesinervinkite - verčiau stenkitės 
subalansuoti pajamas ir išlaidas. Palankus 
metas užbaigti neperspektyvius santykius. 

VANDENIuI

„Sena meilė nerūdija.“ Darbas 
neliūdins, bet ir atsipalaiduoti neleis. Metas 
palankus tiek naujoms romantiškoms 
pažintims, tiek seniems ryšiams atnaujinti. 
Jei į jūsų širdį įsmigs Amūro strėlė, drąsiai 
rodykite iniciatyvą.

ŽUVIMS

 BENDROS TENDENCIJOS 2015 m. RugPJūčIO mėN.
Rugpjūčio mėnesį Venera, būdama Liūto ženkle, veiks jausmus: jie taps stipresni, o meilės apraiškos - ryškios ir demonstratyvios. Todėl visą 
mėnesį tikėtini aistringi meilės romanai, lydimi audringų santykių aiškinimosi scenų. Palankus periodas kūrybiškiems, originaliai mąstantiems 
ir pripratusiems išsiskirti iš minios žmonėms.
Pirmąją rugpjūčio dekadą nesitikėkite reikalų proveržio. Marsas Vėžio ženkle labiau tinkamas kūrybinėms idėjoms, ateities planams nei aktyviai 
veiklai. Tinka dirbti namuose, auklėti vaikus, bendrauti su šeimos nariais, atskleisti paslaptis. Palankus laikas įsimylėjėliams: lengvai atkursite 
santykius. Tų, kurie moka atsargiai ir taupiai elgtis su pinigais, laukia finansinė sėkmė.
Pirmomis rugpjūčio dienomis daugumą ženklų stipriausiai veiks harmoninga Venera. Avinams seksis atkurti ir palaikyti puikius santykius su 
aplinkiniais, priešus paversti draugais ir užkariauti mylimojo širdį. Jaučiai pajaus nenugalimą norą išsiskirti iš minios ir pasiekti gyvenime 
gerovės. Savaitgalį ryškiai kilstelėsite reiklumo sau kartelę ir sieksite gana sudėtingų tikslų. Dvynius Venera lepins: būsite tingūs, bet jūsų veikla, 
kad ir kaip būtų keista, bus sėkminga. Jūsų puiki nuotaika ir optimizmas įkvėps aplinkinius. Seksis tiek dalykinėje, tiek asmeninėje sferoje. Į 
Liūtų gyvenimą tarsi iš gausybės rago liesis meilė, harmonija. Tik neužmirškite, kad norint kažką gauti reikia kažką atiduoti. Svarstyklės lengvai 
spręs visas problemas, o malonių akimirkų bus daugiau nei įprastai. Todėl stenkitės išnaudoti kiekvieną dieną tam, kad sustiprintumėte šeimy-
ninius ryšius. Šauliams pagaliau pavyks pajusti dvasinę ramybę. Ne tik lengvai rasite atsakymus į jus kamuojančius klausimus, bet ir spręsite 
problemas, nes mokėsite įsiklausyti ir nusileisti. Savaitgalį suprasite, ar mylite iš tiesų, ar tik esate susižavėję. Tai tiek Veneros globotinių. O štai 
Skorpionų ir Vandenių Venera neglostys. Skorpionai aštriai priims viską, kas bus susiję su mylimu žmogumi ir tarpusavio santykiais. Net 
nedideli nesutarimai su mylimuoju jums gali tapti santykius ardančiu pleištu. Savaitgalį saugokitės pavydo priepuolių. Vandeniams santykių 
tema bus ypač aštri. Tikėtinos permainos draugystėje, meilėje, netgi šeimoje. Savaitgalį naudinga peržvelgti praeitį. Palanku pasirūpinti savo svei-
kata. Vėžius globos Neptūnas, tad ramybė, harmonija viešpataus ir jausmuose, ir poelgiuose. Nuo dabar Fortūna jūsų pusėje, bet stenkitės nepa-
miršti, kad lemtis turi tik vienas rankas - jūsiškes. mergeles darbo nuotaika užkrės harmoningas Saturnas. Iš karto pajusite, kad esate nusiteikę 
įgyvendinti rimtas ir atsakingas užduotis. Visi interesai siesis su darbu ir finansais. Ožiaragiams Saturnas padės sustiprinti socialinę padėtį ir 
įtvirtinti savo pozicijas. Visos permainos, kurios vyks, yra geros ir reikalingos. Savaitgalį venkite kritikuoti. Leiskite sau paišlaidauti ir palepinkite 
mylimuosius. Saturno lydimos Žuvys lėtai plauks pasroviui. Gerai, kad bent jau tinkama kryptimi. Tie, kurie tikisi, kad tokiu būdu pasieks išsva-
jotą tikslą, nusivils. Šiuo metu lemtis neatneš sėkmės ant žydro padėkliuko, tačiau darbas ir pastangos atneš laukiamų rezultatų.

PROgNOzė RugPJūčIO 3-6 D.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Penkiasdešimtmetis. 
Kolonija. ms. Lora. Gidonas. 
Marinatas. Enėjas. Pakoja.  
Asilėnas. Ka. Dakaras. Badysis. 
Arafatas. Lav. Radijas. Relės. „Yva“. 
Kabala. Vitas. Star. Emeritas. Kaire. 
Pasaką. Ūsas. Klunis. Ana. Ikas. 
Tironija. Tąsosi. Oi. Karakasas.
Horizontaliai: Madera. Nuotaka. 
Abasas. Rokada. Ano. Ironija. 
Ilekas. Narajamą. Saiga. Tasas. 
Rūko. Etatas. Visai. Sibaritas. Ižma. 
Lafetas. Ėdalas. TA. Genytės. Ir. 
Dinasas. Kra. Dėsis. Klok. Tyloj. 
Sauna. Ona. Lytinis. Surask. Avarija. 
As. Alvaresas.
Pažymėtuose langeliuose: 
NuosKlaNda.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti 2 kvietimus į 
Kristupo vasaros festivalio 

kocertą  
„Šanchajaus ornamentai“. 

Atsakymą į kryžiažodį iki rugpjūčio 4 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Violeta Butkutė iš 
Vilniaus. Jai bus įteikti 2 kvietimai į 
koncertą „Didysis romantikas“.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

- Vaciuk! Kiek metų prabėgo! Kaip tu?
- Na, aš laisvai samdomas darbuotojas.
- Ai, kam taip sudėtingai. Sakyk tiesiai 

šviesiai: „Bedarbis“.
- O tu kaip?
- Turiu savo verslą.
- Ai, kam taip sudėtingai. Sakyk tiesiai 

šviesiai: „Spekuliantas“.
l

Vaikinukas važiuoja autobusu ir jam 
ant kojos užlipa senutė. Tas jai:

- Kur lipi?!
Senutė:
- Prie turgaus, vaikeli, prie turgaus...

l

Kalbasi dvi mažos mergytės:
- Tu žinai, mano mamytė nusipirko „le-

liuką“ ir vis galvoja, kad ją apgavo.
- Kodėl taip galvoji?
- Todėl, kad ji kasdien jį sveria. 

l

Sūnus klausia:
- Tėveli, ar tiesa, kad Rytų šalyse vyras 

tik po vestuvių sužino, kas jo žmona?
- Kodėl Rytų? Visur taip, sūneli.

l

Pesimistas:
- Velniava, tas laikas taip lekia, kad ne-

spėji nė apsidairyti, o mėnuo jau ir praėjo.

Optimistas:
- Aha, ir vėl alga.

l

Susirgo oligarchas milijonierius. Gimi-
naičiai susirinko prie ligonio lovos.

- Sakykite, daktare, ar yra vilčių?
- Jokių! Paprasčiausias peršalimas.

l

 Buto šeimininkas klausia svečio:
- Nori išgirsti kalbantį laikrodį?
- Noriu.
Šeimininkas paima plytą ir daužo į sieną.
Balsas už sienos:
- Dieve mano! Kas čia daužosi trečią 

valandą nakties!

aNEkDOTai

BUČINYS. Įmantrų 
kavos puodelį, kurio 
paviršiuje išspaustos 
žmogaus lūpos ir 
nosis, galima rasti 
vienoje kavinukėje 
Seule (Pietų Korėja). 
Gerdamas kavą lieti 
puodelio paviršiaus 
„lūpas“.

beprotiškas pasaULis

PAMINĖJIMAS. Saulėgrąžos užpildė visą modernaus meno Jan van der Togto mu-
ziejaus Amstelvene (Nyderlandai) salę. Jos buvo skirtos prieš metus liepos septy-
nioliktąją Ukrainoje separatistų numušto Malaizijos lėktuvo „Boeing 777“ aukoms. 
Muziejuje surengta ir paroda „Monumentas MH17 - Saulėgrąžų puokštė“.
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