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 ■ Dainininkė Ingrida Kazlauskaitė automobilius, kaip ir rankines ar batelius, vadina savo 
silpnybe.  14 p.

 ■ Televizijos laidų ir renginių vedėjas Gied-
rius Leškevičius, pasirodo, daug metų 
didžėjauja, skraido oro balionu. Ko dar 
nežinojome? 13 p.
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jos - du komentatoriai. Kodėl du geriau 
nei vienas, pasakoja sporto žurnalistas 
Mindaugas Rainys. 43 p.

mano favoritė - lietuva

10 faktų, kurių 
nežinojote apie giedrių

dievina moteriškų formų automobilius
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n Gimimo data: 1972 m. gegužės 3 d.

n Karjera: 1992-1996 m. studijavo 

Lietuvos muzikos akademijoje ir nuo 

1996-ųjų dirba Šiaulių dramos teatre. 

Keturis kartus yra pelniusi Šiaulių miesto 

savivaldybės geriausios metų aktorės 

vardą ir premiją. Seriale „Moterys meluoja 

geriau“ Inga vaidina nuo 2008-ųjų metų.

n Santuoka: aktoriai Inga 

Norkutė-Žvinienė ir Aurimas Žvinys  

visuomet mini dvi santuokos datas. 

2012 m. kovo 9-ąją įteisino civilinę 

santuoką, o tų pačių metų rugpjūčio 

24-ąją - bažnytinę.
n Gyvenimo kredo: Viskas tik į gera.

Dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu
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SerialaS „MoteryS 
Meluoja geriau“ 
yra tarSi Mano 
giMtinė televizijoje

 Ir
m

an
to

 B
oi

ko
 n

uo
tr.

Viena charizmatiškiausių Lietuvos kino ir 
teatro aktorių, bene geriausiai visų atpa-
žįstama kaip Meda iš TV3 televizijos serialo 
„Moterys meluoja geriau“ Inga norkuTė-
ŽVInIenė (43) įsitikinusi, kad bent kartais 
melas gali labiau padėti, nei pakenkti, tik 
reikia mokėti meluoti ir nenaudoti to blo-
giems tikslams. Mintimis ne tik apie me-
lą, bet ir apie moteris, asmeninį gyvenimą 
ir meilę Inga pasidalijo su „Laisvalaikiu“.

Ringailė Stulpinaitė

- Laukia jau 8-asis serialo „Moterys 
meluoja geriau“ sezonas. Kaip manote, 
kokia šio serialo sėkmės formulė, kad jis 
kasmet sulaukia tiek dėmesio?

- Mes irgi su kolegomis aktoriais kartkar-
tėmis iškeliame šį klausimą. Nežinau, galbūt 
sėkmingai parinkti vaidmenys, siužetinės lini-
jos, visi sezonai skirtingi. Galbūt tai ir yra sėk
mės kodas, kad šis serialas lengvas kaip purslas, 
neapsunkinantis, neapkraunantis žiūrovų. Gal 
yra ir dar kokia sėkmės paslaptis, kurios net 
mes patys, aktoriai, nežinome. Man patinka, 
kad liko kolektyvo veteranai, aktoriai, su kuriais 
pradėjome nuo pat pradžių, ir man „Moterys 
meluoja geriau“ tapo savotiška klasika. Turime 
net savo kokias nors „firmines“ frazes, kurių, 
manau, ir žiūrovai visuomet laukia. 

- Kuo šį sezoną nustebins jūsų kuria-
mas Medos personažas? Kas jos laukia?

 Kartais išgirstu žmones sakant, kad jie 
norėtų turėti tokią draugę kaip Meda. Na, gal-
voju, aš irgi labai norėčiau tokios draugės. (Šyp-
sosi.) Meda yra šarka, vis norinti patikti vyrams, 
surasti savąjį. Ir naudos ji vis ieško. Seriale vis-
kas vyksta taip, kaip ir gyvenime. Žinoma, kad 
bus naujų nuotykių, nes bus ir naujų personažų, 
bus naujų intrigų. Meda be intrigų gi negali gy-
venti, kitaip jai liūdna. Nesakysiu visko, kaip 
bus ir kas laukia, paskui juk nežiūrėsite. 

- Per tiek metų jau įsigyvenote į Me-
dos vaidmenį. Ar pabūnate kartais Meda 
ir namie?

 Meda yra tik mano personažas seriale. Jei 
namie būčiau Meda, vyras tikriausiai iš namų 
išvarytų. Namie esu tik Inga. O galiausiai aš 
kuriu vaidmenis ne tik televizijoje, bet ir teatre, 
tai kas būtų, jei vyras grįžęs namo rastų vis 
kitą personažą? Nors, tiesą sakant, dabar, kai 

buvo pertrauka tarp serialo filmavimų, aš pati 
Medos personažo pasiilgau  su visom jos „bai-
komis“ ir intonacijomis, šarmu. Patinka ji man 
ir jos vaikiškai naivios intrigos. Ir juokinga į ją 
žiūrėti, ir gaila kartais. Niekaip Meda nesusi-
randa padoraus vyro, bet jūs pažiūrėkite, kokie 
aplinkui ją personažai. Baisu. Gi nėra iš ko rink-
tis, vienas kasosi nuolat, kitas vėl koks nors 
keistas. Kad atsirastų koks nors Apolonas... Tai 
ir nenuostabu, kai vyrai tokie prasti, reikia Me-
dai bent kokią nors įmanomą naudą iš jų iš-
spausti. Labai moteriška logika. 

- Ar gatvėje jūsų nepavadina Meda?
 Seniau pasitaikydavo, o dabar vis retėja. 

Tiesa, visai neseniai iš auskarų iškrito akutės 
ir ėjau pas juvelyrą, kad man sutaisytų. Ir ką 
jūs manote? Stebiu, kaip jis man rašo sąskai-
tą, ir matau: „Meda Žvinienė.“ Galvojau, iš-
griūsiu iš juoko. Sakau: „Juk aš Inga Norku-
tė, per brūkšnelį Žvinienė, ne Meda“. (Šyp-
sosi.) Bet va, net juvelyras serialą žiūri. 

- Ar serialo kolegos yra neišskiriami 
bičiuliai, antra šeima? Galbūt ir po darbų 
leidžiate laiką kartu?

 Oi ne, mes visi esame labai užsiėmę. 
Kol filmuojamės kartu, taip, tuo metu mes 
tikrai esame ir bičiuliai, ir šiokia tokia šeima, 
visuomet susitikę turime apie ką pakalbėti, 
pasidalinti įspūdžiais. Bet juk ir aktoriai kei-
čiasi, vieni išeina, atsiranda naujų. Kažkaip 
neturime mes tradicijos kartu atostogauti ar 
kitaip leisti laisvalaikio. Po darbų visi grįžta-
me į savo tikrąsias šeimas.

- Kokios scenos jums būna sunkiau-
sios?

 Man būna sunkios dienos, kai tiesiog 
neišeina padaryti taip, kaip norisi, o ne sun-
kios scenos. Aš apskritai negalvoju, kad mei-
lės ar kokia kita scena gali būti sunki suvai-
dinti, tai yra darbas ir dirbi. Bet jeigu nėra 
nuotaikos, jei atsikėliau ne ta koja, tai visa 
toji darbo diena gali būti labai ilga ir varginan-
ti. Oras gali netikti, mėnulis gali būti ne tas...

- Neretai manoma, kad jums populia-
rumą pelnė būtent serialas „Moterys me-
luoja geriau“. Ar jūs sutinkate su tuo?

 Dėl televizinio populiarumo, viešumo  
taip, sutinku. Šis serialas ir buvo mano pir-
masis blynas televizijoje. „Moterys meluoja 
geriau“ yra tarsi mano gimtinė televizijoje. 

- Inga, tas amžinas klausimas, ar tikrai 
moterys meluoja geriau, o vyrai - dažniau?

 Taip, moterys meluoja geriau ir gerokai 
gudriau. Reikia būti išmintingai ir meluoti taip, 
tarsi tai būtų šventa tiesa. Reikia mokėti me-
luoti, nors moteris moteriai nelygi. Ne visos 
moka gerai meluoti. Gal net verta pamąstyti 
apie kokius nors seminarus, kuriuose moterys 
būtų mokomos gerai ir gudriai meluoti. O vyrai 
irgi yra melagiai. Kai kurie net labai puikūs. 
Tiesa, čia jau galima pradėti svarstyti, kada tas 
melas tikrai reikalingas, o kada  ne. Kartais 
melas reikalingas, kad sąjunga neiširtų, kad vi-
si laimingi būtų, kad žmogus neįsižeistų. Kar-
tais ir komplimentas gali būti melagingas, bet 
labai malonus. (Juokiasi.) Tiesa, kartais gali už-
mušti viską, nepaisant to, aš gyvenime labiau 
pasisakau už atvirumą, kad ir koks jis būtų.

- O ką manote apie nekaltus melus san-
tykiuose? Kai bateliai, kainavę 300 eurų, 
vyrui pristatomi taip, tarsi kainavo 100?

 Štai čia ir būtų tas nekaltas reikalingas 
melas. Čia juk visada yra išpardavimas! Vyras 
žino, kad aš meluoju, akys vartosi, bet vis 
tiek net pati tuo patikėjusi sakau, kad buvo 
išpardavimas. Tiesiog reikia ir vyrui ką nors 
nupirkti, kad jis nesijaustų užmirštas ir žino-
tų, kad tuo metu, kai dariau nuodėmę, galvo-
jau ir apie jį. Čia tam, kad būtų galima pasa-
kyti, kad ieškojau jam kokios nors smulkme-
nos, ėjau ir tik šast  nuolaidos. Visai nekaltai 
čia viskas. Baisu dabar man, kad vyras per-
skaitys ir viską sužinos. 

- Gerbėjų dėmesys nevargina, vyras 
nepavydi? 

 Vyras nėra labai pavydus, kartais net 
džiaugiasi, kad nereikia man kasdien žarsty-
ti komplimentų dėl gražaus manikiūro. Bet 
vis tiek smagu sulaukti, kai vyras pastebi, kai 
jis pasako komplimentą, pasigroži manimi. O 
man pačiai gerbėjų dėmesys labai patinka, 
pakrauna teigiamų emocijų. Kitados su vyru 
važiavome automobiliu, klausėme radijo ir 
kaip tik tuo metu buvo klausiama, kokia žymi 
moteris klausytojams patinka. Paskambino 
kažkoks vyriškis ir pasakė, kad jam labai pa-
tinka aktorė Inga Norkutė, nes žavinga. Vyras 
klausė akis išpūtęs, o aš visą dieną laiminga 
vaikščiojau ir sakiau: „Va, matai, aš žavinga.“ 

Inga norkutė-ŽvInIenė
norėtų tokios draugės kaip Meda
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Tiesą pasakius, 
mėgsTamiausias 
mano miesTas - 
LieTuva



- Gyvenate Šiauliuose, o darbo reika-
lais, dėl filmavimų tenka važinėti į Vil-
nių. Ar tai neapsunkina gyvenimo?

- Tai man yra įprasta ir priimtina. Tik au-
tomobilio bagažinė jau virtusi antra rūbų spin-
ta, nes ten tikriausiai visais sezonais rasčiau, 
ką apsirengti. Kartais, kai namuose ko nors 
nerandu, einu pasižiūrėti, ar tik nebūsiu pa-
sidėjusi kokių batelių mašinoje - „spintoje“. 
Gyvenu kaip sraigė su namu ant kupros.

- Po studijų iš karto išvažiavote į Šiau-
lius, nebuvo kilęs noras likti sostinėje?

- Jeigu būčiau likusi Vilniuje, galbūt dabar 
net nebūčiau aktorė. Po studijų man pasiūlė 
gyvenamąją vietą ir darbą Šiauliuose. Į Šiaulius 
išvykome net keliese iš kurso. Sostinėje tuo 
metu teatruose buvo krizė, tad ir darbą susi-
rasti buvo sunku, o čia buvo visos galimybės. 
Taip ir likau Šiauliuose, dramos teatre. Bet šis 
miestas man taip ir netapo savas. Tiesą pasa-
kius, mėgstamiausias mano miestas - Lietuva. 
Esu kilusi iš Klaipėdos, mokiausi Vilniuje, gy-
venu Šiauliuose, daugiausia laiko praleidžiu ke-
lyje, tad neprisirišu prie kokios nors vietovės.

- Prieš kelerius metus džiaugėtės pa-
dailinusi figūrą, sulieknėjote. Ar sveikos 
gyvensenos įpročiai išliko? Turite mėgs-
tamą sporto šaką?

- Aš tikrai sportuočiau, bet labai nėra tam 
laiko. Nebent seksas, čia tai tikrai labai geras 
sportas, nes negalima tinginiauti... O tuo me-
tu, kai sulieknėjau, laikiausi dietos ir, matyt, 

viskas organizme susireguliavo. Dabar pasi-
taiko, kad kokie trys papildomi kilogramai at-
siranda, o vėliau tarsi patys ir dingsta. Nebe-
silaikau jokių dietų, bet galvoju, kad gal ver-
tėtų vieną dieną per savaitę pabadauti. Nes juk 
reikia kažkuo užsiimti, be to, džiaugiuosi, kad 
turiu daug valios tokiems reikalams. Apskritai 
man reikia tik tikslo, o valios jau tikrai bus. 
Mačiau, mano uošviui tokia dieta labai pasitei-
sino, aš irgi noriu. Tiesa, jei pirmadienį badau-
ji, tai negalima trečiadienį suvalgyti 16 cepe-
linų. Ir jokia dieta nebus gera, jei vers atsisa-
kyti tam tikrų maisto produktų ar medžiagų. 
Pavyzdžiui, kokia grikių dieta. Visiška nesą-
monė. Esu girdėjusi griežtą, bet gerą posakį: 
reikia tiesiog mažiau ėsti.

- Esate veikli moteris, jus tikriausiai 
retai galima pamatyti prie viryklės ver-
dant sriubą, o gal kaip tik atvirkščiai? 
Esate labai šeimyniška?

- Aš labai šeimyniška šiuo klausimu. Tikrai 
mėgstu gaminti, gaminu ir man tai patinka. 
Maisto gaminimas man nėra kažkokia prievo-
lė, tai malonumas, savotiškas nusiraminimas. 
Kartais pasižiūriu ir vieną kitą kulinarinę laidą. 
Perku receptų žurnalus, patikusius ir išbandy-
tus išsikerpu ir  klijuoju į savo knygutę. Labai 
mėgstu svečius vaišinti tuno ir obuolių pyragu. 
Kiti tik išgirdę vaiposi, kad neskanu ir nedera 
obuoliai su tunu. Durniai. O paragavę prašo 
dar. (Šypsosi.) Tirpstantis burnoje pyragas. O 
kai kurie mano eksperimentai ir nepavyksta, 
tuomet tenka pamaitinti šiukšlių dėžę. 

- Kas santuokoje yra svarbiausia? 
Kas ją daro tvirtą?

- Manau, kad mes renkamės į porą tokius 
žmones, kurie turi priešingų savybių nei mes 
patys, ir tas kitokias savybes įsimylime. Tai 
pirmapradis etapas. Po kiek laiko tos skirtin-
gos savybės pradeda nervinti ir tenka išmok-
ti jas toleruoti. O vėliausias - tikros meilės - 
etapas būna tuomet, kai minėtas savybes iš-
moksti gerbti ir vertinti kaip privalumus. Taip 
buvo ir yra mums su Aurimu. Mes tikrai labai 
skirtingi ir daug kas stebėjosi, kad mes aps-
kritai atradome vienas kitą ir net susituokėme. 
Bet mes mylime tas priešingas vienas kito 
savybes ir ta meilė taip pat tvirtina santykius. 
Gyvenimas, pamokos, juokas ir net ašaros - 
viskas tvirtina santykius, visi kartu patirti iš-
gyvenimai. Artumas taip pat labai svarbus. 
Pamenu, kaip mano tėvai bendravo, kol mama 
dar buvo gyva. Tik tėvelis išvažiuodavo į so-
dybą, mama tuoj jam skambindavo klausti, ar 
pavalgė, ką valgė ir panašiai. Aš vis stebėda-
vausi tuo, nes juk nuo ryto iki vakaro gyveno 
kartu. O pasirodo, tai jiems buvo įprasta, pri-
imtina ir reikalinga. Tėtis net laukdavo tų 
skambučių. Tikriausiai kiekvienoje santuoko-
je stiprybė kyla iš skirtingų dalykų. Ir dar ma-
nau, kad visuomet poroje turi vykti ne darbas 
su santuoka, bet darbas su savimi. Pats turi 
išmokti tobulėti, suprasti, apmąstyti klaidas, 
nebūti egoistu. Galima vardinti ir vardinti... 

- Ko reikia moteriai, kad ji būtų lai-
minga?

- Kartais reikia tik gėlių. Jeigu rimtai, tai 
supratau, kad reikia savo norus vyrui pasaky-
ti aiškiai ir padėti jam suprasti. Maža kaip jis 
ten interpretuos, jeigu nieko nesakysiu. Pa-
menu, buvo mūsų vestuvių metinės, padariau 
skanią vakarienę, visko priruošiau, grįžo vyras, 
pavalgėme ir jis nuėjo kažką dirbti prie kom-
piuterio. Sėdžiu ir nesuprantu - tai kur gėlės? 
Laukiu valandą, laukiu kelias, gėlių kaip nėra, 
taip nėra. Sugalvojo Aurimas nuvažiuoti iki 
parduotuvės ko nors skanaus nupirkti. Galvo-
jau, na, pagaliau gėlių parveš. Nė velnio, nu-
sipirko jogurto ir dar kažko. Sėdžiu, tyliu, ner-
vinuosi. Mano nuotaika ir intonacijos jau ryš-
kiai keičiasi, ir vyras nesupranta, kas yra. Kol 
aš galiausiai tiesiai šviesiai pasakiau, kad me-
tinės gi mūsų, gėlių aš noriu! Girdžiu, jau au-
nasi batus ir lėks gėlių. Nežinau aš, iš kur jis 
vėlyvą vakarą Šiauliuose gėlių gavo, bet par-
vežė man gražiausių tulpių. Neįsivaizduojate, 
kokia aš buvau laiminga. Taigi štai, tada ir su-
pratau, jeigu moteris nori būti laiminga, ji turi 
aiškiai pasakyti vyrui, ko nori ir ko tikisi. Ir jis 
visada viską padarys. 
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Kartais ir 
Komplimentas gali 
būti melagingas, 
bet labai malonus

Aktoriai Inga Norkutė-Žvinienė ir jos vyras Aurimas kartu 
ne tik namuose. Jie abu dirba ir Šiaulių dramos teatre

Stasio Žumbio nuotr.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Dariaus Gražio nuotr.

Jei namie būčiau 
meda, vyras 
tikriausiai iš namų 
išvarytų
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Į išskirtinę komiško kriminalinio serialo 
„Bruto ir Neto“ pirmosios serijos per
žiūrą kūrėjai praėjusią savaitę pakvietė 
nemenką būrį garsių Lietuvos kino ir teat
ro aktorių bei pramogų pasaulio atstovų.  

Seriale „Bruto ir Neto“ pirmais smuikais 
grieš žinomi šalies aktoriai, tokie kaip Šarū-
nas Banevičius, Jonas Gricius, Darius Auže-
lis, Akvilina Ubartaitė ir kiti. Pagrindiniai se-
rialo herojai - du draugai Bruto (akt. J.Gricius) 
ir Neto (akt. Š.Banevičius) - paprasti bare 
dirbantys vyrukai, dėl savo naivumo, žioplu-
mo ir noro praturtėti atsitiktinai tampantys 
mafijos medžiojamais žmonėmis. Jiedu be di-
delių pastangų sugeba atsidurti netinkamu 
laiku netinkamoje vietoje, tad bus gausu itin 
komiškų situacijų. Komedija yra vienas su-

dėtingiausių žanrų, ypač norint, kad išties 
būtų juokinga. „Juk lietuvį lengviau pravirk-
dyti, nei prajuokinti“, - šypsosi Neto vaidme-
nį seriale atliekantis Š.Banevičius.

Pažįstantys šiuos du aktorius tvirtina: ir 
realybėje jie yra labai komiški, turintys puikų 
humoro jausmą. Tačiau filmuojant serialą ak-
toriai susikaupia. „Stengiamės kuo greičiau 
viską daryti, tačiau išsijungus kameroms juo-
kas skamba visur“, - šypsosi J.Gricius. 

„Bruto ir Neto“ juoko 
dozė kolegoms aktoriams

TV3 premjera žiūrovams turėtų patikti  

ne tik dėl humoro ir juokų, bet ir dėl nenuspėjamo 

siužeto. Serialas TV3 eteryje bus rodomas  

nuo rugpjūčio 31 dienos  

pirmadieniais-ketvirtadieniais 19.30 val.

Parengė Ringailė StulPinaitė
„Videometros“ viešųjų ryšių 
koordinatorė Justina Dirsė

Aktorė Evita Malaškevičiūtė

Aktorius Andrius Paulavičius  
ir Rasa Kačenauskaitė

Liudvika Meškauskaitė ir 
aktorius Darius Auželis
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Bruto personažą įkūnys 
aktorius Jonas Gricius... ...o Neto - Šarūnas Banevičius

Aktoriai Edita Zizaitė  
ir Jurgis Damaševičius

Aktorius Jonas Braškys

Aktorius Mindaugas Papinigis
Ruslano Kondratjevo nuotr.

Aktorės Akvilina Ubartaitė  
ir Justė Zinkevičiūtė
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„Praktikuodama jogą, kas kartą pasijusda-
vau vis geriau, tad Vilniuje aplankiau daugelį 
jogos studijų - neįtiko. O šią žiemą, keliaudama 
po Jungtines Amerikos Valstijas, pagaliau ra-
dau mokytoją ir visai neseniai išvažiavau 

pasimokyti jogos paslapčių pati. Dvidešimt vie-
na diena, dvylika valandų per parą, dvidešimt 
mokinių uždarame kambaryje. Visi šie skaičiai 
virto gausių žinių bagažu, organizacijos „Yoga 
Alliance“ sertifikatu rankose ir nuo šiol save 
galiu vadinti ne tik šokių, bet ir jogos moky-
toja“, - nauja patirtimi dalijosi Milana. Ji tikina, 
kad mokymų mėnuo buvo tarsi visas pusmetis, 

nes viskas vyko labai intensyviai. Žinios apie 
jogos filosofiją, kūno anatomiją, istoriją, jogos 
pozų analizės, praktiniai užsiėmimai buvo tar-
si kultūrinis šokas.

Paklausta, ar meilė jogai išstums į antrą 
planą meilę šokiams, M.Jašinskytė sako, kad 
abi šios veiklos susijusios su kūno intelektu, 
viena kitą papildo. „Sakyčiau, kad šokiams su-
radau draugę - jogą. Šokyje svarbus grožis ir to 
siekiama bet kokia kaina, kad ir ką tavo kūnas 
sako - skauda jam, pavargo ar ne. Joga subalan-
suoja mane. Ji atsargi, bet efektyvi, prikaustan-
ti praktikuojančio žmogaus dėmesį, padedanti 
susivokti, kas esu ir ko noriu. Jei reikėtų rink-
tis - šokis ar joga, rinkčiausi abu. Judesys - ma-
no gyvenimo dalis, tačiau dar nuostabiau atras-
ti nepatirtus dalykus“, - sakė Milana. 

Nors, daugelio manymu, jogos centras yra 
Indijoje, šokėja tikina, kad būtent JAV yra tikro-
ji pasaulinė jogos Meka. Tačiau Milanai buvo 
svarbu nepriklausyti jokiai jogos religinei bend-
ruomenei ar sektai, medituoti sau, o ne atsisu-
kus į guru paveikslėlį. Todėl būtent JAV jogos 
mokykla pasiūlė vakarietišką požiūrį į savęs 
tobulinimą, kur svarbiausia, kaip jautiesi tu pats. 
„Norėjau apčiuopiamų, aukščiausio lygio žinių 
apie jogos istoriją, anatomiją, technines pozų 
detales. Pasirinkau kiek sunkesnį kelią - išma-
nyti visas jogos kryptis, bet man tai patinka, 
nes mokysiuosi ir tobulėsiu visą gyvenimą. Na-
mie laukia 20 dar neperskaitytų iš Amerikos 
parsivežtų knygų. Tvirtai tikiu, kad meditacija 
yra kelias į laimę. Mokėjimas kalbėtis su savimi 
pačiu žmogų pakeičia iš pagrindų. Kai girdi, ką 
sako kūnas ir siela, kai jauti, ko jie nori, gali 
rinktis geriausią kelią laimės link. 

Dabar Milana po truputį grįžta ir į šokių 
pasaulį, dirba su poromis, kurių vestuvės nu-
matytos rudeniop, ruošiasi naujam šokių se-
zonui Vilniaus šokio akademijoje. 

Milana - 

Veidai

šviežiai iškepta 
jogos mokytoja

Parengė Ringailė StulPinaitė

Šokėja Milana JaŠinskytė (31), prieš keletą metų su sporto žurnalistu Mindaugu Rainiu 
laimėjusi tV3 projektą „Šok su manimi“, pirmą kartą meditaciją ir jogą išbandė dar prieš  
gerą dešimtmetį, susižavėjo ir vis kartkartėmis sugrįždavo pasimokyti jų paslapčių. Galiau-
siai, praėjusią vasarą lankantis indonezijoje, Milana suprato, kad joga - naujoji jos meilė.

Milana Jašinskytė įsitikino, jog pasaulinė jogos 

meka yra JAV, o ne Indija, kaip mano daugelis

Milanos Jašinskytės asmeninio albumo nuotr.
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 NUOMONĖ

Artėjant rudeniui į stalčių galima slėpti ne tik maudymosi kostiumėlius, bet ir įvairių dietų, vasarą padėjusių išlaikyti tobulas  
kūno formas, aprašus. „Laisvalaikis“ klausė dainininkės Rimos PetRAuskytės-mALAšičevės (34) ir televizijos laidų vedėjos 
ugnės gALAdAuskAitės (25), kokių dietų joms teko laikytis ir ar liko patenkintos jų rezultatais.

Dietomis pasidomiu, bet niekada jų nesilaikiau. Juokais 
sakau, kad vienintelė dieta, kurios aš laikausi, - „jei labai 
nori, tai reikia“. Visada valgau viską, kada noriu ir kiek 
noriu. Dar viena mano mėgstama frazė apie dietas - kad aš 
laikausi dviejų dietų, nes nuo vienos nepavalgau. Kartais 
pagalvoju, kad gal reikėtų išbandyti iškrovos dienas, bet ma-
no valgymo įpročiai nėra labai žalingi, todėl nejaučiu tam 
būtinybės. Nevalgau bulvių traškučių, neseniai atsisakiau ir 
gazuotų gėrimų, mano racione retai būna bulvės ar duona. 
Nemėgstu ir saldumynų. Mėgstu mėsą ir daržoves. O konk-
rečioms dietoms neturiu valios. Jei vieną dieną labai susto-
rėčiau, nieko nevalgyčiau ir susigrąžinčiau savo formas. Kar-
tais pagalvoju, kad norėčiau išbandyti skysčių dietą, bet, ma-
tyt, išprotėčiau, jei visą dieną reikėtų vien sultis gerti. Šian-
dien kiekvienas gali pasirinkti tinkamą dietą, juk informa-
cijos labai daug. Nemanau, kad dietoms yra skiriamas per 
didelis dėmesys. Be abejo, yra tokių nukrypimų, kai 15 metų 
mergaitės nieko nevalgo, nes nori būti labai liesos, bet to pa-
sitaiko bet kurioje srityje. Kita vertus, jei antsvoris yra labai 
didelis, o jį lydi kokie nors sveikatos sutrikimai, apie tai rei-
kėtų pasikonsultuoti su specialistu, o ne kliautis internetu.

Ugnė galadaUskaitė

Dietomis domiuosi tiek, kiek domisi jomis kiekviena moteris. Jei 
pastebiu, kad nebeįlendu į kokį nors savo mėgstamą drabužį, apri-
boju save. Mažiau valgau saldumynų, miltinių patiekalų, bet neturiu 
valios, kad keletą dienų maitinčiausi tik pagal kokią nors konkrečią 
dietą - valgyčiau vien grikius ar gerčiau vien skysčius. Kartais gal ir 
norėčiau, ypač prieš kokį nors renginį, bet ištveriu tik kokį pusdienį. 
Paskui grįžtu prie savo įprastos mitybos. Todėl reguliuoti svorį man 
daug lengviau ko nors atsisakant - pavyzdžiui, vietoj pyragaičio su-
valgau kokį nors vaisių. Neturiu jėgų ir iškrovos dienoms, man pra-
deda svaigti galva, dingsta nuotaika, tampu nervinga. Pavalgau ir 
jaučiuosi geriau. Jei esu alkana, negaliu normaliai dirbti. Apskritai 
manau, kad šiais laikais yra skiriamas per didelis dėmesys įvairioms 
dietoms. Turiu pažįstamų jaunų mergaičių, į kurių drabužius net 
rankos neįkiščiau, o jos vis dar sako, kad yra storos, ir stengiasi ne-
valgyti. Rodo iššokusius kaulus ir skundžiasi, koks didelis yra jų 
pilvas. Pati turiu mažą dukrytę. Kartą vienas pažįstamas, neturėda-
mas jokių piktų ketinimų, paėmė ją ant rankų ir pasakė: „O tu tokia 
pavalgiusi, pasunkėjusi.“ Pasakiau, kad daugiau prie mano vaiko 
šitaip nekalbėtų. Laimė nuo kūno svorio nepriklauso ir nenoriu, kad 
mano vaikas galvotų, jog bus laimingas tik tada, jei bus lieknas. Be 
abejo, žiūriu, ką valgome, pati prie jos bandau valgyti kuo sveikesnį 
maistą, bet visko būna, kartais leidžiame sau ir į greitojo maisto 
restoraną užsukti, bet viską darome saikingai.

Rima PetRaUskytė-malašičevė

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Apie dietas...Ką manai?
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Daug sudėtingų, judančių, per koncertą 
kintančių konstrukcijų, futuristinis žiedas, 
atitrūkęs nuo žemės ir sukuriantis iliuziją, 
kad scena ne stovi, o kybo ore. Tokį bemaž 
100 tūkst. eurų vertės scenografinį stebuklą 
dainininkės DžorDanos BuTkuTės (46) 
gerbėjai pamatys spalio 17 dieną  
išskirtiniame koncerte „aš - karalienė!“ 
kauno „žalgirio“ arenoje.

Dž.Butkutė - vienintelė Lietuvos atlikėja 
moteris, surenkanti pilnutėles arenas didžiau-
siuose šalies miestuose. Jos koncertinis turas 
„Nesudeginta ant laužo“ buvo pribloškiantis 
ir dekoracijomis. Įspūdingos dekoracijos ren-
giamos ir dabartiniam turui.

„Per koncertinį turą „Nesudeginta ant lau-
žo“ per arenas važiavome su penkiais vilkikais 
ir daugybe autobusų, o dabar, ko gero, imsime 
dešimt vilkikų, - sako Džordanos turo prodiu-
seris Elegijus Strasevičius. - Scena bus tokia, 
kurios neišsinuomosi, nes tokių scenų tiesiog 
nėra, jų niekas negamina. Gali išsinuomoti 
garsą ir šviesą, visa kita - labai brangu. Preli-
minariais skaičiavimais, Džordanos koncerto 
scena kainuos apie 100 tūkst. eurų.“

Scenografas Aurimas Vosylius taip pat ne-
pamena, kad Lietuvoje būtų naudota panašaus 
lygio scena. „Bent jau tokiais masteliais - tik-
rai ne. Tai bus futuristinė scena, kuri neturi 
scenos pagrindo - kvadrato, užtat turi formą - 
žiedą. Scena bus kaip skulptūra. Mes du mė-
nesius kariavome, kad pasiektume sprendi-
mus, kuriuos būtų įmanoma technologiškai 
įgyvendinti. Jei kalbėtume skaičiais, vien me-
talo konstrukcijų naudosime apie 4,5 kilomet-
ro, - pasakoja A.Vosylius. - Žaisime formomis, 
kurios judės, skraidys, sukinėsis. Taip pat ir 
visa scena bus kintanti: kadangi darome ne 
dėžę, o struktūrą, ji švies, keisis, iš skirtingų 
arenos tribūnų atrodys vis kitaip. Žmonės, 
kurie dirbs su šviesos patrankomis, bus pa-
kabinti ore, kiekvienas apšvietėjas bus kaip 
aktorius scenoje. O šviesų efektų bus „pri-
kišta“ ypač daug.“

Dž.Butkutės koncertui „Aš - 
KArAlienė!“ - karališka scena

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Prieš paskutinę rungtį nuo lyde-
rės iš Prancūzijos Laura buvo atsili-
kusi 59 sekundėmis. Tačiau tai tik dar 
kartą įrodė, kad savo stipriausioje - 
kombinuotoje - rungtyje L.Asadaus-
kaitė neturi lygių. Londono olimpinių 
žaidynių čempionė finale sekmadienį 
surinko 1371 tašką. Ji po trijų rungčių 
buvo 11-a. L.Asadauskaitė fechtavimo 

rungtyje buvo aštunta, plaukime -  
20-a, jojime - ketvirta, o bėgimo ir 
šaudymo varžybose - pirma.

L.Asadauskaitė Europos čempio-
nato auksą iškovojo ketvirtąjį kartą. 
2008 metų pirmenybėse Maskvoje ji 
triumfavo komandų ir estafetės var-
žybose, o 2012 metais - individualio-
se varžybose.

Laura Asadauskaitė parvežė auksą
Lietuvos penkiakovininkė Laura asaDauskaiTė (31) iš Bate (Didžioji Britanija) 

vykusio Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionato grįžo su aukso medaliu.
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Televizijos laidų ir renginių vedėjas 
Giedrius Leškevičius (34) dažnai 
koncertuoja su savo grupe „Joke“ ir 
skraido oro balionu. Tačiau tai dar ne 
viskas, jis jau beveik 20 metų užsiima 
dar viena veikla. „Laisvalaikis“  
pateikia 10 faktų, kurių galbūt dar 
nežinojote apie Giedrių.
n Giedrius nuo vaikystės norėjo skrai-
dyti ir tikrai žinojo, kad skraidys, tik ne-
žinojo kuo. Dabar jis skraido oro balionais.
n Aktorius Audrius Bružas yra geras 
Giedriaus bičiulis, tad jei kada būtų ku-
riamas filmas apie Giedrių, savo perso-
nažo vaidmenį patikėtų jam.
n Paskutinė Giedriaus skaityta knyga - 
Džono Tolkino (John Tolkien) „Hobitas“.
n Jeigu būtų galima gyvenimą nugyven-
ti iš naujo, G.Leškevičius greičiausiai nie-
ko nekeistų, nes gerus dalykus visuomet 
norisi pakartoti, o iš prastų mokomasi.
n Mokykloje Giedrius turėjo pravardę - 
Kamštis. „Net nežinau kodėl. Matyt, ki-
šausi visur, kur reikia ir kur nereikia“, - 
juokėsi Giedrius.
n Giedrius žino, ką reiškia nenusisekęs 
pasimatymas. Vaikystėje, susirašinėda-
mas rašteliais, patikusią mergaitę jis pa-
kvietė į pasimatymą, bet ji nepasirodė.
n G.Leškevičius laisvai kalba rusiškai, 
angliškai, kiek ilgiau pamąstyti tenka kal-
bant prancūziškai ir šiek tiek supranta 
ispanų kalbą. 
n Gyvenime Giedrius nesupranta dviejų 
dalykų - moterų ir meno. „Sakoma, kad 
moteris suprasti galima dviem būdais, tik 
niekas jų nežino. Taip pat nesuprantu, 
kam ir kodėl kaip nors reikia suprasti me-
ną. Man tam tikra meno forma gali būti 
graži arba ne“, - pasakojo Giedrius.  
n Giedrius ne tik veda televizijos laidas, 
renginius, koncertuoja su grupe „Joke“ 
ir skraido oro balionu. Be viso to, jau nuo 
1994 metų jis didžėjauja.
n Mokykloje Giedriui itin patiko fizikos, 
astronomijos ir darbų pamokos, mat tai 
jam dėstė tėtis. O mama dėstė matema-
tiką, tik kažkodėl šiam dalykui Giedrius 
didelės nostalgijos nejaučia, nors ir buvo 
ne vienos olimpiados prizininkas.

Veidai

10 faktų, 
kurių nežinojote apie 
Giedrių Leškevičių

Parengė Ringailė StulPinaitė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Dainininkė ir Vairuojančių moterų asocia
cijos narė IngrIDa KazlausKaItė (31) 
sako, jog be rankinių ir batelių ji dar jaučia 
silpnybę ir gražiems automobiliams.  
Ingrida sako, kad kol neturi vaikų, pirme
nybę teikia nedideliems automobiliams, o 
panašūs į kioskus jos akies visai netraukia. 
Dainininkė „laisvalaikiui“ atskleidė, ką 
visuomet galima rasti jos automobilyje ir 
kas ją labiausiai nervina kelyje.
Ringailė Stulpinaitė

- Kokie automobiliai jums patinka la-
biausiai? 

- Automobiliai yra mano aistra, tad natū-
ralu, kad mano svajonė būtų turėti ne vieną 
automobilį, o net kelis, skirtingų modelių, 
charakterių, tinkančius įvairioms progoms ir 
pasivažinėjimams. Jau daug metų esu ištikima 
BMW markės automobilių gerbėja. Ypatingai 
patinka BMW X6 modeliai, be galo gražūs. 
Taip pat labai patinka „Audi TT“, „Mercedes- 
Benz“ automobiliai, įvairių markių sportiniai 
automobiliai. Labai myliu savo vabaliuką, ku-
rį gatvėje pamatę žmonės nusišypso. Nesu 
gerbėja tų vadinamųjų kioskų - šeimyninių 
didelių džipų. Man gražiausi moteriškų for-
mų, aptakių linijų automobiliai.

- Ką manote apie stereotipą, kad tam 
tikrų markių automobilius vairuoja įžūlūs 
vairuotojai, kuriems neva viskas galima?

- Ir visai man nesvarbu, kad daugelis ste-
reotipiškai mano, jog vairuojantys šios mar-
kės automobilius yra kokie nors susireikšmi-
nę ar išsišokėliai. Tai juk priklauso ne nuo 
markės, o nuo vairuotojo.

- Ar domitės automobilių naujieno-
mis, modeliais?

- Visuomet domiuosi ir seku naujienas. 
Neseniai teko išbandyti kelis naujus automo-
bilius, tarp jų ir elektromobilį. Tiesiog aš esu 
iš tų moterų, kurios jaučia silpnybę ne tik 
rankinėms ar bateliams, bet ir automobiliams. 

- Priklausote vairuojančių moterų aso-
ciacijai, ar greitis jums nesvetimas dalykas?

- Gyvenime greitis man patinka, negaliu 
pakęsti laukimo ar flegmatiškumo. Bet greita 
reakcija ir orientacija  kelyje privaloma, o grei-
tis gali tapti priešu, jei vairuotojas juo mėgau-

jasi be saiko ir proto. Greičiu, manevringu vai-
ravimu, ekstremaliais pojūčiais geriau mėgau-
tis vairuojant kartodrome, ralio trasoje ar ki-
toje tam skirtoje vietoje, bet tik ne kelyje. 
Miesto gatvės nėra lenktynių trasa.

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Spjaunu per petį, bet manau, kad turiu 
gerą angelą sargą, kuris mane saugo nuo ke-
lyje tykančių pavojų. Vairuotojas turi būti bu-
drus nuo pat tos sekundės, kai užveda variklį, 
iki tol, kol atvažiuoja, jį užgesina ir išlipa iš 
mašinos. Ekstremaliausia pasitaikiusi situaci-
ja buvo tuomet, kai į kelią netikėtai išlėkė stir-
na. Viskas baigėsi gerai, gyvūnas nenukentėjo, 
aš taip pat, bet baimės buvo daug. Pamenu, tą 
akimirką labiausiai išsigandau to, kad negaliu 
nuspėti gyvūno elgesio ir nežinau, ar ta stirna 
dar labiau mesis į kelią, ar grįš į mišką.

- Kas kelyje jus labiausiai veda iš kant-
rybės?

- Ypač nervina studijuoti į didmiesčius at-
vykę jaunieji kelių „ereliai“, kurie mėgsta 
miesto gatvėmis ne tik lakstyti techniškai ne-
tvarkingais automobiliais, bet dar ir sveikam 
protui nesuvokiamu greičiu ir be atsakomybės 
jausmo  lekia per perėją ir net nežiūri, kad ten 
eina motina su vaikais. Ypatingai rizikinga si-
tuacija, kada sustojus vienam vairuotojui pra-
leisti pėsčiuosius, kitas automobilis lekia net 
nepristabdydamas, esu mačiusi tokių jaunų 
kelių chuliganų net šiurpą keliančių ekstrema-
lių situacijų. Pavojų  patys sau kelia ir  su au-
sinukais vaikštantys ir garsiai muzikos besi-
klausantys pėstieji, jie tikrai situacijos nepa-
lengvina: nei girdi, nei mato, kas vyksta aplin-
kui, ir drąsiai eina į važiuojamąją kelio dalį. 

Tačiau yra ir pozityvioji pusė, yra ir labai 
kultūringų vairuotojų. Vairuodama  moteriš-
ką automobilį,  pastebiu, kad pamatę vyrai, 
jog už vairo - moteris, tikrai elgiasi galantiš-
kai, pagelbėja parkuojantis, užleidžia. 

- Kokius išskirtumėte pagrindinius 
vyrų ir moterų vairavimo skirtumus?

- Moterys yra atsargesnės ir geriau va-
žiuos lėčiau nei reikia, bet atsargiai, jos kant-

IngrIda KazlausKaItė 
dievina moteriškų formų automobilius

l Šiuo metu vairuoja: „Volkswagen New Beetle“ 
l Svajonių automobilis: jų daug ir visi skirtingi
l Vairavimo stažas: nuo 18 metų
l Dažniausias prietaras: nesu prietaringa, 
žinau, kad juoda katė, perbėgusi kelią, man visada neša laimę ir sėkmę
l Gražiausia automobilio spalva: dabar tam-siai mėlyna ir balta arba juoda

Dosjė
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Ratai

resnės. Vyrai drąsesni, važiuoja agresyviau. 
Pastebėjau, kad vyrai dažniau nei moterys 
renkasi vardinius, kuo nors išsiskiriančius 
automobilio numerius. Galbūt dėl to, kad ma-
šina yra jų žaisliukas. Manau, moterys tokios 
silpnybės neturi. Moterys prie šviesoforo da-
žosi lūpas, o vyrai krapšto nosį ir galvoja, kad 
jų niekas nemato. (Šypsosi.) Niekaip nesu-
prantu, kodėl jie taip elgiasi. 

- Ką visuomet rastume jūsų automo-
bilyje?

- Visada rasite šokolado ir ko nors atsi-
gerti (vandens, mano mėgstamų sulčių), bent 
keletą akinių nuo saulės, kvepalų, batelių, 
antklodę, pagalvėlę, dantų šepetuką, lagami-
ną su drabužiais ir mini kosmetinę. Žodžiu, 
aš galėčiau kokiai savaitei leistis į neplanuo-
tą kelionę ir tikrai turėčiau kuo apsirengti. 

- Ar automobilis yra vienintelė mėgs-
tama transporto priemonė?

- Automobilis - mėgstamiausia, nes dau-
geliu atvejų be jo išsiversti tiesiog neįmanoma. 
Būna tokių savaičių, kad vien Lietuvoje pir-
myn atgal nuvažiuoju pusantro tūkstančio ki-
lometrų. Kartais beveik gyvenu automobilyje. 
O kai tik yra laiko ir galimybių, labai mėgstu 

važinėtis dviračiu, turiu ilgąją riedlentę. O kur 
dar keturračiai ir sniegomobiliai! 

- Kaip leidžiate laiką automobilių 
spūstyse?

Valgau, nes juk visada turiu šokolado. 
(Juokiasi.) O jeigu rimtai, tvarkau darbinius 
reikalus, mokausi dainas naujas. Stengiuosi 
tą laiką išnaudoti kaip įmanoma produktyviau. 

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Kelias iš Smiltynės link Jūrų muziejaus 

ir Delfinariumo. Tą kelią pamilau, kai dalyva-
vau projekte „Delfinai ir žvaigždės“ ir kelis 
mėnesius tekdavo riedėti tuo keliu. Jis toks 
neįprastas, gražus, tarsi iš kokio filmo. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdama naują automobilį?

- Norėčiau, kad būtų gražios spalvos, eko-
nomiškas, manevringas, odiniu salonu ir labai 
komfortiškas. Būtų smagu, kad automobilis 
būtų kabrioleto tipo ar bent jau turėtų stoglan-
gį, nes dievinu važiavimą, kai pučia vėjelis, 
matau saulę ir galiu garsiai klausytis muzikos. 
Kol vaikų neturiu, man tinka ir visai nedidelis 
automobilis, nėra čia ko baldų pervežinėti.

- Kuriozas, susijęs su vairavimu?
- Pamenu, kažkada išėjusi iš prekybos 

centro taip užsikalbėjau telefonu, kad ban-
džiau atsirakinti svetimą automobilį. Gerai, 
kad laiku ir gana greit susivokiau, ką darau. 
Nors iš šalies visa tai turėjo labai įdomiai at-
rodyti, kai tiesiog perėjau prie savojo ir išva-
žiavau. Taip ir būna pleputėms moterims, 
žiūrėk jau ir sėdi pas svetimą vyrą automo-
bilyje. Skandalas! 

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

- Žinoma, kad turiu. Visuomet vežiojuosi 
kelis šventintus Šv. Kristoforo pakabučius ir 
magnetuką, kad mane  ir mano automobilį 
kelyje saugotų nuo nelaimių.

Ingrida Kazlauskaitė sako, jog laiką 
automobilių spūstyse leisti kur kas lengviau, 
kai mašinoje yra šokolado ir atsigerti 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Liūdna žinia „One Direction“ gerbėjams - 
kitais metais grupė išsiskirs pirmąjį kartą nuo 
savo karjeros pradžios muzikiniame projekte 
„The X Factor“ 2010 metais.

„The Sun“ dienraštis praneša, kad garsios 
britų grupės nariai patrauks skirtingais keliais 
kovą, kai bus išleistas penktasis jų studijinis 

albumas. Skelbiama, kad grupės nariai nori 
daugiau laiko skirti savo solinėms karjeroms, 
nors ši informacija dar nėra patvirtinta.

Grupės atstovai nepanoro pakomentuoti 
situacijos spaudai. Neįvardytas šaltinis dien-
raščiui „The Sun“ sakė: „Vaikinai kartu išbu-
vo penkerius metus. Jų grupei tai - didelis 

pasiekimas. Jie nusipelnė bent metus padir-
bėti individualiai. Tai nėra išsiskyrimas, jie 
vėliau vėl dirbs kartu“.

„One DirectiOn“ Merginų numylėtiniai „One 
Direction“ pelnė ne vieną 
prestižinį apdovanojimą

EPA-Eltos nuotr.

Pradžiugino 
gerbėjus
JAV atlikėja ir aktorė 
Demi LoVAto (Demi 
Lovato, 23) pradžiugino 
savo gerbėjus Sidnėju-
je (Australija) - pristatė 
naujausią singlą „Cool 
For the Summer“ iš savo 
naujojo netrukus pasiro-
dysiančio albumo. 

Paskutinis grupės koncertas įvyks Šefilde (Anglija), 

„Motorpoit“ arenoje, spalio 31 d.

ŽvaigŽdės

vaikinai nusprendė išsiskirstyti
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ŽvaigŽdės

„Oskaro“ laureatė Dženifer Lorens 
(Jennifer Lawrence, 25) yra daugiausiai 
uždirbanti pasaulio aktorė. Ir filmai, ir 
bend radarbiavimas su „Dior“ mados na-
mais „Bado žaidynių“ žvaigždei pernai už-
dirbo 52 mln. dolerių (47 mln. eurų), skel-
bia „Forbes“. „Oskaro“ laureatė Dž.Lorens 
gerokai aplenkė antroje vietoje likusią 
Skarlet Johanson (Scarlett Johansson, 30), 
kurios pajamos siekė 35,5 mln. dolerių.

„Forbes“ sąraše yra iš viso keturios 
aktorės, kurios, neatskaičius mokesčių, 
uždirbo daugiau kaip 20 mln. dolerių. Be 
dviejų jau minėtų aktorių, dar yra komikė 
Melisa Makarti (Melissa McCarthy, 44) su 
23 mln. ir kinė Fan Bingbing (Fan Bing-
bing, 33) su 21 mln. Pastaroji yra vienin-
telė tarp 18 geriausiai apmokamų pasaulio 
aktorių, kilusių ne iš JAV. Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

     Dženifer Lorens (Jennifer Lawrence) - 

52 mln. JAV dolerių

     skarLet Johanson (Scarlett 

Johansson) - 35,5 mln.

     MeLisa Makarti (Melissa McCarthy) - 

23 mln.

     fan BingBing (Fan Bingbing) - 21 mln.

     Dženifer eniston (Jennifer Aniston) - 

16,5 mln.

6. DžuLiJa roBerts (Julia Roberts) - 

16 mln.

7. anDžeLina DžoLi (Angelina Jolie) - 15 mln.

8. rys Viterspun (Reese Witherspoon) - 

15 mln.

9. en hataVeJ (Anne Hathaway) - 12 mln.

10. kristen stiuart (Kristen Stewart) - 

12 mln.

Geriausiai apmokamų  

aktorių dešimtukas

Dž.Lorens - daugiausiai 
uždirbanti pasaulio aktorė
Nors svetimus pinigus, sakoma, skaičiuoti nepadoru, garsenybių uždarbiai  
kasmet suskaičiuojami. Tą neseniai padarė JAV verslo žurnalas „Forbes“.

EPA-Eltos nuotr.
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StiliuS

Dainininkė Keiti 
Peri (Katy Perry, 30)

Prestižinės apdovano-
jimų ceremonijos neretai 
tampa puikia proga žino-
moms moterims sužibėti 
nauju įvaizdžiu. Praėjusių 
metų gruodį Keiti ant rau-
donojo „Grammy“ apdo-
vanojimų kilimo žengė 
tamsiai rudą plaukų spalvą 
pakeitusi į violetinę. Ma-
tyt, toks pokytis jai pati-
ko - nuo tada ji nuolat kei-
tė plaukų spalvas. Žinoma, 
rinkosi madingiausius šį 
sezoną - egzotiškus ats-
palvius.

Atlikėja NiKi MiNAž 
(Nicki Minaj, 32)

Ši repo žvaigždė garsėja drąsiais 
eksperimentais. Tiesa, tamsiaplaukė la-
bai didžiavosi savo natūraliais plaukais 
ir tik po ilgų svarstymų visai neseniai 
tapo blondine. Jos išskirtinio stiliaus pa-
slaptis - perukai. Ekstravagantiški, ryš-
kūs ar net margaspalviai perukai, kuriais 
ji puošiasi įvairiuose renginiuose, atitin-
ka šiemet vyraujančias plaukų madas.

Karščiausios šio sezono plaukų dažymo 
mados išsiskiria egzotika ir netradiciškais 
plaukų dažymo sprendimais. Be įprastų, 
šiemet madingų rudų ir šviesių atspalvių, 
karščiausia sezono tendencija – pasteliniai 
(mėtų žalsva, melsva, rausva) ir ryškūs 
(mėlyna, žalia, oranžinė) egzotiški atspal-
viai bei purpurinės (nuo alyvinės iki levan-
dų) spalvos. Madinga tiek ryški, tiek išblu-
kusią primenanti spalva. Kadangi plaukų 
stilistai siūlo drąsiai eksperimentuoti su 
plaukų spalva, visai nesvarbu, kokį dažymo 
būdą pasirinksite - ar sruogeles, ar „om-
bre“, ar visus plaukus nusidažysite egzo-
tiška spalva. Maža to, renkantis sruogeles 
ar „ombre“ dažymą, plaukus galima nuspal-
vinti ne viena ryškia spalva. Įkvėpimo ga-
lima semtis iš žinomiausių pasaulio mote-
rų - jų stilistai žino, kaip nudažyti plaukai 
šiuo metu madingiausi. 
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Dainininkė LADy 
GAGA (29)

Šios ekstravagantiš-
kos asmenybės vizitinė 
kortelė - drastiški ekspe-
rimentai bei kaskart be-
sikeičiančios šukuosenos. 
Nors kurį laiką ji buvo 
platininė blondinė, puoš-
tis spalvingais perukais 
pradėjo dar prieš penketą 
metų. Šiemet jos įvaizdis 
atitiko madų tendencijas, 
tad spalvotai nusidažiusių 
garsenybių apsuptyje ji 
neatrodė tokia jau išskir-
tinė ar stebinanti.

Karščiausia sezono  tendencija - spalvos

StiliuS

Dainininkė Keša (Kesha, 28)

Ekstravagantiškoji atlikėja - dar viena 

garsenybė, neatsispyrusi spalvotų plaukų 

madai. Nuo praėjusių metų ji išbandė dau-

gybę skirtingų įvaizdžių ir savo plaukus 

buvo nusidažiusi skirtingomis spalvomis: 

nuo ryškiai žalsvos iki pastelinės žydros. 

Reperė LiL 
MaMa (25)

Nors ją įprasta 
matyti apsirengus 
laisvais hiphopo 
stiliaus drabužiais, 
ant Raudonojo ki-
limo ji sugeba atro-
dyti elegantiškai. 
Tiesa, maištingą 
reperės sielą iš-
duoda žalia plaukų 
spalva. Panašu, jog 
šis įvaizdis nebuvo 
trumpalaikis eks-
perimentas - ji jau 
kurį laiką laviruoja 
tarp ryškiai žalios 
ir žalsvai melsvos 
plaukų spalvos.

Modelis ir repo atlikėja igi 
azeiLja (iggy azalea, 25)

Šviesiaplaukė australė, panašu, ne 
tokia ryžtinga ir drąsi kaip scenos kole-
gės, tačiau ir ji nelieka abejinga mados 
vėjams. Vietoj to, kad drastiškai nusida-
žytų savo ilgus ir šviesius plaukus, ji pa-
spalvino tik galiukus. Stilingas „ombre“ 
leido jai neatsilikti nuo mados, o įprastai 
šukuosenai suteikė originalumo. 

aktorė bei atlikėja DžiuLjetė 

Luis (juliette Lewis, 42)

Džiuljetės gerbėjams ne naujiena, kad 

jų numylėtinė mėgsta drąsų įvaizdį, tad 

vargu ar jie labai nustebo išvydę aktorę 

mėlynais plaukais. Tiesa, ne vyraujančios 

tendencijos lėmė tokį jos stiliaus spren-

dimą - pirmą kartą mėlynais plaukais ji 

pasirodė dar 2010 m. filmo „Nepageidau-

jami genai“ („The Switch“) premjeroje.

Dainininkė KeLi 
OsbuRn (Kellly 
Osbourne, 30)

Nieko nestebina ir 
šios pašėlusios mo-
ters pokyčiai. Jai pa-
tinka žaisti ir kirpi-
mais, ir spalvomis. 
Šiam sezonui pasirin-
kusi pastelinę violeti-
nę ji spalvos nekeitė, 
bet stengėsi stebinti 
vis įmantresniais kir-
pimais.
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Parengė Eimantė  
Juršėnaitė
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Karščiausia sezono  tendencija - spalvos
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

vidinio grožio  
paslaptis

SPA SHANTI centrų Vilniuje ir Kaune 
vadovė Justina Ližaitienė džiaugėsi, kad 
paro doje „Grožis 2015“ „SPA Shanti“ daly-
vaus jau antrą kartą. „Pirmą kartą rengėme 
seminarą apie vidinį grožį „Tu sveika, graži, 
laiminga“. Į jį susirinko pilnutėlė salė. Todėl 
parodos vadovė Vitalija Mockevičiūtė šiemet 
mus pakvietė kaip partnerius, kad suorga-
nizuotume visą konferenciją. Džiaugiamės, 
kad šalia paskaitų apie išorinį grožį, naujau-
sias mados tendencijas, plaukų priežiūrą ir 
kosmetiką mums patikėti seminarai apie mo-
ters vidinį pasaulį, jos savybes, emocijas, 
dvasios stiprinimą ir lūkesčius“, - pasakojo 
J.Ližaitienė.

Paskaitas skaitys įvairių sričių specialis-
tai. „Mūsų centras yra orientuotas į holistinį 
gyvenimo būdą, kur į žmogų žiūrima kaip į 
visumą - svarbu ir protas, ir kūnas, ir siela. 
Kadangi mūsų centras gyvuoja jau daugybę 
metų, turime daug draugų, kurie lygiai taip 
pat orientuojasi į vidinį pasaulį. Jie mielai su-
tiko pasidalyti žiniomis su parodos lankyto-
jais“, - sakė SPA SHANTI centro Kaune va-
dovė. Iš viso seminarus rengs apie dešimt 
lektorių, kurie keisis kas valandą ir kalbės 
skirtingomis temomis.

ir kūnui, ir sielai

SPA SHANTI parodos lankytojams žada 
ir daugiau malonių staigmenų. „Prie mūsų 
stendo bus daromi nemokami kaklo, pečių, 
galvos masažai. Bus teikiamos nemokamos 
konsultacijos - žmogaus prigimties tipo (do-
šos) testai, lankytojai galės įsigyti aliejų, svei-
katinančių arbatų, higienos priemonių, smil-
kalų. Norintiesiems parodysime trumpą sa-
vimasažo pamokėlę. Be to, kiekvienas lekto-
rius turės savo jaukią erdvę, kur konsultuos 
asmeniškai. Ramioje atmosferoje lankytojai 
atsipūsti galės prie puodelio arbatos ir užkan-
džių“, - pasakojo SPA SHANTI vadovė J.Li-
žaitienė.

Moteris į parodą atlydėję vyrai čia taip pat 
neturėtų nuobodžiauti. „Kai kalbame apie vidinį 
grožį, visos taisyklės tinka ir vyrams. Puoselė-
ti savo dvasią, pažinti save, sąmoningėti - kiek-
vienos sielos priedermė“, - šypsojosi J.Ližaitie-
nė. Vis dėlto ji akcentavo, kad didžiausias dė-
mesys bus skirtas moterims. „Norime, kad vi-
suomenė suvoktų, jog moteris nėra silpnoji lytis. 
Savo vidiniame pasaulyje ji turi labai daug galių. 
Būtent jas ir norime padėti atskleisti. Net ir 
parodos šūkis yra „(At)skleisk savo grožį“. Į tai 
ir bus orientuojamasi - kaip aklai nesekti visuo-
menės sudarytais išoriniais standartais, neban-
dyti išduoti savęs, o stengtis atskleisti tai, kas 
yra mūsų viduje“, - pasakojo SPA SHANTI cen-
tro Kaune vadovė J.Ližaitienė.

Kaip (at)skleisti savo vidinį grožį?

Šiandien, kai vis dažniau akcentuojamas 
išorinis kūno grožis, naujausios mados 
tendencijos ir standartus atitinkančios 
kūno formos, indiško masažo ir ajurvedos 
centras SPA SHANTI kviečia atsisukti į savo 
vidinį pasaulį. Kasmetėje jau vienuolik-
tus metus iš eilės spalio 9-11 d. Klaipė-
doje vyksiančioje tarptautinėje grožio ir 
stiliaus parodoje „Grožis 2015“ ajurvedos 
centras organizuoja konferenciją, kurioje 
skirtingų sričių specialistai dalysis savo 
žiniomis, kaip kurti, puoselėti ir skleisti 
savo vidinį grožį.

Parodoje bus galima įsigyti įvairių  
aliejų ir kitų higienos priemonių

SPA SHANTI nuotr.
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Kaip (at)skleisti savo vidinį grožį?

Pagrindiniai  
konferencijos lektoriai

l Darius Rutkys papasakos apie 
transcendentinę meditaciją. Kaip ji vei-
kia žmones, parodys, kokie fiziologiniai 
pokyčiai vyksta per meditaciją.

l Reda Budvilaitienė iš „Reda 
design“ kitu kampu pažvelgs į moters 
išorinį grožį, patars, kaip netapti mados 
auka. Reda labiau akcentuoja ilgalaikį 
vartojimą, ilgalaikio savo stiliaus paieš-
ką, o ne trumpalaikę madą.

l Rasa Buslavičienė - „Žolynų na-
mų“ vadovė - mokys moteris pasinaudoti 
gamtos galiomis. Kaip panaudoti tai, ką 
dažniausiai palaikome piktžolėmis? Ji pa-
mokins, ką dėti į duoną, ką pilti į vonią, 
iš ko pasidaryti įvairius kompresus.

l Artūras Dabkevičius kalbės 
apie auros diagnostiką. Lankytojai galės 
nusiskenuoti savo aurą.

l Dailininkė Danutė Rimkuvienė 
atskleis mandalų ir spalvų terapijos naudą.

l Justina Vasilevičiūtė - koučin-
go (ugdomojo vadovavimo) specialistė. 
Bendravimas su ja - savaiminis koučin-
go mokymasis.

KAS? Tarptautinė grožio ir stiliaus in-
dustrijos paroda „Grožis 2015“ ir vidi-
nio grožio puoselėjimo konferencija.
KUR? „ŠVYTURIO ARENA“, Klaipėda.
KADA? 2015 m. spalio 9-11 d.

PaGRiNDiNĖ iNFORMaCiJa

SPA SHANTI centrų Vilniuje ir 
Kaune vadovė Justina Ližaitienė

Stasio Žumbio nuotr.

Pavargusieji galės 
pasimėgauti indišku masažu
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Sveika gyvenSena

Ringailė Stulpinaitė

kas yra Omega 3 ir 6 riebalų rūgštys?

Tai yra dvi organizmui itin naudingos ir 
reikalingos polinesočiosios riebalų ir linolo 
rūgštys, kurių, deja, pats mūsų organizmas 
pasigaminti negali. Ir kadangi šios rūgštys 
yra nepakeičiamos daugumai organizme 
vykstančių procesų, stiprinant imunitetą ir 
panašiai, jų būtinai reikia gauti su maistu. 

Nauda organizmui

Šios riebalų rūgštys yra susijusios su krau-
jo riebalais. Tarkime, padidėjęs cholesterolio 
kiekis nusėda mūsų kraujagyslėse. O kai orga-

nizmas gauna pakankamai Omega 3 ir 6 riebalų 
rūgščių, šios mažina blogojo cholesterolio kiekį 
kraujyje. Be to, Omega rūgštys tinkamai veikia 
ir kraujo klampumą, skystumą, slopina kraujo 
krešėjimą. Nes jeigu žmogaus kraujas per grei-
tai kreša, šių rūgščių vartojimas yra puiki pre-
vencinė priemonė nuo visokių krešulių, trombų, 
venų varikozės, mažina kraujospūdį. Taip pat 
Omega 3 ir 6 rūgštys yra labai naudingos stab-
dant senėjimo procesus, skatina audinių, odos 
ląstelių atsinaujinimą, didina odos ir kraujagys-
lių elastingumą. Pastebėta, kad šių rūgščių var-
tojimas teigiamai veikia ir nervų sistemą. Ir nors 
nėra atlikta tokių tyrimų, bet dažnai manoma, 
kad šios rūgštys susijusios ir su atminties geri-
nimu. Be abejonės, Omega 3 susijusi ir su imu-
niteto stiprinimu. 

Kad maistas būtų  vaistas
Viena iš kalbų, kurias turėtume mokėti ir suprasti, - mūsų organizmo kalba. Skamba keistai, 
tačiau esant kokių nors medžiagų ar vitaminų trūkumui organizmas pats mums siunčia signa-
lus, kuriuos mokėdami skaityti gyventume kur kas sveikiau. Kodėl mums naudingos ir reika-
lingos Omega 3 ir 6 riebalų rūgštys, „Laisvalaikiui“ pasakojo dietologė EgLė ŠinKEVičiūtė. 

Dietologė Eglė Šinkevičiūtė
irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Organizmo signalai, pranešantys 
apie Omega 3 ir 6 trūkumą

Apie šių rūgščių trūkumą organizmas pra-
neša pats: pradeda slinkti plaukai, lūžinėja 
nagai, padidėja nervinė įtampa, atsiranda gal-
vos svaigimas, atminties sutrikimų, šalčio 
krėtimas, odos šerpetojimas, kulnų skerdėji-
mas. Dėl nepakankamo rūgščių kiekio suma-
žėja kraujagyslių elastingumas, tad vos stip
riau suėmus ranką ar susitrenkus lieka mė-
lynė. Kitaip sakant, per lengvai įtrūksta krau-
jagyslių sienelės ir išsilieja kraujas. Vienas iš 
ženklų  susilpnėjęs imunitetas. Riebalai yra 
labai susiję su laimės hormonu ir kokybišku, 
ramiu miegu. 

Kur ieškoti Omega 3 ir 6?

Omega 3 riebalų rūgščių organizmas gali 
pasisavinti iš kelių šaltinių: augalinio maisto, 
jūros gėrybių arba žuvų. Daugiausiai Omega 
3 turintys augaliniai produktai yra linų sėme-
nys, rapsai, graikiniai ir kiti riešutai, kviečių 
gemalai, sojų aliejus, žalios lapinės daržovės. 
Kalbant apie jūros gėrybes ir žuvis, svarbu 
žinoti, kad liesose žuvyse Omega 3 rūgščių 
tikrai nebus. Jų gausiausia riebiose žuvyse: 
lašišose, tunuose, silkėse, skumbrėse ir sar-
dinėse. Beje, silkėse Omega 3 rūgščių yra 
bene daugiausia, o geriausiai jas organizmas 
pasisavins, jei silkes valgysite su svogūnais. 
Nes svogūnas yra labai stiprus vitamino C 
šaltinis. Toks patiekalas bus puiki organizmo 
ir imuniteto stiprinimo priemonė. Na, o Ome-
ga 6 rūgščių daugiausia turi riešutai, grūdai, 
lapinės daržovės, sėklos, aliejai: saulėgrąžų, 
sezamų, alyvuogių, kukurūzų, sojų. Tik alie-
jai turėtų būti šalto spaudimo, kad duotų tą 
naudą, kurios reikia organizmui. Taigi vienas 
produktas gali turėti abiejų rūgščių  tiek 
Omega 3, tiek 6.

Kaip vartoti geriausia?

Labai svarbu žinoti, kaip tinkamai varto-
ti Omega 3 ir 6 riebalų rūgštis. Deja, aliejų, 
kuriuose gausu Omega 6 rūgščių, reikėtų 
vengti žmonėms, sergantiems tam tikromis 
ligomis, pavyzdžiui, reumatoidiniu artritu, 
esant uždegiminiams procesams, nes ši rūgš-
tis pati savaime skatina uždegiminius proce-
sus. Taigi, renkantis maistą svarbu žinoti, kad 
Omega 3 ir 6 kartu vartojamos teikia didžiau-
sią naudą, bet  jų santykis turėtų būti maž-
daug 1:2, paprastai kalbant – šalia 160 gramų 
lašišos kepsnio reikia bent 200 gramų lapinių 
salotų. Didesnė dalis Omega 6 organizmui jau 
gali būti ne naudinga, o žalinga. 

Dažniausios vartojimo klaidos?

Neretai žmonės mano, kad jei suvalgys 
itin didelį gabalą lašišos, jų organizmas 

bus jau visai aprūpintas Omega 3 ir 6 
riebalų rūgštimis. Taip nėra. Pirma, 

organizmas nesugebės pasisavinti 
tokio didelio kiekio riebalų rūgš-

čių, o antra  dėl per didelio riebalų kiekio 
gali prasidėti viduriavimas, o su juo organiz-
mas praras ir daug kitų maistinių medžiagų, 
kurių dar nespėjo pasisavinti. Tai yra perdo-
zavimo klaida. Mityba turi būti optimali, nega-
lima maitintis tik lapinėmis daržovėmis ir rie-
šutais arba tik kruopomis.

Kas geriau - maisto papildas ar 
natūralūs produktai?

Kaip stipriausios amino rūgštys gauna-
mos iš gyvulinių baltymų, taip ir Omega 3 
stipriausi šaltiniai bus natūraliuose maisto 
produktuose, ypač jūrinėse riebiose žuvyse, 
o ne maisto papildo kapsulėje. Kai kuriuose 
maisto papilduose būna tik viena iš šių rūgš-
čių. Bet gerai tai, kad Omega 3 ir 6 santykis 
tokiuose maisto papilduose jau 
yra apskaičiuotas. Tad reikia 
itin atidžiai skaityti etike-
tes, nes gamintojas nuro-
do geriausią vartojimo 
būdą, kurio ir reikia lai-
kytis. 

Sveika gyvenSena

Kad maistas būtų  vaistas
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Silkėse Omega 3 rūgščių  
yra bene daugiausia

EPA-Eltos nuotr.
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KaleidosKopas

Vilniaus centrą praėjusio penktadienio 
vakarą užplūdo šimtai baltai apsirengusių 
žmonių. Visi jie skubėjo į jau antrus metus 
sostinėje organizuojamą „Vakarienę baltai“ 
(„Diner en Blanc“). Draugystės ir elegancijos 
šventė vyko Gedimino prospekte, atkarpoje 
tarp Totorių ir Odminių gatvių. Dalyvavo 
apie 1200 žmonių.

Vilniaus centre -   „Vakarie nė baltai“

26

„Vakarienės baltai“ dalyviai gurmaniškais 
patiekalais sostinės Gedimino prospekte 
mėgavosi skambant muzikai

Martyno Ambrazo (Elta) nuotr.
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KaleidosKopas

Vilniaus centre -   „Vakarie nė baltai“
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Elegantiška balta spalva - išskirtinis 
„Vakarienės baltai“ bruožas

Pirmą kartą Paryžiuje surengta „Vakarienė 
baltai“ jau kelis dešimtmečius organizuojama 
visame pasaulyje, Vilniuje - antrąkart
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internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar telefonas gali pranešti, koks šiuo metu 
dega šviesoforo signalas? Kur ir kaip įsigy-
ti vasaros kvapo? Kaip efektyviai kovoti su 
planetos resursų eikvojimu? Visus atsaky-
mus į klausimus rasite čia.

Vietoj išVadų

n Netradicinė reklama tinka tiek produktams, tiek 

socialinėms akcijoms.

El. reklama: netradiciniai sprendimai

viso pasaulio šviesoforai  
vienoje vietoje 

Kas?
„Seelight“.

Kokia situacija?
Paradoksalu: kai kišenėje telpantys šiuo-laikiniai mobilieji įrenginiai atlieka keliolikos prietaisų funkcijas, vos 10 proc. pasaulio švie-soforų turi garso signalus. Būtent dėl to didmiesčiuose gyvenantiems neregiams pereiti į kitą gatvės pusę gali tapti tikru iššūkiu.

Ką padarė?
Sukurta mobilioji programėlė, nurodanti, kiek sekundžių liko iki žalio signalo, kuria kryptimi eiti ir koks atstumas iki artimiausio šviesoforo. Programėlė atvira, tad duomenų ba-zę pildyti gali eismo specialistai iš bet kurio pasaulio miesto. Jei atsakingi asmenys delsia, prisidėti prie programėlės plėtros gali kiekvie-nas: tereikia žemėlapyje pažymėti šviesoforą ir nurodyti, kiek laiko praėjo nuo mygtuko pa-spaudimo iki žalios šviesos užsidegimo.

rezultatai?
Įdiegti garso signalus visuose pasaulio švie-soforuose kainuotų tūkstančius, o šią progra-mėlę nemokamai parsisiųsti gali kiekvienas. Dabar tereikia miestų politikų iniciatyvos ir šviesoforų prijungimo prie centrinių sistemų.

https://goo.gl/EZuJyq
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internetas

El. reklama: netradiciniai sprendimai alternatyvos  
buitinei chemijai 

Kas? 
„WWF Australia“.

Kokia situacija?
Dažnai primena-

ma, kad šiuo metu 
žmonija išeikvoja dvi-
gubai daugiau plane-
tos resursų, nei šie 
yra pajėgūs atsinau-
jinti.

Ką padarė?
Sidnėjaus prekybos centruose sustatė 

prekystalius su natūraliomis alternatyvo-
mis buitinei chemijai: langų valiklį pa-
keitė citrina, batų tepalą - banano žievė, 
o burnos skalavimo skystį - cinamonas. 
Visa tai buvo dalijama nemokamai, tiesa, 
su viena sąlyga - rezultatais reikėjo pasi-
dalyti socialiniuose tinkluose pridedant 
kampanijos raktažodį. Be to, buvo sukur-
ta trumpų filmų serija, mokanti, kaip 
tinkamai panaudoti ekologiškas prekes.

rezultatai?
Skaičiai iškalbingi: 73 tūkst. teigia-

mų reakcijų internete.

https://goo.gl/k4yk8y

vasara kvepiantis vanduo 

Kas? 
„Holiday Autos“.

Kokia situacija?
Net 69 proc. britų nurodė, kad ge-

riausiai malonius atostogų prisiminimus 
sužadina kvapai. Tyrimo duomenimis 
netruko pasinaudoti automobilius kelio-
nėms nuomojantys „Holiday Autos“.

Ką padarė?
Slau miesto geležinkelio stotyje pasta-

tė pasitelkus „Twitter“ aktyvinamą auto-
matą. Tereikia žinutėje parašyti atitinka-
mą raktažodį ir iš įrenginio iškrinta bu-
teliukas su pasirinktu vasarą primenan-
čiu kvapu. O variantai įvairiausi - nuo 
jūros ar pievos iki saulės kremo kvapo.

rezultatai?
Taip reklamą pamatė ne tik stotyje be-

sisukiojantys keleiviai, bet ir jų sekėjai ir 
draugai socialiniuose tinkluose. Jūs skaito-
te apie tai čia, vadinasi, kampanija efektyvi.

https://goo.gl/1gYEli
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gidas

rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?
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Kas? Variacijos flamenko tema.

Taurusis barokas, kaitrusis flamenkas ir 
orkestro spalvos - koks netikėtas derinys! 
Tačiau sumanęs jį ispanas flamenko meis-
tras Karlosas Pinjana (Carlosas Piñana) 

mėgsta rizikuoti kūryboje. Šio gitaristo ir 
jo brolio dainininko Kuroso (Curros) fla-
menko mišių albume skamba klasikinis 
styginių kvintetas ir choras, Karlosas pa-
sirodo su simfoniniais orkestrais, įvai-
riais netradicinės sudėties ansambliais, 
kuria muziką šokio trupėms, kino fil-
mams, yra išleidęs daug solinių albumų 
ir savo kūrybos natų rinkinį. Gitaristo 
paletėje dera turbūt visi šiandien gyvuo-
jantys flamenko stiliai. Pasak užsienio 
spaudos, remdamasis šio žanro tradicijo-
mis K.Pinjana atveria naujus flamenko 
horizontus. 
Jau nuo studijų metų K.Pinjana renka tarp-
tautinius apdovanojimus flamenko festiva-
liuose ir konkursuose, o šiandien yra ne tik 
vienas įdomiausių flamenko kompozitorių 
ir atlikėjų, bet ir svarbi flamenko judėjimo 
figūra. Praėjusiais metais Kristupo vasaros 
festivalyje su broliu Kurosu pristatęs „Fla-
menko mišias“ dabar Karlosas šventės pa-
baigos koncertą praturtins ispanišku ir sod-
riu orkestro skambesiu.

Kur?  Vilniaus universiteto botanikos so-
de (Kairėnų g.43, Vilnius).
Kada?  Rugpjūčio 30 d. 19 val.
Už KieK? Kaina: nuo 7 iki 24 eur. 

klasikos gerbėjams

Kas? „Vilnius Street Art“.

Trečiasis festivalis „Vilnius Street Art“ persikėlė 
pagyvinti įvairialypio stoties rajono. Šeši garsūs 
gatvės menininkai stoties rajone darbuosis pusant-
ro mėnesio, suteikdami sostinės sienoms ir erd vėms 
naujo „kvėpavimo“ ir pratęsdami festivalio veiklą 
jau trečius metus. „Organizatoriai menininkams 
temos neuždavė ir šįkart. Nors menininkai kurs 
stoties rajone, jų neprašoma atsižvelgti į socialinę 
problematiką. Tikimasi, kad profesionalūs meni-
ninkų kūriniai savitai prakalbins rajono erd ves ir 
suteiks joms naujų prasmių“, - teigia festivalio 
organizatorė Ūla Ambrasaitė. Greta pagrindinių 

smalsiems

lyriškiems

su „Laisvalaikio” kortele

25%
nuolaida dviem bilietams  
(galima įsigyti Bilietai.lt).

Stasio Žumbio nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?
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Parengė Ringailė StulPinaitė

Kas? „Mėnuo juodaragis“.

XViii nepriklausomas savitos muzikos ir 
šiuolaikinės baltų kultūros festivalis „Mė-
nuo juodaragis“ vyks paskutinį vasaros 
savaitgalį Didžiojoje Zaraso ežero saloje. 
Skaidraus medaus ir bičių dūzgimo ku-
pinas tradicinis renginys kviečia trims 
magiškoms dienoms muzikos, amatų, 
paskaitų, ugnies, vandens, žvaigždžių ir 
turiningų pramogų į mylimą salą. Fes-
tivalyje muzikinę aurą kurs gausus būrys 
kviestų užsienio ir lietuvos muzikantų 
bei grupių. trijose festivalio scenose 
skamba savita įvairių žanrų muzika - 
nuo tradicinio folkloro iki sunkiojo roko, 
nuo klasikos iki avangardo. Festivalyje 
šiemet pasirodys per 50 grupių.  

Kur? Zaraso ežero sala, Zarasai.
Kada? Rugpjūčio 28-30 dienomis.
Už kiek? 25-30 eur.

Geros muzikos ekspertai „Bardai lt“ kviečia 
susitikti Vilniaus mokytojų namų kiemelio va-
saros terasoje, kur dainuojamoji poezija skambės 
žinomų bardų lūpomis. Rugpjūčio 28 d. 19 val. 
paskutiniame, penktajame koncertų ciklo „Jau-
kūs bardų vakarai“ koncerte - dainuojantis 
aktorius andrius Kaniava ir sunkiosios mu-
zikos orkestras „Musė“. lygiai po metų, kai 
šiame senamiesčio kiemelyje buvo pristatytas 
albumas „Musė“, vyrai grįžta su trenksmu ir 
padovanos neprastesnį atnaujintą pasirodymą.
trečius metus „Musės“ kūną sudaro aštuoni grojan-
tys menininkai su aktoriumi, dainų atlikėju andriu-

mi Kaniava priešaky: orkestro meno vadovas, kom-
pozitorius Sigitas Mickis (klavišiniai, akordeonas), 
tomas Vaičiulis ir laurynas lapė (trimitai), tomas 
Karka ir audrius Stasiulis (trombonai), tomas Ku-
likauskas (mušamieji). Visiems apsilankiusiesiems 
geriausios nuotaikos užtaisas bus garantuotas.

Kur? Vasaros terasa (Mokytojų namų kie-
melis, Vilniaus g.39, Vilnius).
Kada? Rugpjūčio 28 d. 19 val.
Už kiek?  kaina: 10-60 eur (bilietų galima 
įsigyti: Bilietai.lt online bei kasos punktuose, 
renginio vietoje 1 val. prieš renginį).

Kas? Jaukūs bardų vakarai. Andrius Kaniava ir orkestras „Musė“.

menininkų piešinių ant sienų festivalio „Vilnius 
Street art“ programą šiemet papildys diskusijų 
ciklas bei fotografijos parodos. Festivalio orga-
nizatoriai, savo namais pavertę vieną iš ra-
jono įžymių pastatų - „Kablį“, pasidalys 
savo įspūdžiais tyrinėjant stoties gastro-
nominę pasiūlą bei kvies išragauti 
aplinkinių užeigų ir restoranų val-
giaraščius.

Kur? Įvairios sostinės stoties ra-
jono vietos (Naujininkai, Vilnius).
Kada? Rugpjūčio 28 d. - rugsėjo 
19 d.
Už kiek? Renginys nemokamas. 

Festivalių mylėtojams

lyriškiems
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Įdomūs faktai apie Kiniją
Mitai

n Garsieji sausainukai su linkėjimais 
nėra kiniška tradicija. Šis konditerijos 
gaminys pirmą kartą buvo pagamintas 
San Fransiske praėjusio šimtmečio pra-
džioje.
n Pagal statistiką kas trečia puskojinių 
pora pasaulyje yra pagaminta Kinijos 
Čžuczi mieste, garsėjančiame kaip Pus-
kojinių miestas.

GeoGrafinės ypatybės

n Kai kuriuose Kinijos regionuose auš-
ti pradeda 10 valandą ryto, mat šalis 
penkias laiko juostas sujungė į vieną.
n Kai bet kuriame pasaulio zoologijos 
sode gimsta didžiosios pandos jauniklis, 
jis yra perkeliamas į Kiniją genofondui 
plėsti.
n Daugiau kaip 35 mln. kinų iki šiol 
gyvena olose.
n 90 proc. Kinijos miestų požeminiai 
vandenys yra užteršti.
n Kinijos žemyninę dalį su Makao jun-
gia tiltas, ant kurio automobilininkams 
tenka nuo kairiapusio judėjimo pereiti 
prie dešiniapusio ir atvirkščiai.

ĮspūdinGi skaičiai

n Kinijoje gyvena 1 milijardas 396 

milijonai 75 tūkst. 489  žmonės (2014 m. 

duomenys).
n 100 mln. žmonių Kinijoje per dieną 

kiekvienas išleidžia mažiau negu 1 

dolerį.
n Kas penkios dienos Kinijoje iškyla 

naujas dangoraižis.

n Kinijoje yra keturi megapoliai, ku-

riuose gyvena daugiau kaip 10 mln. 

žmonių. Vien šiuose miestuose gyvena 

daugiau žmonių negu daugelyje pasau-

lio šalių.
n Kinijoje yra didžiausias prekybos 

centras pasaulyje, nors naudojama tik 

1 proc. jo ploto.
n Nuo 2011 iki 2013 m. Kinijoje buvo 

sunaudota daugiau cemento negu JAV 

per visą XX a.
n Pusė viso pasaulio kiaulių laikoma 

Kinijoje.
n Pagal ekonominius rodiklius 

2014 m. Kinija aplenkė JAV.

papročiai

n Kinai kasmet sunaudoja 45 mlrd. val-
gymo lazdelių: joms pagaminti iškerta-
ma 20 mln. 20-mečių medžių.
n Stalo tenisas - Kinijos nacionalinė 
sporto šaka.
n Kinijoje turtuoliai turi po keletą an-
trininkų, kad prireikus šie už juos at-
liktų kalėjimo bausmę.
n Kinijoje yra stovyklų priklausomybei 
nuo interneto gydyti.
n Žodžių žaismas ir kalambūrai Kinijos 
televizijoje ir reklamoje yra draudžiami.
n Kinijoje mirties bausmė skiriama ir 
vykdoma 4 kartus dažniau negu kitose 
pasaulio šalyse kartu sudėjus. Pavyz-
džiui, firmos vadovybė Kinijoje gali būti 
nuteista mirties bausme už sukčiavimą.

deMoGrafija

n Iki 2020 m. nuo 30 iki 40 mln. vyrų 
Kinijoje negalės vesti dėl lyčių disba-
lanso.
n Dėl „vieno vaiko“ programos kas-
met daugiau kaip milijonas kinių, be-
silaukiančių mergaičių, darosi abortus, 
taip pat likimo valiai paliekama dešim-
tys tūkstančių moteriškosios lyties kū-
dikių.
n 1973 m. Kinija pasiūlė JAV „ekspor-
tuoti“ 10 mln. kinių gimstamumui pa-
didinti.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Įdomybės

EPA-Eltos nuotr.
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Leiskitės į kelionę po visą pasaulį 
kartu su bumsiais!

Patirkite pažinimo džiaugsmą su vaikais skaitydami 

spalvingąją bumsiklopediją. Joje gausu įdomių pasakojimų 

apie žymius pasaulio pastatus, jų sumanytojus ir kūrėjus.

Bumsių akcijos taisyklės

Pasijuskite jais patys, dėliodami garsiųjų pastatų 3D dėliones! Su jomis bus smagiau žaisti bumsių stalo žaidimą, skirtą visai öeimai ar būriui draugų.
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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

l Golfo žaidimas buvo sukurtas Škotijo-
je prieš 500 metų, nors kinai kartais teigia, 
kad jų šalyje šis žaidimas buvo žaidžiamas dar 
200 metų pr. Kr. Istorikai turi versiją, kad 
golfo žaidimas taip pat gali turėti olandiškas 
šaknis. Mat Olandijoje kadaise buvo žaidžia-
mas žaidimas „kolven“, o olandų kalbos žodis 
„kolf“ reiškia „lazdą“. Lazdos, pavaizduotos 
ankstyvuosiuose olandų dailininkų paveiks-
luose, yra panašios į šiuolaikines golfo lazdas.

l Pirmieji golfo kamuoliukai, naudoti XVI a., 
buvo gaminami iš medžio. Vėliau iki devynio-
liktojo amžiaus jie buvo gaminami iš plunksnų 
ir apsiūti odiniu apvalkalu. Golfo kamuoliuko 
pavidalas vis kito, tačiau 1930 metais Ameri-
kos golfo asociacija nustatė galutinius kamuo-
liuko svorio ir dydžio standartus.

l XV a. viduryje Škotijos parlamentas 
kuriam laikui buvo uždraudęs golfo ir futbolo 
treniruotes, kad šios netrukdytų kariams tre-
niruotis šaudant iš lanko.

l Pirmasis golfo klubas buvo įkurtas Edin-
burge (Škotijoje) 1744 metais ir vadinosi Gar-
bingąja Edinburgo golfo žaidėjų draugija, o pir-
masis golfo klubas už Britanijos ribų buvo 
įkurtas Bengalūro mieste (Indija) 1820 metais.

l Žodis „golfas“ seniau buvo aiškinamas 
kaip akronimas, mat angliška jo reikšmė bū-
tų „tik džentelmenams, damoms draudžia-
ma“ (angl. „gentlemen only ladies forbid-
den“). Iš dalies tai buvo tiesa, nes golfo eros 
pradžioje šį žaidimą žaisdavo tik džentelme-
nai. Po to, kai golfą pradėjo žaisti ir moterys, 
buvo kuriami atskiri vyrų ir moterų golfo 
klubai.

l 1764 metais buvo atidarytas pirmasis 
ir seniausias Šv.Andriejaus golfo aikštynas su 
18 duobučių. 

l XX a. pradžioje Jungtinėse Amerikos 
Valstijose jau buvo skaičiuojama daugiau nei 
tūkstantis golfo klubų.

l 1900 m. golfas buvo viena iš Paryžiaus 
olimpinių žaidynių sporto šakų. Čia varžėsi 
dvylika vyrų ir dešimt moterų iš keturių 
šalių.

l 1971 m., misijos į Mėnulį metu, ame-
rikiečių astronautas Alanas Šepardas (Alan 
Shepard) buvo pasiėmęs golfo lazdą, kamuo-
liukų ir pademonstravo smūgį. Kadangi ten 
nėra traukos, kamuoliukas nuskriejo mylių 
mylias, o golfas kol kas yra bene vienintelė 
sporto šaka, išmėginta Mėnulyje.

l 2009 metais Sostinių goflo klubas pir-
masis Lietuvos istorijoje organizavo profesio
nalių golfo žaidėjų turnyrą „SAS Masters“ iš 
„Nordic Tour“ turo. Šio turnyro metu buvo 
pasiektas Sostinių golfo klubo aikštyno re-
kordas. Žaidėjas Leisas Jansenas (Lasse Jan-
sen) aikštyną įveikė atlikęs vos 66 smūgius. 
Kol kas nei vienas klubas Lietuvoje nėra or-
ganizavęs profesionalių golfo žaidėjų turnyro. 

l Sostinių golfo klubas  pirmasis profe-
sionalus 18os duobučių golfo aikštynas Lie-
tuvoje. 2005 m. rudenį buvo atidarytos pir-
mosios 9 golfo aikštyno aikštelės, 2006 m. 
liepos 6 d. buvo pilnai įrengtas Sostinių golfo 
klubo namas bei likusios 9 aikštelės. Tam, 
kad golfo žaidėjai ir svečiai galėtų jaustis pa-
togiai ir puikiai leisti laiką, klube yra įsikūręs 
restoranas, persirengimo kambariai su du-
šais, konferencijų salė, viešbutis. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

SportaS naujokamS

Kaip atsirado golfas? 
Istorija trumpai

Sostinių golfo klubo svečiai gali apsistoti ir klubo 
name esančiame viešbutyje ar apsilankyti restorane

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Golfas yra viena populiariausių sporto šakų pasaulyje ir skaičiuoja jau ilgus savo isto-
rijos ir tradicijų metus. Kelis įdomiausius istorinius faktus apie golfą „Laisvalaikiui“ at-
skleidė Sostinių golfo klubo generalinio direktoriaus pavaduotojas Tomas Pranevičius.
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

l Aktorės ūgis 1,75 m.
l Draugai ir artimieji Kameron vadina tie-

siog Kami, bet vaikystėje dėl itin lieknos fi-
gūros bendraklasiai ją pravardžiavo Skeletu.

l Būdama 16 metų Kameron pradėjo mo-
delio karjerą, metė mokyklą ir išsikraustė iš 
tėvų namų. Nuo tada ji gyveno daugybėje 
skirtingų šalių - Japonijoje, Australijoje, Mek-
sikoje, Maroke, Prancūzijoje. Jos honorarai 
už vieną filmavimo dieną siekė du tūkstančius 
JAV dolerių.

l K.Dias yra viena iš nedaugelio aktorių, 
kuri vaidybos pradėjo mokytis tik po to, kai 
pradėjo filmuotis kine. 

l Susipažinusios filmų „Čarlio angelai“ fil-
mavimo aikštelėje Kameron ir Driu Berimor 
(Drew Barrymore) tapo geriausiomis draugėmis. 

l Ji yra užkietėjusi ekstremalaus sporto 
gerbėja. 2003 metais čiuožiant banglente ak-
torei buvo lūžusi nosis. Tiesa, po šio įvykio 
nosis jai buvo lūžusi dar 3 kartus. Todėl 
2006 m. jai buvo atlikta nosies operacija.

l Žinoma šviesiaplaukė iš tiesų visai nėra 
blondinė - natūrali jos plaukų spalva yra tam-
siai ruda.

l Aktorė kenčia nuo bakteriofobijos, tai 
reiškia, jog ji paniškai bijo bakterijų. Žinias-
klaidoje ji ne kartą yra prisipažinusi, jog nuo-
lat skrupulingai šveičia savo namus ir labai 
dažnai plauna rankas. Net ir duris, jei gali, 
atidaro stumdama alkūnėmis.

l Kameron aistra - sveika gyvensena. Ka-
daise iš savo raciono buvo išbraukusi mėsą, bet 
dabar ji nevartoja tik pieno produktų ir rafinuo-
tų angliavandenių. Kas rytą išsivaliusi dantis ji 
išgeria buteliuką vandens, nes yra įsitikinusi, 
kad net kvėpuodama išeikvoja daug skysčių. 
Vis dėlto ji pripažįsta, jog krabai yra didžiausia 
jos silpnybė, o bene mėgstamiausi jos patieka-
lai - gruzdintos bulvytės ir kepsnys. Tiesa, bul-
vytes ir kepsnius ji valgo labai retai.

l Aktorė ne tik stengiasi gyventi sveikai, 
bet savo žiniomis dalijasi ir su kitais. Jos mi-
tybos ir sporto principai išdėstyti jos „Kūno 
knygoje“ („Body Book“), išleistoje 2013 m.

l Žinoma moteris yra ganėtinai prietaringa. 
Ji teigia dažnai beldžianti į medį. Be to, jai ant 
kaklo nuolat puikuojasi auksinė grandinėlė su 
pasagos formos pakabuku, nes aktorė mano, 
kad tai gali sulėtinti senėjimo procesą.

l Už vaidmenį filme „Griausmingi Čarlio 
angelai“ („Charlie’s Angels: Full Throttle“, 
2003 m.) aktorė gavo 20 milijonų dolerių ir 
tapo viena iš nedaugelio aktorių moterų, įsto-
jusių į vadinamąjį „20 milijonų klubą“.

l Bene labiausiai kolegas ir draugus erzi-
nantis Kameron įprotis - nuolatinis vėlavimas.

l Prieš kelerius metus aktorė prisipažino, 
jog turi neurologinį sutrikimą, dar vadinamą 
dėmesio sutrikimu (ADD). Tai reiškia, jog 
sutelkti dėmesį ties kokiu nors vaidmeniu, 
užduotimi ar pomėgiu gali tik ribotą laiką.

l Mėgstamiausias Kameron animacinis 
filmukas - „Tomas ir Džeris“.

l K.Dias labai žavisi kolegės Helenos Mi-
ren (Helen Mirren) talentu.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Mindaugas Rainys: 
Mano favoritė - Lietuva

n Kameron Dias gimė 1972 m. rugpjūčio 30 d. San Diege (Kalifornija, JAV).
n 16 metų ji pradėjo modelio karjerą bei dirbo su žinomiausiais prekės ženklais „Coca-Cola“ ir „Calvin Klein“.n Niekada aktorystės nestudijavusi Kameron 1994 m. gavo pirmąjį savo vaidmenį filme „Kaukė“ („The Mask“). Taip prasidėjo jos aktorės karjera.
n 2003 m. Kameron užmezgė aistringą romaną su atlikėju  Džastinu Timberleiku (Justin Timberlake), tačiau 2007 m. poros santykiai nutrūko.
n 2015 m. sausį ji susituokė su 7 metais jaunesniu muzikantu Bendžiu Meidenu (Benji Madden).
n Auksiniam gaubliui K.Dias buvo nominuota 4 kartus, bet prestižinės statulėlės kol kas dar neturi. Tačiau jos sąskaitoje yra Čikagos filmų kritikų apdovanojimas (Chicago Film Critics Association Award), 3 ALMA prizai (The American Latino Media Arts Award) ir daug kitų.
n Ji yra 2013 m. išleistos „Kūno knygos“ („Body Book“) autorė. 

DOsJĖ

Šią savaitę 43-iąjį gimtadienį švenčianti aktorė Kameron DiaS (Cameron Diaz) 
išgarsėjo gavusi debiutinį vaidmenį filme „Kaukė“ („The mask“). nuo tada jos  
nuotraukos mirga žurnalų puslapiuose, o jos gyvenimo peripetijos domina daugybę 
gerbėjų visame pasaulyje. Tačiau štai šis tas, ko apie žavią šviesiaplaukę dar nežinote. 
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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

2015 m. rugpjūčio 28 - rugsėjo 3 d.

Interviu su Mindaugu Rainiu - 43 p.

Mindaugas Rainys: 
Mano favoritė - Lietuva
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TRUMPai

 

Į LNK eterį sugrįžtantis komikas aktorius Mantas 
stonkus už juokingiausius vaizdo įrašus dalins 
pinigus. „Kažkada mano su žmona Indre mašinoje 
nufilmuotas vaizdo įrašas sulaukė daugiau kaip 65 
tūkst. peržiūrų. Net smagios šeimos akimirkos gali 
būti juokingos, - sako M.Stonkus, pristatydamas 
naują laidą „Su cinkeliu“.

Rugpjūčio 31-ąją prasidedančiame naujajame LRT 
televizijos sezone debiutuoja nauja laida „Misija: 
Vilnija“ ir jos vedėja katažina Zvonkuvienė. 
Laida pasakos Vilniaus krašto žmonių istorijas, 
analizuos ir, kaip tikisi jos autoriai, padės spręsti šio 
krašto problemas, kartu ir pamėgins padėti Lietuvoje 
gyvenantiems skirtingų tautų žmonėms geriau 
suprasti vienas kitą ir šalyje vykstančius procesus.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Evitą Malaškevičiūtę

TV
 TO

P1
0

TV1 4,9 %
TV6 4,6 %
PBK 3 %
TV8 2,9 %
Lietuvos rytas TV 2,7 %

Info TV 2,4 %
REN Lietuva 0,9 %
LRT Kultūra 0,7 %
Liuks! 0,6 %
Video ir DVD 0,3 %

TV1 4 %
TV6 4 %
Info TV 3,1 %
Lietuvos rytas TV 2,9 %
PBK 2,9 %

TV8 2,2 %
REN Lietuva 1 %
LRT Kultūra 0,9 %
Liuks! 0,7 %
Video ir DVD 0,4 %

TV3 16,3 %

LNK 15,3 %

BTV 7,2 %

TV3 21,4 %

LNK 16,1 %

LRT Televizija 
6,9 %

Nr. Laida            TV     Reitingas
1 HUAWEI CUP  
 TURNYRAS/LIETUVA-KROATIJA TV3 9,3
2 HUAWEI CUP  
 TURNYRAS/LIETUVA-MAKEDONIJA TV3 8,9
3 HUAWEI CUP  
 TURNYRAS/LIETUVA-TURKIJA TV3 7,9
4 3 UŽ LIETUVĄ TV3 7,7
5 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 6,8
6 TV3 ŽINIOS TV3 6,8
7 LNK ŽINIOS LNK 6,1
8 LEDYNMETIS 2. EROS PABAIGA.  
 2 RODYMAS TV3 6,0
9 PASKUTINIS UOŠVIŲ IŠBANDYMAS  TV3 5,5 
10 SLĖPTUVĖ TV3 5,4

Duomenys: TNS LT, 2015 08 17 - 2015 08 23

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 21,7 %

Kiti  
kanalai 25,7 % NTV Mir Lietuva 4,9 %NTV Mir Lietuva 5,2 %

BTV 6,1 %

REiTiNGai

LRT Televizija 
8 %

TV
 Au

di
TO

ri
jA

FilMai 

Kartais pasižiūriu, bet niekada neplanuoju 
to daryti. Tiesiog bejunginėdama kanalus 
pamatau kokį nors filmą ir susidomiu. 
Pasirinkimas mane tenkina.

aMERikiETiški sERialai 

Man labiau patinka amerikietiški serialai, 
kuriuos rodo užsienio televizijos kanalai. 
Kartais pasižiūriu ir lietuvių darbus, negaliu 
pasakyti apie juos nieko blogo. Bet pamenu, 
kai buvau kokių 7 metų, visada žiūrėdavau 
meksikietiškus serialus.

kUliNaRiNės laidos 

Kartais būna smagu atsikelti sekmadienio 
rytą ir pasižiūrėti kokią nors kulinarinę laidą. 
Jos tokios jaukios. Man patinka jas stebėti ir 
pasvaigti, kaip dabar norėčiau vieno ar kito 
patiekalo.

PRaMoGiNės laidos

Mėgstu žiūrėti. Man labai patiko „Šok su 
manimi“. Kartais pasižiūriu ir talentų šou.

REklaMa 

Mane ji žudo. Suprantu, kad jos reikia, 
kad taip gaunami pinigai, bet jos būna per 
ilgos. Žiūrėdama televizorių po reklamos net 
pamirštu, apie ką buvo filmas ar laida. Tai 
erzina.

NETiNkaMi žiNių REPoRTažai 

Aš manau, kad nesvarbu, kokia būtų 
informacija, ją reikia pateikti žmonėms. Bet 
kartais pastebiu, kad kai kurios informacinės 
laidos „nugrybauja“ su tam tikrais reportažais. 
Kai kurie jų būna visiškai nereikšmingi.

TEchNiNės kliūTys 

Televizija internete nesinaudoju, nes ji 
labai dažnai stringa.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Aktorė EVITA MALAŠKEVIčIūTĖ (18) pri-
sipažįsta, kad anksčiau prie televizoriaus 
praleisdavo daug daugiau laiko. Būdama 
kokių 10 metų nepraleisdavo nei meksi-
kietiškų serialų, nei įvairių laidų. Šiandien 
televizorių Evita įsijungia nebent norėda-
ma pasižiūrėti žinias ar netyčia susidomė-
jusi kokiu nors filmu.
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Eimantė Juršėnaitė

- Pagal naujausias sporto transliacijų 
tendencijas pasaulyje varžybas komen-
tuoja du komentatoriai. Taip bus ir Euro-
pos vyrų krepšinio čempionato metu. Ko-
dėl du komentatoriai geriau nei vienas?

- Kiekvienas komentatorius rungtynių me-
tu turi savo misiją. Du komentatoriai vienas 
kitą papildo, eteryje nelieka nereikalingų pau-
zių, o žiūrovai gauna daugiau informacijos ir 
emocijų. Svarbiausia, kad komentatoriai vienas 
kitą suprastų iš pusės žodžio ir netrukdytų 
vienas kitam dirbti. Sakoma, kad Lietuva - 
krepšinio ekspertų kraštas, tad TV3 televizija 
suteikia išskirtinę galimybę kiekvienam tapti 
rungtynių komentatoriumi. Portale „Tv3.lt“ 

krepšinio aistruoliai galės užduoti klausimus 
ar pasidalyti įžvalgomis, kurios čempionato 
metu skambės tiesioginiame eteryje.

- Kaip vertinate Lietuvos rinktinės 
pasirodymą kontrolinėse rungtynėse? 
Galima tyliai pasvajoti apie medalius?

- Apie medalius kalbėti dar labai anksti, 
dabar svarbiausia, kad visi būtų sveiki ir pa-
siruošę žaisti. Kol galutinis rinktinės dvylik-
tukas dar tik formuojasi, sunku pasakyti, kaip 
komanda atrodys čempionate. Pasirengimo 
startas buvo geriausias per daugelį metų, ta-
čiau smūgis nuo kroatų privertė prisiminti, 
kad mes dar tik kelyje link geriausios formos. 
Lietuvos krepšinis turi išties šviesią ateitį, 
nes prie rinktinės prisidėjusi jaunoji karta 

suteikė daug gerų emocijų ir pakankamai sė-
kmingai įgyvendino trenerio užduotis.

- Mūsų rinktinės varžovai pirmajame 
etape - Ukrainos, Latvijos, Belgijos, Esti-
jos ir Čekijos rinktinės. Iš pirmo žvilgsnio 
gali pasirodyti, kad tai silpni varžovai. Ar 
tikrai verta tikėtis lengvų pergalių?

- Nors šios komandos nėra priskiriamos 
Europos krepšinio elitui, visos jos yra pavojin-
gos. Pora praėjusių čempionatų parodė, kad ba-
nali frazė „visi šiais laikais moka žaisti krepšinį“ 
teisinga. Jei šios komandos pateko į čempiona-
tą, jas reikia gerbti ir į kiekvienas rungtynes 
reikia eiti maksimaliai nusiteikus. Nenuvertin-
čiau nė vienos komandos grupėje, juolab kad 
aštuntfinalyje rinktinė gali susidurti su elitine 
komanda. Didžiausias peilis mūsų rinktinei bū-
tų varžovų nuvertinimas. Nereikia pamiršti, kad 
kiekvienos rungtynės yra atskiras mūšis ir 
kiek vienam krepšininkai turi būti pasiruošę.

- Kurios komandos laikomos šių metų 
čempionato favoritėmis?

- Rimti pretendentai tapti viena iš 4 stip-
riausių žemyno komandų - prancūzai, subūrę 
bene stipriausią savo sudėtį. Kai kurios grupės 
rungtynės ir finalinis etapas vyks Prancūzijo-
je, todėl daugelis tikisi šeimininkų pergalės. 
Tai būtų išskirtinis įvykis, nes šeimininkams 
apginti savo sienas nepaprastai sunku. Tačiau 
prieš 2 metus prancūzai, laimėję čempionatą, 
įrodė, kad gali būti stipriausi Europoje. Manau, 
kad už praėjusius metus norės atsigriebti is-
panai. Įdomu, kokį rinktinės veidą šiemet pa-
rodys serbai ir kas bus juodieji čempionato 
arkliukai, galintys netikėtai iššauti. Tokių ko-
mandų Europoje tikrai yra.  Kita vertus, mano 
favoritė čempionate - LIETUVA.

- Ar, be Lietuvos rinktinės, yra ko-
mandų, kurioms jaučiate simpatiją?

- Kol čempionatas neprasidėjo, atsakyti 
sunku. Simpatijas išreiškiu toms komandoms, 
kurios pateikia kokią nors sensaciją, pavyz-
džiui, krepšinio elitui nepriskiriama komanda 
nugali stipresnius varžovus. Matydamas tokią 
kovą ir pasiaukojimą, tiesiog negaliu nesiža-
vėti komandos žaidimu. Kadaise taip nuver-
tinti buvo suomiai ir ukrainiečiai - vėliau pir-
menybėse savo šalims ir Europai jie padova-
nojo skambias pergales.

- Ar stebint rungtynes arenoje žaidi-
mo eiga daro didelę įtaką komentatoriui?

- Daro ir labai nemažą. Būdamas arenoje 
pasiduodi sirgalių emocijoms, jei trūksta ener-
gijos, dalį jos pasiimi iš salėje tvyrančių nuotai-
kų ir, kiek tai įmanoma, stengiesi jas perduoti 
žiūrovams namuose. Žinoma, visuomet komen-
tuojant varžybas, ypač tokias svarbias, išgyveni 
dėl kiekvieno nesėkmingo ir džiaugiesi sėkmin-
gais epizodais. Tik, priešingai nei sirgaliai, ne-
gali kartkartėmis riebiai nusikeikti. (Juokiasi.) 

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Mindaugas Rainys:
Kiekvienos rungtynės- atskiras mūšis
Jau visai netrukus Lietuvos gatvės nusidažys trispalvėmis, o antrąja religija vadinamo žai-
dimo aistruoliai savo grafikus derins prie Europos vyrų krepšinio čempionato, kurį tiesiogiai 
transliuos TV3 televizija. Drauge su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine į Latviją, kur vyks grupės 
varžybos, keliaus ir sporto žurnalistas MinDaugas Rainys (28) ir su komentatoriumi Linu 
Kunigėliu nušvies įvykius aikštelėje.
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 13.00  „Moterų daktaras“  18.00  Dabar pasaulyje 21.00  Duokim garo! 14.10  „Ponia Dila“ 19.00  Kontrolinės vyrų 
 krepšinio varžybos

 TV8
7.20 „Gydytojai“. 8.15 „Mis Marpl“. 9.20 „Mano 
mažasis ponis“. 9.50 Senoji animacija. 10.30 
Romantinė drama „Bazilis“ (N-7). 12.30 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 13.25 „Laukinukė“. 14.25 
„Nemylimi“ (N-7). 15.00 „Gydytojai“. 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasaulis 
tavo lėkštėje. 18.00 „Privati praktika“ (N-7). 
18.55 „Laukinukė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
20.35 „Nemylimi“ (N-7). 21.10 Romantinė 
komedija „Pamišęs dėl tavęs“ (N-14). 22.55 
„Privati praktika“ (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 „Ufologų pasa-
kojimai“. 12.00 „Pasaulio uostai“. 13.05 Nuo... 
Iki. 13.40 Dviračio šou. 14.10 24 valandos 
(N-7). 15.20 „Nuostabiausia diena pasaulyje“. 
16.20 Pagalbos skambutis (N-7). 17.00, 22.00 
Info diena. 19.00 Info verslas. 19.30 Info inter-
viu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 
21.00 Alchemija. Švietimo amžius. 21.30 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.00 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių k.). 
6.10, 0.40 Informacinė žinių laida „EURO-
NEWS“. 6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 „Fiksikai“. 
7.00, 9.25 Labas rytas. 10.10 Gyvenk svei-
kai! 11.25 Fazenda. 12.00, 15.00 Naujienos 
(su subtitrais). 12.25 Kartu su visais. 13.15 
Vyriška/Moteriška. 15.30 „Padriki užrašai su 
D.Krylovu“. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 
Vakaro naujienos (su subtitrais). 17.45 „Lauk 
manęs“. 18.35 Jūrmala. Juoko festivalis. 20.00 
Laikas. 20.30 Stebuklų laukas. 21.30 KVN. 
Premjer lyga. 22.55 „Nugalėtojų gėlės“. 1.10 
„Romanovai“. 2.50 „SinCity“. 

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.20 
Kviestinė vakarienė. 8.15 „Kariai 5“. 9.15 Žiū-
rėti visiems! 10.15 Slaptosios teritorijos. 11.05 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 12.05 „Mūsų 
planetos paslaptys“: Atominis karas. Nepaskelb-
tas paveldas“. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi 
šeimynėlė. Sportinė komanda“. 13.30 Žiūrėti 
visiems! 14.25 Nemeluok man! 15.25 „Rusiškos 
virtuvės paslaptys“. 17.25 „Mėsos planeta. Žu-
vies visata“. 19.25 Nemeluok man! 20.30 Kviesti-
nė vakarienė. 21.20 Mums net nesisapnavo. 0.15 
„Mūsų planetos paslaptys“: „Jūrų demonai“. 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 8.15 Tu juokingas. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šiandien. 10.25 „Žvalgybos paslaptys“. 
11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Pri-
siekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. 
Galutinis sprendimas. 14.30 „Ypatingas įvykis. 
Apžvalga“. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys stotys 8“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Paskirtas ap-
dovanojimas“. 23.30 „Visos Rusijos apgavystės 
istorija. Žiniuoniai“. 1.30 „Garbės kodeksas 5“. 

 TV PolonIa
7.05, 16.30 Opolė 2015 bisui. Koncertas. 7.55 
„Emigracijos vaikai“. 8.30, 2.30 Animacinis f. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 23.05, 5.30 
Polonija 24. 12.35, 23.35, 6.00 Sveika, Polonija. 
13.30, 18.50, 21.40, 2.25 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50 „Neramios senatvės namai“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.25 „Tulpė“. 17.20 „Emigraci-
jos vaikai“. 17.50 Kaip tai veikia? Aerodinaminiai 
tuneliai. 18.20, 22.50 Polonija užsienyje. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 „Zet“ ir TVP2 vasara 2015 (1). 
Koncertas Unejuve. 19.55 „Neramios senatvės 
namai“. 20.25 Margolcė ir Meškis šiandien kvie-
čia... 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas 
ir orų prognozė. 21.50 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 
„Isos slėnis“. 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“.  

 TV1000
9.15 „Masalas“. 11.15 „Terraferma“. 12.50 
„Mergina su trūkumais“. 15.00 „Apgaulės meis-
trai“. 16.55 „Lola prieš“. 18.25 „Savaitgalis Par-
yžiuje“. 20.00 „Didingasis“. 22.40 „Divergentė“. 

 DIscoVERy 
7.00, 20.30 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00 Kaip tai pa-
gaminta? 8.15 Nebandykite pakartoti. 9.10, 18.10 
Karai dėl bagažo. 9.40, 18.40 Sandėlių medžio-
tojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 10.55, 14.30 
Išgyventi kartu. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Apgavikai. 13.35 Žaidimas iš gyvybės. 15.25 
Sala. 16.20 Išbandymas baime. 17.15 Išgyventi su 
žvaigžde. 21.00 Magijos mokslas. 22.00 Sprogi-
mas. 23.00 Katastrofa ant ratų. 24.00, Rykliai.  

 TRaVEl
8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 10.00, 16.00 
Oro uostas 24/7. Majamis. 10.30, 16.30 Gel-
bėtojai. 11.00 Muziejų mįslės. 12.00 Pilių pa-
slaptys. 14.00 Neįtikėtini furgonai. 15.00, 24.00 
Ekstremalieji vandens parkai. 17.00 Kovos 
dėl bagažo. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 19.00 Naujo būsto paieška. 21.00 
Turto gelbėtojai. 22.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
7.25 Animacinis f. „Čipas 

ir Deilas skuba į 
pagalbą“.

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

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“.

10.00 TV serialas 
„Medikai“ (N-7).

11.00 TV Pagalba (N-7).
13.00 Animacinis f. „Čipas 

ir Deilas skuba į 
pagalbą“.

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

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

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

16.30 Vilnius gyvai.
17.55 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.00 Kontrolinės vyrų 

krepšinio varžybos. 
Lietuva - Nyderlandai. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 Komedija „Nuoma su 
priedais“ (N-7).

22.50 Romantinė komedija 
„Myliu tave, žmo-
gau“ (N-7).

1.00 Filmas šeimai 
„Geriausias pasaulio 
magas“ (N-7).

6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f. 

„Garfildas“.
6.55 Animacinis f. „Keista 

šeimynėlė“.
7.25 Animacinis f. „Kung 

Fu Panda“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Valanda su Rūta. 
Vasara.

10.15 Lietuvos 
supermiestas.

13.15 Animacinis f. „Keista 
šeimynėlė“.

13.45 Animacinis f. „Kung 
Fu Panda“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Sportas. Orai.
19.30 Komedija 

„Policijos  
akademija 7. Misija 
Maskvoje“ (N-7).

21.10 Veiksmo f. „Naujieji 
samurajai“ (N-14).

22.55 Siaubo trileris 
„Vaško namai“ 
(N-14).

1.05 Veiksmo f. „Visa 
griaunantis“ (N-14).

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

„Komisaras  
Reksas 12“ (N-7).

10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Vasaros festivalis 

2015.
12.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
13.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
14.00 Žinios. Orai. Laba 

diena, Lietuva.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.30 Žinios. Orai.
15.50 TV serialas „Puaro“ 

(N-7).
17.30 TV serialas „Kelias į 

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

mu į gestų kalbą). 
Sportas. Orai.

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

Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Istorinis veiksmo f. 

„Konanas griovėjas“ 
(N-14).

0.20 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“.

2.40 TV serialas „Puaro“ 
(N-7).

4.25 Delfinai ir žvaigždės.

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

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

7.55 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (1) (N-7).

8.55 Romantinė drama 
„Sekmadieniai pas 
Tifanį“ (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

13.50 Mano virtuvė 
geriausia.

14.50 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„57 keleivis“ (N-7).
23.10 TV serialas „Tikras 

kraujas“ (N-14).
1.15 TV serialas „Prokurorų 

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

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Taip gyvena 

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

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

„Genijai iš  
prigimties“.

17.00 Žinios. Orai.
17.20 Dokumentinis f. 

„Viskas apie  
gyvūnus“.

18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
A.Urbonaitė.

19.25, 4.45 „Vera. Vaiko 
nuotrauka“ (N-7).

21.30, 1.40 Veiksmo f. 
„Kikboksininkas. 
Kerštas“ (N-14).

23.30, 3.05 Veiksmo f. 
„Vieniša vieta  
numirti“ (N-14).

6.15 Dokumentinis f. 
„Genijai iš prigimties“.

7.15 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

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

vakaras.  
15.40 Kultūra.
15.55 ...formatas. Poetė 

Giedrė Maybe.
16.10 Mūsų miesteliai. 
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus sąsiuvinis.
18.50 A cappella šventė su 

Artūru Noviku.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 6“.
21.00 Pasaulio dokumenti-

ka. „Gintaro kelias“.
21.30 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Dokumentinis f. 

„Viskas liepsnoja“.
23.25 Dirigento, pianisto, 

pedagogo Rimo 
Geniušo 95-mečiui. 
Legendos.

0.10 Naktinis ekspresas.
0.40 Panorama. 
1.10 Dabar pasaulyje.

 23.10  „Tikras kraujas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.05 Dienos 
programa.

6.10 „Karadajus“ (1) 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.05 „Nematomas 

žmogus“.
12.05 „Mentalistė“ 

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

(N-7).
16.40 „Mano 

gyvenimo  
šviesa“.

17.40 „Ugnis ir Ledas“ 
(N-7).

20.00 „Mentalistė“ 
(N-7).

21.00 „Bekas. Kartelis“ 
(N-14).

22.50 Biografinė 
drama  
„United“  
prakeiksmas“ (N-7).

0.40 „Visa menanti“ 
(N-7).

7.15, 14.30 Teleparduotuvė.
7.30 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.30 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.30 Džeimio Oliverio 

patiekalai per  
pusvalandį.

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

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Mastrichto policija“ 

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

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

TV3 sportas.  
TV3 orai.

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

23.30 Veiksmo f. 
„Drakonų tiltas“ 
(N-14).

1.20 Veiksmo trileris 
„Nevaldoma grėsmė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV
 žinios.

9.30 Miestų 
skoniai“ (1).

10.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Baimė 
mylėti 2“ (N-7).

13.55 „Priedangoje“ 
(N-7).

14.55 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

15.25 „Beveik 
ištekėjusios“.

17.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

17.30 Karštos 
senos sėdynės.

18.00 „Trauma“ 
(N-7).

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Tėvai už 
borto“.

21.10 „Ramen mergina“ 
(N-7).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Bernvakaris 
Australijoje“  
(N-14).

„POLICIJOS AKADEMIJA 7. 
MISIJA MASKVOJE“
Komedija. JAV. 1994.
Režisierius A.Meteris.
Vaidina Dž.Geinsas, D.Grafas, 
M.Vinslou.

Dar vienas filmas apie žiopluosius 
policijos akademijos auklėtinius ir 
tokius pat žioplus jų auklėtojus. 
Šįkart, kaip nesunku atspėti, filmo 
herojai atsiduria Rusijoje. 

„DRAKONŲ TILTAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius A.Florentainas.
Vaidina D.Lundgrenas, V.Čau, 
Dž.Benetas.

Šalyje, kurioje praeitis ir dabartis ne-
atsiejamai susipynusios, o kraugeriš-
kas tironas daro viską, kad pasiektų 
besąlygišką valdžios olimpą, atsiran-
da bebaimis, teisingumą ginantis 
karys, kurio gyvenimo tikslas - su-
vienyti sukilusius šalies gyventojus.

rugpjūčio 28 d.

 12.00  „Baimė mylėti 2“ 17.00  „Kobra 11“ 15.40  „Visa menanti“ 

 ANIMAL PLANET
7.00 Mano augintinis - interneto žvaigždė. 7.25, 
11.00 Darbas meistro bijo. 8.15, 17.25 Mergina 
ir rykliai. 9.10, 11.55 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 12.50, 
16.30 Ostinas Stivensas - gyvačių gaudyto-
jas. 13.45 Stambios žuvies medžioklė: Kanada. 
14.40, 19.15, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 18.20, 
22.55, 2.35 Upių pabaisos. 21.05 Dreifas: 47 
dienos su rykliais. 22.55 Aš gyvas: gelbėtojai. 

 SPORT1
8.00 „Eurocup“ krepšinio lyga. Izmiro „Pinar 
Karsyaka“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 2015-01-14. 
9.45, 24.00 KOK World series. Bušido kovos. 
12.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 12.10 ATP 
1000 London. Vyrų tenisas. Finalas. Jo-Wilf-
ried Tsonga - Roger Federer. 2011 m. 14.40 
Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Norvegija. 8 
etapas. 2015-08-23. 15.50 „Supercopa Endesa“ 
krepšinio taurė. Madrido „Real“ - „FC Barcelo-
na“. Finalas. 2014-09-27. 17.30 Futbolo klubų 
karaliai. Londono „Chelsea“. 18.00 Futbolo klubų 
karaliai. „Manchester United“. 18.30 ATP 250 
Winston-Salem Open. Vyrų tenisas. Ketvirtfina-
liai. 2015-08-28. 22.00 ATP 250 Winston-Salem 
Open. Vyrų tenisas. 1 Pusfinalis. 2.00 ATP 250 
Winston-Salem Open. Vyrų tenisas. 2 Pusfinalis. 

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00, 16.20, 2.15 Ledo ritulys. KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Severstal“. 9.00, 10.50, 12.40, 
14.30 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 18.20 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ -  
„Liverpool“. 20.10 Motosportas. Žiedinės lenk-
tynės. Norvegija. 22.10 Futbolas. Anglijos FA 
Community Shield taurė. „Arsenal“ - „Chel-
sea“. 0.10, 4.55 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Londonas. 

 EuROSPORT
8.00 Sporto linksmybės. 8.30, 17.00, 22.30 
Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“. 9.45, 
21.00, 1.00 Lengvosios atletikos apžvaga. 
11.15, 2.30 Pasaulio lengvosios atletikos čem-
pionatas. 19.00 Moterų futbolas. 23.45 Ralis. 
FIA Europos čempionatas. 24.00 Tenisas. 
„Australian Open“. 

„VAŠKO NAMAI“
siaubo trileris. JAV, Australija. 2005.
Režisierius Ž.Kolė-Sera.
Vaidina E.Kutbert, Č.M.Marėjus, P.Hilton.

Grupė draugų išsiruošia vykti į didžiausias metų koledžo futbolo rung-
tynes, vykstančias kitame mieste. Nemalonus susidūrimas stovyklavie-
tėje su paslaptingu sunkvežimio vairuotoju jaunuoliams sukelia nerimą 
ir pasėja nereikalingų kivirčų. Rytą po neramios nakties stovyklautojai 
pamato, kad jų automobilis tyčia suniokotas, ir dar labiau sunerimsta.

„NuOMA Su PRIEDAIS“
Komedija. JAV. 2003.
Režisierius D.Devitas.
Vaidina B.Stileris, D.Berimor, E.Esel.

Jauna įsimylėjusi pora ieško jau-
kaus meilės lizdelio. Vieną tokį jie 
suras, tačiau gaus priedų, kurių 
visai nenorėjo. Virš jų gyvenanti 
senjorė - ponia Koneli - pavers 
Alekso ir Nensės gyvenimą tikru 
nesusipratimu. 

LNK
19.30

TV3
21.00

TV6
23.30

LNK
22.55

rekomenduoja
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 Monsunas“ 

(N-7).
7.30 LOL 

(Daug juoko)  
(N-7).

8.00 „Pinokis“.
9.50 Komedija 

„Raganaitės“.
11.40 Veiksmo f. 

„Greitis 2.  
Laivo užgrobimas“ 
(N-7).

14.00 „Gyvenimo 
bangos“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų 
mūšis.

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Nuotykių komedija 
„Naktis muziejuje“ 
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

21.15 Kontrolinės 
vyrų krepšinio  
varžybos.  
Lietuva - Graikija. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.15 Veiksmo f. 
„Kietas  
riešutėlis 4.0“ 
(N-14).

1.50 Veiksmo f. „Virusas“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Superdidvyrių 

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

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

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Paklydėlės papūgos 

sugrįžimas 3“.
9.45 „Bobikas svečiuose 

pas Barbosą“.
10.00 „Ilgai ir laimingai 2. 

Naujieji Snieguolės 
nuotykiai“.

11.30 Filmas šeimai 
„Robotukas Kodis“.

13.10 Filmas šeimai „Mikio 
Metsono nuotykiai“.

15.15 Pričiupom! (N-7).
16.45 „Toledas“ (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 Filmas šeimai 

„Užkerėtoji“.
21.10 Romantinė komedija 

„Širdžių ėdikas“ 
(N-7).

23.15 Komedija „Vampyrai 
užkniso juodai“ (N-14).

0.50 Veiksmo trileris 
„Apiplėšimas 
Beikerio gatvėje“ 
(N-14).

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

lamiai 2“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Petras Kurmelis“. 2 d.
11.05 Mūsų miesteliai. 
12.00 „Kaip sukurti planetą“.
12.55 „Užrašai apie Šerloką 

Holmsą“ (N-7).
13.45 „Prisiminimai apie 

Šerloką Holmsą“. 1 s. 
14.35 Popietė su Algimantu 

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

sezono dainos.
22.45 Komedija „Kvailių 

vakarienė“.
0.10 LRT OPUS ORE. 

Leon Somov ir Jazzu.
1.10 „Užrašai apie Šerloką 

Holmsą“ (N-7).
2.00 „Prisiminimai apie 

Šerloką Holmsą“. 1 s. 
2.55 Smegenų paslaptys. 

Marselis Prustas.
3.10 „Petras Kurmelis“. 2 d.
4.15 „Dainų daina“. 

 15.05  Istorijos 
 detektyvai

 14.00  „Gyvenimo 
 bangos“

ŠeŠtadienis

„ŠIRDŽIŲ ĖDIKAS“
Romantinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius G.Mučinas.
Vaidina Dž.Batleris, Dž.Bjel, U.Turman.

Kadaise garsus futbolininkas bando ištaisyti praeities klaidas, treniruo-
damas sūnaus futbolo komandą, ir taip prisigerinti ne tik sūnui, bet 
ir buvusiai žmonai. Tik kaimynystėje gyvenančios vienišos mamytės 
nepraleidžia progos paflirtuoti su gražuoliu treneriu, šitaip atitolinda-
mos puolusios žvaigždės iškilimą. Ar pavyks žaviam gražuoliui susikurti 
naują gyvenimą?

rekomenduoja

„HADSONO VANAGAS“
Veiksmo komedija. JAV. 1991.
Režisierius M.Lemanas.
Vaidina B.Vilisas, D.Ajelas, 
E.Makdauel.

Į laisvę grįžta dešimtį metų kalė-
jęs Edis. Likusią gyvenimo dalį jis 
pasiryžta nugyventi garbingai. 
Tačiau aplinkybės susiklosto taip, 
kad jis, gelbėdamas savo draugo 
gyvybę, priverčiamas dar kartą 
imtis senosios vagies profesijos. 
Užsakymas - trys vertingiausi Le-
onardo da Vinčio kūriniai. Edis 
abejoja operacijos sėkme.

„ĮTARIAMASIS. DRIU 
PITERSONO GYVENIMAS“
dRama. JAV. 2012.
Režisierius M.Salomonas.
Vaidina R.Lou, K.Kuoko, K.Dent.

Žavuolis Čikagos apylinkių po-
licijos seržantas Driu Pitersonas 
susižavi perpus jaunesne gražuole 
Steise. Driu ketina skirtis su trečią-
ja žmona. Deja, skyrybos baigiasi 
tragiškai: moteris randama ne-
gyva tuščioje vonioje. Netrukus 
Driu ir Steisė susituokia. Praėjus 
keleriems metams Steisė dings-
ta, palikdama du jųdviejų vaikus. 

„KIETAS RIEŠUTĖLIS 4.0“
Veiksmo filmas. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2007.
Režisierius L.Vaizmenas.
Vaidina B.Vilisas, T.Olifantas.

JAV,  Vašingtonas, liepos 4-oji. Kol 
amerikiečiai švenčia Nepriklauso-
mybės dieną, teroristai nemiega. 
Jie rengia kompiuterinę ataką prieš 
JAV infrastruktūrą, tikėdamiesi nu-
blokšti Ameriką atgal į „tamsos am-
žių“. Sąmokslo organizatoriai turės 
įveikti detektyvą Džoną Makleiną.

BTV
21.00

 TV8
8.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 9.30 „Mak-
sas Stilas“. 10.00 „Bakuganas“. 10.30 „Moterų 
laimė“ (N-7). 11.30 Priešaušrio Lietuva. 12.00 
„Mano mažasis ponis“. 13.00 „Ana ir meilė“ 
(N-7). 15.00 Drama „Tėvas Braunas“ (N-7). 
16.00 „Inspektorius Morsas. Ta mergšė negyva“ 
(N-7). 18.00 „Mis Marpl“. 19.05 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Drama „Svajonių viešbutis. Seišeliai“ (N-7). 
22.50 Romantinė komedija „Pamišęs dėl tavęs“ 
(N-14). 0.30 „Inspektorius Morsas. Ta mergšė 
negyva“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00 
Autopilotas. 15.30 Apie žūklę. 16.00 KK2 
(N-7). 17.35 Dviračio šou. 19.30 „Patobulinti 
automobiliai“. 20.00 Miesto skoniai“ (1). 20.30 
„Pasaulis iš skrydžio oro balionu“ (1). 21.30 
Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų kalba. 
22.00 Yra, kaip yra (N-7). 1.30 24 valandos 
(N-7). 3.50 Pagalbos skambutis (N-7). 4.25 
Nuo... Iki. 5.05 Padėkime augti. 5.30 Šefas 
rekomenduoja. 

 PBK
9.45 Ganytojo žodis. 10.00, 12.00, 15.00 Nau-
jienos. 10.15 „Gazoon“. 10.30 Idealus remontas. 
11.20 Skanėstas. 12.15 Valentina Tolkunova. 
13.25 Muzikinis festivalis „Balsingasis Kivinas“. 
16.30, 17.20 „Blogas kraujas“. 17.00 Vakaro nau-
jienos. 19.00 Kas nori tapti milijonieriumi? 20.00 
Laikas. 20.20, 4.25 Jumorina. 22.00 Šiandien 
vakare. 23.30 Josifas Kobzonas. 

 REN
7.35 Kviestinė vakarienė. 11.40 Pasaulio pa-
slaptys su A.Čapman. 12.35 Slaptosios terito-
rijos. 15.40 Rusiškas vairavimas. 16.50 Pažink 
savus! 17.50 „M ir Ž“. 18.55 Žiūrėti visiems! 
19.30 Jūrmala. Juoko festivalis. 21.20 „Tyrimo 
paslaptys 9“. 23.00 „Aidas iš praeities“. 1-4 s. 

 NTV MIR
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. 11.05 Važiuo-
sime, pavalgysime! 11.55 Buto klausimas. 13.20 
„Atsiplėšti nuo žemės“. 14.15 „Delta“. 18.00 Tyrimą 
atliko. 19.25 „Saulės namai“. 21.25 „Valerijaus 
Charlamovo ledo korida“. 23.05 „Kriminalinė Rusi-
ja. Šiuolaikinės kronikos“. 

TV1
23.05

 16.45  „Toledas“

LNK
21.10

TV3
23.15
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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 Lietuvos galiūnų 

čempionato 1 etapas. 
2015 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Patrulis (N-7).
13.00 „Džiunglių princesė 

Šina“ (N-7).
14.00 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
16.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
17.00 „Žurovas. Mirtinas 

numeris. I dalis“.
18.00 Mistinės istorijos.
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 komedija 
„Hadsono vanagas“.

23.05 Siaubo trileris 
„Raudonieji smėly-
nai“ (S).

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

1.40 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.
13.15 Dokumentinis f.

“Viskas apie gyvūnus“.
13.40 Romantinė komedija 

„Meilė yra viskas, ko 
reikia“ (N-7).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Žinios. Orai.

16.20  „Tigrų sala“.
17.30 Taip gyvena 

žvaigždės!
18.30 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30 „Platinos karštinė“.
23.40, 3.10 Siaubo 

komedija „Pragaro 
padaužos“ (S).

1.30 Romantinė komedija 
„Meilė yra viskas, ko 
reikia“ (N-7).

4.35 Spąstai tėčiui. 
Ukraina.

6.15 Dokumentinis f. 
„Genijai iš prigimties“.

6.45 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

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

demija. Kastytis 
Zubovas. 

13.00 Benai, plaukiam į 
Nidą 2013. Dainuok 
ir šok su „O lia lia“.

14.40 Pinigų karta.
15.30 Lietuvių dokumenti-

ka. „Peizažas“.
16.25 Kristupo vasaros 

festivalis 2015. 
Paryžiaus virtuozas. 

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios. Orai.
18.15 Muzika gyvai. 
19.35 XX Pažaislio muzi-

kos festivalis. 
21.15 Dirigento, pianisto, 

pedagogo Rimo 
Geniušo 95-mečiui. 
Legendos. 

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama. 
23.00 Koncertuojanti 

Europa (subtitruota).
23.45 „Konanas griovėjas“.

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis 

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

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

10.30 „Lemūrų 
gatvė“.

11.00 „Zoologijos sodo 
žvaigždės“.

11.30 „Kalahario dykumos 
surikatos“.

12.00 Turkiški 
skanėstai.

12.30 Gordono 
Ramzio virtuvės 
pamokos.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

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

(N-14).
23.05 Drama „Įtariamasis. 

Driu Pitersono  
gyvenimas“  
(N-14).

0.50 Nekenčiu žvaigždės 
(N-7).

7.45 Teleparduotuvė.
8.00 „Pragaro 

kelias“  
(N-7).

9.00 Vienam gale 
kablys.

9.30 Ekstremali 
žvejyba.

10.00 Iš peties 
(N-7).

11.00 „Krokodilų 
medžiotojas“  
(N-7).

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

13.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per  
pusvalandį.

14.00, 17.45 Jokių kliūčių! 
(N-7).

15.15 Aukščiausia 
pavara.

16.40 „Pragaro kelias“ 
(N-7).

19.00 Fantastinis 
nuotykių f. 
„Įsikūnijimas“  
(N-7).

22.15 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.45 Veiksmo drama 
„Kovotojai“ (N-7).

1.35 Veiksmo f. 
„Transporteris 2“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Laukinė 
Afrika“.

10.30 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

11.30 Miestų skoniai“ 
(1).

12.00 „Pasaulis 
pro traukinio  
langą“.

13.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

13.30 „Lelijos“ 
(N-7).

14.35 „Trauma“ 
(N-7).

15.35 „Kvartetas“.
17.20 „Baimė mylėti 2“ 

(N-7).
19.20 „Tėvai už 

borto“.
20.00 „Piktoji 

planeta“.
20.30 „Širdies 

muzika“ (1).
22.15 Elton John 

koncertas  
„60 Live at  
Madison  
Square  
Garden“ (2).  
2007 m.

0.10 „Kaip 
pirmąjį  
kartą“ (N-7).

 21.15  Legendos 18.30  „Laukinis 
 pasaulis“

 19.00  Dainuok mano 
 dainą

 10.30  „Komisaras 
 Manara 2“

 19.00  „Eliza“

TV PROGRAMArugpjūčio 29 d. 

 TV Polonia
6.55 „Kapitonas Sova seka pėdsakais“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.35, 18.25, 1.45 
Galvosūkis. 11.45 Polonija 24. 12.20 Sveika, 
Polonija. 13.15, 22.40, 4.30 Sveikinimų kon-
certas. 13.30 Publicistinė laida. 13.50 „Tėvas 
Mateušas“. 14.35 Pramoginė laida. 15.05 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 16.05 „Metai girioje. Belo-
vežo nacionalinis parkas“. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.55 „M, kaip meilė“. 19.50 
„Zet“ ir TVP2 vasara 2015 (2). Vasaros dainos. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.45, 3.40 „Raganos“. 23.00, 
4.50 Lenkai čia ir ten. 23.35, 5.20 Publicistinė 
laida. 23.55, 5.40 „Vaiduoklis namuose“. 0.45, 
6.25 „Dekalogas X“. 2.45 Animacinis f. 3.00 
Žinios. 

 TV1000
6.50 „12 vergovės metų“. 9.10 „Mergina su 
trūkumais“. 11.30 „Arčiau“. 13.20 „Didinga-
sis“. 16.00 „Į stebuklą“. 18.00 „Kaip prarasti 
draugus ir atstumti žmones“. 20.00 „Šilkas“. 
21.50 „Stounas“. 23.35 „Tobulas jausmas“. 
1.00 „Arčiau“. 2.40 „Sandoris“. 4.20 „Pres-
tižas“. 

 DiscoVery 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25, 23.00, 4.30 Greiti 
ir triukšmingi. 8.15 Penktoji pavara. 9.10 Auto-
mobilių dirbtuvė. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 
11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Dideli kardai. 15.25 
Dideli lėktuvai. 16.20 Sunkiosios mašinos. 17.15 
Ekstremalūs kolekcininkai. 18.10 Brangenybės iš 
podėlio. 19.05 Trojus. 20.00 Kaip pagaminti su-
perautomobilį? 21.00, 2.50 Inžinerija. 22.00, 3.40 
Mašinų sukilimas. 24.00, 5.20 Monstras Mako. 
1.00 Upių pabaisos. 6.10 Išgyventi. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Buenos Airės. 8.00, 
8.30 Naujo būsto paieška. Neįprastas Baden-Viur-
tembergas; Guamas. 9.00 Turto gelbėtojai. 9.30 
Darbo imasi Vanila Aisas. 10.00 Neįprasti namai 
ant vandens. 11.00 Gelbėtojai. 12.00 Išgelbėkite 
mano verslą! Kalifornija - „The Curve“. 13.00, 
22.00 Stebimas kurortas. 14.00 Naujo būsto 
paieška. Amsterdamas; karšta meilė kalnuose: 
Ispanija; abejonės Briuselyje, Belgija; šeimos 
namas Hošimine. 16.00, 17.00 Ekstremalieji van-
dens parkai. 18.00, 24.00 Didelė virtuvė. 19.00 
Neįprastas maistas. Atėnai. 19.30 Amerikietiški 
pramogų parkai. 20.00 Neįtikėtini atrakcionai. 
21.00 Beprotiškas šeimos nuotykis. 23.00 Karštos 
kelionės. Japonija. 1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.25, 8.15, 9.10, 10.05, 11.00, 0.45 Akvariumų 
verslas. 11.55, 22.55 Ostinas Stivensas - gyvačių 
gaudytojas. 12.50, 17.25 Vudu ryklys. 13.45, 
18.20 Jaukas rykliams. 14.40, 19.15 Rykliai su 
Naidželu Marvenu. 15.35, 20.10Mergina ir rykliai. 
16.30 Dreifas: 47 dienos su rykliais. 21.05 Kaip 
netapti ryklių grobiu. 22.00 Stambios žuvies 
medžioklė: Kanada. 23.50 Vilkai-žmogėdros. 

 sPorT1
9.00 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 10.15 Pa-
saulio Rali-kroso čempionatas. Belgija.12.15 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ -  
Andoros „Morabanc“. 2015-05-10. 13.30 Čem-
pionai LT. Atvirasis Lietuvos irklavimo čempi-
onatas. 14.00 NBA krepšinio lyga. Vašingtono 
„Wizards“ - Hjustono „Rockets“. 2015-03-29. 
16.30 ATP 250 Winston-Salem Open. Vyrų te-
nisas. Pusfinaliai. 2015-08-28. 20.00 Tiesioginė 
transliacija. ATP 250 Winston-Salem Open. Vyrų 
tenisas. Finalas. 22.00 Tiesioginė transliacija. 
Motosportas. Spidvėjus. Lenkijos GP lenktynės. 
8 etapas. 23.00 „Sportinio pokerio Premier lyga“. 
Pramoginis TV šou. 24.00 Pasaulio Rali-kroso 
čempionatas. Belgija. 3 etapas. 2015-05-17. 
2.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Andoros „Morabanc“. 2015-05-10. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Stok-
holmas. 9.05, 14.10 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 9.35 „Formulė-1“. Belgijos GP lenk-
tynės. 11.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Latvija - Prancūzija. 14.40 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Newcastle“ - „Arsenal“. 
Tiesioginė transliacija. 16.55 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Manchester City“ - „Wat-
ford“. Tiesioginė transliacija. 19.00 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 19.25 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ - 
 „Everton“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Mo-
tosportas. Spidvėjus. Lenkijos GP lenktynės. 
0.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „New-
castle“ - „Arsenal“. 2.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester City“ - „Watford“. 
5.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Totten-
ham“ - „Everton“. 

 eurosPorT
5.00, 19.00, 2.30, 6.30 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 16.30, 20.00, 22.30, 5.00 
Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“. 21.00, 
1.00 Lengvosios atletikos apžvalga. 23.30 
Ralis. FIA Europos čempionatas. 24.00 Teni-
sas. „French Open“. 

 13.30  Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Kultas“  19.15  Posūkiai su 
 Viktoru Gerulaičiu

 10.25  Gustavo 
 enciklopedija

 20.30  Valanda su Rūta 14.50   „Tik draugai“

 TV8
8.00 Priešaušrio Lietuva. 8.30 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“. 9.30 „Maksas Stilas“. 10.00 „Bakuga-
nas“. 11.00 „Moterų laimė“ (N-7). 11.30 „Mano 
mažasis ponis“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 
15.00 Drama „Tėvas Braunas“ (N-7). 16.00 
„Inspektorius Morsas. Mirtis - mano kaimynė“ 
(N-7). 18.00 „Mis Marpl“. 19.05 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Romantinė drama „Laikas svajoti“ (N-7). 22.50 
Drama „Svajonių viešbutis. Seišeliai“ (N-7). 
0.35 „Inspektorius Morsas. Mirtis - mano kai-
mynė“ (N-7). 

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

 PBK
7.45 „Fiksikai“. 7.55 „Juokingi kamuoliukai. 
Pin-kodas“. 8.10 Stebuklų laukas. 9.05 Svei-
kata. 10.00, 12.00 Naujienos. 10.15 „Gazoon“. 
10.35 „Lučjenas“. 10.35 Kol visi namie. 11.30 
Fazenda. 12.10 „Angelas širdyje“. 16.05 „As-
meninis tyrėjo Saveljevo gyvenimas“. 20.00 
Laikas. 20.50 „Dvigubas gyvenimas“. 22.40 
„Autorius užveda“. 23.40 „Vairuotojas Verai“. 

 REn
7.10 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.20 
„Tyrimo paslaptys 9“. 9.00 Mums net nesisa-
pnavo. 11.55 Jūrmala. Juoko festivalis. 13.40 
„Rusiškos virtuvės paslaptys“. 15.40 „Mėsos 
planeta. Žuvies visata“. 17.35 „Auksinė medū-
za“. 1-4 s. 21.35 „Ypatingos svarbos užduotys. 
Operacija „Taifūnas“. 1-4 s. 1.05 Pažink savus. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Viskas bus 
gerai! 9.25 Valgome namie! 10.25 Pirmoji pava-
ra. 11.05 Technikos stebuklas. 11.55 Sodininkų 
atsakas. 13.25 Šou verslo paslaptys. „Alos rate“. 
14.20 „Delta“. 18.00 Tyrimą atliko. 19.00 „Sa-
vaitės akcentai“. Informacinė programa. 19.35 
„UGRO-5“. 23.30 „Išpažintis. Josifas Kobzonas“. 

 TV PolonIa
7.25 Polonija užsienyje. Kinija - Milošas. 7.40 
Užstalės daina. 8.45 Lenkų valgiai. 8.55 Pramo-
ginė laida. 9.20, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 9.30 
Lenkai čia ir ten. 10.05 Mažieji pasauliečiai. 
10.35 Grūdas. 11.05 „Priešpavasaris“. 12.10, 
22.35, 6.25 Sveikinimų koncertas. 12.25 „Misi-
ja - gamta“. 12.45 Laukiame Pasaulio jaunimo 
dienų. Kronika. 12.55 Tarp žemės ir dangaus. 
13.00 Viešpaties Angelas. 13.10 Tarp žemės 
ir dangaus. 13.40 Publicistinė laida. 14.00 
Šv.Mišių transliacija. 15.35 „Adamas Loretas. 
Metmenys portretui“. 16.10 „Vaiduoklis namuo-
se“. 17.00, 1.10 Gyvenimo kelionė. 17.35 Apka-
bink mane. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.50 Opolė 2015 bisui. Koncertas. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.45, 3.40 „Ranča“. 23.00 Publicisti-
nė laida 23.20, 4.35 „Rytoj eisime į kiną“. 2.45 
Animacinis f. 3.00 Žinios. 6.45 „Misija - gamta“. 

 TV1000
6.30 „Šilkas“. 8.20 „Arčiau“. 10.00 „Lola prieš“. 
11.30 „Angelai ir Demonai“. 13.50 „Divergentė“. 
16.10 „Džobsas“. 18.15 „Laimingas įvykis“. 20.00 
„Žodžių magija. JK Rowling istorija“. 21.30 „Ap-
gaulės meistrai“. 23.30 „Maži paukščiai“. 1.10 
„Angelai ir Demonai“. 3.45 „7 Dienos Havanoje“. 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Automobilių 
pogrindis. 8.15, 1.00 Greiti ir triukšmingi. 9.10 
Mitų griovėjai. 10.05 Didelės statybos. 10.55, 
1.55 Kas nutiko vėliau? 11.50 Karbonaro efek-
tas. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Kovos 
dėl konteinerių. 14.30 Dingusių daiktų parda-
vėjai. 15.25 Iš meilės mašinoms. 16.20 Kaip 
pagaminti superautomobilį? 17.15 Kaip tai vei-
kia? 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 
Upių pabaisos. 24.00, 5.20 Ryklio kelias. 6.10 
Akvariumų verslas. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Naujoji Zelandija. 
8.00 Naujo būsto paieška. Amsterdamas; karšta 
meilė kalnuose: Ispanija. 9.00, 15.00, 19.00 
Turto gelbėtojai. 9.30, 16.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 10.00 Neįtikėtini furgonai. 11.00 Gelbė-
tojai. 12.00 Ekstremalieji vandens parkai. 13.00 
Statyba Aliaskoje. 14.00 Gyvenimas ant ežero. 
17.00, 18.00 Geriausias PAR šašlyko meistras. 
20.00 Pilių paslaptys. 21.00 Muziejų mįslės. 
22.00 Neįprasti namai ant vandens. 23.00 Ne-
planuota kelionė. „Universal Orlando Resort“. 
24.00 Didelė virtuvė. 1.00 Nakties programa. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

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

(N-7).
8.00 „Didvyrių 

draugužiai“
8.30 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

9.00 Statybų TV.
9.30 „Lobių planeta“ 

(N-7).
11.20 Komedija 

„Raganaitės 2“.
13.05 „Ragai ir 

kanopos“.
14.50 Romantinė 

komedija  
„Tik draugai“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

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

21.00 Veiksmo trileris 
„Snaiperis“ (N-14).

0.05 Komedija 
„Nepakenčiamas 
žiaurumas“  
(N-7).

2.05 Komedija „Pats 
šokiausias filmas“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Superdidvyrių 

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

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

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Ragana prieš“.
9.40 „Ragana prieš 2“.
9.50 „Ragana prieš 3“.
10.00 Komedija „Denis - 

grėsmė visuomenei“.
11.55 Nuotykių komedija 

„Troškimų akmuo“.
13.45 Nuotykių f. 

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

Vasara.
21.55 Veiksmo f. 

„Nesunaikinami“.
24.00 Veiksmo f. 

„Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija“ 
(N-14).

1.40 Romantinė komedija 
„Širdžių ėdikas“ 
(N-7).

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

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

lamiai 2“.
9.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
9.50 „Mažasis princas“.
10.15 „Čaplinas“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Prašoktos kurpaitės“.
12.00 „Paslaptingoji Afrika 2“. 
13.00 „Mis Marpl 5“. 

„Perskilęs veidrodis“.
14.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
15.05 Istorijos detektyvai. 
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Kaukazo legendos.
17.00 Gyvenimas.
17.50 Stilius.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Iškilmingas LRT 

90-ojo sezono atidary-
mas Valdovų rūmuose. 

23.00 „Bartonas ir Teilor“.
0.30 „Mis Marpl 5“. 

„Perskilęs veidrodis“.
2.00 Kaukazo legendos.

6.35 Mistinės istorijos 
(N-7).

7.30 Brydės.
8.00 Skonis.
10.00 Dokumentinis f. 

„FAILAI X.  
Aukso vilnos  
paieškos“.

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Dokumentinis f. 

„Nacionalinė 
Geografija.  
Pasaulio  
keistuoliai“ (1) 
(N-7).

14.00 Sveikinimai. 
Sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.00 „Žurovas. Mirtinas 
numeris. II dalis“ 
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Inga Lindstrom. 
Romantinė drama 
„Milijonierių  
niekas nebučiuoja“ 
(N-7).

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

„Hanos kerštas“ 
(N-14).

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

1.45 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

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

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

10.30 Dokumentinis f. 
„Genijai iš prigimties“.

11.10 Dokumentinis f. 
„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  24/7.
18.30 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30 „Platinos karštinė“.
23.40, 4.25 Siaubo f. 

„Sutartis“ (S).
1.30, 5.50 24/7.
2.10 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
6.30 Dokumentinis f. 

„Gamtos pasaulis“.

8.05 Duokim garo!
9.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
10.00 Šventadienio mintys.
10.30 Mūsų miesteliai. 
11.20 M.K.Čiurlionis. 

Vasara.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Pagauk kampą.
12.15 Dainius Razauskas. 

Kur vyksta tikrasis 
karas už Tėvynę? 

13.00 Mokslo ekspresas.
13.15 Mokslo sriuba.
13.30 G.Kuprevičiaus bale-

tas „Čiurlionis“. 
15.05 Edmundas Zubavičius. 

Lietuva. „Žodžiai į 
sąžinę. Trilogija“.

16.00 Kompozitoriaus 
L.Vilkončiaus kūry-
bos vakaras.

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

dienos.
19.15 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
20.00 Dvarai ir likimai. 2 d.
20.30 Lietuvių kinas trumpai. 
21.00 Šventinis Eduardo 

Kaniavos koncertas.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama. 
23.00 Žagarės vyšnių festi-

valis 2015. 

 17.30   24/7
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rugpjūčio 30 d.

 10.30  „Keisčiausi 
 pasaulio restoranai“

 9.30  Vienam gale 
 kablys

 8.45  „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai“

 AnimAl PlAnet
7.00 Mano augintinis - interneto žvaigždė. 7.25, 
8.15, 9.10, 10.05, 11.00 Aligatorių tramdytojai. 
11.55, 22.55 Ostinas Stivensas - gyvačių gaudy-
tojas. 12.50, 22.00 Upių pabaisos. 13.45, 18.20 
Neištirta Meksika. 14.40, 19.15 Lotynų Amerikos 
tankmėje. 15.35 Pandos nuotykiai. 16.30, 20.10 
Šiaurės Amerika. 17.25 Stambios žuvies medžioklė: 
Kanada. 21.05 Rykliai akvariume. 

 SPort1
5.30 KOK World series. Bušido kovos. 9.00 
„Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 10.15 Motos-
portas. Spidvėjus. Pasaulio čempionatas. Lenkija. 
2015-06-06. 12.15 „Supercopa Endesa“ krepšinio 
taurė. Madrido „Real“ - „FC Barcelona“. Fina-
las. 2014-09-27. 14.00 ATP 250 Winston-Salem 
Open. Vyrų tenisas. Finalas. 2015-08-30. 16.15 
Snukeris. Angliškojo biliardo Premier lyga. 18.00 
KOK World series. Bušido kovos. 20.30 NBA krep-
šinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Toronto „Raptors“. 
2015-03-21. 22.45 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. Pramoginis TV šou. 23.45 Motosportas. 
Spidvėjus. Pasaulio čempionatas. Lenkija. 2015-
06-06. 2.10 „Supercopa Endesa“ krepšinio taurė. 
Madrido „Real“ - „FC Barcelona“. Finalas. 2014-
09-27. 3.45 Snukeris. Angliškojo biliardo Premier 
lyga. 5.30 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.20 Motosportas. Spidvėjus. Lenkijos GP lenk-
tynės. 10.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Newcastle“ - „Arsenal“. 12.10 Premier lygos 
apžvalga. 13.10 Motosportas. Didžiosios Britani-
jos MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė trans-
liacija. 14.40 Motosportas. Didžiosios Britanijos 
MotoGP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 16.25 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
16.55 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ - 
Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 19.30 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Swansea“ -  
„Manchester United“. 21.20 Motosportas. Di-
džiosios Britanijos MotoGP Moto3 lenktynės. 
23.00 Motosportas. Indycar lenktynės. Tiesiogi-
nė transliacija. 3.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Swansea“ - „Manchester United“. 

 euroSPort
 8.15, 13.00 Pasaulio lengvosios atletikos čem-
pionatas. 9.45 Ralis. FIA Europos čempionatas. 
10.15, 15.45, 20.15, 22.30, 6.30 Dviračių spor-
tas. „Vuelta a Espana“. 11.30, 21.00, 4.00 Len-
gvosios atletikos apžvalga. 19.00 Motosportas. 
Pasaulio čempionatas. 23.15 Ralis. FIA Europos 
čempionatas. 23.45 Motosportas. Savaitgalio 
žurnalas. 24.00 Futbolas. JAV profesionalų 
lyga. 5.30 Sporto linksmybės. 

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis amžius“ 

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

Šeimos  
gydytojo patarimai“ 
(N-7).

10.30 „Lemūrų gatvė“.
11.00 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
11.30 „Kalahario dykumos 

surikatos“.
12.00 Turkiški 

skanėstai.
12.30 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
13.00 „Mylėk savo 

sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 Nemarus kinas. 

Komedija „Blefas“.
19.20 Magiškasis Rio (1).
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Vien liūdesys ir 
skausmas“ (N-7).

22.50 Veiksmo f. 
„Kitas pasaulis. 
Vilkolakių  
prisikėlimas“  
(N-14).

0.30 Nematomas 
žmogus (1).

7.45 Teleparduotuvė.
8.00 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 Aukščiausia 

pavara.
11.05 „Krokodilų 

medžiotojas“  
(N-7).

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

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

13.30 Džeimio 
Oliverio  
patiekalai per  
pusvalandį (1).

14.00, 17.25 Jokių kliūčių! 
(N-7).

15.15 Iš peties (N-7).
16.20 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
18.25 „6 kadrai“ 

(N-7).
19.00 Komiškas trileris 

„Melas vardan tie-
sos“ (N-7).

21.55 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.55 „Tėvynė“ (N-14).
0.05 „Krintantis 

dangus“ (1) (N-14).
1.00 „24 valandos“ 

(N-14).

9.00 „Piktoji 
planeta“.

9.30 „Pasaulis 
pro traukinio  
langą“.

10.30 „Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Laukinės 
gamtos  
ginklai“ (1).

12.30 Karštos 
senos sėdynės.

13.00 Lietuvos 
kapinės.

13.30 „Tėvai už borto“.
14.10 Miestų 

skoniai“ (1).
14.40 „Širdies 

muzika“ (1).
16.20 „Penki draugai“.
18.00 „Priedangoje“ 

(N-7).
19.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

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

„Meilė yra  
viskas, ko reikia“ 
(N-7).

23.10 „Transporteris“ 
(N-14).

0.10 „Trauma“ 
(N-7).

„miliJonieriŲ nieKAS neBuČiuoJA“
Romantinė dRama. Vokietija. 2010.
Režisierius D.Rėgelis.
Vaidina G.Burkhardas, K.K.Tycė, F.Martens.

Prieš pat vestuves su klestinčiu verslininku Tomu Lindbergu spontaniška 
Lina gauna paslaptingą žinutę, kurioje primygtinai patariama netekėti. 
Žinutę pasirašė „M“, tad Linai iš karto dingteli, kad tai jos pirmoji meilė 
Maksas. Ji pabėga nuo altoriaus ieškoti Makso. Tačiau šis sako jokios 
žinutės nesiuntęs, be to, jis susižadėjęs su Astrida Plante. 

BtV
19.00

rekomenduoja

„SnAiPeriS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2007.
Režisierius A.Fukua.
Vaidina M.Volbergas, M.Pena.

Dar gana jaunas buvęs JAV jū
rų pėstininkų snaiperis Bobas Li 
Svageris po nepavykusios specia
liosios operacijos pasitraukia iš 
kariškių gretų. Jis pasirenka atsis
kyrėlio gyvenimą, tačiau jo viltims 
surasti ramybę nelemta išsipildyti. 

„KitAS PASAuliS. 
VilKolAKiŲ PriSiKĖlimAS“
Veiksmo filmas. JAV, Naujoji 
Zelandija. 2009.
Režisierius P.Tatopulas.
Vaidina B.Najus, M.Šinas, R.Mitra.

Šioje pirmojoje Kito pasaulio serialo 
dalyje pasakojama apie kruviną ne
santaiką tarp aristokratiškųjų vampy
rų ir jų vergų  vilkolakių. Filmas vyks
ta viduramžiais, kai jaunas vilkolakis 
Lucianas tampa galingu valdovu. 

„neSunAiKinAmi“
Veiksmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius S.Stalonė.
Vaidina S.Stalonė, Dž.Li, 
A.Švarcenegeris.

Jie yra šešėlis priešo akies mirksnyje... 
Šįkart jų užduotis  nuversti žiaurų 
diktatorių Pietų Amerikos valstybėje. 
Tačiau tai, kas iš pradžių atrodė tik dar 
vienas gerai apmokamas darbas, virs
ta sudėtingiausia misija jų gyvenime.

tV3
21.00

lnK
21.55

tV1
22.50



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
8.25 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (N-7).
11.05  „Heraklis“.
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (1).
13.30  „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

Neto“ (1) (N-7).
20.00 Pavojingi aukštakul-

niai (1) (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (1).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kerštas“.
23.30 TV serialas „Melas ir 

paslaptys“ (1).
0.30 TV serialas „CSI 

elektroninių nusikal-
timų skyrius“ (1).

1.25 TV serialas 
„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

2.20 „Naujokė“ (1) (N-7).

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

Teksaso reindžeris“.
8.50 Filmas šeimai 

„Užkerėtoji“.
10.55 Komedija „Denis - 

grėsmė visuomenei“.
12.55 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
13.20 Animacinis f. „Keista 

šeimynėlė“.
13.45 Animacinis f. „Kung 

Fu Panda“.
14.10 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.15 Nuo... Iki.
20.45 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ (1).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Veiksmo f. 

„Prezidento patikėti-
nis“ (N-7).

23.55 TV serialas „Dalasas“ 
(N-7).

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

1.45 TV serialas 
„Mentalistas“ (1).

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

12“ (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ .
11.05 Iškilmingas LRT 

90-ojo sezono atidary-
mas Valdovų rūmuose. 

13.00 Pasaulio panorama.
13.30 Savaitė.
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Klausimėlis.lt.
16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
17.05 „Berlyno policija“. 1 s. 
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 Trumposios žinios.
22.25 „Saudo Arabija. Per-

mainos smėlynuose“.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Šlovės dienos“.
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dėmesio pakrašty.
0.30 „Berlyno policija“ .
1.20 Trumposios žinios.

 19.20  Nacionalinė 
 paieškų tarnyba

 20.00  Pavojingi 
 aukštakulniai 

 20.45  „Visi vyrai - 
 kiaulės...“

Pirmadienis

 TV8
8.20 Vilnius gyvai. 9.40 „Mano mažasis ponis“. 
10.10 Senoji animacija. 11.10 „Laikas svajoti“ 
(N-7). 13.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00 
„Laukinukė“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ 
(N-7). 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 
„Nemylimi“ (N-7). 18.00 „Privati praktika“ 
(N-7). 19.00 „Laukinukė“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 „Dangus virš Kornvalio“ 
(N-7). 22.50 „Privati praktika“ (N-7). 23.45 
Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 6.30 
Tauro ragas. 7.00 Apie žūklę. 7.30 „Pasaulio 
uostai“. 8.30 „Aukso imperija“. 9.30 Žinios. 
10.30 Pasaulis X. Paranormalių reiškinių kro-
nika (N-7). 11.20 24 valandos (N-7). 12.25 
Valanda su Rūta. 13.40 Padėkime augti. 14.10 
Yra, kaip yra (N-7). 15.25 „Nuostabiausia diena 
pasaulyje“. 16.20 KK2 (N-7). 17.00 Info diena. 
19.00 Info verslas. 19.30 Info interviu. 20.00 Info 
kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 21.00 Dviračio 
šou. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 
22.00, 2.00 Info diena. 

 PBK
6.10 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 
6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 „Fiksikai“. 7.00, 
9.25 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.20 
„Dvigubas gyvenimas“. 12.00 Naujienos (su 
subtitrais). 12.25 „Dvigubas gyvenimas“. 13.30 
Vyriška/Moteriška. 15.00 Naujienos (su sub-
titrais). 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 5.10 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos 
(su subtitrais). 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
Orų prognozė (rusų k.). 21.05 „Dvigubas gy-
venimas“. 23.00 „Deimantai desertui“. 1.25 
Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių k.). 1.40 
Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 2.10 
Nakties naujienos. 2.25 „Vienišiems suteikia-
mas bendrabutis“. 3.45 „Lenktynės be finišo“. 

 REn
 7.35 Kviestinė vakarienė. 8.25 Švarus darbas. 
9.10 Žiūrėti visiems! 10.05 Mums net nesisa-
pnavo. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimy-
nėlė“. 13.40 Žiūrėti visiems! 14.30 Nemeluok 
man! 15.30 „Visata“. 16.25 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 17.20 „Kariai 16“. 18.25 Gyva 
tema. 19.25 Nemeluok man! 20.25 Kviestinė va-
karienė. 21.15 Žiūrėti visiems! 22.25 Slaptosios 
teritorijos. 23.20 „Kariai 5“. 0.10 Žiūrėti visiems! 

„DAnGUS VIRŠ KoRnVALIo“
Drama. Vokietija. 2005.
Režisierius M.Faustas.
Vaidina A.Knauer, F.D.Ficas, A.Kruzė.

Šarlotė Bold su savo dvidešimt vienų metų dukterimi Greise po daugelio 
metų sugrįžta į Kornvalį. Greisė nori susipažinti su tėvu, kuris nė nenu-
tuokia turįs tokią dukrą. Tai lordas Džeimsas Brikstonas. Su juo kitados 
sodininke dirbusi Šarlotė turėjo aistringą romaną ir daugiau nesima-
tė. Dabar Džeimsas - našlys, gyvenantis su dviem suaugusiais vaikais.

TV8
21.10

„PREZIDEnTo PATIKĖTInIS“
Veiksmo filmas. JAV. 2000.
Režisieriai E.Norisas, M.Prisas.
Vaidina D.Nilas, R.Vaitas,
Č.Norisas.

Džošua Makordas - specialusis 
agentas, vykdantis tik ypatingas 
šalies prezidento užduotis. Tačiau 
net ir jam ateina laikas pasitraukti 
iš mūšio lauko. Prieš tai Džošua 
turi surasti įpėdinį, kuris taip pat 
puikiai kaip ir jis organizuos ir vyk-
dys slaptas operacijas. Į Makordo 
akiratį pakliūva buvęs legendinio 
būrio „Delta“ narys Dekas Sleiteris.

„KRUVInAS DERLIUS“
siaubo filmas. JAV. 2011.
Režisierius B.Simonsas.
Vaidina D.Grajus, V.Čethamas,
S.Dž.Tomasonas.

Įprasta kelionė prie ežero penkiems 
draugams baigsis labai netikėtai. 
Bekraščiuose kukurūzų laukuose jų 
bėdos prasidės, kai į priekinį stiklą 
atsitrenks juodvarnis ir Skotas, ne-
suvaldęs automobilio, įlėks į griovį. 
Džonas ryžtasi bristi per kukurūzų 
laukus ieškoti pagalbos, bet tiesiog 
išnyksta juose. Ar čia amžiams pa-
sibaigs visų draugų gyvenimai?

„PRoKURoRŲ PATIKRInIMAS“
TV serialas. Rusija. 2011.
Režisierius I.Romaščenka.
Vaidina P.Iljinas, D.Belonogovas, 
M.Kondratjevas.

Jeigu byla nepagrįstai nutraukta, 
nuteistas nekaltas, ir tam yra nepa-
neigiamų faktų, o tikrasis nusikaltėlis 
lieka laisvėje; parodymai buvo išgau-
ti spaudimu ar nebuvo surinkti visi 
įkalčiai - visa tai suteikia dingstį imtis 
prokurorų patikrinimo. Dauguma 
istorijų - iš realios juridinės praktikos.

LnK
22.10

BTV
15.45

rekomenduoja

TV6
23.20
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.55 Dokumentinis f. 
„FAILAI X. Aukso 
vilnos paieškos“.

8.55 Penktoji pavara.
9.50 „Nacionalinė 

Geografija. Pasaulio 
keistuoliai“ (1) (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome.
11.40  TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

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

„Poseidonas“ (N-7).
23.20 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
0.15 TV serialas 

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

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

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Žinios.
7.30 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose 
R.Ščiogolevaitė.

8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Anna German“.
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 Gyvenu čia.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Žinios.
13.05 „Viskas apie gyvūnus“.
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 35 „Iššūkis“ (N-7).
15.05 35 „Iššūkis“ (tęsinys).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose 
G.Karaliūnaitė-Canuel.

19.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris. Orai.
23.00, 2.05 Veiksmo f. 

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

bėjimo tarnyba“.
3.30 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
4.25  „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
6.20 „Laukinis pasaulis“.

8.05 „Prašoktos kurpaitės“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedi-

ja (subtitruota).
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Kultūra +.
13.10 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
14.00 XX Pažaislio muzikos 

festivalis. Juozo Grušo 
„Herkus Mantas“. 

15.40 Dainuoja Virgilijus 
Noreika.

15.55 ...formatas. Poetė 
Erika Drungytė.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus univer-

siteto ansamblio 
75-mečiui. Koncertas 
„Atrakink žemę!“ 

19.45 Kaukazo legendos.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 6“.
21.00 Lietuvių kinas trumpai.
21.30 Skambantys pasauliai.
22.30 DW naujienos.
22.40 „Kvailių vakarienė“.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama. Verslas. 

Kultūra. Dėmesio 
centre. Sportas. Orai.

1.30 Dabar pasaulyje.

6.20 Dienos 
programa.

6.25 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Turkiški 

skanėstai.
11.30 Gordono 

Ramzio virtuvės 
pamokos.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

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

„Prezidento duktė“.
23.05 „Sekso magistrai“ 

(N-14).
0.10 „Visa menanti“ 

(N-7).
1.05 „Dūmas“ (N-14).

6.45, 14.30 
Teleparduotuvė.

7.00 „Beverli Hilsas“ 
(N-7).

8.00 Nepaprastos lenkty-
nės (N-7).

9.00 Juokingiausi 
Amerikos  
namų vaizdeliai.

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

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

patiekalai  
per pusvalandį.

13.30 „Univeras“ (N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Mastrichto policija“ 

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

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

(N-7).
22.00 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ (1) 
(N-14).

23.20 Siaubo f. „Kruvinas 
derlius“ (S).

1.00 „Tėvynė“ (N-14).
2.00 „24 valandos“ 

(N-14).

9.00 „80 traukinių 
aplink  
pasaulį“.

9.30 „Trauma“ 
(N-7).

10.30 „Laukinės 
gamtos  
ginklai“ (1).

11.30 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.30 „Pasaulis 
pro traukinio  
langą“.

13.30 Miestų 
skoniai“ (1).

14.00 „Tėvai už borto“.
14.45 Karštos 

senos sėdynės.
15.15 „Laukiant 

amžinybės“.
16.55 „Piktoji planeta“.
17.25 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai.

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

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Priedangoje“ 

(N-7).
21.30 Kino akademija. 

„Ačiū, gal galima 
dar?“ (N-7).

23.15 Balticum TV 
žinios.

23.45 „Širdies muzika“ (1).

 15.40  Dainuoja 
 Virgilijus Noreika

 18.25  Svečiuose 
G.Karaliūnaitė-Canuel

 17.00  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 9.30  „Trauma“  19.00  „CSI Majamis“ 17.40  „Ugnis ir Ledas“ 

TV PROGRAMA rugpjūčio 31 d. 

 NTV Mir
6.00 Rytas per NTV. 7.10 „Eigulys“. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 „Eigulys“. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.25 „Aukštas“. 
11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Pri-
siekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. 
Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys stotys 
8“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 14“. 21.35 „Narkotikų kelias“. 
23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 „Sindbado kla-
jonės“. 2.15 „Garbės kodeksas 5“. 

 TV PoloNia
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05 Rytų studi-
ja. 12.35 Kultūringieji PL. 13.30, 18.50, 21.40, 
2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Sekretoriaus lobis“. 14.25 „Ranča“. 
15.25 Koncertas „Europa - tai mes“. 17.00 
„Naszaarmia.pl“. 17.25 Irklavimas. 17.55, 1.45 
„Viskas prieš mus“. 18.20, 22.50, 4.35 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „Jaunimas 
klausinėja apie rugpjūtį“. 20.25 Regionų istorija. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Prie užliejamos pievos“. 
23.05, 5.20 Polonija 24. 23.35 Sveika, Polonija. 
0.40, 5.50 T.Lisas gyvai. 2.15 „Stebuklingas 
medis“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
10.25 „Imogene“. 12.20 „Jausmų vandenynas“. 
14.20 „Kaip prarasti draugus ir atstumti žmo-
nes“. 16.20 „Gėlėti sapnai“. 18.30 „Pokalbiai su 
kitomis moterimis“. 20.00 „Džesmina“. 21.40 
„Bado žaidynės“. 

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

 TraVel
10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00 Neįprasti 
furgonai. 12.00 Pilių paslaptys. 13.00 Naujo 
būsto paieška. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
14.30 Turto gelbėtojai. 16.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 17.00 Ekstremalieji vandens atrakci-
onų parkai. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Santa Kruzas. 19.00 Naujo būsto paieš-
ka. 21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. PAR. 
22.00 Naujų nuotykių bandytojai. 

 aNiMal PlaNeT
.25, 11.00 Darbas meistro bijo. 8.15, 17.25, 
21.05 Rykliai. 9.10, 11.55, 5.02 Namai me-
džiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų 
verslas. 12.50, 16.30 Aš gyvas. 13.45 Upių 
pabaisos. 14.40, 19.15, 23.50 Aligatorių tram-
dytojai. 18.20, 22.00 Dideli ir baisūs. 22.55 
D.Monaganas ir laukinės būtybės. 

 sPorT1
8.00 „Kelias į viršūnę“. NBA krepšinio lyga. Ou-
klendo „Warriors“ - Klyvlendo „Cavaliers“. Fi-
nalas. 3 susitikimas. 2015-06-10. 10.15, 22.15, 
23.10 KOK World series. Bušido kovos. 12.00 
„Sportinio pokerio Premier lyga“. Pramoginis 
TV šou. 13.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Gran Kanarijos „Her-
balife“. 2015-05-31. 15.00 Rusijos „Premier 
league“. „Amkar“ - „Zenit“. 2015-05-23. 17.00 
ATP 250 Winston-Salem Open. Vyrų tenisas. 
Ketvirtfinalis. 2015-08-28. 19.00, 21.00, 23.00 
„Sportas“. Dienos naujienos. 19.10 Futbolo die-
vai. Schmeihel. 19.35 Futbolo dievai. Batistuta. 
20.00, 21.10 „Kelias į viršūnę“. NBA krepšinio 
lyga. Ouklendo „Warriors“ - Klyvlendo „Cava-
liers“. Finalas. 3 susitikimas. 2015-06-10. 0.30 
ATP 250 Winston-Salem Open. Vyrų tenisas. 
Ketvirtfinalis. 2015-08-28. 

 ViasaT sPorT BalTic
5.55 Motosportas. Žiedinės lenktynės. Norvegi-
ja. 6.40 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ - 
Rygos „Dinamo“. 9.55 Motosportas. Didžio-
sios Britanijos MotoGP Moto2 lenktynės. 11.15 
Motosportas. Didžiosios Britanijos MotoGP 
lenktynės. 12.45 Motosportas. Didžiosios Bri-
tanijos MotoGP Moto3 lenktynės. 14.05 Pre-
mier lygos apžvalga. 15.05 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester City“ - „Watford“. 
16.55 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ - 
Rygos „Dinamo“. 19.25 Ledo ritulys. KHL. 
„Spartak“ - „Torpedo“. Tiesioginė transliacija. 
22.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Swan-
sea“ - „Manchester United“. 23.50 Ledo ritulys. 
KHL. Minsko „Dinamo“ - Rygos „Dinamo“. 
1.50 Ledo ritulys. KHL. „Spartak“ - „Torpedo“. 
3.50 Premier lygos apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Ak Bars“. 

 eurosPorT
8.00, 13.00 Lengvoji atletika. Pasaulio čempi-
onatas. 9.30 Ralis. FIA Europos čempionatas. 
10.00 Tenisas. „Australian Open“. 11.00 Te-
nisas. „French Open“. 12.00, 15.45 Dviračių 
sportas „Vuelta a Espana“. 14.00 Sporto links-
mybės. 14.15 Motociklai. Britanijos didysis 
prizas. 19.00 Tenisas. „US Open“. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 15.45  „Prokurorų 
 patikrinimas“

 18.25  Svečiuose 
 Saulius Siparis

 21.00  Kelias į namus 14.10  Laba diena, 
 Lietuva

 19.30  KK2  21.00  „Moterys meluoja 
 geriau“

 TV8
10.10 Senoji animacija. 11.10 „Dangus virš Kornva-
lio“. 13.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00 „Lau-
kinukė“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 17.00 „Nemylimi“. 18.00 „Privati 
praktika“. 19.00 „Laukinukė“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Paslaptingoji mergina“. 22.40 
„Privati praktika“. 23.40 Pasaulis tavo lėkštėje. 

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

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.10 Gyvenk 
sveikai! 11.25 „Dvigubas gyvenimas“. 12.00 Nau-
jienos. 12.20 „Dvigubas gyvenimas“. 13.35 Kartu 
su visais. 14.30 Vyriška/Moteriška. 15.00 Nau-
jienos. 15.20 Vyriška/Moteriška. Tęsinys. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 
17.55 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 Dvigubas gyveni-
mas. 23.00 „Gastronomo byla Nr.1“. 

 REn
7.10 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.30 
Kviestinė vakarienė. 8.25 Rusiškas vairavimas. 
9.20 Žiūrėti visiems! 10.20 Slaptosios terito-
rijos. 11.20 Jūrmala. Juoko festivalis. 13.00 
„Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.35 
Gyva tema. 14.30 Nemeluok man! 15.25 Išsigel-
bėjimo paslaptis. 16.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 17.20 „Kariai 16“. 18.20 Rusiškas 
vairavimas. 19.25 Nemeluok man! 20.30 Kvies-
tinė vakarienė. 21.30 Pasverti ir laimingi 3. (su 
subtitrais). 0.20 „Kariai 5“. 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10 „Eigulys“. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 „Eigulys“. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.25 „Aukštas“. 
11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 „Apžvalga. 
Ypatingas įvykis“. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys 
stotys 8“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Su-
daužytų žibintų gatvės 14“. 21.35 „Narkotikų 
kelias“. 23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 „Sind-
bado klajonės“. 2.15 „Garbės kodeksas 5“. 4.10 
Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos. 5.15 
Pagrindinis kelias. 

 TV PolonIa
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 18.50, 21.40, 
2.40 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Sekretoriaus lobis“. 14.25 „Raga-
nos“. 15.20 Koncertas 305-ųjų „Solidarumo“ 
metinių proga. 17.00 Klajūno užrašai. 17.10 
Astronariumas (1): „Radioastronomija“. 17.40 
Pramoginė laida. 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
18.20, 22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50 Peiliu ir šakute. 19.00 Sveikatos 
ir grožio alchemija. 19.20 Polonijos reportažas. 
20.25 „Notacijos. A.Županskis. Prasidėjo 1939 
m. rugsėjo 1-ąją“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Ži-
nios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas 
Mateušas“. 0.40 „Hitlerio puolimas prieš Lenkiją. 
Kaip prasidėjo II pasaulinis karas“. 2.15 „Pilna 
kuprinė nuotykių“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
8.00 „Įsimylėjęs Šekspyras“. 10.00 „Sandoris“. 
12.00 „Haid Parkas prie Hadsono“. 14.00 „Maži 
paukščiai“. 16.00 „Laimingas įvykis“. 18.00 
„Šokis hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko“. 
20.00 „Džobsas“. 22.05 „Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė“. 0.30 „Diana“. 2.30 „Paryžius Man-
hatanas“. 4.00 „Įsimylėjęs Šekspyras“.

 DIscoVERy 
7.00, 20.30 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00 Kaip tai 
pagaminta? 8.15 Nemėginkite pakartoti. 9.10, 
18.10 Karai dėl bagažo. 9.40, 18.40 Sandėlių 
medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 10.55 
Išgyventi kartu. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 Oro uostas. 14.30 
Penktoji pavara. 21.00, 2.50 Ieškant lobių. 
22.00, 3.40 Sala. 23.00, 4.30 Aliaska: šeima 
iš miško. 24.00, 5.20 Forsažas. 1.00 Gatvės 
lenktynės. 1.55 Siaubo akimirkos. 6.10 Kaip tai 
pagaminta? 6.35 Kaip tai veikia? 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Pasiklydę Ramiajame 
vandenyne. 8.00 Naujo būsto paieška. Siamas; 
Kipras; Granada; Chako, Kosta Rika. 10.00, 15.00 
Statybos Aliaskoje. 11.00 Neįprasti furgonai. 
12.00 Pilių paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieška. 
Siamas; Kipras. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
14.30 Turto gelbėtojai. 16.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 16.30 Gelbėtojai. 17.00 Neįtikėtini 
atrakcionai. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Niujorko Kvinsas. 19.00 Naujo būsto 
paieška. Belizas; Džakarta; Ispanija; Stokholmas. 
21.00 Neįprastas maistas. Naujasis Orleanas; 
Sent Luisas. 22.00 Karštos kelionės. Mongolija. 
24.00 Amerika: slaptos maudynių vietos.  

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

Plačiakelnis“ (1).
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (1).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (1) (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria.
12.00 Pavojingi aukštakul-

niai (1) (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

Neto“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas 

„Kobra 11“ (1) (N-7).
0.30 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (1).
1.35 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“.
2.30 „Naujokė“ (N-7).
2.55 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.

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

reindžeris“ (N-7).
8.55 Nuotykių f. 

„Juodasis gražuolis“,
10.40 Nuotykių komedija 

„Troškimų akmuo“.
12.30 Animacinis f. 

„Garfildas“.
12.45 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
13.15 Animacinis f. „Keista 

šeimynėlė“.
13.45 Animacinis f. „Kung 

Fu Panda“.
14.10 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

vyrai - kiaulės...“ 
21.30 Žinios. 
22.10 Veiksmo komedija 

„ŽKVD“ (N-14).
0.05 TV serialas 

„Dalasas“ (N-7).
1.00 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
1.55 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

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

12“ (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
11.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.30  „Saudo Arabija. Per-

mainos smėlynuose“.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 Dokumentnis f. „Kaip 

atsiranda daiktai 5“.
17.05 „Berlyno policija“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Emigrantai.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija 

„Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Tikri vyrai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Šlovės dienos“.
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dėmesio pakrašty.
0.30 „Berlyno policija“ .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ir Ko“ (N-7).
20.25 Atsargiai - moterys! 

(1) (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija „Iki 

dugno!“ (N-14).
23.15 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
0.10 TV serialas 

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

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.10 Bamba TV (S).

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

Žinios.
12.50, 13.05 „Moterų dak-

taras“ (N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55, 15.05 „Iššūkis“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Šiandien kimba.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose Saulius 
Siparis.

19.25 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Kalinių žmonos“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.00, 2.10 Erotinė kome-

dija „Pumų medžio-
klė“ (S).

0.55, 4.00, 5.55 Reporteris.
1.25, 5.10 „Specialioji gel-

bėjimo tarnyba“.
3.35, 6.20 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
4.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.

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

daiktai 5“.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.25 Skambantys pasauliai.
13.20 „Peizažas“.
14.15 Kompozitoriaus 

L.Vilkončiaus kūry-
bos vakaras. 2012 m.

15.55 ...formatas. Poetė 
Lina Navickaitė.

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

dienos.
19.00 Šventinis koncertas 

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

20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 6“.

21.00 Kelias į namus. 
Veronika 
Povilionienė.

21.30 Istorijos detektyvai. 
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Biografinė drama 

„Bartonas ir Teilor“.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama. 
1.30 Dabar pasaulyje.
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 23.30  „Lelijos“ 7.00  „Beverli Hilsas
 90210“

 10.00  „Mano puikioji 
 auklė“

 AnimAl PlAnet
7.00 Mano augintinis - interneto žvaigždė. 7.25, 
11.00 Darbas meistro bijo. 8.15 Ryklių sezonas. 
9.10, 11.55 Namai medžiuose. 10.05 Akvariumų 
verslas. 12.50 D.Monaganas ir laukinės būtybės. 
13.45 Dideli ir baisūs. 14.40, 19.15, 23.50, 3.25 
Aligatorių tramdytojai. 15.35, 20.10, 0.45 Akva-
riumų verslas. 16.30 Gyvenimas laisvėje. 17.25 
Rykliai. 18.20, 22.00, 2.35 Pandų slėnis. 21.05, 
1.40 Ryklio sala. 22.55 Liūno broliai.  

 SPort1
7.00, 12.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 7.10 
„Sportinio pokerio Premier lyga“. Pramoginis TV 
šou. 8.00 „Kelias į viršūnę“. Rusijos „Premier 
league“. „Amkar“ - „Zenit“. 2015-05-23. 10.00, 
22.00 Boksas. Profesionalų kovos. 12.10 Smigi-
nis. Pasaulio čempionatas. 12.50 Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. „Az Alkmaar“ - „PSV Eindhoven“. 
2015-02-13. 14.40 NBA krepšinio lyga. Ouklendo 
„Warriors“ - Klyvlendo „Cavaliers“. Finalas. 3 
susitikimas. 2015-06-10. 17.00, 24.00 ATP 250 
Winston-Salem Open. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. 
2015-08-28. 19.00 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. Pramoginis TV šou. 20.00 „Kelias į viršū-
nę“. Rusijos „Premier league“. „Amkar“ - „Zenit“. 
2015-05-23. 2.00 NBA krepšinio lyga. Ouklendo 
„Warriors“ - Klyvlendo „Cavaliers“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
7.30 Motosportas. Didžiosios Britanijos Mo-
toGP lenktynės. 9.00 Krepšinis. Europos čem-
pionatas. Latvija - Bosnija ir Hercegovina. 10.50 
Krepšinis. Europos čempionatas. Lietuva -  
Makedonija. 12.40 Ledo ritulys. KHL. Minsko 
„Dinamo“ - Rygos „Dinamo“. 14.30 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Latvija - Juodkalnija. 
16.20 Kalnų dviračiai. Pasaulio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija. 18.00 Boksas. Floydas 
Mayweatheris - Manny Pacquiao. 19.25 Ledo 
ritulys. KHL. CSKA - Rygos „Dinamo“. Tiesiogi-
nė transliacija. 22.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester City“ - „Watford“. 23.50 Ledo 
ritulys. KHL. CSKA - Rygos „Dinamo“. 1.50 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Newcastle“ -  
„Arsenal“. 3.40 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Severstal“. 

 euroSPort
8.00, 13.00, 18.00 Tenisas. „US Open“. 11.00, 
15.15 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų 
futbolo lyga. 11.30 Motokrosas. FIM pasaulio 
čempionatas. 12.00, 15.45 Dviračių sportas 
„Vuelta a Espana“. 17.00 Lengvoji atletika. 
Pasaulio čempionatas. 

6.20 Dienos 
programa.

6.25 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Turkiški skanėstai.
11.30 Gordono 

Ramzio virtuvės 
pamokos.

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 Biografinė drama 

„Kas yra Klarkas 
Rokfeleris?“ (N-14).

22.45 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

23.50 „Visa menanti“ 
(N-7).

0.45 „Dūmas“ (N-14).

6.45, 14.30 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

16.00 „Mastrichto 
policija“ (N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
22.00 Fantastinis trileris 

„Išeities kodas“ 
(N-14).

23.50 Komedija 
„Pikčiausias žmogus 
Brukline“ (N-14).

1.25 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji 
planeta“.

10.00 „Lelijos“ (N-7).
11.05 „Komanda Č“ 

(N-7).
12.05 „Tėvai už 

borto“.
12.45 „Trauma“ 

(N-7).
13.45 „Laukinės 

gamtos  
ginklai“ (1).

14.45 „Pasaulis 
pro traukinio  
langą“.

15.45 „Širdies muzika“ 
(1).

17.30 Miestų 
skoniai“ (1).

18.00 „Priedangoje“ 
(N-7).

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Karštos senos 
sėdynės.

21.00 „Transporteris“ 
(N-14).

22.00 Balticum TV 
inios.

22.30 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

23.30 „Lelijos“ (N-7).

„PiKČiAuSiAS ŽmoGuS BruKline“
Komedija. JAV. 2014.
Režisierius F.A.Robinsonas.
Vaidina R.Viljamsas, M.Kunis, P.Dinkleidžas.

Visiems būna blogų dienų, tačiau Henriui Altmanui bloga yra kiekviena 
diena. Jis amžinai nelaimingas ir pyksta ant viso pasaulio. Nepatenkin-
tas ir nekantrus Henris laukia gydytojo apžiūros. Gydytoja Šeron Džils 
praneša jam liūdną žinią - nustatyta pavojinga smegenų liga. Tai vyrą 
dar labiau supykdo, jis rėkdamas reikalauja pasakyti, kiek laiko jam liko.

tV6
23.50

„ŽKVD“
VeiKsmo Komedija. Belgija, 
Liuksemburgas, Prancūzija. 2008.
Režisierius M.El Mekris.
Vaidina Ž.K.Van Damas, 
F.Damjenas, V.Bodson.

Kovinių filmų žvaigždė Žanas Klodas 
Van Damas skendi skolose. Bėgda-
mas nuo blėstančios šlovės, sens-
tantis filmų aktorius sugrįžta į gimtąjį 
Briuselį ir patenka į tikrą įkaitų dramą. lnK

22.10

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

Los Andželo detektyvė Brenda Lei 
Džonson - CŽV mokyklą baigusi pa-
reigūnė, vadovaujanti šio didmiesčio 
policijos Ypač sunkių nusikaltimų 
skyriui. Jos tiriamos bylos išskirtinės, 
o nusikaltėliai neprognozuojami.BtV

23.15

„PASlAPtinGoJi merGinA“
melodrama. jAV. 2011.
Režisierė E.Anders.
Vaidina B.Brana, Š.P.Flaneris.

Viskas, ko reikia pagrindiniam hero-
jui, - sutikti savo svajonių merginą. 
Ieškodamas susikurto idealo, jis net 
nepagalvoja, kad likimo žvaigždės 
viską seniai sudėliojo. Galvodamas, 
kad internetu bendrauja su viena 
mergina, vaikinas net nenumano, 
kad kitoje ekrano pusėje - visai ne ta...tV8

21.00

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

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria.
12.00 Prieš srovę (N-7).
13.00  „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (1).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

Neto“ (N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva.
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ .
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Komedija „Juokdarių 

vakarienė“ (N-14).
0.50 Kriminalinė drama 

„Elementaru“ (1).
1.45 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“.
2.35 „Naujokė“ (N-7).
3.00 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.

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

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

„Moteriška formulė“. 
Šeimų dramas prista-
to Dalius Mertinas.

12.15 Tikras gyvenimas. 
„Ekstrasensas“. 

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

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Su cinkeliu (N-7).
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Kriminalinis trileris 

„Šioje šalyje nėra 
vietos senukams“ 
(N-14).

0.35 TV serialas „Dalasas“.
1.30 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
2.25 TV serialas 

„Mentalistas“.

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

12“ (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
11.35 Emigrantai.
12.30 „Nemunu per Lietuvą“.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
17.05 „Berlyno policija“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Gyvenimas.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. i.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Misija. Vilnija.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Šlovės dienos“.
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dėmesio pakrašty.
0.30 „Berlyno policija“ .
1.20 Trumposios žinios.
1.25 Klauskite daktaro.
1.50 Trumposios žinios.

 22.50  Misija. Vilnija 19.30  „Bruto ir Neto“  11.15  Tikras gyvenimas

Trečiadienis

„DIDYSIS APIPLĖŠIMAS“
Trileris. JAV. 2013.
Režisierius D.Montielis.
Vaidina L.Hemsvortas, M.Angaranas, D.Džonsonas.

Krisas dirba apsaugos darbuotoju inkasatorių įmonėje. Kitados jis sva-
jojo tapti policininku, tačiau nepavyko ir teko imtis darbo apsaugos 
srityje. Vieną dieną miršta Kriso partneris, ir kompanija jo draugo šeimai 
išmoka labai mažą kompensaciją. Pasipiktinęs tuo jis ima kurti planą, 
kaip apvogti savo kompanijos šarvuotus automobilius.

rekomenduoja

TV6
22.00

„VISOS UPĖS TEKA“
Draminis serialas. Australija. 1983.
Režisierius P.Amenta.
Vaidina S.Tornton, Dž.Tornton, 
Dž.Votersas.

Filadelfija Gordon - nuostabaus 
grožio britė, jaunutė dailininkė. 
Plaukdama laivu ji pakliūva į audrą 
ir praranda tėvus. Vienui viena likusi 
Filadelfija atsiduria savo dėdės Čarl-
zo namuose. Mergina sutinka pa-
trauklų kapitoną Brentoną Edvard-
są. Šis ne tik padeda Filadelfijai 
užmiršti siaubingus išgyvenimus, 
bet ir sužadina jos jausmus.

„ŠIOJE ŠALYJE NĖRA  
VIETOS SENUKAMS“
Kriminalinis Trileris. JAV. 2007.
Režisieriai I.Koenas, Dž.Koenas.
Vaidina T.L.Džounsas, 
Ch.Vardenas, V.Harelsonas.

Gūdžiame Teksaso valstijos užkam-
pyje Vietnamo karo veteranas ne-
tyčia suranda du milijonus dolerių. 
Tiesa, be didžiulės grynųjų sumos, 
kulkų suvarpytame furgone guli 
keli kūnai su šautinėmis žaizdomis 
ir heroino krovinys. Kaubojus nu-
sprendžia pinigus priglausti savo 
namuose...

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

Patrikas Džeinas - nepriklausomas 
Kalifornijos tyrimų biuro konsultantas, 
dėl ypatingo pastabumo sėkmingai 
atskleidžiantis sunkiausius nusikalti-
mus. Tarp darbuotojų Džeinas garsė-
ja atsainiu požiūriu į darbo taisykles 
ir garsenybės praeitimi - kadaise jis 
buvo žinomas TV aiškiaregis. 

TV8
21.00

LNK
22.10

BTV
0.15

 TV8
10.15 Senoji animacija. 11.15 „Paslaptingoji mergi-
na“. 13.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00 „Lau-
kinukė“. 15.00 Gydytojai. 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 17.00 „Nemylimi“. 18.00 „Privati prakti-
ka“. 19.00 „Laukinukė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 „Visos upės teka“. 23.10 „Privati praktika“. 

 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 „Nuosta-
biausia diena pasaulyje“. 17.00 Info diena. 19.00 
Info verslas. 19.30 Info interviu. 20.00 Info krimi-
nalai. 20.30 Info pasaulis. 21.30 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų kalba. 22.00, 2.00 Info diena. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.05 Gyvenk 
sveikai! 11.25 „Dvigubas gyvenimas“. 12.00 Nau-
jienos. 12.20 „Dvigubas gyvenimas“. 13.35 Kartu 
su visais. 14.30 Vyriška/Moteriška. 15.00 Nau-
jienos. 15.20 Vyriška/Moteriška. Tęsinys. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su 
subtitrais). 17.55 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 „Dvigu-
bas gyvenimas“. 23.00 „Gastronomo byla Nr.1“. 

 REN
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.40 Kviestinė vakarienė. 8.30 „Kariai 5“. 9.25 
Žiūrėti visiems! 10.00 Pasverti ir laimingi 3 
(su subtitrais). 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi 
šeimynėlė“. 13.35 Žiūrėti visiems! 14.30 Neme-
luok man! 15.30 Pasverti ir laimingi 3. 16.35 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 17.35 „Kariai 
16“. 18.40 Pažink mūsiškius! 19.25 Nemeluok 
man! 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Didžio-
sios paslaptys. „Žvaigždžių paslaptys“. 22.25 
Didžiosios paslaptys. „Bėgantys į dangų“. 23.20 
Didžiosios paslaptys. „Sėkmės džentelmenai“. 
0.10 „Kariai 5“. 1.00 Žiūrėti visiems! 

 NTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10 „Eigulys“. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 „Eigulys“. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.25 „Aukštas“. 
11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 „Ypatingas 
įvykis. Apžvalga“. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys 
stotys 8“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 
„Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 21.35 „Narkotikų 
kelias“. 23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 „Sind-
bado klajonės“. 2.15 „Garbės kodeksas 5“. 4.10 
Buto klausimas. 5.15 Technikos stebuklas. 
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6.00 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (1) (N-7).

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

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

8.55 Mistinės istorijos.
10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.40 Mano virtuvė geriausia.
15.00 Amerikos talentai.
15.55 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

ir Ko“ (N-7).
20.25 Atsargiai - moterys! 
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė kome-

dija „Nuo 5 iki 7. 
Įsimylėjėlių laikas“.

23.20 TV serialas 
„Detektyvė Džonson“.

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

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

2.15 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.30 Patriotai.
8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Anna German“.
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 „Klounas“.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Žinios.
12.50, 13.05 „Moterų dak-

taras“ (N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55, 15.05 „Iššūkis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose 
A.Mickevičius.

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

sielos viename kūne. 
Siamo dvyniai“.

22.30 Reporteris. Orai.
23.00, 2.00 Komedija 

„Mūsų brolis -  
idiotas“ (S).

0.45, 4.00, 5.55 Reporteris.
1.15, 5.10 „Specialioji gel-

bėjimo tarnyba“.
3.15, 4.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
6.20  „Laukinis pasaulis“.

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

daiktai 5“.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.25 Istorijos detektyvai. 
13.10 Lietuvių dokumentikos 

meistrai. Edmundas 
Zubavičius.

14.10 G.Kuprevičiaus bale-
tas „Čiurlionis“. 

15.55 ...formatas. Poetas 
Gintaras Grajauskas.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Trembita (subtitruota).
18.45 XX Pažaislio muzi-

kos festivalis. 
19.25 M.K.Čiurlionis. 

„Vasara“.
19.35 Lietuvos tūkstant-

mečio vaikai. Žinių 
viktorina.

20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 6“.

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

„Elegija“.
0.30 Panorama. Verslas. 

Kultūra. Dėmesio 
centre. Sportas. Orai.

1.30 Dabar pasaulyje.

6.20 Dienos programa.
6.25 „Karadajus“ 

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

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 „Sodininkų 

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

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės I. 
Parašyta krauju“ 
(N-14).

23.10 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

0.15 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.10 „Dūmas“ (N-14).

6.45, 14.30 
Teleparduotuvė.

7.00 „Beverli Hilsas 
90210“ (N-7).

8.00 Nepaprastos 
lenktynės  
(N-7).

9.00 Adrenalinas 
(N-7).

9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (1)  
(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).
22.00 Trileris 

„Didysis  
apiplėšimas“ (N-14).

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

1.35 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Karštos 
senos s 
ėdynės.

10.00 „Priedangoje“ 
(N-7).

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Rizikos riba“.
14.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

15.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

15.30 „Princesė 
ir vargšas“.

17.20 „Tėvai už 
borto“.

18.00 „Pasaulis 
pro traukinio  
langą“.

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Keisčiausi 
pasaulio restoranai.

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

23.05 Balticum TV 
žinios.

23.35 „Transporteris“ 
(N-14).

0.35 „Priedangoje“ 
(N-7).

 19.35  Lietuvos tūks-
 tantmečio vaikai

 18.00  Reporteris 19.25  „Policija ir Ko“  23.35  „Transporteris“  11.30  „Kaulai“ 16.40  „Mano gyvenimo 
 šviesa“

TV PROGRAMArugsėjo 2 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55 Ekumeninė laida. 
8.25 „Priedainis“. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija už-
sienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 18.50, 
21.40, 2.15 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Sekretoriaus lobis“. 14.25 
„Prie užliejamos pievos“. 15.25 „Hitlerio puoli-
mas prieš Lenkiją. Kaip prasidėjo II pasaulinis 
karas“. 16.30 Kaip tai veikia? Vakcinos. 17.00 
„Zet“ ir TVP2 vasara 2015 (1). Koncertas Lo-
dzėje. 17.55, 2.20 „Viskas prieš mus“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Okrasa laužo taisykles. 19.25 
Rytų studija. 20.25, 6.40 „Vilnoteka“. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 
0.40 Debatai. Viskas apie referendumą. 2.45 
Animacinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
6.00 „Urvas“. 7.20 „Populiari mergina“. 9.10 
„Džuli ir Džulija“. 11.20 „Romeo ir Džiuljeta“. 
13.20 „Valentinas“. 15.00 „8 mylia“. 16.50 „To-
bulas jausmas“. 18.20 „Stounas“. 20.00 „Būti 
Flynu“. 21.45 „Žodžių magija: JK Rowling isto-
rija“. 23.10 „Haid Parkas prie Hadsono“. 0.45 
„Džuli ir Džulija“. 2.50 „Urvas“. 4.20 „Valentinas“. 

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

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Apie skanų ir siaubin-
gą maistą (3). 8.00 Naujo būsto paieška. Belizas; 
Džakarta; Bogota; Velykų sala. 10.00, 15.00 
Statybos Aliaskoje. 11.00 Neįtikėtinos jachtos. 
12.00 Pilių paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieš-
ka. Belizas; Džakarta. 14.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 14.30 Turto gelbėtojai. 16.00 Oro uostas 
24/7. Majamis. 17.00 Amerikietiški kalneliai. 
18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos maistas. Slap-
tasis Los Andželas. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Grenlandija; Roterdamas; Miunchenas; Arabiš-
kos pasakos. 21.00 Pamiršta ir palaidota. 22.00 
Turto gelbėtojai. 24.00 Neplanuota išvyka. „Uni-
versal Orlando Resort“. 1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Darbas meistro bijo. 8.15, 17.25 Ry-
klio sala. 9.10, 11.55 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 12.50, 
16.30 Gyvenimas laisvėje. 13.45 Pandų slė-
nis. 14.40, 19.15, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 
18.20, 22.00 Gyvačių medžiotoja. 21.05, 1.40 
Pabaisa Mako. 22.55 Ieškant sniego žmogaus. 

 sPorT1
7.00 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 8.00 „Ke-
lias į viršūnę“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Gran Kanarijos „Herbali-
fe“. 2015-05-31. 9.45, 21.50 KOK World series. 
Bušido kovos. 12.00 Futbolo dievai. Schmeihel. 
12.30 Futbolo dievai. Batistuta. 13.00 „Euro-
cup“ krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ -  
Paryžiaus „Levallois“. 2015-01-07. 14.50 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Joventut“ -  
„FC Barcelona“. 2015-05-30. 17.00 ATP 250 
Winston-Salem Open. Vyrų tenisas. 1 Pusfina-
lis. 2015-08-28. 19.00 Smiginis. Pasaulio čem-
pionatas. 19.30 Čempionai LT. Vasaros futbolo 
lyga. Premjera. 20.05 „Kelias į viršūnę“. Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ -  
Gran Kanarijos „Herbalife“. 2015-05-31. 0.15 
ATP 250 Winston-Salem Open. Vyrų tenisas.  
1 Pusfinalis. 2015-08-28. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Indycar lenktynės. 11.00 
Krepšinis. Europos čempionatas. Lietuva - 
Juodkalnija. 12.50 Krepšinis. Europos čem-
pionatas. Latvija - Makedonija. 14.40 Krepši-
nis. Europos krepšinio čempionatas. Lietuva 
- Prancūzija. 16.30 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 16.55 Motosportas. Didžio-
sios Britanijos MotoGP lenktynės. 18.25 Ledo 
ritulys. KHL. „Jokerit“ - Minsko „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 21.00 Ledo ritulys. 
KHL. CSKA - Rygos „Dinamo“. 23.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Jokerit“ - Minsko „Dinamo“. 
1.00 Premier lygos apžvalga. 1.30 Golfas. 
PGA turo apžvalga. 2.00 Golfas. Europos turo 
savaitės apžvalga. 2.30 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lygos žurnalas. 3.00 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 5.00 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Di-
namo“ - Rygos „Dinamo“. 

 eurosPorT
8.00, 12.00, 19.00 Tenisas. „US Open“. 11.00 
Motosporto apžvalga. 11.30 Motosportas. Pa-
saulio čempionatas. 14.15 Dviračių sportas. 
„Vuelta a Espana“. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 20.25  Atsargiai - 
 moterys!

 14.05  „Išgyventi 
 Afrikoje“

 21.35  Legendos 20.10  Dėmesio pakrašty 8.55  24 valandos 18.30  TV3 žinios

 TV8
9.50 Senoji animacija. 10.50 „Visos upės teka“. 
13.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00 „Lau-
kinukė“. 15.00 Gydytojai. 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 17.00 „Nemylimi“. 18.00 „Privati 
praktika“. 19.00 „Laukinukė“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Nuotakos dvejonės“. 22.40 
„Privati praktika“. 23.40 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
10.00 Žinios. 10.40 Statyk! 11.05 Ne vienas kelyje. 
11.30 „Ufologų pasakojimai“. 12.00 „Svajonių krui-
zai“. 13.00 Pagalbos skambutis. 13.40, 15.20, 21.00 
Dviračio šou. 14.10 24 valandos. 15.55 „Patobulinti 
automobiliai“. 17.00 Info diena. 19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info 
pasaulis. 21.30 Dabar pasaulyje. 22.00 Info diena. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.20 Gyvenk 
sveikai! 11.35 „Dvigubas gyvenimas“. 12.00 Nau-
jienos. 12.20 „Dvigubas gyvenimas“. 13.50 Kartu su 
visais. 14.35 Vyriška/Moteriška. 15.00 Naujienos. 
15.15 Vyriška/Moteriška. Tęsinys. 16.00 Mados 
nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.55 Su-
situokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas.  21.05 „Dvigubas gyvenimas“. 

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.35 
Kviestinė vakarienė. 8.25 „Kariai 5“. 9.20 Žiūrėti 
visiems! 10.15 „Visata“. 11.10 „Išsigelbėjimo 
paslaptis“. 12.00 „Antroji Visatos pusė“. 13.00 
„Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.35 
Žiūrėti visiems! 14.35 Nemeluok man! 15.30 
„Visų mirčių pykčiui“. 16.30 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 17.30 „Kariai 16“. 18.35 „M ir 
Ž“. 19.25 Nemeluok man! 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
22.30 Dokumentinis projektas. 23.20 „Kariai 5“. 
0.10 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 „Ei-
gulys“. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.25 
„Aukštas“. 11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 
13“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisie-
kusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 15.00, 16.20 „Mas-
kva. Trys stotys 8“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 21.35 
„Narkotikų kelias“. 23.40 „Dienos anatomi-
ja“. 0.20 „Sindbado klajonės“. 2.15 „Garbės 
kodeksas 6“. 4.10 Sodininkų atsakas. 5.15 
Pirmoji pavara. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55, 11.55, 18.20, 22.50, 
4.35 Polonija užsienyje. 8.05 E-lementorius. 
8.25 „Sagalio paslaptis“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 
18.45, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Sekretoriaus lobis“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egza-
minas“. 16.15 Debatai. Viskas apie referendu-
mą. 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Maklovičius keliauja. 19.25, 
6.40 „Niekada nesužinosiu jų vardo“. 20.25 
„Notacijos. Prof. J.Stasinskis. Tas 1939 m. 
rugsėjis“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.55, 3.45 „Įpainioti“. 
0.40 „Pitbulis“. 2.15 „Sagalio paslaptis“. 2.45 
Animacinis f. 

 TV1000
6.00 „Marija Antuanetė“. 8.00 „Paryžius Man-
hatanas“. 9.40 „Šokis hip-hopo ritmu. Viskas 
arba nieko“. 11.50 „Sandoris“. 13.40 „Planketas 
ir Makleinas“. 15.20 „Urvas“. 16.40 „Džounsų 
šeimynėlė“. 18.20 „Džesmina“. 20.00 „Populiari 
mergina“. 21.50 „Pašėlę pirmieji metai“. 23.30 
„Bado žaidynės“. 2.00 „Marija Antuanetė“. 4.00 
„Planketas ir Makleinas“.

  DIscoVERy 
7.00, 20.30 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00 Kaip tai pa-
gaminta? 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 triukšmingi. 12.40, 
19.05, 1.00 Apgavikai. 13.35 Tikri tolimųjų reisų 
vairuotojai. 14.30 Trojus. 22.00, 3.40 Sandė-
liai. 23.00, 4.30 Surūdijusi imperija. 24.00, 5.20 
„Triumph Herald“. 1.55 Didysis apgavikas. 6.10 
Kaip tai pagaminta? 6.35 Kaip tai veikia? 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Mianmaras. 8.00 
Naujo būsto paieška. Grenlandija; Roterdamas; 
Kosta Rika; Utrechtas. 10.00, 15.00 Statybos 
Aliaskoje. 11.00 Nepaprastos jachtos. 12.00 Pilių 
paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieška. Grenlandi-
ja; Roterdamas. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
14.30 Turto gelbėtojai. 16.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 17.00 Neplanuota kelionė. „Universal 
Orlando Resort“. 18.00, 23.00 Neįprastas Ame-
rikos maistas. Pitsburgas. 19.00 Naujo būsto 
paieška. Meksika; Njukaslas; Kosta Rika. 21.00 
Muziejų mįslės. 22.00 Vaikantis brangenybių. 
Brazilija: imperatoriškasis topazas ir akvamari-
nas. 24.00 Neplanuota kelionė. Hobito nuotykiai 
Viduržemyje. 1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (1).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria.
12.00 Svogūnų Lietuva.
13.00  „Kempiniukas 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

Neto“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo drama 

„Žala“ (N-14).
0.40 TV serialas „Kaulai“ 

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

„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

2.30 „Naujokė“ (N-7).
2.55 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.

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

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

„Suokalbis“. Šeimų 
dramas pristato 
Dalius Mertinas.

12.15 Tikras gyvenimas. 
„Melagė“. 

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

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

21.30 Žinios. Verslas. 
Sportas. Orai.

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

23.55 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

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

1.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00  „Komisaras Reksas 12.
9.50 TV serialas „Senis“.
10.55 Iškilminga NATO 

vadavietės Vilniuje 
atidarymo ceremonija.

12.00 „Kraujo broliai? 
Kodėl lietuviai jaučia 
Ukrainos skausmą 
ir kaip jiems pavyko 
išvengti tokio likimo“.

12.30 Gyvenimas.
13.15 Klausimėlis.lt.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
17.05 „Berlyno policija“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Specialus tyrimas.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Vesterplatės 

paslaptis“ (N-14).
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Klausimėlis.lt.
23.45 Durys atsidaro.
0.10 Trumposios žinios.

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

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

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

8.55 TV serialas „Žurovas. 
Mirtinas numeris.  
I dalis“ (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

ir Ko“ (N-7).
20.25 Atsargiai - moterys!.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Nuotykių komedija 

„Gyvenimas ant ratų“.
23.30 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
0.25 TV serialas 

„Mentalistas“ (1).
1.20 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.25 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.30 Pasaulis X. „Dvi 

sielos viename kūne. 
Siamo dvyniai“.

8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Anna German“.
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 „Klounas“.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Žinios.
12.50, 13.05 „Moterų dak-

taras“ (N-7).
14.05 „Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55, 15.05 „Iššūkis“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose Kęstas 
Rimdžius.

19.25 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Mama detektyvė“.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
22.30 Reporteris
23.00, 2.30 Romantinis f. 

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

1.15, 5.55 Reporteris.
1.45, 5.10 „Specialioji gel-

bėjimo tarnyba“.
4.15 „Gamtos pasaulis“.
4.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
6.20 „Laukinis pasaulis“.

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

daiktai 5“.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Linija, spalva, forma.
13.15 Kelias į namus. 

Veronika Povilionienė.
13.45 Kultūros savanoriai.
14.15 Muzika gyvai. Griežia 

Lietuvos kamerinis 
orkestras. 

15.40 Liaudies dainas 
atlieka V.Noreika.

15.55 ...formatas. Poetas 
Algimantas Baltakis.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Menora.
18.45 Koncertuojanti Europa.
19.35 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 6“.
20.50 Visu garsu.
21.35 Legendos.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Drama „Kur iškeliau-

ja pasakos“.
23.45 Dainuoja Virgilijus 

Noreika.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama. 
1.30 Dabar pasaulyje.
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rugsėjo 3 d. 

 9.30  Keisčiausi pasaulio 
 restoranai

 16.00  „Mastrichto 
 policija“

 6.25  „Karadajus“ 

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Darbas meistro bijo. 8.15, 17.25 Pa-
baisa Mako. 9.10, 11.55 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų verslas. 12.50, 16.30 
Gyvenimas laisvėje. 13.45 Gyvačių medžiotoja. 
14.40, 19.15, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 18.20, 
22.00 Stambios žuvies medžioklė. 21.05, 1.40 
Baltojo žudiko sugrįžimas. 22.55 Man įkando. 

 SPort1
7.00, 19.00 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
7.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
8.00 „Kelias į viršūnę“. Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Az Alkmaar“ - „PSV Eindhoven“. 2015-02-
13. 10.00 „M1 Iššūkis“. Pasaulio komanda - Ispa-
nija. Kovinis sportas. 11.00 „M1 Iššūkis“. Kelias į 
finalą. Kovinis sportas. 12.00 Futbolo klubų kara-
liai. „FC Barcelona“. 12.40, 19.30 „NBA Pasau-
lis“. Speciali krepšinio laida. 13.00, 2.00 Rusijos 
„Premier league“. „Amkar“ - „Zenit“. 2015-05-23. 
15.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „FC Bar-
celona“ - „Unicaja“. 2015-06-05. 17.00 ATP 250 
Winston-Salem Open. Vyrų tenisas. 2 Pusfinalis. 
2015-08-29. 20.00 „Kelias į viršūnę“. Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Az Alkmaar“ - „PSV Eindho-
ven“. 2015-02-13. 22.00 „M1 Iššūkis“. Pasaulio 
komanda - Ispanijs. Kovinis sportas. 23.00 „M1 
Iššūkis“. Kelias į finalą. Kovinis sportas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. KHL. 9.00 Golfas. PGA turo 
apžvalga. 9.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 10.00 „Trans World Sport“ žur-
nalas. 11.00 Ledo ritulys. KHL. CSKA - Rygos 
„Dinamo“. 13.00 Krepšinis. Europos čempio-
nato ketvirtfinalis. Lietuva - Italija. 14.50 Krep-
šinis. Europos čempionato pusfinalis. 16.40 
Krepšinis. Europos čempionato pusfinalis. 
18.30 Krepšinis. Europos čempionato finalas. 
20.25 Ledo ritulys. KHL. „Medveščak“ - Rygos 
„Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 23.00 Len-
gvoji atletika. Deimantinė lyga. Ciurichas. 
1.05 Ledo ritulys. KHL. „Medveščak“ - Rygos 
„Dinamo“. 3.05 Golfas. Europos turo savaitės 
apžvalga. 3.35 Golfas. PGA turo apžvalga. 
5.15 Ledo ritulys. KHL. „Medveščak“ - Rygos 
„Dinamo“. 

 euroSPort
8.00, 13.00, 21.00 Tenisas. „US Open“. 11.00 Ir-
klavimas. Pasaulio čempionatas. 15.45 Dviračių 
sportas. „Vuelta a Espana“. 19.00 Futbolas. U21 
draugiškos rungtynės. 

6.20 Dienos 
programa.

6.25 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.05 „Mylėk savo 

sodą“.
12.05 „Mentalistė“ 

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės I. 
Aktoriaus mirtis“ 
(N-14).

23.10 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.05 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.00 „Dūmas“ (N-14).

6.45, 14.30 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli 

Hilsas 90210“  
(N-7).

8.00 Nepaprastos 
lenktynės (1)  
(N-7).

9.00 Vienam gale 
kablys.

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Mastrichto policija“ 

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

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

(N-7).
22.00 Veiksmo drama 

„Amerikietiškas  
apiplėšimas“  
(N-14).

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

1.40 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Pasaulis 
pro traukinio  
langą“.

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Širdies 
muzika“ (1).

13.45 „Piktoji 
planeta“.

14.15 „Lelijos“ 
(N-7).

15.20 „Mėlynasis 
tigras“.

17.00 „Laukinės 
gamtos  
ginklai“ (1).

18.00 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Miestų
 skoniai“.

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

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

„ŽAiDĖJAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2009.
Režisieriai M.Neveldinas, B.Teiloras.
Vaidina Ž.Batleris, M.S.Holas.

Netolimoje ateityje žmoniją užvaldo pramogų ir žaidimų manija. Iš se-
nųjų, gerųjų kompiuterinių žaidimų ir įvairių realybės šou gimė kraupus 
hibridas: žaidimų personažais tapo gyvi žmonės, kuriuos valdo kažkas 
kitas, sėdintis anapus ekrano. Keiblas - žaidimo žvaigždė ir kultinis he-
rojus. Keiblą valdo jaunuolis, vardu Saimonas.

lnK
22.10

rekomenduoja

„nuotAKoS DVeJonĖS“
romantinė komedija. Kanada. 2015.
Režisierius M.Skotas.
Vaidina A.Kebel, E.V.Volkeris, 
D.Haidnas-Džonsas.

Džordžė ruošiasi vestuvėms. Jau 
beveik viskas suplanuota, bet mer-
ginos širdyje nėra ramybės. Lyg iš 
niekur jos gyvenime atsiranda bu-
vęs architektas Lukas, darbą firmoje 
iškeitęs į ramų gyvenimą užmiestyje. 

„PASKutiniS PAtruliS“
Veiksmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius Š.Letičas.
Vaidina D.Lundgrenas, 
Dž.M.Berkas, R.Kros.

Stiprus žemės drebėjimas supur-
to Kaliforniją. Išdegusioje dykumo-
je atsidūrę žmonės bando išlaikyti 
žmogiškumą ir kovoti su užklupusia 
neviltimi. Baisiausia tai, kad išlikusiam 
griežčiausiai saugotam kalėjimui 
ėmėsi vadovauti žiaurus nusikaltėlis.

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

Bostono policijos detektyvai ir eks-
pertai naudoja savo talentą ir įgū-
džius, kad įmintų kraupių žmog-
žudysčių mįsles. Detektyvė Džein 
Rizoli - vienintelė policininkė Bosto-
no policijos žmogžudysčių skyriuje.

tV8
21.00

tV1
23.10

tV6
23.55
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n Lietuvos kino centras, remdamasis Lietuvos kino platintojų 
duomenimis, sudarė 1993-2015 m. šalies kino teatruose rodytų visų 
filmų bei lietuviškų filmų topus.

n Populiariausių filmų, rodytų Lietuvos kino teatruose 1993-2015 
metais, penkiasdešimtuke pirmąsias vietas užima lietuviški filmai 
„Redirected/Už Lietuvą!“ (pirmoji vieta) ir „Tadas Blinda. Pradžia“ 
(antroji vieta). Iš viso šiame penkiasdešimtuke - net devyni lietuvių 
sukurti filmai.

n Bendrame populiariausių filmų penkiasdešimtuke iš užsienio 
šalių filmų pirmauja „Įsikūnijimas“, „Pakalikai“ ir „Ledynmetis 3“, 
kurie dalijasi atitinkamai 3-5 vietas. Ilgą laiką pirmavęs „Titanikas“ 
liko 10-ojoje vietoje. Beveik pusė penkiasdešimtuko filmų - vaikams 
skirtos animacinės juostos.

n Iš viso šalies kino teatruose 1993-2015 m. parodyta beveik 3000 
filmų. Juos pažiūrėjo 41,3 mln. žiūrovių. Bilietų parduota už 139,7 mln. 
eurų.

n Lietuviškų filmų, rodytų kino teatruose 1993-2015 m., trisde-
šimtuke pirmąsias vietas taip pat užima „Redirected/Už Lietuvą!“ 
(pirmoji vieta) ir „Tadas Blinda. Pradžia“ (antroji vieta). Populiariau-
sias dokumentinis filmas „Arvydas Sabonis 11“ - 17-oje vietoje.

n Iš viso kino teatruose parodyti 67 lietuviški filmai. Juos žiūrėjo 
per 2,31 mln. žiūrovų. Bilietų parduota už daugiau kaip 9,28 mln. eurų.

„Laisvalaikio“ inf.

Populiariausiųjų sąraše 
pirmauja lietuviški filmai

Kokie filmai populiariausi tarp lie-
tuvaičių? Mitas ar tiesa, kad savos 
gamybos filmų mes nemėgstame? O 
gal atvirkščiai - tiesiog dieviname lie-
tuviškus filmus? Į šiuos klausimus pa-
siryžo atsakyti Lietuvos kino centras, 
remdamasis Lietuvos kino platintojų 
duomenimis.

PoPuliariausiųjų 
Penketukas

1. „Redirected/Už Lietuvą!“

2. „Tadas Blinda. Pradžia“

3. „Įsikūnijimas“
4. „Pakalikai“
5. „Ledynmetis 3“

Režisieriaus Emilio Vėlyvio 
filmas „Redirected/Už Lietuvą!“ - 
populiariausiųjų viršūnėje

Filmo „Tadas Blinda. Pradžia“ komanda gali 
džiūgauti - vos pasirodęs ekranuose  

2011 metais filmas šoktelėjo į topų viršūnę
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Populiariausių filmų penketuke 

„Įsikūnijimas“ užima trečią vietą
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 28-3 d. 
10.50, 13.10, 15.40, 19.30, 21.40, 23.59 val. (23.59 val. 
seansas vyks 3 d.).
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 28-3 d. 12.15, 17 val.
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 28-3 d. 10.30, 14.40 val.
„Daugiau garso ir šviesų“ (komedija, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, JAV, N-16) - 28-3 d. 13.30, 15.10, 19.40 val.
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 28-3 d. 
12.40, 17.20, 21.50, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 3 d.).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.20, 11.30, 14, 15.30, 20.20 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 28-3 d. 13, 18, 23 val.  
(23 val. seansas vyks 3 d.).
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 28-3 d. 13.20, 16, 19.20, 21.20, 23.40 val. 
(23.40 val. seansas vyks 3 d.).
„Grėsmingas ii“ (siaubo f., JAV, N-16) - 28-3 d. 15.50, 
18.10, 20.30, 22.50 val. (22.50 val. seansas vyks 3 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-3 d. 10.10, 11.10, 15 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 28-3 d. 12.50, 17.10 val.

„Šnipas iš u.n.C.l.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 28-3 d. 16.25, 19, 21.30 val.
„neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 28-3 d. 18.20, 21.10 val.
„sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 28-3 d. 11.20, 21.45 val. (21.45 val. 
seansas vyks 28, 30, 1, 3 d.).
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 28-3 d. 
18.30 val.
„Be stabdžių“ (komedija, JAV, N-16) - 29, 31, 2 d. 
21.45 val.
Vasaros akcija vaikams
„Ogis ir tarakonai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 28-3 d. 10.40 val. (vasaros seansas vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 28-3 d. 
11.20, 13.40, 16.10, 18.40, 21.10, 23.30 val. (23.30 val. 
seansas vyks 3 d.).
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 28-3 d. 11, 13.30, 15.55 val.
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 28-3 d. 14.30, 18 val.
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 28-3 d. 
18.30, 21, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 3 d.).
„Daugiau garso ir šviesų“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-16) - 28-3 d. 14, 19, 21.20, 
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 3 d.).

Kino pavasario seansai
„Pamoka“ (mokomasis f., bulgarų k., Bulgarija, 
Graikija, N-13) - 28-3 d. 18.25 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada, Prancūzija, N-13, N-16) - 
28-3 d. 20.50 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 11, 12, 16, 16.30, 18.40 val. 
(2 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28-3 d. 13.30, 21.10, 23.40 val. 
(23.40 val. seansas vyks 3 d.).
„inside Out“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 
28-3 d. 13.45 val.
„sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 28-3 d. 11.40, 13.50, 16, 18.10,  
23 val. (23 val. seansas vyks 3 d.).
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 28-3 d. 11.20, 14, 19, 21.40, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 3 d.).
„Šnipas iš u.n.C.l.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 28-3 d. 11.30, 16.20, 20.20 val.
„Grėsmingas ii“ (siaubo f., JAV, N-16) - 28-3 d. 15.30, 
20.30, 22.50 val. (22.50 val. seansas vyks 3 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-3 d. 11.10, 16.15, 17 val. (17 val. seansas vyks 1 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 28-3 d. 13.15 val.

23-ejų metų didžėjus Koulas svajoja tapti garsiu muzikos pro-
diuseriu. Svajonės jam siekti padeda keli artimiausi draugai. Die-
nomis bičiuliai imasi atsitiktinių darbų, kad pragyventų, o vakarais 
organizuoja vakarėlius pramogų išpaikintam Holivudo jaunimui.

Viename tokių vakarėlių Koulo muzikiniai gebėjimai patraukia 
praeityje garsaus didžėjaus Džeimso dėmesį. Savo šlovės pradžią 
prisiminęs vakarėlių pasaulio veteranas greitai supranta, kad Kou-
las turi potencialo, tad imasi globoti jaunąjį didžėjų. Deja, jų san-
tykius netrukus aptemdo įsiliepsnojusi abipusė Koulo ir Džeimso 
merginos Sofijos simpatija. Lyg būtų maža meilės trikampio su-
keltų problemų, ima didėti įtampa ir tarp Koulo bei jo draugų, 
kurie jaučiasi palikti nuošalyje. Bandydamas išlaviruoti iš susida-
riusios situacijos, Koulas supranta, kad gyvenime ne visos svajo-
nės pildosi taip, kaip visada įsivaizdavai. „Forum Cinemas“ inf.

„Forum Cinemas“ nuotr.Premjera

„Daugiau garso ir šviesų“
„We Are Your Friends“

Kino teatruose nuo rugpjūčio 28 d.

n Romantinė komedija, JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, 2015

n Režisierius: Max Joseph

n Vaidina: Wes Bentley, Zac Efron, Jonny Weston, Emily Ratajkowski ir kiti
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„Sugar Man“ (dokumentinis f., JAV, N-13) - 28-31, 
2-3 d. 17 val.
„Neracionalus žmogus“ (drama, JAV, N-16) - 28-3 d. 
19.10 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
28, 31, 3 d. 21.30 val.
„Be stabdžių“ (komedija, JAV, N-16) - 29, 1 d. 21.30 val.
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 30, 2 d. 21.30 val.
Vasaros akcija vaikams
„Meškų žemė“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 28-1, 3 d. 11.40 val. (vasaros seansas vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Skalvijos“ kino akademijos vasaros darbų per-
žiūra (įvairūs f., Lietuva) - 28 d. 15.30 val.
„Sugar Man“ (dokumentinis f., JAV) - 28 d. 17.10 val. 
29 d. 21.20 val. 1 d. 17 val. 2 d. 21 val.
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai) - 28 d. 19 val. 29 d. 15.10 val. 30 d. 21.30 val. 
31 d. 17 val. 1 d. 21.10 val. 2 d. 16.30 val. 3 d. 19.10 val.
„Viktorija“ (drama, Vokietija) - 28 d. 20.40 val. 29 d. 
18.50 val. 30 d. 16.30 val. 31 d. 20.50 val. 2 d. 18.20 val.
„Eizenšteinas Gvanachute“ (biografinė komedija, 
Nyderlandai, Meksika, Suomija, Belgija) - 29 d. 16.50 val. 
30 d. 14.30 val. 31 d. 18.40 val. 3 d. 21 val.
„Jeigu“ (drama, D.Britanija) - 30 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 28-31, 2-3 d. 11.45, 14.15 val. 1 d. 
11, 13.30, 16 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 28, 30, 2-3 d. 10.15, 12.30, 14.45, 16.45 
val. 29 d. 10.15, 12.30, 14.45, 16.15 val. 31 d. 10.15, 
12.30, 14.45, 16 val. 1 d. 10.15, 12.45, 15.15 val.
„Daugiau garso ir šviesų“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-16) - 28-31, 2-3 d. 17.30, 
19.45, 22 val. 1 d. 19.15, 21.30 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 28-31, 2-3 d. 
12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15 val. 1 d. 17, 19.45, 22 val.

„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 28-31, 
2-3 d. 19.15, 21.30 val. 1 d. 21.15 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 3 d. 19 val.
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 28, 30-31, 2 d. 17.15, 19 val. 29 d. 
17.15, 18.45 val. 1 d. 17.40, 19.15 val. 3 d. 17.15, 19.30 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 28-31, 3 d. 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val.  
1 d. 19, 21.45 val. 2 d. 14.20, 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-18) - 28-31, 2 d. 
19.30, 22 val. 1 d. 21.45 val. 3 d. 22 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, 3D, V) - 28, 30, 2 d. 10, 12.30, 15 val. 29, 
31, 3 d. 10, 12.30, 15, 16.45 val. 1 d. 11.15, 13.45, 16.15, 
18.45 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28, 30, 3 d. 10.45, 11.45, 13.15, 
15.45, 16.45 val. 29, 31 d. 10.45, 11.45, 13.15, 15.45 val. 
1 d. 10.45, 12, 13.15, 14.30, 15.45 val. 2 d. 10.45, 13.15, 
15.45 val.
„Šnipas iš U.N.C.L.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 28-3 d. 18.30, 21 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
28, 30, 1, 3 d. 21.30 val. 2 d. 16 val.
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 28, 30, 3 d. 16 val. 29, 31, 2 d. 21.30 val.  
1 d. 18.30 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
3D, JAV, V) - 28-31, 2-3 d. 10.15 val. 1 d. 10, 12.15, 
14.30 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28, 30-31, 2-3 d. 11.15, 13.30 val.  
29 d. 13.30 val. 1 d. 11.45, 14, 16.30 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Ispanija, V) - 29 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 2 d. 12 val. (specialus seansas mamoms 
su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 28-3 d. 
10.50, 13.10, 15.40, 19.30, 21.45, 23 val. (23 val. seansas 
vyks 28-29, 3 d.).
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 28-3 d. 10.20, 12.15, 17.10 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 28-3 d. 14.40 val.
„Daugiau garso ir šviesų“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-16) - 28-3 d. 16.10, 18.30, 
23.35 val. (23.35 val. seansas vyks 28-29, 3 d.).
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 28-3 d. 
13.50, 16, 21, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 28-29, 3 d.).
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.30, 11.20, 13.40, 15.30, 20.30 
val. (11.20, 13.40 val. seansai vyks 1 d.).
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 28-3 d. 13, 18 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 28-3 d. 10.15, 14.50 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 28-3 d. 12.45, 17 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 28-3 d. 11.20, 16.20, 18.50, 21.20, 23.40 val. (23.40 
val. seansas vyks 28-29, 3 d.; 1 d. 11.20 val. seansas nevyks).
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-18) - 28-3 d. 19.10, 
21.30, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 28-29, 3 d.).
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 28-3 d. 11.30, 18.20 val.
„Šnipas iš U.N.C.L.E.“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
28-3 d. 13.40, 18.10 val. (1 d. 13.40 val. seansas nevyks).
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 28, 30, 1, 3 d. 20.50 val.
„Be stabdžių“ (komedija, JAV, N-16) - 29, 31, 2 d. 20.50 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 28-3 d. 13.30 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 28-3 d. 
20.40 val.
„Apsėstieji“ (siaubo f., JAV, N-16) - 28-29, 3 d. 23.25 val.

Premjera

Sekdamas savo tėvo pėdomis ir tikėda-
masis, kad tai sutvirtins šeimos narių tarpu-
savio ryšį, Rastis Grisvoldas nusprendžia - 
atėjus atostogoms kartu su žmona Debi ir 
dviem jųdviejų sūnumis jie vyks į kelionę 

per visą Ameriką į „šeimų pamėgtąjį“ pra-
mogų parką „Walley World“. Kai kas pasakys: 
„Atostogos su šeima - kas gi galėtų būti... 
blogiau?“ Ar taip iš tiesų, kiekvienas turi 
savo atsakymą. Taigi didžiausias, juokingiau-

sias ir beprotiškiausias besibaigiančios vasa-
ros nuotykis galėtų būti ir smagus apsilan-
kymas kino teatre su šeima visiems kartu 
pažiūrėti komediją „Kvaišų atostogos“.

„Forum Cinemas“ inf.

„Kvaišų atostogos“
„Vacation“
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

Kino teatruose nuo rugpjūčio 28 d.

n Nuotykių komedija, JAV, 2015

n Režisierius: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein

n Vaidina: Ed Helms, Leslie Mann, Chevy Chase, 

Chris Hemsworth ir kiti

n IMDB: 6,2/10

„Kvaišų atostogos“ žvaigždė Krisas Hemsvortas (Chris 
Hemsworth) į filmo premjerą Los Andžele atėjo su 
broliais aktoriais Luku (Luke) ir Liamu (Liam)

„Forum Cinemas“ nuotr.

Vasaros akcija vaikams
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Prancūzija, Kinija, V) - 28-3 d. 11.10 val. (vasaros 
seansas vaikams).

CINAMON
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 3 d. 20.45 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 28-3 d. 
15.05, 19, 21.15 val.
„Daugiau garso ir šviesų“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-16) - 28-3 d.  
18, 20.10 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 28-3 d. 11.15, 13.30, 15.45 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 28-3 d. 12.15, 14.30, 16.45 val.
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 28-3 d. 
19.30, 21.45 val. (19.30 val. seansas vyks 29, 31, 2 d.; 29, 
31, 2 d. 21.45 val. seansas nevyks).
„(Ne)Tikros prancūziškos vestuvės“ (komedija, 
Prancūzija) - 28, 30, 1, 3 d. 19.30 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 28-3 d. 17.15, 19.45, 21.55 val.
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-16) - 28-3 d. 22.15 val.
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 28-31, 2-3 d. 13.05 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 28-3 d. 10.45, 13, 15.15,  
17.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 28-3 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30 val.
„Šnipas iš U.N.C.L.E.“ (veiksmo komedija, JAV) - 28, 
30, 1 d. 20.45 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV) - 29, 31, 2 d. 
21.45 val.
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 29, 31, 2 d. 20.45 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-3 d. 11, 13.05 val. (13.05 val. seansas  
vyks 1 d.).

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 28-3 d. 
11, 15.45, 19.30, 21.50, 23.59 val. (23.59 val. seansas 
vyks 28-29, 3 d.).
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 28-3 d. 12.15, 17.05 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 28-3 d. 10.30, 14.40, 16.20 val.
„Daugiau garso ir šviesų“ (muzikinis f., Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-16) - 28-3 d. 13.20, 18.15, 
20.30, 23 val. (23 val. seansas vyks 28-29, 3 d.).
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 28-3 d. 
19.20, 21.40, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 28-29, 3 d.).
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.20, 11.20, 13.50,  
15.30, 18 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 28-3 d. 13, 20.40, 23.30 val. (23.30 
val. seansas vyks 28-29, 3 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-3 d. 10.10, 13.40, 15 val.  
(13.40 val. seansas vyks 1 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 28-3 d. 12.50, 17.10 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 28-3 d. 13.40, 18.30 val. (1 d. 13.40 val. 
seansas nevyks).
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-16) - 28-3 d. 16.10, 
21, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 28-29, 3 d.).
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 28-3 d. 18.50 val.
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 28-3 d. 21.10 val.
Vasaros akcija vaikams
„Olis ir piratų lobis“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 11.30 val. (vasaros seansas 
vaikams).

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 
28-3 d. 14, 19.30, 21.50 val. (23.59 val. seansas  
vyks 3 d.).
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, V) - 28-3 d. 12.15, 14.40,  
17.10 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 28-3 d. 10.20 val.
„Daugiau garso ir šviesų“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-16) - 28-3 d. 15.45,  
19.10 val.
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 28-3 d. 
21.30 val. (23.50 val. seansas vyks 3 d.).
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.30, 11.30, 
15.30, 18 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 28-3 d. 13, 20.30, 23 val.  
(2 val. seansas vyks 3 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-3 d. 10.10, 14.50 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 28-3 d. 12.40, 17 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 28-3 d. 13.15, 18.15, 20.45, 23.40 val. 
(23.40 val. seansas vyks 3 d.).
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
28-3 d. 18.30, 21, 23.30 val. (23.30 val. seansas  
vyks 3 d.).
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 28-3 d. 16.20 val.
Vasaros akcija vaikams
„Monstrų universitetas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 11 val. (vasaros seansas 
vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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koncertai/teatraskinas/teatras

Teatras
Vilnius

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžiojoje salėje

30 d. 12 val. - „Cirkas yra cirkas“. Rež. V.Mazūras.
Mažojoje salėje

29 d. 12 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ 
(pagal lietuvių liaudies pasaką). Rež. R.Driežis.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
30 d. 13 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.

KAunAs

KAunO lĖliŲ TEATRAs
30 d. 12 val. Teatralizuota sezono atidarymo šventė 
miesto sode „Į pasakų šalį - su fotoaparatu!“ 13.30 val. - 
„Šeimynėlė iš Didžiosios girios“. Rež. O.Žiugžda.

ŠiAuliAi

ŠiAuliŲ DRAMOs TEATRAs
30 d. 18 val. - Vakaras, skirtas aktoriaus A.Venckaus 
60-mečiui. Dalyvauja: aktorius A.Venckus, M.Vyšniauskaitė 
(vokalas), P.Vyšniauskas (klarnetas, saksofonai), 
D.Vyšniauskas (fliugelhornas, trimitas) ir V.Kaplanas (gitara).
3 d. 19 val. - Premjera! Buvusių moterų reikalai. Mano 
geriausias bernvakaris (N-16).

PAnEVĖžys

J.MilTiniO DRAMOs TEATRAs
29 d. 18 val. Didžiojoje salėje - F.Dostojevskio 
„Pažemintieji ir nuskriaustieji“. Rež. Vytautas ir Velta Anužiai.
1 d. 13 val. Didžiojoje salėje - L.M.Montgomery „Anė iš 
Žaliastogių“. Rež. A.Gluskinas.
2 d. 18 val. Didžiojoje salėje - K.Sajos „Devynbėdžiai“. 
Rež. M.Meilūnas.

Koncertai
Vilnius

MOKyTOJŲ nAMAi

28 d. 19 val. VMN kiemelyje - „Jaukūs bardų vaka-
rai“: Andrius Kaniava ir orkestras „Musė“. Atlikėjai: 
Andrius Kaniava ir sunkiosios muzikos orkestras 
„Musė“: S.Mickis (klavišiniai, akordeonas), T.Vaičiulis 
ir L.Lapė (trimitai), T.Karka ir A.Stasiulis (trombonai), 
T.Kulikauskas (mušamieji).

siMOnO DAuKAnTO AiKŠTĖ
1 d. 19 val. - Šventinis koncertas „Beauštanti aušrelė“. 
Mokslo metų pradžiai, Laisvės dienai ir M.K.Čiurlionio gimi-
mo 140-osioms metinėms. Dalyvauja Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dir. M.Pitrėnas). 
Diriguoja R.Šervenikas. Kauno valstybinis choras (meno 
vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis). Valstybinis pučiamųjų 
orkestras „Trimitas“ (vadovas D.Staponkus). Vyriausiasis dir. 
U.Vaiginis. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vokalinė grupė 
„Kivi“ (vadovė D.Aukselienė). Solistai: J.Gedmintaitė (sopra-
nas), V.Noreika (tenoras), E.Ališauskas (birbynė).

VilniAus PAVEiKslŲ GAlERiJA

28 d. 19 val. Paveikslų galerijos kieme - „Pasiklydę 
Lotynų kvartale“. L.Ball (vokalas, smuikas, D.Britanija), 

„Slaptoji 
komanda“

„Metegol“

Animacija visai šeimai „Slaptoji komanda“ 
(„Metegol“) kviečia patirti efektingus nuoty-
kius, žaisti drauge ir laimėti. Kai didžiausiame 
pasaulio stadione rengiamos fantastiškiausios 
rungtynės, bičiuliai iš mažo miestelio buria 
savo svajonių komandą ir skelbia iššūkį pasi-
pūtusioms futbolo žvaigždėms. Kai nugalėti 
atrodo nebeįmanoma, į pagalbą draugams at-
eina dar neregėti, pašėlę ir linksmi padėjėjai.

Susipažinkite su slaptąja komanda. Jie 
greiti, visko matę ir nusiteikę tik pergalei. Jie 
aistringesni už tikrus žaidėjus, galima sakyti, 
jie gimę su sportiniais marškinėliais. Slaptą-
ją komandą sudaro stebuklingai atgijusios ma-

žytės stalo futbolo figūrėlės, kurios veržiasi 
į tikrą aikštę ir nori parodyti, ką moka.

Nedidelio miestelio bare dirbantis paau-
glys Deivis yra geros širdies, tačiau išskirti-
nai drovus vaikinukas. Semas - atvirkščiai - 
įžūlus peštukas, neieškantis žodžio kišenėje. 
Abu paaugliai įsižiūrėję mergaitę Laurą ir vie-
ną dieną savo santykius nusprendžia išsiaiš-
kinti stalo futbolo partijoje. Semas pralaimi, 
tačiau jis nepratęs būti nugalėtas ir prisiekia 
kada nors atkeršyti.

Į miestelį jis grįžta po dešimties metų 
pertraukos, jau tapęs tarptautine futbolo 
žvaigžde. Semas vėl meta iššūkį Deiviui - 
tik šįkart jau tikroje futbolo aikštėje. Pro-
blema tik, kad Semas pasitelkęs galybę nau-
jausių technologijų ir lydimas komandos 
draugų, o Deivis yra visiškai vienas. Tačiau 
tuomet įvyksta didžiausias netikėtumas: 
Deiviui į pagalbą ateina patrakę mažieji žai-
dėjai. Prasideda beprotiškiausias futbolo 
mačas, nulemsiantis ne tik vaikinų tarpusa-

Premjera

Kino teatruose - nuo rugpjūčio 28 d.

n Animacija, Argentina, Ispanija, 2015

n Režisierius: Juan Jose Campanella

n scenarijus: Michael Broadbridge, Juan Jose 

Campanella

Andrius Kaniava
Redakcijos archyvo nuotr.

Martynas Levickis
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

vio santykius, bet ir viso miestelio likimą.
„Oskaro“ laimėtojas režisierius Chuanas 

Chosė Kampanela (Juan Jose Campanella) 
ėmėsi šmaikščios animacinės istorijos apie 
populiariausią pasaulyje sportą ir mažąjį jo 
broliuką stalo futbolą. Tačiau aukščiau už bet 
kokį žaidimą filmuke pakyla tikra draugystė, 
ryžtas ir atsidavimas bendram tikslui. „Slap-
toji komanda“ kviečia patikėti savo jėgomis 
ir surinkti geriausius draugus į aikštelę.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf. 

„Slaptoji komanda“ kviečia į 
kvapą gniaužiančias varžybas

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

J.Didžiulis (gitara, vokalas), M.Levickis (akordeo-
nas, vokalas), W.Lecomte (fortepijonas, Prancūzija), 
E.Smith (kontrabosas, Škotija), P.Segundo (mušamieji, 
Portugalija).

PIANO.LT
28 d. 19 val. - Eduardo Gimenez / Leon Somov: Viento. 
Atlikėjai: E.Gimenez (kompozicija, vokalas), L.Somov 
(elektronika, aranžuotės), N.Bakula (akordeonas), D.Rudis 
(būgnai).
3 d. 20 val. - Gytis Paškevičius. Grupė „Crazy Crow“.

VU BOTANIKOS SODAS
30 d. 19 val. - Vivaldi flamenko ritmais. Kristupo vasa-
ros festivalio uždarymo koncertas. Solistai: C.Pinana (fla-
menko gitara, Ispanija) K.Pelech (klasikinė gitara, Lenkija). 
Dalyvauja: Miguel Angel Orengo (perkusija, Ispanija). 
Vilniaus miesto sav. Šv.Kristoforo kamerinis orkestras 
(meno vadovas ir dir. D.Katkus).

KAUNAS

Pažaislio muzikos festivalis
28 d. 18 val. Kelmės evangelikų reformatų bažny-
čioje - Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ 
(meno vadovas ir dir. R.Adomaitis). Koncertmeisterė 
D.Šulcaitė.
30 d. 18 val. Pažaislio vienuolyne - Baigiamasis 
koncertas. Edgaro Montvido jubiliejaus proga. Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dir. 
G.Rinkevičius). Kauno valstybinis choras (meno vadovas 
ir vyr. dir. P.Bingelis). Solistai: A.Grigorian (sopranas), 
E.Montvidas (tenoras).

PALANgA

KULTŪROS CENTRAS  
„RAMYBĖ“

29 d. 20 val. - Sensual Duo. Italijos akordeono 
virtuozai. Marco Lo Russo aka Rouge ir Aurelija 
Matulevičiūtė.

BIRšTONAS

KURHAUZAS
28 d. 19 val. - Morgan Freeman džiazo kvartetas. 
A.Dereviančenko (saksofonas, Lietuva), D.Sekretarev 
(trimitas, Vokietija), M.Adomeit (kontrabosas, JAV), 
T.Renfrow (mušamieji, JAV).

DRUSKININKAI

XIII tarptautinis menų festivalis 
„Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“
30 d. 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje; 
19 val. Druskininkų bažnyčioje - 
Programa Čiurlionio kelias. Sakralinės muzikos valan-
dos. Vytenis Gurstis (fleita, Lietuva, Vokietija), Virginija 
Survilaitė (vargonai).

KITI MIESTAI

29 d. 18 val. Plungėje, Mykolo Oginskio rūmuo-
se - Tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio koncertas. 
Lietuvos Nacionalinės filharmonijos orkestras, Kauno 
valstybinis choras. Dir. J.Domarkas.
30 d. 18 val. Vilkaviškio r., Paežerių dvaro rūmų 
parke - Festivalio atidarymo koncertas „Lietuviškas retro“. 
Vokalinis kvartetas „Cappella’a“. A.Smičiūtė, K.Jatautaitė, 
R.Serra, M.Putna. L.Urbikas (saksofonas), Ž.Paulauskas 
(perkusija).
2 d. 18 val. Plungėje, Mykolo Oginskio rūmuose - 
Tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio koncertas. 
Lietuvos kamerinis orkestras. Dir. J.Domarkas.
3 d. 18 val. Vilkaviškio r., Paežerių dvare - 
Paežerių dvaro festivalis. „Ugnis stikliniam debe-
sy“. Styginių kvartetas „Mettis“. K.Tumosa (smui-
kas), B.Petrauskas (smuikas), K.Rudokas (altas), 
R.Vaitkevičius (violončelė).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
VILNIUS

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

Paroda „POPKunst For Ever! Estų popmenas septintojo ir 
aštuntojo dešimtmečių sandūroje“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

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

Arsenalo g. 3A
Šiuolaikinio čekų stiklo ir porceliano dizaino paroda

Nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas.
Senasis arsenalas

Arsenalo g. 3
Lietuvos proistorė

gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies istorija
Radvilų rūmų muziejus

Vilniaus g. 24
Paroda „Vitoldas Bialynickis-Birulia: poetinio peizažo 
meistras“

Signatarų namai
Pilies g. 26

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

šv.Jono gatvės galerija
Šv.Jono g. 11

Konstancijos Dzimidavičienės keramikos darbų paroda 
„Laiko ratu“

UNESCO komisijos galerija
Šv.Jono g. 11

Agnės Juršytės tapybos darbų paroda „Kas tu esi“
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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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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Gagarinas. Orisa. 
Dailėtyra. Odinas. Lavis. Ganėtina. 
Akinakas. Faradas. Astorija. Pa. 
Alėja. Om. Namas. Kas. Statinis. 
Eta. Oranas. Erotas. „Aris“. Ala. 
Laja. Gėlės. Iš. Vaikis. Pasukos. 
„Antis“. Grilis. Ne. Tas. Braunas. 
Jam. Hansas. Transas. Visa.
Horizontaliai: Indianapolis. 
Dailidė. JN. Jonava. Gėla. 
Alanta. Ataka. Saitas. Gyvas. Kis. 
Aristotelis. Ėras. Omaras. Br. Toj. 
Ra. Sn. Finita. Gan. Gajana. Rus. 
Aramis. Pina. Ona. AS. Galas. 
Odėdis. Ėsis. Rita. Alus. Inis.  
Kerėk. Ji. San. Patisonas.  
Asajasas. Sema.
Pažymėtuose langeliuose: 
SandariKliS.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę 
kryžiažodį galite laimėti 

soliariumo salono „Equador“ 
abonementą. 

Atsakymą į kryžiažodį iki rugsėjo 1 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja rasa Čeplinskienė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“ 
abonementas.

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

SVEIKINA

Aktorius Marius Repšys
1984 09 01

Aktorius Arūnas Storpirštis
1950 09 02

Profesionalios astrologės  LiLijos BanaitienĖs paslaugos 

Tapsite populiarūs tarp 
priešingos lyties atstovų, būsite 
patrauklūs ir gražūs. Didelė tikimybė 
sutikti svajonių žmogų. Turintiems 
antrąją pusę gali kilti nesutarimų dėl 
pinigų ir turto. Darbui ir karjerai laikas 
gana palankus. Tačiau kad darbai 
vyktų sklandžiai, reikia gerų tarpusavio 
santykių. Didelių sveikatos problemų 
nekils. Bus jautrūs inkstai. Kasdien 
gerkite daug vandens, nevalgykite 
aštraus, sūraus ir kepto maisto.

jaUČiUi

Asmeniniame gyvenime 
galimos malonios staigmenos, dovanėlės 
ar širdį glostantis dėmesys. Netikėtai 
prasidėjęs romanas gali tapti laimingos 
santuokos pagrindu. Reikėtų susitelkti ne 
į galutinį tikslą, ne į tai, kas bus, o į eta-
pus, vedančius to tikslo link. Jums kelia-
mi reikalavimai bus nemaži. Nesiimkite 
saviveiklos ir nepradėkite tvarkyti reikalų, 
kol neturėsite kompetentingo užnugario. 
Palankus metas organizmui valyti. Taip 
pat galite laikytis dietos. 

DVYNIAMS

Naujos pažintys ne tik suteiks 
emocinį palaikymą, bet ir bus finansiškai 
naudingos. Avinai nebus linkę ieškoti 
savo antrosios pusės. Stenkitės plaukti 
pasroviui, nes laukia tuščias periodas. 
Naujos veiklos nereikėtų imtis, nes vis-
kas kris iš rankų. Tiesiog tęskite įprastus 
darbus ir laukite mėnesio pabaigos, 
kai prasidės palankesnis laikotarpis. 
Sveikata pagerės, atsiras daugiau jėgų, 
net atrodysite jaunesni. Spinduliuosite 
optimizmu ir laime. 

AVINuI

Prognozė rugPjūčio 28 - rugsėjo 3 d.

Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar 
dažniau. Vienišiai turės galimybę sutikti 
savo žmogų. Visą dėmesį ir jausmus 
skirkite asmeniniam gyvenimui, nenu-
stebkite, jei pasitaikys nedidelis tarnybinis 
romanas. Darbo ir karjeros reikalai 
klostysis puikiai. Viskas vyks pagal planą, 
tvarkingai. Jeigu tektų sudaryti sutartis, 
jas pasirašykite jums palankiomis sąly-
gomis. Pats laikas susirūpinti sveikata. 
Ji daug problemų nekels, tačiau dėmesio 
pareikalaus.

ŠAuLIuI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių 
porų taip pat laukia malonus laikas, daug 
aistringų vakarų, tačiau gali kilti problemų 
derinant mylimųjų ir draugų reikalavimus. 
Tinkamas laikas bendradarbiauti su kitomis 
įmonėmis. Jeigu turite savo įmonę, gali 
atsirasti galimybė ją sujungti su kita verslo 
grupe. Stenkitės būti diplomatiški, nes gali-
te pakliūti į nemalonią situaciją valdiškuose 
namuose. Turėsite šiokių tokių sveikatos 
problemų. Lėtinkite tempą, ribokite protinį 
darbą. Būtinai sveikai maitinkitės.

SKORPIONuI

Vienišas Svarstykles gali aplankyti 
labai stiprus meilės jausmas. Tikėtina, kad 
tas jausmas bus vienpusis ir su mylimu 
žmogumi juo pasidalyti neteks. Reikės įdėti 
daug pastangų, kad pasiektumėte trokštamą 
rezultatą. Darbe jūsų laukia daug įvairių 
nutikimų, gali gluminti darbų gausa. Todėl 
darbus patartina susiplanuoti - bus mažiau 
chaoso. Šiuo laikotarpiu reikės daugiau 
laiko ir dėmesio skirti sveikatai, ją puoselėti. 
Kai esate nusilpę ir pavargę, tampate lengvu 
įvairių infekcijų grobiu. Saugokitės nelai-
mingų atsitikimų, traumų. 

sVaRstYKLĖMs

Laukia laikinas atokvėpis. Nors 
ir labai norėsis, dabar ne metas atverti 
jausmus priešingos lyties atstovui. Metas 
patikėti jus supančių žmonių nuoširdu-
mu, neleiskite, kad jūsų laimę raizgytų 
smulkios abejingumo gijos. Palankus ir 
sėkmingas laikas darbo ir karjeros rei-
kalams tvarkyti. Reikėtų atkreipti dėmesį 
į sveikatą, būsite jautrūs ir pažeidžiami. 
Turėtumėte daugiau laiko skirti poilsiui. 
Tinkamas metas lankyti jogos užsiėmi-
mus, medituoti. 

VĖŽiUi

Gali sugrįžti sena meilė ir vėl 
sukelti daug malonių romantiškų 

jausmų. Ko gero, tas meilės jausmas 
ir nebuvo visai išblėsęs. Santykiai 
gali būti dramatiški, sugrąžinti senas 
problemas. Permainų bus tiek daug, 
kad nespėsite reaguoti, bėgančios 
dienos primins feniksą, kaskart 
stebuklingai atgyjantį iš pelenų. Jei 
pajusite, kad darbas tampa rutina, į 
jį pažvelkite kūrybiškai. Sveikata bus 
puiki, būsite energingi, džiaugsitės ir 
mėgausitės gyvenimo malonumais.

LiŪtUi

Vieniši šio ženklo atstovai 
turi galimybę sutikti partnerį, atitinkantį 
jų lūkesčius. Turėsite nuversti kalnus, 
sutvarkyti daugybę svarbių reikalų, 
būsite gundomi įvairiais pelningais 
pasiūlymais, nepaslyskite rinkdamiesi. 
Kai kurie susitarimai gali būti žodiniai, 
tačiau jeigu tvarkysite finansinius reikalus, 
būtinai pasirašykite sutartį. Geras laikas 
apmąstyti visas savo karjeros galimybes, 
baigti pradėtus darbus. Rimtų sveikatos 
problemų Mergelės neturės. Gali šiek tiek 
trūkti energijos.

MERGELEI

Romantiškas tarpusavio santykių 
atspalvis išnyks. Jūsų antroji pusė 
nebus linkusi ieškoti kompromisų. Nė 
nepastebėsite, kaip kažkas vers nuolat 
keisti planus, iš naujo imtis pradėtų 
darbų, kelti sparnus ir skristi į kitą 
vietą. Palanku planuoti kelionę į užsienį, 
ieškoti galimybių susirasti darbą svetur. 
Darbus stenkitės atlikti kruopščiai ir 
laiku. Rimtesnių problemų jūsų sveikata 
nekels. Galite jausti sumažėjusį pasiti-
kėjimą savimi. Domins istoriniai filmai 
ir knygos.

oŽiaRaGiUi

Gali kilti sunkumų su antrosiomis 
pusėmis. Nesusituokusioms poroms 
iškilę nesklandumai trukdys būti kartu, tarp 
sutuoktinių vyraus šaltumas, abipusės mei-
lės stygius. Vienišiai gali tikėtis pažinties 
su jaunesniu partneriu. Jei antrąją pusę jau 
turite, stenkitės kuo mažiau ją kritikuoti. 
Darbe galimi pasikeitimai, konfliktai, didelis 
sukrėtimas, įvairios kliūtys, neleidžiančios 
atlikti darbo kokybiškai. Daug laiko atims 
bendradarbių poreikiai ir problemos. 
Stenkitės visiems skirti vienodą dėmesį, 
stiprinkite tarpusavio ryšį kolektyve. 

ŽUViMs

Meilės reikalai klostysis neblogai. 
Galite sutikti seną meilę. Jeigu abu 

partneriai sugebės santykius pakreipti 
tinkama linkme, pora turi daug šansų 
būti laiminga. Siekti karjeros - ne pats 
geriausias laikas. Viskas, kas vyks darbinėje 
aplinkoje, jus erzins, bus daug nesusipra-
timų. Nepersistenkite ieškodama galimybių 
uždirbti ar kaip nors praturtėti, žinoma, 
rasite ne vieną būdą, kaip papildyti piniginę, 
tačiau labai didelė tikimybė, kad tai darysite 
savo sveikatos sąskaita. Sveikata bus puiki, 
problemos nekankins.  

VANDENIuI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Kviečiame. Rugsėjo mėnesį 
organizuojami astrologijos kursai.

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Kulinarė, laidų vedėja  
Beata Nicholson
1979 08 31

Penkiakovininkas  
Andrejus Zadneprovskis

1974 08 31
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l

 Petriukas sėdi ant suoliuko susiraukęs, 
piktas. Prieina prie jo Andriukas.

- Na, ko toks surūgęs?
Petriukas atsako:
- Sėsk šalia, papasakosiu.
Andriukas atsisėda, o Petriukas ir sako:
- Suolas dažytas...

l

Teisėjas kaltinamajam:
- Jūs atėmėte iš ieškovo piniginę ir tada 

dar trenkėte antausį. Kodėl?
- Nes piniginė buvo tuščia. 

l

- Kur tu pirmiausiai žiūri, kai pamatai 
gražią moterį?

- Ar maniškė žiūri. 
l

Gėlių parduotuvėje vyras prašo dviejų 
vazonėlių su begonijomis. 

Pardavėjas:
- Gaila, tačiau dabar begonijų neturim. 

Pirkite kokių nors kitų.
- Nereikia man kitų. Žmona grįžta rytoj 

iš kurorto, o aš jai pažadėjau laistyti bego-
nijas! 

l

Gyvenimas toks trumpas, kad ne visiems 
suspėji jį sugadinti.

l

Jeigu vyras, kuris tau patinka, tavęs ne-
pastebi, pasiskolink iš jo pinigų. Tegul jis, 
niekšas, tik apie tave galvoja.

l

Gatvėje prie vyro prieina jauna moteris:
- Atsiprašau, - sako ji, - bet man atrodo, 

kad jūs vieno iš mano vaikų tėvas.
- Ką?! - išsigąsta vyras. - Aš?! Na, žinote...
- Nesijaudinkit, aš mokytoja... 

aNEkDOTai

ŠVENTĖ. Vašingtono zoologijos sode gyvenanti didžioji panda Bao Bao 
švenčia savo antrąjį gimtadienį.

beprotiškas pasaULis

REGINYS. Piešinių ant kūno meistrai, 

susirinkę į festivalį Vokietijoje, demonstravo 

savo sugebėjimus ir dalijosi patirtimi.

ATRAKCIJA. Smagios 
„Vonių lenktynės“ orga-
nizuotos Frankfurte prie 
Maino (Vokietija).

EPA-Eltos nuotr.


