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Vilniaus Rotušės aikštėje pirmą kartą Lietuvoje surengta „Vakarienė baltai“ - 600 žmonių 
sutraukęs renginys alsavo paryžietiška elegancija. �0 p.
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10 faktų, kurių iki šiol galbūt dar nežino-
jote apie televizijos laidų vedėją Rolandą 
Vilkončių. 1� p.
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Ką ir kaip vairuoja LNK televizijos laidų 
vedėjas, renginių organizatorius Giedrius 
Leškevičius? 18 p.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Tėvystė 

n Ieva Mackevičienė gimė 1988 spalio 29 d., 

Rolandas Mackevičius gimė 1984 gegužės 24 d. 

n Pora susipažino Vilniuje 2010 birželio 18 d.

n Ieva ir Rolandas susituokė 2013 gruodžio 7 d.

n Rolandas 2003-2007 metais vedė „TV1“ laidą 

„Dušas“, nuo 2007 metų iki dabar radijo stotyje  

ZIP FM veda laidą  „Radistai“.

n Ieva karjerą muzikos scenoje pradėjo su grupe 

„Pinup Girls“ 2010-2012 metais.

n Ievos ir Rolando svajonė yra nuvažiuoti kur nors 

trumpų atostogų su sūnumi Motiejumi.

DOsJĖ
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„LaisvaLaikio“ interviu

Ringailė Stulpinaitė

- Naujame LNK sezone Radistų due-
tas startuos nauju amplua. Su kolega 
J.Nainiu būsite projekto „Norim dar - su 
Radistais!“ kapitonai. Kuo šis projektas 
nustebins žiūrovus?

Rolandas: Šis penktadienio šou turi viską, 
ko reikia gerai pramoginei laidai. Prizus (tele-
vizorius, šaldytuvus, fotoaparatus, planšetes 
ir panašiai) studijoje esantiems žmonėms. Da-
rysime mūsų taip mylimus pokštus, liaudyje 
vadinamus „išdurkėmis“, staigmenas papras-
tiems žmonėms, įvairias varžybas su žinomais 
žmonėmis, bus daug puikių svečių. Manau, 
kad šis projektas skleis geras emocijas. 

- „Norim dar - su Radistais!“ kuria-
mas pagal Didžiojoje Britanijoje populia-
raus projekto „Saturday Night Takea-
way“ formatą. Ar LNK projektas labai 
skirsis nuo britiškojo? 

Rolandas: Iš esmės principas yra tas 
pats. Laidos turinys yra koncentruotas į žiū-
rovą, studijoje esantį žmogų. Britų projekto 

formatui jau 11 metų, o mes startuojam tikrai 
neatsilikdami, kai laida sulauks penktojo se-
zono, pradėsime dovanoti automobilius ir 
mes. (Juokiasi.)

- Ar tai nauji vėjai televizijoje, tai ko 
dar tikrai nematė ir nesitikėjo žiūrovai?

Rolandas: Jeigu tai būtų kažkas sena ir 
standartiška, „Radistų“ ten tikrai nebūtų. 
Mums patinka stebinti žmones, suteikti jiems 
teigiamų emocijų ir dovanoti geras dovanas. 
Apie tai ir yra laida - ji bus kupina netikėtumų. 
Iš tikrųjų, atėjo laikas šviežiam vėjui ir „Ra-
distų“ kateris turėtų tai įrodyti. Mes su Jonu 
labai džiaugiamės, kad prodiuseriai ir LNK 
mums patikėjo šią misiją. Bus puikus šou. 

- Rolandai, jau daug metų esate ZIP 
FM laidų vedėjas, dabar štai einate į te-
leviziją. Ar televizijos eteris visuomet 
jus viliojo? 

Rolandas: ZIP FM visada yra mano prio-
ritetas. Radijas - mano svajonių darbas. Ban-
džiau darbuotis ir futbolo komandos rinkoda-
ros specialistu, ir reklamos planavimo agen-
tūroje, kitus smulkius darbus. Tačiau visada 
maloniausia ir geriausia buvo čia - „Zipe“. O 
televizija, be abejonės, yra puiki sritis, kurio-
je galima realizuoti save, pasiekti platesnę 
auditoriją, pasisemti dar daugiau patirčių.

- Viena iš jūsų veiklų - diskžokėjo pul-
tas. Ar turite savo plokštelių kolekciją? 

Prieš penkis mėnesius gimus sūnui  
Motiejui, Rolando (30) ir Ievos (25) 
MackevIčIų šeimoje, rodos, turėjo pasi-
keisti viskas, pradedant miego ritmu, bai-
giant darbų planavimu. Tačiau jauna šei-
ma džiaugiasi, kad pavyko suderinti viską. 
Tiesa, Ieva atskleidžia, kad pirmąjį mėnesį 
po vaikelio gimimo visi šeimos nariai ak-
tyviai mokėsi savo vaidmenis, o ruduo 
Rolandui atnešė ir dar vieną - televizijos 
laidų vedėjo vaidmenį. 

Tėvystė Rolandui ir Ievai 

ŠIuo metu puIkIaI 
save RealIzuoju 
mamos vaIdmenIu. 
IR, manau, man 
puIkIaI sekasI su 
tuo susItvaRkytI, 
nes neReIkIa neI 
auklIų, neI senelIų 
pagalbos

Ieva 

mackevičiams į pasimatymus eiti netrukdo

Šiuo metu be scenos šviesų gyvenanti ir sūnų 
Motiejų auginanti Ieva Mackevičienė sako, jog 
su vaikeliu norisi praleisti kuo daugiau laiko. Juk 
mama ji tapo ne tam, kad vaiką augintų auklės

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Rolandas: Ne, šiais laikais retas diskžo-
kėjas groja su plokštelėmis.  Muzikos yra tiek 
daug ir visoje Lietuvoje žmonės tokie skir-
tingi, važiuojame groti su naujausia technika, 
grotuvais, dažnai vežamės papildomą įrangą.  
O mūsų muzikos viražų galima pasiklausyti 
per įspūdingiausius koncertus: kartą per me-
tus „Radistų“ gimtadienyje ir jau ne pirmus 
metus organizuojamame mūsų kelių dienų 
festivalyje „Radistai Village“.

- Darbas televizijos ir radijo eteryje, 
renginiai atima nemažai laiko. Kaip ir 
kada randate laiko šeimai? Ką veikiate 
visi kartu? 

Rolandas: Šeimynai visada teikiamas 
prioritetas. Manau, tiek Ieva, tiek aš norėtu-
me visą laiką praleisti trise. Šeimai skiriu 
visą savo laisvą laiką. 

Ieva: Dabar, kai esame trise, laisvalaikis 
šiek tiek kitoks ir stengiamės toli nuo namų 
nesitraukti, kol mažius auga. Visą vasarą pra-
leidome Palangoje prie jūros. Mėgstame eiti 
į ilgus pasivaikščiojimus, gaminamės maistą 
ir panašiai. Jokių stebuklų, tačiau svarbiausia, 
kad galime būti kartu.

- Ar esate romantikai? Galbūt užmig-
dę sūnų ir nustūmę šalin darbus skiriate 
laiko jaukiai vakarienei dviese? Turite 
kitų ritualų, būdų palepinti vienas kitą? 

Rolandas: Nesu aš didelis romantikas, 
standartinis nebent. (Šypsosi.) Tačiau bent 
kartą per mėnesį Ievą kviečiu į pasimatymą 
romantiškoje aplinkoje, pastarasis vyko Pa-
langoje. Radau restoraną, kuris pastato sta-
liuką kopose. 

Ieva: Va čia tai buvo romantika... Stebė-
ti saulėlydį vakarieniaujant kopose. Nesame 
perdėti romantikai, abu atrandame romantiką 
paprastuose dalykuose: jaukiai įsitaisome ant 
lovos ir žiūrime kokią gerą prancūzišką ko-
mediją, su kavos puodeliu vaikštome po se-
namiestį ar, užmigus vaikui, kalbamės kelias 
valandas... Žvakių šviesos mums nereikia to-
kiems dalykams.  

- Kol ZIP FM komanda dirbo Palango-
je, jūs su šeima taip pat gyvenote viename 
name su visa radijo komanda. Ar nebuvo 
sunku nuolat būti gausybės žmonių būry-
je? Kaip į tokią aplinką reagavo sūnus? 

Rolandas: Motiejui labai patiko. Ievai ir-
gi buvo smagiau, nes nesijautė viena. Motie-

jukas dažnai būdavo ant kolegių rankų, jam 
tai labai patinka.

Ieva: Tai buvo viena iš geriausių vasarų 
mano gyvenime! Visa ZIP FM komanda yra 
nuostabūs žmonės, o gyventi su dešimčia jų 
buvo ne išbandymas, o labai puiki patirtis. 
Rytais gerdavome kavytę, aptardavome die-
nos reikalus, tuomet visi išskubėdavo kas į 
darbus, kas su reikaliukais. Motiejus prie vi-
sų labai priprato ir susirado daug gerų drau-
gų! Jis turėjo savo salsos mokytoją, „never-
kimo“ šokio mokytoją, vienas kolega nešiojo 
sūnų ir mokė hiphopo dainų, kitas gitara mo-
kė groti. Žodžiu, Motiejus nepaliko abejingų. 
(Juokiasi). Kol tėtis dirbdavo, su sūnumi ei-
davome pasivaikščioti po pušynus, paplūdimį, 
eidavome žiūrėti saulėlydžių. 

- Ieva, o jūs dar nepasiilgote „Pinup 
Girls“ merginų? Kada ir ar apskritai ke-
tinate sugrįžti į sceną?

Ieva: Labai ilgėjausi, kai laukiausi sūnaus. 
Dabar, kai turiu leliuką, nėra kada ilgėtis. Bet 
stebiu, ką mano merginos veikia, ir labai džiau-
giuosi, kad joms taip gerai sekasi, turi daug 
koncertų ir tik kyla aukštyn. Šiuo metu puikiai 
save realizuoju mamos vaidmeniu. Ir, manau, 
man puikiai sekasi su tuo susitvarkyti, nes 
nereikia nei auklių, nei senelių pagalbos. No-
riu su savo vaiku būti kuo ilgiau ir kuo daugiau, 
noriu viską matyti ir pati jausti. Nutariau būti 
mama ne tam, kad vaiką patikėčiau auginti 
auklėms ar kitiems žmonėms. Norisi kuo dau-
giau būti su mažyliu. (Šypsosi.)

- Kaip, tapus tėvais, pasikeitė jūsų 
gyvenimas? Ar abu dalijatės vaiko prie-
žiūrą ir kitus darbus?

Rolandas: Ievai tenka sunkioji dalis. Ta-
čiau padedu, kiek galiu.

Ieva: Gimus vaikeliui gyvenimas mote-
rims, manau, visiškai pasikeičia, viskas ap-
virsta aukštyn kojomis. Pirmasis mėnesis 
galbūt buvo sunkiausias, kol visi trys išmo-
kome savo vaidmenis: aš - mamos, Rolandas - 
tėčio, o Motiejus - sūnaus. Bet dabar, praėjus 
penkiems mėnesiams yra tikras kaifas. Kiek-
vieną minutę, žiūrėdama į savo vaiką, džiau-
giuosi ir nenustoju šypsotis. (Šypsosi.) Ka-
dangi mūsų tėtis dabar „tikra žvaigždė“, tai 
mes su Motiejumi puikiai suprantame ir jam 
padedame kuo tik galime. Abu viską puikiai 
susitvarkom tiek vienas su kitu, tiek namuo-
se esame tikri ūkvedžiai ir vienas kitam pa-
dedam, kad būtų kuo mažiau ašarų.

- Rolandai, keliatės naktimis, kad Ie-
va galėtų išsimiegoti ramiai? 

Rolandas: Kėliausi, kai sūnus buvo visai 
mažiukas, dabar jis išmiega visą naktį ir pabun-
da tik atsigerti. Tad aš reikalingas tik ryte.

Ieva: Kadangi Rolandas grįžta vakare toks 
pavargęs, ypač pastaruoju metu, tai į lovą kren-
ta kaip lapas. O aš keliuosi tiek kartų, kiek 
vaikui reikia.  Kartais, atsikėlus ryte, susimąs-
tau - aš miegojau  ar tik budėjau. (Šypsosi.)

- Rodos, jūsų sūnaus vardo reikšmė 
„Dievo dovana“. Taigi, ar jis ramus, tylus 

Motiejus Mano 
antra gyveniMo 
Meilė, po rolando. 
džiaugiuosi, kad 
gyvenu apsupta 
dviejų nuostabių 
vyrukų

Ieva 

Rolandas Mackevičius visuomet 
turi galybę veiklų, tačiau tikina, jog 
šeima jam yra svarbiausias dalykas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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ir geras vaikas, ar jau moka kaip nors 
tėvus apvynioti aplink pirštą? 

Ieva:  Parodo savo charakterį, bet tai tik 
reiškia, kad atėjo laikas eiti į lauką. (Juokiasi.) 
Motiejus mažai verkia, daugiau šypsosi, vis-
kuo būna patenkintas! O mane visada būna 
apvyniojęs aplink savo mažą pirštelį! Motie-
jus mano antra gyvenimo meilė, po Rolando. 
Džiaugiuosi, kad gyvenu apsupta dviejų nuos-
tabių vyrukų. 

- Neretai tėvai mėgsta įamžinti vaiko 
pirmuosius kartus: žingsnius, žodžius ir 
t.t. Ar tą darote ir jūs? 

Ieva: Be abejo, pirmą selfie (asmenukę - 
red. past.), pirmą maitinimą, pirmas šypsenas, 
ropojimus ir panašiai. Tie, kas turi vaikų, ti-
krai supranta,  kai tavo telefono užsklanda  
yra vaikas ir jo šypsena.

Rolandas: Šiuolaikiniai vaikai labai suin-
teresuoti naujosiomis technologijomis. Kai 
Motiejus  pamato, kad stovi prieš jį ir nori 
fotografuoti, išsišiepia ir laukia, kol nufoto-
grafuosim.

- Rolandai, jūs nėrėte į sveiką gyve-
nimo būdą: sportas, sveika mityba. Ar 
tai reiškia, kad kiekvieną dieną skaičiuo-
jate kalorijas ir laukiate treniruotės 
sporto salėje?

Rolandas: Bandome derinti viską, bet ne 
visada tam yra laiko. Stengiuosi maistą pasi-
gaminti iš anksto ir normuoti indeliuose. Tai 
reikalinga tam, kad nėra kada gaminti maisto 
ar valgyti kavinėse. Tai taupo laiką ir pinigus. 
Sportuoti visada smagu, bet dabar tą laiką 
užima „Norim dar - su Radistais!“ filmavi-
mai.

- Turite gražius namus, ar pats atli-
kote kokius nors remonto darbus? Kas 
rūpinosi interjeru, vaiko kambariu? 

Rolandas: Dizaineris. (Šypsosi.) Aš tik rin-
kau spalvas, medžiagas ir interjero detales.

- Vasara jau baigėsi, ar pavyko paa-
tostogauti, atitrūkti nuo darbų bent ke-
lioms dienoms?

Rolandas: Džiaugdavausi, kai turėdavau 
laisvą pusdienį. Tačiau pliusas yra tas, kad 
kai mano jaunimas eina miegoti, aš važiuoju 
į klubą groti. Kai grįžtu, Ieva ryte maitina 
sūnų ir aš turiu galimybę pabūti su jais ir ta-
da pasnausti kartu su Motiejum dar kelias 
valandas.

„LaisvaLaikio“ interviu

Bent kartą 
per mėnesį 
Ievą kvIečIu į 
pasImatymą 
romantIškoje 
aplInkoje

Rolandas 

Rolandas ir Ieva Mackevičiai prisipažįsta, 
jog gimus sūnui Motiejui, pirmąjį mėnesį 

visi mokėsi naujų savo vaidmenų
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vakarėlis

Vakaro svečius pasitikusi TV3 ge-
neralinė direktorė Laura Blaževičiūtė 
kvietė į paslaptingą labirintą - „Ma-
gišką televizijos pasaulį“ . Kiekviena 
parodų rūmų salė virto vis kito tele-
vizijos kanalo pasauliu, vaizduojančiu 
karščiausias sezono naujienas. Su ke-
liautojais sveikinosi žinomi eterio vei-
dai, pristatę naujus ir jau pamėgtus 
serialus bei laidas. Iš tamsos išnyran-
tys kaskadininkai, gyvi šokėjų ir mu-
zikantų pasirodymai, šokoladiniai Ali 
Gadžijevo desertai priminė visą emo-

cijų ir jausmų amplitudę, kurią šį se-
zoną žada TV3 grupės kanalai.

Staigmenų kupinas labirintas ve-
dė į vietą, kurioje svečiai galėjo at-
sipalaiduoti ir pabendrauti. Ten juos 
dar kartą pasveikino generalinė di-
rektorė. „Šiandien lyja, o tai geras 
ženklas. Kai mes švenčiame - kon-
kurentai verkia. Noriu pristatyti nau-
ją televizijos pasaulį, nes televizija 
dabar kaip niekada gyva. Net nesap-
navome, kad ateis diena, kai kiek-
vieną akimirką kiekvienas iš mūsų 

TV3 sezono  atidaryme 
spindėjo lietuvišk as žvaigždynas
Su trenksmu, linksma muzika ir konfeti lietumi pristatytas naujasis  
TV3 bei kitų grupės kanalų TV6 ir TV8 sezonas. Į „Magišku televizijos 
pasauliu“ virtusius „Litexpo“ parodų rūmus rinkosi ryškiausios eterio 
žvaigždės, pramogų ir verslo pasaulio atstovai pasitikti TV3 sezono  
šūkiu „Gera kartu!“

Irmanto SIdarevIčIauS ir eimantės JuršėnaItėS fotoreportažas

TV3 komunikacijos projektų vadovė Erika Vyšniauskaitė 
(kairėje) ir žinių vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva

Prodiuseriai Dominykas Kubilius ir Laura Paukštė

„Power Hit Radio“ laidos „Šok į  
kelnes“ vedėja Raminta Vyšniauskaitė

Atlikėja Dileta Meškaitė
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vakarėlis

TV3 sezono  atidaryme 
spindėjo lietuvišk as žvaigždynas

TV3 generalinė direktorė 
Laura Blaževičiūtė

Operos solistai 
Edmundas Seilius  
ir Kristina Zmailaitė

TV3 sporto žinių vedėja 
Vlada Musvydaitė
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vakarėlis

turėsime su savimi po mažytį televi-
zijos ekraną. Televizija gyva, nes ji 
bendrauja, o jūs žiūrite, dalijatės ir ko-
mentuojate, taip leisdami mums kur-
ti turinį“, - sakė L.Blaževičiūtė, ne-
praleidusi progos savo vyrą Andrių 
Pranckevičių pasveikinti sutuoktuvių 
metinių proga. 

Pasaulį apėmusi „ledinio vandens 
kibiro“ manija nepamiršta ir pristatant 

naują TV3 sezoną. „Priimu šį iššūkį, - 
sakė L.Blaževičiūtė, pasirodžiusi su 
vandens kibirėliu rankose. - Bet turiu 
jus nuvilti. Kadangi Haityje, į kurį vy-
kau su UNICEF misija, šeima su ke-
liais litrais vandens gyvena parą ar dvi, 
negaliu taip paprastai jo išpilti. Tačiau 
kai „Išsipildymo akcijos“ metu bus su-
rinktas 1 milijonas litų, pažadu žiemą 
išsimaudyti ledinėje eketėje“.

Aktorę Kariną Stungytę atlydėjo du 
žavūs vyrai: teniso treneris Simas Kučas 
(kairėje) ir atlikėjas Vaidas Baumila

Kulinarinės laidos vedėja Beata Nicholson

Naujo projekto „Interjero receptai“ 
vedėja Lavija Šurnaitė-Kairienė

Aktorius Jonas Braškys  
su sūnumi Jonu
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vakarėlis

Aktorė Milda Štakėnaitė

TV3 orų pranešėjas Naglis Šulija su 
gyvenimo drauge Giedre Dulkaite

Agentūros „Ad Majesty“ vadovė  
Indrė Kavaliauskaitė (kairėje) su mama 
prodiusere Neringa Kavaliauskiene

Legendinis sporto 
žurnalistas Vidas Mačiulis

Dainininkė Šorena  
Džaniašvili (kairėje) su drauge

Interneto sensacija 
Monika Šalčiūtė

Prodiuseris Rolandas 
Skaisgirys su žmona Vaida
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Veidai

Buvusi dainininkė nėrė į verslą

Muzikos vadybą studijavusi mergina sako, kad drabu-
žių linija - sena jos svajonė. „Vaikystėje kurdavau drabužius 
lėlėms, mokykloje - vaidinimams ir jau nuo 16 metų no-
rėjau sukurti drabužių liniją. Vis sakydavau  „kada nors 
ateityje“, tačiau supratau, kad geriausias laikas yra dabar, 
ir nutariau nebeatidėlioti“, - sakė A.Mašanauskaitė, su-
kūrusi pirmąją laisvalaikio drabužių kolekciją, dekoruotą 
vilkais, bei pristačiusi nuosavą prekės ženklą „Love Your-
self“. „Mano ženklo vizija - mylėti save, tad viskas, ką 
dėvime, kas mus supa, turi būti miela ir kurti jaukumo 
pojūtį“, - sakė kūrėja. Pirmosios kolekcijos fotosesijai su-
tiko pozuoti ir žinomi Lietuvos žmonės - atlikėjas Vaidas 
Baumila, teniso treneris Simas Kučas, „Lietuvos balso“ 
projekto dalyvė Gintė Sičiūnaitė.

Panašu, kad A.Mašanauskaitė atrado sritį, kurioje 
jaučiasi tarsi žuvis vandenyje ir sako, jog pirmoji jos ko-
lekcija tikrai nebus ir paskutinė. „Norėčiau, kad žmonės 
nelygintų jaunų kūrėjų darbų su masine produkcija pre-
kiaujančiais parduotuvių tinklais. Kol kas nėra lengva 
atrasti įperkamų, tačiau išskirtinių drabužių, tad norė-
čiau, kad jaunieji kūrėjai būtų vis labiau pastebimi. Pati 
kuriu ne tik „auksiniam jaunimui“, bet visiems, norin-
tiems atrodyti originaliai. Mano ambicijos - didelės, šio-
je srityje noriu pasiekti daug“, - užtikrintai kalbėjo mer-
gina, žiemai jau ruošianti šiltų ir mielų drabužių kolek-
ciją, o ateityje galvojanti kurti ir aksesuarus namams.

Parengė Eimantė Juršėnaitė
Agotos Mašanauskaitės asmeninio albumo nuotr.

Buvusi dainininkė ir grupės „Pinup Girls“ narė AGotA MAšAnAuskAitė (23) turi ir dar vieną 
talentą. Visuomenei ji pristatė savo prekės ženklą „Love Yourself by A.M.“ bei pirmąją  
savo drabužių kolekciją, kurios fotosesijoje įsiamžino ir žinomi Lietuvos veidai.

Agotos Mašanauskaitės kurtų 
drabužių fotosesijai pozavo 

atlikėjas Vaidas Baumila (kairėje) 
ir  teniso treneris Simas Kučas

Irmanto Boiko nuotr.
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VEIDAI

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

10 faktų,
kurių nežinojote apie 
Rolandą Vilkončių

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Televizijos laidų vedėjas Rolandas 
Vilkončius (38) - pavyzdingas tėtis, 
vyras ir TV laidų vedėjas. Tačiau ar visa-
da toks ir buvo? Pateikiame keletą fak-
tų, kurių iki šiol apie R.Vilkončių galbūt 
nežinojote.

n	Rolandas yra dešiniarankis, bet... kairia-
kojis. „Kai žaidžiu futbolą, geriausi spyriai 
būna kaire koja. Bet viską darau dešine 
ranka“, - pasakojo TV laidų vedėjas.

n	R.Vilkončius moka anglų ir rusų kalbas, 
bet supranta lenkiškai ir šiek tiek latviškai. 
„Dar viena užsienio kalba, kurią supran- 
tu - žemaičių“, - šypsojosi Rolandas.

n	Nors žinomas TV veidas dažniau pasiro-
do pramoginėse laidose, jo išsilavinimas 
leidžia eiti ir daug rimtesnes pareigas. 
R.Vilkončius turi Vilniaus universiteto 
ekonomikos fakulteto magistro diplomą.

n	Rolando kūrybiškumas atsiskleidė dar 
ankstyvoje vaikystėje. Nors savo minčių 
į dienoraščio puslapius jis nedėstė, R.Vil-
končius kūrė eilėraščius. „Nors eiliuoti 
man niekada nebuvo sudėtinga, tai, ką ra-
šiau, greičiau buvo ne eilėraščiai, o tokie 
keisti, truputį fantastiniai kūriniai“, - 
pasakojo TV laidų vedėjas.

n	R.Vilkončiaus ūgis 188 cm.

n	Daugiausiai savo spintoje jis turi kostiu-
mų. Dominuojanti spalva spintoje - mė-
lyna.

n	Rolandas prisipažino jaučiantis klaustro-
fobiją.

n	Rolando šaldytuve visada galima rasti pie-
no, mat jis negeria kavos be pieno. O ge-
riausiai pavykstantis patiekalas - lazanija.

n	Mokykloje Rolandas ne tik žaidė futbolą 
bei krepšinį, bet ir lankė aviamodeliavi-
mo būrelį. „Konstravome iš tikrųjų skrai-
dančius lėktuvus“, - paaiškino R.Vilkon-
čius.

n	Labiausiai erzinantis buities darbas - na-
mų tvarkymas. „Juk jis yra betikslis - su-
tvarkai ir žinai, kad netrukus vėl bus ne-
tvarka“, - šypsojosi Rolandas.
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Verslininkas Tomas Urbonas (33) ne 
vienus metus dirba tekstilės sektoriuje, o jo 
įkurtas prekės ženklas „Boteh“ garsėja uni-
kaliais rankų darbo kilimais. T.Urbono įmonė 
taip pat gamina pledus, lovos užklotus, lini-
nius gaminius, kuria ir teikia architektams ir 
interjero dizaineriams išskirtinius tekstilinius 
sprendimus. Todėl verslininkas sako, kad ieš-
ko darbuotojų, gebančių ir kurti, ir dirbti.

„Kai priimame darbuotojus, nė vienas ne-
turi mums reikiamos patirties. Patys juos iš-
mokome. Tačiau žmogus, prieš tai jau dirbęs, 
nesvarbu, kokį darbą, geriau suvokia, ko iš jo 
tikisi darbdavys. Darbuotojas turi žinoti ne tik 
savo teises, bet ir pareigas, suvokti, kuo jis ga-
li būti naudingas įmonei“, - sakė verslininkas. 
Jis įsitikinęs, kad darbo pokalbis retai būna ge-
ras būdas tinkamai pasirinkti darbuotoją, nes 
dabar internete galima rasti ir gyvenimo apra-
šymų, ir netgi atsakymus į dažniausiai darbda-
vių pateikiamus klausimus. Anot T.Urbono, ar 

darbuotojas gerai atlieka savo darbą, paaiškėja 
tik per bandomąjį laikotarpį - 3-6 mėnesius.

„Dėl mūsų darbo specifikos dažniausiai 
ieškome jaunimo, vyresnio amžiaus žmonėms 
sunkiau išmokti naudoti mūsų turimą tech-

niką. Tačiau jauni žmonės neretai mano, kad 
jei jau jie yra pasamdyti, to visiškai pakanka 
gauti atlyginimą. Tačiau darbdavys visuomet 
skaičiuoja, kiek žmogus naudingas įmonei, 
juk algą jam moka iš jo įmonei uždirbamų 

Verslo žmonės

Kas įsidarbinant jaunimui  kiša koją?
Tikriausiai visi verslininkai ir investuotojai vieningai sutinka, kad sėkmingo verslo pagrindas - gera darbuotojų komanda. „Laisvalaikis“ 
pasiteiravo žinomų verslininkų, kokiais kriterijais remiantis jie atsirenka darbuotojus savo įmonėms, ir ar noriai įdarbina jaunus žmones.

Žinomas verslininkas anTanas bosas 
(59) tikrai žino, kaip plėtoti sėkmingą verslą. 
Jo įkurta uždara akcinė bendrovė Vakarų Lie-
tuvos pramonės ir finansų korporacija per dau-
giau nei dešimtmetį tapo viena didžiausių ir 
sėkmingiausių privataus verslo įmonių Lietu-
voje. Šiandien bendrovės pagrindinė veikla - 
verslo ir valdymo konsultacijos. Be to, nese-
niai jis su žmona Daina Bosas įgyvendino ir 
dar vieną svajonę - įkūrė nuosavą viešbutį 
Karklėje su žvėrienos patiekalų restoranu ir 
vienintelį Lietuvoje medžioklės trofėjų mu-
ziejų. Tad verslininkas turi labai aiškius krite-
rijus, kokie žmonės turėtų dirbti jo įmonėse.

„Šiandien jaunimui įsidarbinti netrukdo 
niekas. Lietuvoje dabar yra apie 12 tūkst. lais-
vų darbo vietų, tad nemanau, kad surasti dar-
bą sunku. Viskas priklauso nuo paties jauni-

mo. Bėda ta, kad naujai „iškepti“ specialistai 
neturi patirties, tačiau jie trokšta visko daug 
ir iš karto, ypač atlygio, nesusimąstydami apie 
tai, ką gali duoti darbdaviui“, - įsitikinęs 
A.Bosas, labiausiai vertinantis jaunimą, ku-
riam nestinga motyvacijos ir noro dirbti. 

„Įmonės, kurioms vadovauju, dažniausiai 
stengiasi į darbą priimti jaunus žmones. Paly-
ginti su vyresniais ir labiau patyrusiais darbuo-
tojais, jie yra energingesni, mobilesni, geriau 
moka dirbti su informacinėmis technologijomis 
ir gali susikalbėti keliomis užsienio kalbo- 
mis“, - vardijo verslininkas. Vis dėlto jis pripa-
žįsta, kad įdarbinant naują darbuotoją darbo po-
kalbis ir panašios procedūros tėra formalumas. 
Ar žmogus gali gerai atlikti savo darbą ir būti 
naudingas bendrovei, gali parodyti tik 3-6 mė-
nesius trunkantis bandomasis laikotarpis. 

Tomas Urbonas ieško 
universalių darbuotojų

Tomas Urbonas mano, jog jaunimas šiandien beveik neturi  
siekių ir svajonių, todėl jam gali trūkti motyvacijos ieškant darbo

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Antano Boso vadovaujamos 
įmonės dažniausiai stengiasi į 
darbą priimti jaunus specialistus

Redakcijos archyvo nuotr.
Antanas Bosas:   jaunimui 
įsidarbinti niekas netrukdo

NAUjAi „išKepTi“ 
speciAlisTAi NeTUri 
pATirTies, TAčiAU 
TroKšTA visKo 
dAUg ir iš KArTo
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Visuomet stilinga, elegantiška ir pasi-
tempusi mados namų „Cantas“ vadovė ir 
savininkė Jolanta MikalaJūnienė 
(46) sukūrė verslą, kurio pavadinimas aso-
cijuojasi su klasika ir kokybe. ne vienus 
metus rinkusi profesionalią ir daug pasie-
kusią komandą, ji visuomet išlieka reikli ir 
netgi atrado savo darbuotojų atrankos me-
todus.

„Mados verslas yra specifinė sritis. Ge-
ra komanda - labai svarbi. Man darbo po-
kalbis nieko nereiškia, susitikusi su žmo-
gumi, norinčiu dirbti mano įmonėje, papra-
šau jo pademonstruoti, ką sugeba. Jo am-
žius man nesvarbus, tačiau patirties trū-
kumas dažnai pakiša koją. kiek bandėme 
bendradarbiauti su jaunimu, tiek kartų nie-
ko iš to neišėjo, - sakė J.Mikalajūnienė. - 
kai kurie jauni žmonės ateina blaiviai ver-
tindami savo galimybes ir dega noru dirb-
ti, nors jiems trūksta įgūdžių, o kai kurie 
atsineša dideles ambicijas, tačiau paaiškė-
ja, kad darbdaviui nieko pasiūlyti negali.“

Paklausta, kokius darbuotojus renkasi, 
J.Mikalajūnienė turėjo aiškų atsakymą: 
„Dirbame su individualiais klientais, tad 
reikia ne tik sąžiningų, atsakingų ir parei-
gingų darbuotojų, bet ir sugebančių gerai 
atlikti savo darbą, taip pat išmanančių ben-
dravimo kultūrą, etiką, šiek tiek psicholo-
gijos. konstruktorės ir siuvėjos turi mo-
kėti dirbti komandoje, taip pat įsiklausyti 
į kūrybinio vedlio - dizainerio norus.“ Vis 
dėlto, anot jos, svarbiausia, kad darbuoto-
jas gerai atliktų savo darbą ir galutinis re-
zultatas būtų labai geros kokybės. „Vienas 
mūsų darbuotojų turi klausos negalią, ta-
čiau jis puikiai dirba. Galbūt kažko Dievu-
lis pagailėjo, tačiau suteikė darbščias ran-
kas. Jis puikiai atlieka savo darbą, išmo-
kome dirbti komandoje ir susikalbėti“, - 
sakė J.Mikalajūnienė.

Verslo žmonės 

Kas įsidarbinant jaunimui  kiša koją?

Žinomas verslininkas AntAnAs BosAs 
(59) tikrai žino, kaip plėtoti sėkmingą verslą. 
Jo įkurta uždara akcinė bendrovė Vakarų lie-
tuvos pramonės ir finansų korporacija per dau-
giau nei dešimtmetį tapo viena didžiausių ir 
sėkmingiausių privataus verslo įmonių lietu-
voje. Šiandien bendrovės pagrindinė veikla - 
verslo ir valdymo konsultacijos. Be to, nese-
niai jis su žmona Daina Bosas įgyvendino ir 
dar vieną svajonę - įkūrė nuosavą viešbutį 
karklėje su žvėrienos patiekalų restoranu ir 
vienintelį lietuvoje medžioklės trofėjų mu-
ziejų. tad verslininkas turi labai aiškius krite-
rijus, kokie žmonės turėtų dirbti jo įmonėse.

„Šiandien jaunimui įsidarbinti netrukdo 
niekas. lietuvoje dabar yra apie 12 tūkst. lais-
vų darbo vietų, tad nemanau, kad surasti dar-
bą sunku. Viskas priklauso nuo paties jauni-

mo. Bėda ta, kad naujai „iškepti“ specialistai 
neturi patirties, tačiau jie trokšta visko daug 
ir iš karto, ypač atlygio, nesusimąstydami apie 
tai, ką gali duoti darbdaviui“, - įsitikinęs 
a.Bosas, labiausiai vertinantis jaunimą, ku-
riam nestinga motyvacijos ir noro dirbti. 

„Įmonės, kurioms vadovauju, dažniausiai 
stengiasi į darbą priimti jaunus žmones. Paly-
ginti su vyresniais ir labiau patyrusiais darbuo-
tojais, jie yra energingesni, mobilesni, geriau 
moka dirbti su informacinėmis technologijomis 
ir gali susikalbėti keliomis užsienio kalbo- 
mis“, - vardijo verslininkas. Vis dėlto jis pripa-
žįsta, kad įdarbinant naują darbuotoją darbo po-
kalbis ir panašios procedūros tėra formalumas. 
ar žmogus gali gerai atlikti savo darbą ir būti 
naudingas bendrovei, gali parodyti tik 3-6 mė-
nesius trunkantis bandomasis laikotarpis. 

pinigų, - paaiškino vyras, manantis, kad jau-
nimui koją neretai pakiša netinkamas požiū-
ris ir ambicijų stoka. - atrodo, kad jaunimas 
šiandien neturi svajonių ir siekių. tarkim, 
prieš dešimtmetį, kai buvo kur kas lengviau 
įsigyti būstą, jie turėjo ir daugiau motyvacijos 
dirbti. Dabartinis jaunimas, apskaičiavęs, kad 
būstą galės įsigyti tik sukaupęs 30-50 tūkst. 
kapitalo vien tam, kad galėtų kreiptis į banką 
paskolos, rodos, neturi dėl ko stengtis.“ 

Paklaustas, kokias darbuotojų savybes la-
biausiai vertina, t.Urbonas nedvejodamas at-
sakė, kad svarbiausia - pareigingumas, pagar-
ba įmonės vidaus taisyklėms ir kolektyvui, 
taip pat galutiniam rezultatui. kiekvienas dar-
buotojas turi atsakingai atlikti darbą, kad ga-
lutinis produktas būtų geros kokybės. „Mūsų 
įmonės veikla susijusi ne tik su gamyba, bet 
ir su kūrybiškumu. todėl ieškome darbuoto-
jų, kurie gali būti kūrybiški, bet nebūtų tik 
menininkai. Jie turi būti universalūs - mokė-
ti ir kurti, ir dirbti bei atlikti darbą kokybiškai 
ir laiku“, - samprotavo verslininkas.

Ar DArBuotojAs 
gerAi AtlieKA sAvo 
DArBą, pAAišKėjA 
tiK per BAnDomąjį 
lAiKotArpį

Antanas Bosas:   jaunimui 
įsidarbinti niekas netrukdo

Jolanta Mikalajūnienė įsitikinusi,  
jog mados versle svarbiausia  

didelis patirties bagažas
Redakcijos archyvo nuotr.

pAtirties 
trūKumAs DAžnAi 
pAKišA Koją

svarbiausia sugebėjimai

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

jolantai mikalajūnienei
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krepšinis

Sirgalių jausmus 
kaitina trečiojo kėlinio sindromas

Prieš savaitę prasidėjęs pasaulio krepšinio čempionatas vėl suvienijo šalies rinktinės aistruolius. Susiradę 
geltonai žaliai raudoną atributiką, jie skuba į kiekvienas šalies didžiavyrių rungtynes nusiteikę palaikyti  
saviškius, kad ir kaip klostytųsi kovos aikštelėje. Bene didžiausia sirgalių armija renkasi sostinės širdyje, prie 
Baltojo tilto, kur po atviru dangumi įrengtame milžiniškame LED ekrane vyksta tiesioginės transliacijos iš 
Ispanijos. „Sirgalių stoties“ sumanytojas grupės ŽAS narys bei renginių ir kelionių įmonės „MadeMyDay“ 
įkūrėjas Linas Zareckas džiaugiasi, jog darganotų orų nebijantys sirgaliai gausiai renkasi ir aktyviai palaiko 
savo komandą. Jis neslepia optimizmo ir tikisi, jog šis čempionatas mūsiškiams bus sėkmingas.
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krepšinis

Jonas KazlausKas  
po rungtynių su angola:

Gerai, kad turime  
tą trečiąjį kėlinį... Bet 

visada jis negelbės.

Jonas KazlausKas  
po rungtynių su australija:

Pirma rungtynių pusė buvo turbūt  
blogiausia šį sezoną...  Apskritai,  

buvome šoko būsenos. Reikėjo ieškoti visiškai 
kitų kelių, kaip grąžinti komandą atgal.

Man ne kartą teko būti Australijoje -  
jie žaidžia tokį krepšinį. Aš tai vadinu 

krepšiniu-regbiu.

Renaldas seibutis po pralai-
mėtų rungtynių su australija:

Pirmoje rungtynių  
dalyje buvome kaip  

maži vaikai.

Gerai tik tai, kad kovo-
jome, nors už tai taškų 

neduodama.

daRJušas lavRinovičius  
po rungtynių su australija:

Pirmi du kėliniai buvo  
kažkas baisaus.

Jonas Mačiulis po pralaimė-
tų rungtynių su australija:

Truputėlį per skystai  
išėjome kovoti į aikš-

telę.

Krepšinio legenda  
šaRūnas MaRčiulionis:

Krepšinis toks dalykas  
pas mus, kad ir kaip  

sektųsi, jie yra įpareigoti 
žaisti ir laimėti.

algiRdas bRazys po pralai-
mėtų rungtynių australijai:

Gerai, kad taip žai-
džiame trečius kėli-

nius, bet tai labai pavojingas 
dalykas. Mes negalime visą 
laiką pasikliauti tuo trečiu 
kėliniu, kad perlaušime 
rungtynes per jį. Nebus taip.

karštos frazės

Parengė Eimantė JuRšėNAiTė
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Krepšinio ekspertas  
Linas Kvedaravičius

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Nepaisant niūrių orų, krepšinio aistruoliai renkasi į „Sirgalių stotį“ 
po atviru dangumi prie Baltojo tilto palaikyti savo komandos
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Iš tiesų man automobilis yra ne svajonių 

objektas, o priemonė nusigauti iš taško A į 
tašką B. Tokį ir turiu. Stengiuosi, kad mano 
svajonės būtų kuo realesnės, ir nešoku aukš-
čiau bambos. (Šypsosi.) Jeigu ir susimąstau 

apie kitą automobilį, naują, tai vis tiek norė-
čiau tokios pat markės automobilio, kokį vai-
ruoju dabar, tik naujesnio modelio, tai yra - 
„Subaru Legacy“. 

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Buvę tų ekstremalių situacijų įvairių. 

Kartą teko verstis ir ant stogo, tiesa, tuomet 
vairavau ne aš, bet  tai buvo ne mažiau eks-
tremalu. Pamenu, kartą man važiuojant tie-
siai, netikėtai iš kairės užlindo automobilis. 
Buvau ką tik pasimokęs ekstremalaus vaira-
vimo BMW akademijoje ir kaip tik teko pa-
naudoti visus ten įgytus įgūdžius. Taigi aš su 
savo automobiliu atsidūriau ant šaligatvio, 
tarp kelio ženklo ir reklaminio stendo. Tiesa, 
pasisekė taip greitai ir gerai išsisukti, kad 
išvengiau avarijos, žmonės nenukentėjo, ke-
lio ženklas su reklaminiu stendu taip pat liko 
nepaliesti. 

- Esate greičio mėgėjas ar ramus vai-
ruotojas?

- Pasakyčiau taip: seniau, kai tik gavau vai-
ruotojo pažymėjimą, įsivaizdavau, kad vairuoju 
labai gerai ir puikiai suvokiu, kokioje situacijo-
je kaip elgiasi automobilis. Taip maniau dėl to, 
kad kaimo pievose ir keliukuose gaudavau pa-
vairuoti jau nuo 14 metų. Taigi sulaukus 18 man 
atrodė, kad esu jau tobulas vairuotojas. Vėliau, 
pasimokius minėtoje vairavimo akademijoje, 
išbandžius kartingus ir tiesiog sukaupus dides-
nę vairavimo patirtį, supratau, kad ne taip jau 
lengva suprasti tą automobilio elgseną  ir ne 
visada jis klauso manęs taip, kaip norėtųsi. Vi-
sa tai davė platesnį suvokimą apie vairavimą ir 
išmušė iš galvos tą vėjavaikiškumą, lėkimą. O 
antras dalykas, kuris privertė nustoti lakstyti, 
buvo vaiko gimimas. Po to aš visai kitaip pra-
dėjau matyti, kas vaikšto šaligatviais, kas išeina 
į perėją. Jeigu matau einant mamą ar tėtį su 
vežimėliu, man yra šventas dalykas sustoti ir 
dar kitiems automobiliams neleisti išlėkti į per-
ėją, kad vaiko neužkliudytų. Vairavimo įpročiai 
juk keičiasi. Šiuo metu stengiuosi vairuoti ra-
cionaliai ir važiuoti pagal taisykles.

Gėdingiausia - nepastebėti 
raudono šviesoforo 

l Šiuo metu vairuoja: „Subaru Legacy“

l Svajonių automobilis: naujo modelio 

„Subaru Legacy“
l Greičio rekordas: Vokietijos greitkelyje apie 

200 km/h
l Eismo įvykių skaičius: 1

l Vairavimo stažas: nuo 1999 metų 

l Tolimiausia kelionė automobiliu: Ispanija

DOsJĖ

LNK televizijos laidų vedėjas, oreivis,  
renginių organizatorius ir grupės „Joke“ 
vokalistas bei įkūrėjas Giedrius  
LešKevičius (33) sako, kad didėjant vai-
ravimo stažui, sukaupiant vis daugiau pa-
tirties, keičiantis gyvenimo aplinkybėms, 
keičiasi ir vairavimo įgūdžiai bei suvoki-
mas apie tai, kas yra saugu. Nors greičiui 
ir ekstremalioms veikloms Giedrius nėra 
abejingas, vyras tikina, kad svarbiausia iš-
likti racionaliam.
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Ratai

- O bandytumėte savo jėgas ralyje?
- Žinoma. Kai šiais metais gavau pasiūly-

mą sudalyvauti žurnalistų ralyje ir negalėjau, 
ilgai graužiau nagus. (Šypsosi.) Tai yra viena 
iš tų sferų, į kurias eičiau su dideliu noru ir 
užsidegimu. 

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Man labai gražu važiuoti pas tėvus, ke-

liu nuo Vilniaus link Alytaus. Taip pat yra 

tekę važiuoti Alantos, Molėtų keliais. Lietu-
voje daugybė gražių vietų. Man labiau patin-
ka vingiuoti, kalnuoti keliukai, o ne autostra-
dos tipo. 

- Kokius reikalavimus keliate rinkda-
masis naują automobilį?

- Svarbiausia, kad jis būtų patikimas. Vi-
si jie važiuoja, šiuolaikiniai automobiliai yra 
ir gana komfortiški. O man norisi, kad jis 
tiesiog būtų techniškai tvarkingas. Dabar-
tiniu automobiliu važinėju jau septinti metai 
ir kol kas jo keisti dar nenorėčiau. Šis au-
tomobilis mano poreikius tenkina su kaupu. 
Beje, seniau buvau didelis automatinių pa-
varų priešininkas, dabar kaip tik turiu tokį 
ir esu tuo labai patenkintas. Automatinė pa-
varų dėžė tiesiog turi vienų pranašumų, o 
mechaninė - kitų. Tad, tarkime, renkantis 
naują automobilį, pavarų dėžė nebūtų lemia-
mas rodiklis. Tai reikšmingiau mano žmo-
nai, nes jai automatinė pavarų dėžė labiau 
patinka.

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Šokti. O ką? Juk valgyti galima ir įma-
noma, tiesa, kebabo valgyti nerekomenduo-
ju - nepatogu. Dainuoti taip pat galima, dainų 
tekstai vairuojant man puikiai lenda į galvą, 
o štai šokti kur kas sunkiau. (Juokiasi.)

- Rodikliai, iš kurių nusprendžiate, kad 
prieš jus važiuoja prastas vairuotojas?

- Pirmiausia, jeigu aš neatkreipiu dėmesio 
į konkretaus vairuotojo vairavimo kultūrą, tai 
tikriausiai jis nėra labai išskirtinis ar prastas. 
O jeigu jau atkreipi dėmesį dėl kokio nors stai-
gaus manevro, netikėto posūkio ar panašiai, tai 
jau galima stebėti, analizuoti, kas ten negerai. 
Antra, jeigu žmogus nesugeba pajudėti iš vie-

tos iki galo nenuspaudęs greičio pedalo - grei-
čiausiai jis nėra labai puikus vairuotojas. Tre-
čia - elgesys spūstyse. Jeigu žmogus stengiasi 
kaip įmanoma prasmukti, prasukti, užlįsti ir 
panašiai, galbūt jis ir skuba, tačiau tai yra vienas 
iš neigiamų požymių. Juk tokiu atveju jis yra 
nekantrus ir nemandagus kitų atžvilgiu. 

- Ar galėtumėte palyginti kitų šalių 
ir Lietuvos vairuotojų kultūrą?

- Visi labai keikia tą lietuvišką vairavi-
mo kultūrą, bet aš jos nevadinčiau lietu-
viška kultūra. Tai yra atskirų personų vai-
ravimo įgūdžiai ir kultūra. Vilniuje esu ne-
mažai kartų maloniai nustebęs, kaip gražiai 
elgiasi vairuotojai. O kalbant apie užsienį, 
ten irgi vairavimo kultūra niekuo labai ne-
stebina ir neišsiskiria. Tačiau, galima sa-
kyti, kad vakarietiška vairavimo kultūra 
turi tvirtesnes tradicijas. Pavyzdžiui, vo-
kiečiai važinėja tikrai pavyzdingai, ir diržus 
sąžiningai užsisega net tie, kurie sėdi ant 
galinių sėdynių.

- Gėdingiausias epizodas jūsų vaira-
vimo istorijoje?

- Gėdingiausia pravažiuoti pro raudoną 
šviesoforo signalą. Tokią gėdą turėjau kokius 
du kartus. Gėda dėl to, kad žmogus gali pa-
daryti tokią vaikišką klaidą ir būti tiek neati-
dus. Kartais tenka tik pačiam save užjausti, 
jeigu tai padaroma netyčia. 

- Kurioziškiausia situacija, nutikusi 
vairuojant? 

- Tai įvyko vieno didelio koncerto metu, ne 
vairuojant. Bičiulė dainininkė Eva užtrenkė au-
tomobilio dureles, o rakteliai liko viduje. Atva-
žiavo ir kriminalistai su visrakčiu, ir net jiems 
nepavyko atrakinti - visrakčiai sulūžo. O aš Evos 
automobilio dureles atrakinau vielute. O su ma-
no automobiliu tokių kuriozų kaip ir nebuvo. 

- Vyro automobilyje visuomet privalo 
būti?.. 

- Mano automobilyje, be to, kas būti pri-
valo - gesintuvo, vaistinėlės ir panašiai, turi 
būti ir keletas standartinių įrankių. Dabar au-
tomobilyje galima rasti ir mūsų su grupe „Jo-
ke“  išleistą muzikinį albumą, kad galėčiau 
kam nors padovanoti. (Šypsosi.)

Jeigu matau 
einant mamą ar 
tėtį su vežimėliu, 
man yra šventas 
dalykas sustoti 
ir dar kitiems 
automobiliams 
neleisti išlėkti į 
perėJą, kad vaiko 
neužkliudytų

Giedriaus Leškevičiaus manymu, visi 
šiuolaikiški automobiliai yra gana komfortiški, 
tačiau svarbiausia, kad būtų patikimi

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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stilius

Originalių idėjų nestokojantis  
drabužių kūrėjas Darius  
Žutautas (25), visai neseniai su  
litu atsisveikinęs ant džemperių 
krūtinės, neseniai išleido naują 
kolekciją „Medinis“, spaudžiančią 
šypseną. skirtingų spalvų ir mode-
lių marškinėlius vienija humoras, 
o tiksliau, pokštai, paremti lietu-
viškų žodžių žaismu. Šie drabužiai 
patinka ne tik šalies stileivoms, bet 
ir visiems, sugebantiems  mąstyti 
originaliai.

„Kadangi drabužių kūrimas vis 
dar nėra pagrindinė mano veikla, o 
tik pomėgis, kolekcijos gimsta kiek 
lėčiau. Juk reikia viską gerai apgal-
voti, o ir padaryti užtrunka. Idėja su-
kurti marškinėlius su smagiais pie-
šinėliais kilo apsilankius socialinio 
tinklalapio „Facebook“ paskyroje 
„Medinis“. Vos gavau paskyros admi-
nistratorių palaiminimą naudotis ten 
rastais pokštais, buvo nupiešti pieši-
niai, o vėliau atrinkau geriausius, ku-
rie ir tapo kolekcijos „Medinis“ ak-
centu“, - apie tai, kaip gimė nestan-
dartinė idėja, pasakojo drabužių kū-
rėjas ir nuosavo prekės ženklo 
„Shmutke“ įkūrėjas D.Žutautas. Nuo 
rudens jaunuolis krims mokslus Vil-
niaus dailės akademijoje ir sako, kad 
jo galvoje jau sukasi naujos, ne ma-
žiau originalios idėjos. 

Drabužių kūrimas nėra pagrindinė 
Dariaus Žutauto veikla, originalius 
rūbus jis kuria laisvalaikiu

„Shmutke“ nuotr.

Trečiosios „Shmutke“ kolekcijos „Medinis“ akcentas -  
smagūs ir komiški piešinėliai su užrašais

Drabužiai, suprantantiems humorą
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stilius

Modelis Jolanta Leonavičiūtė labai vertina išskirtinius 
rankų darbo auskarus, parsiųstus iš Amerikos

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Jolanta
Iš Vilniaus kilęs modelis Jolanta 
leonaVIčIūtė apkeliavo nemažai 
šalių, pamatė madų pasaulio užku-
lisius anglijoje, Izraelyje, Kinijoje ir 
Milane, tad apie stilių ji galėtų ilgai 
pasakoti. Išgarsėjusi po tV3 vasaros 
projekto „Meilė ar pinigai“, Jolanta 
pradėta vadinti lietuviškuoju sekso 
simboliu,  nes visuomet atrodo la-
bai moteriška ir gundanti.

„Savo stilių pavadinčiau klasikiniu-
seksualiu. Kad gerai atrodyčiau daug 
sportuoju, sveikai maitinuosi, tad ren-
kuosi drabužius, pabrėžiančius mano 
figūrą, išryškinančius moteriškumą. 
Tiesa, stengiuosi, kad tas seksualumas 
išliktų subtilus. Jei renkuosi suknelę, 
atidengiančią kojas, ji dažniausiai būna 
ilgomis rankovėmis ir uždara iškirptės 
zona. Nenoriu atidengti per daug kū-
no“, - sakė J.Leonavičiūtė. Ji kasdienai 
mieliau renkasi sportbačius ir kiek 
laisvesnius drabužius, tačiau ne per 
daug laisvus, o aukštakulnius ir sukne-
les traukia eidama į vakarėlius, forma-
lesnius renginius ir pristatymus.

Visuomet moteriškai ir kerinčiai 
atrodanti mergina sako, kad jos silpny-
bės tokios, kaip ir visų moterų, - suk-
nelės ir aukštakulniai. „Iš užsienio par-
sivežiau daugybę aukštakulnių, kai 
kurie jų dėvėti vos kartą. Labai patin-
ka suknelės, bet jomis puošiuosi tik 
kai randu progų. Dar viena mano silp-
nybė - išskirtiniai papuošalai. Man kur 
kas didesnę vertę turi rankų darbo vie-
netiniai aksesuarai nei daug kainuo-
jantys dirbiniai. Pirmą kartą iš karo-
liukų vertus auskarus pamačiau šią 
vasarą atostogaudama Meksikoje ir įsi-
mylėjau. Todėl vos grįžusi į Lietuvą 
užsisakiau raudonus karoliukų auska-
rus iš Amerikos“, - pirkiniu džiaugėsi 
modelis. Ji sako, kad jau užsisakė dar 
tris poras rankų darbo auskarų iš smul-
kių karoliukų, kuriais puošis apniukus 
orams.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Leonavičiūtė  
ieško išskirtinumo
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StiliuS

Dar nenorite galvoti apie žiemą? O ji jau  
seniai apgalvota dizainerių. Prancūzų  
kūrėjas Aleksis MAbij (Alexis Mabille) 
Paryžiuje pristatydamas savo naujausią ko-
lekciją 2014-2015 metų rudeniui-žiemai, 
moterims siūlė nepamiršti moteriškumo. 
Tiesa, panašu, jog vadovautasi principu - 
nieko nėra žavingiau nei „kažkas vyriško“ 
moterų madoje. Tad kolekcijoje gausu va-
riacijų vyriškų marškinių tema - jie tampa 
suknele, šiltu apsiaustu. Nepamiršdamas 
permatomų ir kristalais siuvinėtų audinių 
dizaineris moterį šildo ir kailiais.

Kolekcijoje 
vyriški marškiniai 
transformuojasi į 
sukneles, apsiaustus

Aleksio Mabij 
(Alexis Mabille) 
kolekcijoje, 
kaip ir 
įprastai, gausu 
permatomų, 
kristalais 
siuvinėtų 
audinių

Moteriškos variacijos  
vyriškų marškinių tema
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Sodrios spalvos - vienas 
kolekcijos akcentų

EPA-Eltos nuotr.

StiliuS

Moteris  
šildys  

ir kailisMoteriškos variacijos  
vyriškų marškinių tema
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Specialiais tyrimais įrodyta, kad masa-
žas bei vandens procedūros gali labai 
palengvinti nėštumo negalavimus, ypač 
jei organizme kaupiasi skysčiai, tinsta ko-
jos, vargina didelis kraujospūdis, nuga-
ros skausmai, sutrikęs miegas. Masažas 
padeda atsipalaiduoti, ramiau išgyventi 
svyruojančias nuotaikas, taip pat pagelbs-
ti kūnui prisitaikant prie pokyčių. „Proce-
dūros besilaukiančioms moterims - ypač 
švelnios, raminančios ir atpalaiduojančios 
ne tik kūną, bet ir sielą“, - teigia SPA cen-
tro „East Island“ masažuotoja THANACHOL 
SRISAVAD, kviečianti pasimėgauti masažo 
malonumais būsimas ir esamas mamas.

Gražiausia moteris - besilaukianti

„Kiekviena moteris, būsima mama, ir nėš-
tumo metu, ir po gimdymo nori būti graži, nes 
tai užkoduota genuose. Nors sutinku su min-
timi, kad nieko nėra gražesnio už kūdikio be-
silaukiančią moterį, labai svarbu, kad arti-
miausi žmonės padėtų sukurti tokią aplinką, 
kurioje ji galėtų jaustis maksimaliai komfor-
tiškai“, - sako Vilniaus Centro poliklinikos 
Moterų klinikos akušerė Svetlana Juknienė. 
Specialistės teigimu, šiandieninė moteris yra 
smalsi informacijos, naujovių, todėl puikiai 
išnaudoja daugybę galimybių, palengvindama 
ir praskaidrindama savo laukimo laiką. „East 
Island“ SPA centro kvalifikuoti masažo spe-
cialistai siūlo pasimėgauti atpa-
laiduojamaisiais ritualais besi-
laukiančioms moterims, ypatin-
gomis strangrinamosiomis pro-

cedūromis veidui ir kūnui, kalciu papildytais 
raminamaisiais masažais. „Nėštumo metu 
moters organizme vyksta patys didžiausi po-
kyčiai, reikalaujantys ištvermės. Atsiranda 
fizinis ir dvasinis diskomfortas, sukeltas hor-
moninių ir fiziologinių procesų. Tinkamai at-
liktas masažas palengvina nėščiosios savijau-
tą ir pagerina nuotaiką, žinoma, suteikia jėgų 
bei energijos“, - pasakoja S.Juknienė, ir pri-
duria, kad masažas moters sveikatą stiprina 
tiek nėštumo metu, tiek po jo.

Palaima mamai -  džiaugsmas kūdikiui

Išsaugoti tinkamą odos drėgnumą besi-
laukiančiai moteriai yra ypač svarbu. „Nor-

mali drėgmė neleidžia odai išsausėti, pleis-
kanoti. Sveika oda kvėpuoja, nepraleidžia in-
fekcijos, laukimo metu neleidžia susiformuo-
ti strijoms, įtrūkimams. Vanduo, aliejai ir at-
palaiduojamosios procedūros padeda išveng-
ti diskomforto, prastos savijautos“, - pasako-
ja pašnekovė. Dažnai besilaukiančios moterys 
neišvengia įtampos, nerimo, kuris susijęs su 
hormonų kaita, taip pat nemigos, nesugebė-
jimo atsipalaiduoti. Bloga nėščiosios nuotaika 
ir savijauta kūdikį veikia tiesiogiai: blogai ma-
mai, blogai ir kūdikiui. O sugebėjimas susi-
koncentruoti, susikaupti, subalansuoti emo-
cijas labai padeda gimdymo metu. Atpalaiduo-
jamasis masažas būtent tai ir suteikia. Švel-
nūs sukamieji masažo judesiai, ramus glos-
tymas ramina ne tik būsimą mamą, bet ir 
gimsiantį kūdikį.

kūno ir minčių poilsis

Atliekant masažą būsimai mamai, pagrin-
dinis dėmesys skiriamas kaklui, apatinei nu-
garos daliai, kojoms. Ritualus, be abejonės, 
vainikuoja lengvumo pojūtis. Specialias pro-
cedūras „East Island“ profesionalai siūlo ir 
jau pagimdžiusiai moteriai. Kūnas pamažu 
grįžta į „rėmus“, todėl profesionalo prisilie-
timas paspartina vykstančius procesus: oda 
pamažu susitraukia, raumenys pailsi, aliejus 
gaivina ištampytus audinius. „Tai laikas sau. 
Neįkainojama galimybė pabūti vienai jaukio-
je aplinkoje ir jausti rimstančias mintis...“ - 
jaukaus laiko linki SPA centro specialistai.

Parengė Kristina Kubiliūtė

Grožio paletė

Kad laukimas 

Su „laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida grožio,  

Spa procedūroms ir soliariumui

būtų malonesnis...

SPA centre „East Island” 
nėščiųjų masažu 

mėgavosi ir stilistė 
Agnė Jagelavičiūtė
Gedimino Žilinsko nuotr.

Daugiau informacijos www.eastisland.lt
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Grožio paletė

„Stefaniškas“ 
Gven Stefani stilius

Populiarioji atlikėja Gven Stefani 
(Gwen Stefani, 44), atvykusi į neseniai 
vykusius „emmy“ apdovanojimus Los 
Andžele, sulaukė daug komplimentų 
dėl savo išvaizdos. Subtilu, gražu ir 
skoninga.

Paklausta apie savo stilių G.Ste-
fani, jau spėjusi pagarsėti ir kaip di-

zainerė, sakė: „Kas yra stilius? Tai ap-
ranga, makiažas, gyvenimo būdo patei-

kimas - tad drąsiai galiu teigti, jog mano 
stilius yra „stefaniškas“.
Šokiruoti aplinkinių nebijanti atlikėja yra iš-

bandžiusi daugybę stilių ir madų, tačiau arčiausiai 
širdies jai vis dėlto lieka išbalinti, prilygstantys vos 
ne neoniniams plaukai bei ryškiai dažytos lūpos. Bū-
tent tokią visi jos gerbėjai ir ne tik jie prisimena skan-
dalingąją „No Doubt“ vokalistę.

apie makiažo subtilybes...

Lūpos: Gven dažniausiai lūpas dažo ryškiai rau-
dona spalva, nes jaučia nostalgiją Merlin Monro (Me-
rilyn Monroe) laikams, kada moterys lūpas rausvin-
davo ne subtiliai, o labai ryškiai. Tiesa, kartais ji eks-
perimentuoja - lūpoms pasirenka pastelines spalvas. 
Kad lūpos būtų idealios, G.Stefani jas visada apveda 
raudonu ar šviesiai rausvu, lūpų kontūrui apvesti skir-
tu pieštuku: „Lūpos labiausiai krenta į akis, todėl, 
norėdama būti pastebėta, moteris turi daug dėmesio 
skirti lūpoms“, - pataria G.Stefani.

Antakiai: Kiek atsimena pati save, atlikėja mėgo 
plonyčius ir neryškius antakius, tačiau neseniai viskas 
pasikeitė, kai Gven sugalvojo, jog reikia kažkiek pakeis-
ti savo antakių formą. Ji leido jiems augti, nebepešiojo 
jų taip plonai. „Taip atrodo žymiai natūraliau“, - sakė 
dainininkė.

Blakstienos: Gven tiesiog dievina juodas ir ryš-
kias blakstienas. Būdama ant scenos ji užsideda dirb-
tines ilgas, ryškiai juodas, riestas blakstienas. Jai pa-
tinka išraiškingos akys.

Plaukai: „Platininė šviesi spalva buvo mano svajonių 
ir fantazijų spalva, kadangi aš visada žavėjausi ir netgi 
buvau pakerėta Merlin Monro. Todėl dažnai balinu savo 
plaukus“, - pasakojo blondinėmis besižavinti atlikėja.

Kvepalai: „Nemėgstu kvepintis. Gal tai ir keista, 
kai moteris nemėgsta kvepintis, tačiau tokia jau aš. 
Man patinka kūno losjonai. Jie turi būti saldūs ir kve-
pėti vaisiais. Tada jie man patiks. Nekenčiu visokiau-
sių vandens gaivumo ar aštrių kvapų - tai ne man“.

Figūra: Kad moteris atrodytų stilingai ir nuostabiai 
su bet kokiu rūbu, ji turi rūpintis savo figūra. Gven tam 
skiria tikrai nemažai laiko. Reguliariai lankosi baseine, 
sporto salėje ir, žinoma, pluša šokių aikštelėse bei sceno-
je. Be to, Gven laikosi gana griežtos dietos ir leidžia sau 
atsipalaiduoti tik per šventes bei ypatingomis progomis.

Parengta pagal užsienio spaudą

Gven Stefani (Gwen Stefani), atvykusios į 
„Emmy“ apdovanojimų ceremoniją, stilius, 

pasak kritikų, buvo nepriekaištingas
 EPA - Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Reikalauja 
atsiprašymo

Grožio konkurso nugalėtoja iš Mian-
maro, kuriai praėjusią savaitę buvo atim-
tas suteiktas titulas, atsisako grąžinti sa-
vo karūną Pietų Korėjos konkurso orga-
nizatoriams.

Spaudos konferencijoje Mei Miat 
Nojė (May Myat Noe) sakė, jog savo 100 
tūkst. jaV dolerių (262 tūkst. litų) vertės 
karūną grąžins tik po to, kai grožio kon-
kurso organizatoriai atsiprašys jos. 
M.M.Nojė laimėjo gegužę Seule įvykusį 
konkursą „Miss asia Pacific World 2014“. 
tačiau praėjusią savaitę organizatoriai ap-
kaltino gražuolę nedėkingumu ir nesąži-
ningumu. M.M.Nojė yra pirmoji tarptauti-
nį grožio konkursą laimėjusi mergina iš 
Mianmaro. ji spaudos konferencijoje pasa-
kojo žurnalistams, jog buvo priversta me-
luoti apie savo amžių, o organizatoriai rei-
kalavo jos pasidaryti plastinę operaciją 
„nuo galvos iki kojų“. Be kita ko, ji panei-
gė neva pasprukusi su karūna iš Seulo, 
pareikšdama, kad įsėsdama į lėktuvą, 
skrendantį į Mianmarą, nežinojusi, jog bu-
vo nuvainikuota.

Gražiausios Azijos merginos 
karūną pelniusi Mei Miat 
Nojė (May Myat Noe) iš 
Mianmaro sakė grąžinsianti 
karūną tik tada, kai konkurso 
organizatoriai jos atsiprašys

EPA-Eltos nuotr.
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Geriausias Europoje - 
Krištianas Ronaldas

Monake neseniai buvo ištraukti Čem-
pionų lygos burtai ir apdovanoti geriausi 
praėjusio sezono futbolininkai. Geriausiu 
2013-2014 metų sezono Europos futbo-
lininku išrinktas Madrido „Real“ ir Por-
tugalijos rinktinės puolėjas KRištia-
nas Ronaldas (Cristiano Ronaldo).

ŽvaigŽdės

Atrakcija praeiviams
londono Regento parke buvo 

„stabtelėjusi“ populiarioji JaV daininin-
kė BiJonsė (Beyonce) - čia buvo eks-
ponuojama skulptūra iš Madam tiuso 
(Madame tussauds) vaškinių figūrų 
muziejaus. Praeiviai nepraleido progos 
„įsiamžinti“ su garsenybe.

argentinos šokėjų poros per-
gale Buenos airėse baigėsi pasau-
lio tango čempionatas, kuris vyko 
dviejose - saloninio ir sceninio 
tango - kategorijose. argentinie-
čiai Chuanas MalisiJa (Juan 
Malizia) ir ManuEla Rosi (Ma-
nuela Rossi) patvirtino tango tė-
vynės reputaciją ir tapo pasaulio 
sceninio tango čempionais.

saloninio tango kategorijoje 
pirmadienį pergalę iškovojo mišri 
pora - argentinietis sebastjanas 
akosta (sebastian acosta) ir urug-
vajietė lorena Gonsales (lorena 
Gonzalez).

Pasaulio tango čempionatas 
argentinoje rengiamas kasmet. 
saloninis tango šokamas praėjusio 
amžiaus penktojo dešimtmečio, 
šio šokio „aukso amžiaus“, stiliu-
mi. Jam būdingi lėti ritmingi jude-
siai, apimantys visus pagrindinius 
žingsnius ir figūras. akcentuoja-
mas atlikimo tikslumas. sceninio 
tango ypatumai - virtuozinė atliki-
mo technika, akrobatiški judesiai 
ir figūros.

Chuanas Malisija (Juan Malizia) 
ir Manuela Rosi (Manuela Rossi) 
tapo  pasaulio sceninio tango 
čempionais

EPA-Eltos nuotr.

Argentiniečiai 
patvirtino tango 
tėvynės reputaciją

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Aktorių santuokos ceremonija vyko „Cha-
teau Miraval“ dvaro koplytėlėje Pietų Pran-
cūzijoje. Į privačią civilinę ceremoniją, kurios 
data ir vieta sėkmingai buvo išlaikyta paslap-
tyje, buvo pakviesti tik šeimos nariai ir drau-
gai. Svarbią akimirką aktorių gyvenime taip 
pat stebėjo jų vaikai. A.Džoli prie altoriaus 
žengė su vyresnėliais sūnumis 13 metų Ma-
doksu (Maddox) ir 10 metų Paksu (Pax), o 
devynerių dukra Zahara (Zahara) ir šešerių 
Vivjen (Vivienne) mėtė žiedlapius. Aštuone-
rių Šila (Shiloh) ir šešerių Noksas (Knox) 
nešė žiedus, informavo poros atstovas.

B.Pitas ir A.Džoli prieš tai leidimą tuoktis 
gavo iš Kalifornijos (JAV) teisėjo, kuris ir ve-
dė ceremoniją Prancūzijoje.

„Chateau Miraval“ dvaras Korenso kai-
melyje, esančiame pietiniame Prancūzijos 
Varo regione, nuo 2008 metų yra antrieji Ho-
livudo poros namai. Pagrindiniame name yra 
35 kambariai, dvaro komplekse taip pat yra 
koplytėlė bei 1100 akrų vynuogynų.

B.Pito ir A.Džoli santykių pradžia laikomas 

2005 metų filmas „Ponas ir ponia Smitai“ („Mr. 
and Mrs. Smith“), kuriame jie atliko pagrindi-
nius vaidmenis, o besifilmuodami įsimylėjo vie-
nas kitą. 2012-ųjų balandį pora susižadėjo.

Po itin slaptų vestuvių jaunavedžiai pasi-
rinko darbą, o ne medaus mėnesį. B.Pitas 
vyko į Angliją, kur filmuojamas filmas „Fury“, 
o vėliau prisijungė prie žmonos Maltoje. Mat 
čia abu filmuojasi naujame filme „Prie jūros“ 
(„By the Sea“), kuriame jie pirmą kartą po 
filmo „Ponas ir ponia Smitai“ vaidins kartu.

Parengta pagal Eltos inf. ir užsienio spaudą

ŽvaigŽdės

Pagaliau 
vestuvės!

Taip galima būtų pasakyti apie devynerius metus trukusius spėliojimus, kur ir kada  
Bredas PiTas (Brad Pitt, 50) ir andželina džoli (angelina Jolie, 39) galiausiai žengs 
(arba taip ir nežengs) prie altoriaus. Pora žiedus sumainė rugpjūčio 23 dieną Prancūzijoje.

„Chateau Miraval“ 
dvaras su vynuogynais 
Prancūzijoje yra tapęs 
antraisiais garsiosios 
Holivudo poros namais

EPA-Eltos nuotr.
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Vakarienė kitaip

Paskutinį vasaros penktadienį sostinės širdį - Rotušės  
aikštę - užliejo baltai išsipuošę žmonės, nešini staleliais, 
kėdėmis, staltiesėmis, gėrimais bei užkandžiais. Ir tai tikrai 
nebuvo masinės vestuvės. Tai buvo pirmą kartą Lietuvoje 
rengiama „Vakarienė baltai“. 600 žmonių sutraukęs rengi-
nys alsavo paryžietiška elegancija, o dalyviai išsiskyrė savi-
tu stiliumi: moterys pasipuošė skrybėlaitėmis, vyrai - stilin-
gais kostiumais ir aksesuarais. Tiek jaunimas, tiek vyresnieji 
susirinko atsisveikinti su vasara, pabendrauti su artimaisiais 
ar tiesiog gerai praleisti laiko. Svečius džiugino ne tik gar-
dus maistas, bet ir gyvai grojama muzika. Vakarą vainikavo 
bengališkų ugnelių jūra ir šokių aikštelės atidarymas. 

Irmanto SIDAREVIČIAUS ir  
Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS fotoreportažas

Balta balta, kur dairais
Į pirmą kartą Lietuvoje rengiamą 
„Vakarienę baltai“ susirinko 600 žmonių

Dalyviai turėjo 
atsinešti savo  

indus bei užkandžius

Pavakarieniauti sostinės širdyje neatsispyrė ir 
dainininkas Eugenijus Chrebtovas su žmona Laura

Stiliaus detalė -  
baltas piešinys ant veido
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Vakarienė kitaip

Balta balta, kur dairais

l Kiekvienais metais „Vakarienė baltai“ rengiama 40 pasaulio miestų, joje dalyvauja daugiau nei 15 tūkst. dalyvių. 
Pagrindinis reikalavimas - nuo galvos iki kojų apsirengti baltais drabužiais.
l Pirmosios vakarienės idėja kilo prancūzui Fransua Paskjė (Francois Pasquier) 1988 m. Grįžęs iš užsienio, jis drau-
gams suorganizavo iškylą Bulonės miške ir paragino apsirengti baltais drabužiais, kad vienas kitą lengvai rastų. Šio 
vakaro idėja išpopuliarėjo tarp paryžiečių, o greitai - ir visame pasaulyje.
l Paryžiuje į „Vakarienę baltai“ gali ateiti tik tie, kurie gavo asmeninius kvietimus. Tiesa, ši taisyklė nėra tokia griežta. 
Pasidomėjus, kaip patekti į baltąją vakarienę Prancūzijos sostinėje, atsakymas buvo paprastas: „Pasiimk stalą, kėdžių ir 
eik paskui minią.“
l Griežčiausia šios vakarienės taisyklė - ne tik būti apsirengus baltai nuo galvos iki kojų, bet ir baigti vakarieniauti 
iki vidurnakčio, o po vakarienės nepalikti jokių šiukšlių ar netvarkos.
l Šventės dalyviams reikia pasirūpinti pagrindiniais miestietiškos iškylos atributais: atsinešti sulankstomą stalą, 
staltiesę, baltų kėdžių, iškylos krepšį su užkandžiais, stiklinių indų.

„vakaRiENĖ BalTai“ - kas Tai?

... ir savita 
elegancija

Į vakarienę - ne tik 
baltais drabužiais, 
bet ir baltu peruku

Renginio svečiai 
 išsiskyrė originalumu...
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Po atostogų į Vilnių grįžusių sostinės gy-
ventojų ir miesto svečių laukia staigmena. 
Ant vieno iš senamiesčio stogų, esančių Pa-
langos gatvėje, išdygo unikali poilsio oazė - 
pirmasis Vilniuje sodas gan netikėtoje erd-
vėje, ant šešiaaukščio. Dvi savaites gyvuo-
siantis sodas „#Fresh“ lankytojams suteikia 
galimybę pasigrožėti sostinės senamiesčiu 
iš dar neregėtos perspektyvos ir pasimė-
gauti šviežiais, sveikais vaisių glotnučiais.

Analogų šalyje neturintis „Samsung“ 
projektas - sodas ant stogo „#Fresh“ - vil-
niečiams ir sostinės svečiams atviras iki rug-
sėjo 11 dienos. Jame galima pasigrožėti mies-
to panorama iš neregėtos perspektyvos, pa-
simėgauti šviežiais vaisių ir uogų glotnučiais 
už savikainą ir pasidomėti sveiku gyvenimo 
būdu. Pirmieji sode apsilankė kviestiniai sve-
čiai, susirinkę į neeilinį atidarymo vakarėlį. 
Čia jie galėjo padiskutuoti apie dvi madin-
giausias pasaulio miestų tendencijas - tech-
nologijas ir sveiką gyvenseną. Žaliavalgystės 
idėjos puoselėtoja Olga Dzindzeleta parodė, 
kaip greitai ir paprastai pasigaminti sveiką 
užkandį, o desertų virtuozas Ali Gadžijevas 

Ant senamiesčio stogo išdygo sodas

RestoRanai

Sodas ant stogo, įsikūręs pačiame  
Vilniaus centre (Vilniaus g. 33/Palangos g. 4),  
veiks iki rugsėjo 11 dienos

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Sodą ant stogo suprojektavo buvusi 
manekenė, dabar landšafto dizainerė 
Renata Mikailionytė
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RestoRanai

Pomidorai su avokadų užtepėle
l Reikės: pomidorų, avokadų, agurkų, citrinų, žalumynų.
l Kaip daryti: panašų kiekį nuluptų ir išskobtų avokadų bei 
agurkų sumalkite plaktuvu. Į gautą masę pagal skonį įspauskite 
citrinų sulčių ir pasirinktų žalumynų. Puikiai tiks krapai, bazilikai. 
Viską gerai išmaišykite. Pomidorus supjaustykite riekelėmis ir 
jį naudokite kaip pagrindą, ant kurio tepsite avokadų užtepėlę. 
Užkandžius galima papuošti alyvuogėmis. Skanaus!

RECEPTas

surengė tikrą šou, po kurio visi galėjo pasi-
mėgauti konditeriniais jo šedevrais. Renginio 
vedėją Vytautą Rumšą jaunesnįjį bene labiau-
siai nustebino vakarėlyje patiektos valgomo-
sios lėkštės, pagamintos iš įvairių kruopų. 

Sodą, kuriame yra pačių įvairiausių augalų: 
šermukšnių, gluosnių, karklų, agrastų, daugia-
mečių gėlių ir net braškių bei paprikų, - kūrė 
buvusi manekenė, dabar landšafto dizainerė Re-
nata Mikailionytė. Anot autorės, jai dar neteko 

kurti sodo tokioje neįprastoje vietoje. „Kai yra 
idėjų ir geri partneriai, dirbti - vienas malonumas. 
Labai myliu Vilnių, todėl man buvo smagu pri-
sidėti prie šio projekto. Užsienyje panašios vie-
tos - ne naujiena, o mūsų sostinėje šis sodas 
pirmasis. Tai tik viena iš idėjų, kaip galima ap-
želdinti ir apgyvendinti sostinės stogus. Tiesa, 
tai labai didelė prabanga, bet reti dalykai kainuo-
ja“, - įsitikinusi dizainerė.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Ant senamiesčio stogo išdygo sodas

Atidarymo vakarėlio vedėjas 
Vytautas Rumšas jaunesnysis 
ragavo valgomų lėkščių

Konditeris Ali Gadžijevas 
surengė tikrą desertų šou

Žaliavalgystės maisto idėjos puoselėtoja 
Olga Dzindzeleta pademonstravo,  

kaip pasigaminti sveiką užkandį
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Skonio kodaS

Singapūre atidaryta šokolado virtuozo ispa
no konditerio Kristijano Eskribos (Christian 
Escriba) paroda „Eskribos fantazijos“ („Fan
tasia by Escriba“), kurioje lankytojai stebi
nami 8,5 metro skysto tamsaus šokolado 
kriokliais, įspūdingomis cukrinėmis gėlė
mis, zoologijos sodo motyvais sukurtais 
saldainiais ir pyragaičiais. Tai pirmoji paro
da už Ispanijos ribų  iki šiol viso pasaulio 
konditeriai ir šiaip turistai plūdo į Barselo
ną, kad pamatytų šio garsaus konditerio 
darbus, paklausytų jo vedamų seminarų.

Kristijanas Eskriba yra ketvirtosios kar-
tos konditeris iš garsios Ispanijos konditerių 
šeimos, valdančios pasaulyje pagarsėjusią 
konditerijos įmonę ir parduotuvę „Pasteleria 
Escriba“ Barselonoje, įkurtą 1906 metais. 
Šios šeimos konditerijos gaminiai neretai va-
dinami Barselonos prestižinio kulinarijos pa-
veldo ir kultūros dalis. K.Eskribos tėvas An-
tonijus buvo vadinamas „šokolado magu“ - 
tad nenuostabu, iš kur šį talentą paveldėjo 

Kristijanas. Ne vieną apdovanojimą pelniusio 
ir visus konditerijos titulus jau susirinkusio 
Kristijano klientai - pasaulio garsenybės, už-
sisakančios pas jį pyragaičių, tortų ir saldainių 
įvairiausioms progoms.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Saldumynų virtuozo fantazijos
Parodoje „Eskribos 

fantazijos“ - įspūdingo 
grožio cukrinės gėlės

Jei cholesterolio lygis padidėjęs nežymiai, 
galima išbandyti natūralias priemones. Ypač 
naudinga tiems, kurie nori sumažinti cho-
lesterolio kiekį ir stiprinti širdį.

l Česnake esančios medžiagos teigiamai 
veikia cholesterolio lygį bei visą širdies ir 
kraujagyslių sistemą. Patartina kasdien su-
kramtyti visą ar pusę skiltelės česnako, ge-
riausia natūraliu pavidalu. Jei tai neįmanoma, 
vartokite papildus (1 skiltelės ekvivalentas - 
maždaug 4 g). Česnaką galima derinti su an-
tioksidantais - vitaminais A, C ir E.

l Tirpi gysločio ląsteliena, kaip ir avi-
žų sėlenos, gali sumažinti cholesterolio 
kiekį. Žinoma, ne taip veiksmingai, kaip 
vaistai. Vartoti reikia su dideliu vandens 
kiekiu.

l Vakaruose arbata - tiesiog gėrimas. 
Kinijoje - vaistas. Kinai arbatą vadina 
„riebalų žudike“. Joje daug antioksidantų, 
kurie padeda išvengti ir širdies ligų, ir 
vėžio.

Žalioji ir juodoji arbata gali apsaugoti 
nuo širdies ligų. Danijoje atlikti tyrimai pa-
rodė, kad žmonės, kasdien išgeriantys 1 ar 
2 puodelius arbatos, gerokai sumažina šir-
dies ligų riziką. Gerkite nuo 1 iki 4 puode-
lių arba tiek, kiek norite. Bet neužmirškite, 
kad arbatoje yra kofeino.

Parengta pagal užsienio spaudą

Produktai sveikatai ir grožiui
Niekam nekyla klausimas, ar reikia valy
ti organizmą nuo toksinų. Nes jie ne tik 
spuogais užteršia odą, bet ir kelia rimtų 
sveikatos problemų. Svarbu štai kas: ką ir 
kaip reikia valyti? Juk vieno recepto viskam 
nėra, kaip nėra dviejų panašių žmonių. 
Valant žarnyną, reikėtų nepamiršti ir krau
jagyslių  svarbu padėti organizmui išvalyti 
cholesterolio plokšteles iš kraujagyslių.

EPA-Eltos nuotr.
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Skonio kodaS

Parduotas Princesės 
dianos vestuvių torto 
gabaliukas

Los Andželo aukcione už 1 tūkst. 375 
JAV dolerių parduotas torto gabaliukas 
iš 1981 metais įvykusių Didžiosios Bri-
tanijos princo Čarlzo (Charles) ir prin-
cesės Dianos (Diana) vestuvių.

Per iškilmingas vestuves karališkie-
siems tarnams buvo padovanoti 22 tor-
tai. Kai kurie torto gabaliukus dėžutėse 
su karališkomis emblemomis išsaugojo 
iki šių dienų.

Torto gabaliuką, išlikusį originalio-
je baltos ir sidabrinės spalvos dovanų 
dėžutėje su sveikinimo atviruku, nese-
niai internetu pardavė aukcionų namai 
„Nate D.Sanders Auctions“. Aukcionų 
namų atstovas Semas Heleris (Sam Hel-
ler) teigė, kad pirkėjas - privatus kolek-
cininkas.

Pasak S.Helerio, yra nedidelė, bet iš-
tikima karališkų tortų kolekcininkų gru-
pė. Dalis jų yra įsigiję torto gabaliukų iš 
Didžiosios Britanijos karalienės Vikto-
rijos (Victoria) vestuvių, įvykusių 1840 
metais.

Įdomu

Saldumynų virtuozo fantazijos

8,5 metro šokolado kriokliai 
pretenduoja į Gineso rekordų knygą

EPA-Eltos nuotr.
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38 komandos šeštadienį 
Latvijoje dalyvavo tradicinė-
je iš tuščių pieno pakelių pa-
gamintų plaustų regatoje. 
Renginys vyko Jelgavoje, jo 
dalyviai konkuravo, kieno 
laivas yra geriausias.

Tokia regata Lielupės 
upėje Latvijoje vyko jau dvy-
liktą kartą. Plaustams pasi-
gaminti buvo sunaudota dau-
giau kaip 42 000 tuščių pieno 
pakuočių.

Laivai galėjo judėti tik 
varomi jų įgulų raumenų 
jėga. Apdovanoti buvo ne 
tik regatos laimėtojai. Iš-
dalyti prizai ir už kūrybiš-
kumą.

Budos piešiniai ant šilko
Piligrimai ir turistai plūdo ne tik pasi-

žiūrėti, bet ir pasimelsti prieš milžinišką 
Budos piešinį ant šilko, vadinamąją 
thanghą, ištiestą ant uolos prie Drepungo 
vienuolyno Tibeto istorinėje sostinėje La-
soje. Čia budistai šventė Sho Dun festiva-
lį, vieną didžiausių budistų švenčių. Tra-
diciškai šios šventės metu tibetiečiai mel-
džiasi prieš milžiniškus Budos piešinius 
vienuolynuose ar prie jų, taip pat žiūri ope-
rą, dainuoja.

KaleidosKopas

Latvijoje - iš tuščių pieno pakelių 
pagamintų plaustų regata

Eltos nuotr.
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savo paskyras feisbuke 
turi 13 proc. kačių

Laikraščio „The Daily Telegraph“ at-
likto tyrimo metu paaiškėjo, kad nuosavą 
paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“ 
turi maždaug 13 proc. Didžiosios Brita-
nijos kačių.

Tyrėjai sužinojo, kad dar 9 proc. ša-
lies šunų turi paskyrą „Twitter“ trumpų-
jų žinučių tinkle, o 2 proc. keturkojų au-
gintinių turi ir nuosavus tinklaraščius. 
Taigi, paskaičiavus tyrimo respondentų 
atsakymus, paaiškėjo, kad nors viename 
socialiniame tinke užregistruotas bent 
kas ketvirtas britų augintinis. Pačiu po-
puliariausiu augintiniu internete laiko-
mas šuo, vardu Bu (Boo) iš San Fransi-
sko, išpopuliarėjęs dėl neįprastos savo 
šukuosenos ir panašumo į mešką. Jo pa-
skyra tinkle jau surinko daugiau kaip 15 
mln. gerbėjų. Populiariausiu katinu tapo 
2013 metais internete išpopuliarėjęs pa-
niuręs katinas (Grumpy Cat), nepaten-
kinta veido išraiška puošiantis ne vieną 
tinkle sklandančią cinišką citatą. Abu 
gyvūnai turi po savo suvenyrų liniją.

indės atsakas -  
„ryžių kibiras“

Sužinojusi apie pasaulyje psichozę 
sukėlusį „ledinio vandens kibiro“ iššūkį, 
viena Indijos moteris sugalvojo savo 
atrakcijos versiją - „ryžių kibirą“. Prie-
šingai nei „ledinio kibiro“ iššūkyje, ryžių 
neprašoma pilti ant galvos - visą kibirą 
su ryžių grūdais reikia tiesiog padova-
noti maisto stokojantiems asmenims. 
Akciją sumaniusios žurnalistės Mandžu 
Lata Kalanidihi (Manju Latha Kalani-
dihi) teigimu, tai indiška „ledinio van-
dens kibiro“ versija, pritaikyta „vietos 
reikmėms“.

„Global Hunger Index“ duomenimis, 
bado lygis Indijoje šiuo metu „artėja prie 
pavojingos ribos“. 

išauginta 9,17 metro 
aukščio saulėgrąža

Sodininkas mėgėjas Vokietijos Šiau-
rės Reino-Vestfalijos žemėje išaugino 
9,17 metro aukščio saulėgrąžą. Milžiniš-
kas augalas išaugo iš kovą pasėtos sėk-
los, kuri buvo paimta iš praėjusių metų 
milžinės, išstypusios iki 8,75 metro. 

Gėlę išauginęs vokietis, kuris dirba 
stiuardu, pasakojo ją laistęs šiltu vande-
niu. Be to, saulėgrąžą tręšė savadarbiu 
kompostu, į kurį maišė pjaustytų bulvių. 

Elta

Įdomu

KaleidosKopas

Vynuogių derliaus šventė
Navaros provincijoje (Ispanija) vyko 24-asis vynuogių 

derliaus festivalis. Kaip ir visada, pati smagiausia festivalio 
dalis buvo pirmųjų sulčių spaudimas mindant vynuoges.

EPA-Eltos nuotr.
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Psichologijos kodas

Pasirodo, mūsų interesai tiesiogiai  
priklauso nuo lyties. Priklausomybė  
vienai ar kitai lyčiai lemia interneto  

užklausų pobūdį.

Ko internete ieško vyrai ir ko moterys
Netikėta

Yra ir netikėtumų. Pavyzdžiui, moterys daž-

niau už vyrus užklausose mini žodį „kaklaraiš-

tis“, nors kaklaraiščius dažniausiai ryši stiprio-

sios lyties atstovai. Bet tai nesunku paaiškinti: 

vyrams kaklaraiščius parenka moterys. Galop 

žodis „pažintis“ dažniau pasitaiko vyrų užklau-

sose, nors atrodo, kad laisvų moterų yra dau-

giau negu vyrų. Vyrai rečiau ieško pažinčių, 

vedančių į rimtus santykius. Dažnai susipažin-

ti su kuo nors „laikui praleisti“ siekia net ne-

laisvi vyrai.

PoPuliariausia tarP  
moterų - kačių tematika

O tarp moterų populiariausia kačių tematika: 
damos ieško ne tik informacijos apie kates, bet ir 
nuotraukų bei vaizdo klipų su katėmis ir kačiukais. 
Be to, tarp populiariausių „moteriškų“ užklausų 
beveik nepasitaiko prekių ženklų pavadinimų, o tarp 
„vyriškų“ tokių žodžių procentas sudaro daugiau 
kaip trečdalį. Užtat damų užklausose 2-3 kartus 
dažniau pasitaiko įvairių spalvų pavadinimų, išsky-
rus juodą - ją ir vyrai, ir moterys mini daugmaž 
vienodai dažnai.

PoPuliariausi tarP vyrų - PorNografiNiai PuslaPiai

Buvo nustatyti ir kiti įdomūs dėsningumai. Analizuojant užklausas 
paieškų sistemose nustatyta, kad vyrai dažniausiai įveda žodžius, susiju-
sius su automobiliais ir futbolu arba porno-, o būdingos moterų užklau-
sos - vaikas, klasė, vaikiškas, receptas, katė. Iš esmės nieko keista čia 
nėra. Suprantama, stipriosios lyties atstovus daugiau domina technika ir 
sportas, o silpnosios - vaikų auklėjimas ir namų ūkis. Vyrų užklausose 
pornografija aiškiai pirmauja. Paprastai vyrai nemato nieko bloga porno-
grafijos tinklalapiuose, nes jie, kitaip nei moterys, nebūtinai seksą sieja 
su jausmais. Neretai pornografija domisi ne tik vieniši, bet ir vedę arba 
nuolatinę draugę turintys vyrai, taip papildydami aštrių pojūčių trūkumą 
įprastuose santykiuose.

„vieNiši vilkai“ -  
Ne itiN PoPuliarūs

Atliekant sociologinį tyrimą, mote-
rims buvo rodomos įvairaus amžiaus ir 
išvaizdos vyrų nuotraukos. Vienose nuot-
raukose stipriosios lyties atstovai buvo 
vieni, kitose - su partnerėmis, vaikais ar-
ba apsupti šeimos narių. Eksperimento 
dalyvės buvo paprašytos išsirinkti patrauk-
liausius. Apie 80 proc. apklaustųjų išsirin-
ko nuotrauką, kurioje vyras buvo su mo-
terimi, vaikais arba šeima. Tik 20 proc. 
atkreipė dėmesį į „vienišus vilkus“. Re-
gis, turėtų būti atvirkščiai: moteris turi 
dominti pirmiausia laisvi vyrai. Bet jos 
nesąmoningai ieško partnerio, pasižymin-
čio šeimai kurti būtinomis savybėmis. 
Jeigu šalia vyro yra žmona ir vaikai, jis 
pasąmonėje asocijuojasi su gero sutuok-
tinio ir tėvo paveikslu. Šeima arba bent 
nuolatinė partnerė yra tarsi kokybės ženk-
las. Vienišiams dažniau teikia pirmenybę 
tos, kurioms šeima nėra prioritetas, ku-
rios tikisi ko nors kito, pavyzdžiui, sekso 
arba bendravimo pagal pomėgius.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Psichologijos kodas

Ko internete ieško vyrai ir ko moterys
Netikėta

Yra ir netikėtumų. Pavyzdžiui, moterys daž-

niau už vyrus užklausose mini žodį „kaklaraiš-

tis“, nors kaklaraiščius dažniausiai ryši stiprio-

sios lyties atstovai. Bet tai nesunku paaiškinti: 

vyrams kaklaraiščius parenka moterys. Galop 

žodis „pažintis“ dažniau pasitaiko vyrų užklau-

sose, nors atrodo, kad laisvų moterų yra dau-

giau negu vyrų. Vyrai rečiau ieško pažinčių, 

vedančių į rimtus santykius. Dažnai susipažin-

ti su kuo nors „laikui praleisti“ siekia net ne-

laisvi vyrai.

Specialistai iš Oksfordo išanalizavo ke-
lias dešimtis tūkstančių vadinamųjų pro-
filių - anketų, kurias žmonės paliko viena-
me iš populiariausių angliškų pažinčių tin-
klalapių, išrašė žodžius, kuriais norintieji 
susipažinti charakterizavo save. O paskui 
žiūrėjo, ar tie žodžiai paveikė, ar kas nors 
atsiliepė. Svarbiausia - ar įvyko realus pa-
simatymas, dėl kurio vyrai ir moterys pa-
tikėjo savo duomenis kompiuteriui. Ker-
tinė tyrimo išvada: žodžiai profiliuose iš-
ties turi reikšmės, vieni patraukia labiau, 
kiti mažiau. Tai kokie gi potencialūs part-
neriai vertinami labiausiai? Keista, bet 
anaiptol ne „aistringi“ ir „linksmi“. Vyrai 
dažniausiai parodo susidomėjimą, jei mo-
teris save apibūdina „saldi“. Su tokiomis 
nori artimiau susipažinti 46 proc. ieškan-
čių partnerės. O moteris labiausiai traukia 
„liekni, tvarkingi, sportiški“. Į tokius at-
kreipia dėmesį 69 proc. norinčiųjų susipa-
žinti. Galop britų mokslininkai sudarė sa-
votišką charakteristikų reitingą pagal po-
veikį priešingai lyčiai.

Taigi vyrai mielai pageidauja susitikti 
su moterimi, kuri teigia, kad yra:
1.  Saldi
2.	Ambicinga
3.  Rūpestinga ir dėmesinga
4.  Nenuspėjama
5.  Liekna, sportiška, tvarkinga
6.  Linksma
7.  Ypatinga
8.  Optimistė
9.  Darbšti
10. Aistringa

Moteris domina vyras, kuris yra:
1.  Lieknas, sportiškas, tvarkingas
2.  Ambicingas
3.	Supratingas
4.  Aistringas
5.  Optimistas
6. Linksmas
7.  Nenuspėjamas
8.  Rūpestingas ir dėmesingas
9.  Mylintis
10. Ypatingas

Ir dar vienas pastebėjimas. Vyrai, 
spręsdami, susitikti su moterimi ar ne, 
daugiausia pasitiki nuotrauka. O moterys 
daugiau pasitiki žodžiais, kuriais vyrai 
save apibūdina. Ką gi... Jūs - saldi, ambi-
cinga, rūpestinga ir dėmesinga. Aš - liek-
nas, sportiškas, supratingas ir taip pat 
ambicingas. Geresnės poros nerasi... Gal 
susitikime?

Sportiški renkasi saldžias

Parengė Milda KUNSKAITĖ

EPA-Eltos nuotr.
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Pastaruoju metu pasirodo vis daugiau 
informacijos apie mikroschemas, implan-
tuojamas į žmogaus organizmą. Pavyz-
džiui, kompiuteriniai lustai jau sėkmingai 
naudojami atkuriant regėjimą ir klausą, 
taip pat nervinius impulsus paralyžiaus 
atveju. Ateityje tokios technologijos ne tik 
padės sergantiems žmonėms, bet ir at-
vers naujų galimybių, mano futurologai. 
Taigi kokių nepaprastų gebėjimų įgysime 
naudodami implantus?

Matyti tamsoje ir labai toli

Mikroskopinio dydžio įrenginiai, implan-
tuojami į akies tinklainę, žmonėms, neteku-
siems regėjimo, padeda vėl matyti aplinkinį 
pasaulį. Bet mokslininkai neatmeta galimybės, 
kad netolimoje ateityje bus sukurti ir implantai, 
kurie pagerins sveikų žmonių regėjimą. Pavyz-
džiui, galėsime gerai matyti tamsoje, kaip ka-
tės. Be to, bus sukurti tinklainės neuroprotezai, 
pasižymintys savybe didinti. Su jais žmonės 
galės matyti objektus, esančius gana toli nuo 
jų, bet ne nuolatos, o tik atsiradus būtinybei.

Girdėti visokius garsus

Dažnai pašaliniai garsai ir triukšmas truk-
do išgirsti tai, ką norime išgirsti. Pavyzdžiui, 
visuomeniniame transporte arba sausakim-
šame klube, kur garsiai groja muzika, nebe-
girdime, ką mums sako pašnekovas. Specia-
lus, nepaprastai jautrus įrenginys, kurį galima 
nustatyti bet kokiu dažniu, padės girdėti bū-
tent tai, ką norime girdėti, ir „atsijoti“ visus 
nepageidaujamus garsus.

Gerinti atmintį ir  
koncentruoti dėmesį

Amerikos agentūra DARPA jau atlieka eks-
perimentus, kurių tikslas - atkurti atminties cen-
trus, pažeistus patyrus galvos traumas. Metodo 
esmė - smegenų stimuliavimas elektrodais. Ga-
li būti, kad ateityje analogiškos metodikos bus 
naudojamos atminčiai gerinti ir įvairiai informa-
cijai geriau įsisavinti. Taip pat daugelis žmonių 
patiria dėmesio koncentracijos problemų. Yra 
preparatų, kurie gerina šį įgūdį, bet visi jie turi 
šalutinį poveikį. Smegenų stimuliavimas padės 
tai daryti efektyviau, nevartojant vaistų.

Gerinti psichikos būklę

Taip pat DARPA agentūra kuria neuro-
protezus, gydančius depresiją ir potrauminius 
streso sutrikimus. Atlikus tyrimus paaiškėjo, 
kad efektyvus metodas gali būti transkrania-
linė magnetinė stimuliacija.

valdyti mašinas minčių jėga

Jau sukurti neuroprotezai, kurie padeda 
valdyti robotizuotas galūnes, o tai yra labai 
aktualu žmonėms, turintiems nervų sistemos 
ir atraminio judamojo aparato problemų. Lai-
kui bėgant atsiras sistemų, kurias naudojant 
bus galima per atstumą valdyti bet kokius 
elektronikos prietaisus, tarp jų kompiuterius 
arba mobiliuosius telefonus.

informaciją atsisiųsti  
tiesiog į smegenis

Žingsnis po žingsnio bus sukurti implan-
tai, galintys ieškoti informacijos internete ir 
perduoti ją tiesiai į smegenis. Bus galima gau-

ti žinių apie bet kokius objektus, nesinaudo-
jant kompiuteriu ir internetu, visa tai bus 
mūsų galvose. Be to, naudojantis naujausio-
mis technologijomis bus galima sinchroniškai 
versti bet kokius tekstus ir kalbas, taigi ne-
reikės užsienio kalbų žinių arba vertėjų, kad 
suprastume, apie ką kalba žmonės įvairiuose 
pasaulio kampeliuose. Jei žmogus atrodys pa-
skendęs mintyse, jis tuo metu galbūt aktyviai 
bendraus su kitu „neurointerneto“ naudoto-
ju. Jokių papildomų įtaisų nereikės, nes sme-
genys tiesiog gaudys signalus, panašiai, kaip 
tai šiandien daro mobilieji telefonai. Esant 
reikalui, paveikslėlį bus galima projektuoti į 
bet kokį paviršių su jautriaisiais elementais.

Be viso to, implantai bus naudingi geri-
nant savo įgūdžius, tarkime, matematikos ar-
ba navigacijos. Gaudami informacijos, geriau 
orientuosimės ir geriau skaičiuosime, o tai 
gyvenime labai praverčia... Be to, mikrosche-
mos užtikrins greitą žinių transformaciją į 
įgūdžius. Pavyzdžiui, bus įmanoma greitai iš-
mokti sodininkystės arba kung fu.

Norime ar ne, mūsų gyvenimas laikui bė-
gant vis daugiau ir daugiau panėšės į „matri-
cą“. Gerai tai ar blogai - parodys ateitis.

Parengė Milda KUNSKAITĖ 

Mokslo kodas

Implantai mus pavers antžmogiais

Norime ar Ne, 
mūsų gyveNimas 
laikui bėgaNt 
vis daugiau ir 
daugiau paNėšės 
į „matricą“. gerai 
tai ar blogai - 
parodys ateitis
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Kelionių gidas

Stebuklinga Azija pagal 
Milaną Jašinskytę

Ringailė Stulpinaitė

„Būtų puiku, jei atvykusi į šalį žinočiau tiksliai, 
kur važiuosiu, bet mano atveju realybė kiek 
kitokia“, - pokalbį apie mėnesį trukusią kelio-
nę po Aziją pradeda šokių mokyklos „Vilniaus 
Šokio akademija“ savininkė MilAnA JAŠinS-
kytė. Jau apkeliauta daugiau nei 60 pasaulio 
šalių, tad kai tik Milana pajunta norą keliauti, 
vėl tenka gerai pasukti galvą - kur.

„Vilniaus Šokio 
akademijos“ savininkė 

Milana Jašinskytė
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Kelionių gidas

Stebuklinga Azija pagal 
Milaną Jašinskytę

- Kaip planuoji keliones, atostogas?
- Atostogų maršrutą planuoju taip: skaitau 

knygas, naršau „Google“ vaizdus, paskaitinėju 
kitų keliautojų atsiliepimus. Būtų puiku, jei at-
vykusi į šalį žinočiau tiksliai, kur važiuosiu, bet 
mano atveju realybė kiek kitokia. Žinau tik vie-
tas, kurias tikrai noriu pamatyti, o atskridusi ban-
dau iki jų nusigauti, tada tenka improvizuoti. Šį 
kartą norėjau į Aziją. Joje nebuvau trejus metus 
ir šiemet man jos reikėjo kaip oro. Kadaise sa-
kiau, kad pasaulis didelis ir niekada negrįšiu į tas 
pačias šalis. Dabar sakau, kad pasaulis labai ma-
žas ir yra vietų, į kurias norisi grįžti.

- Ką norėjai šį kartą ten atrasti?
- Indonezijoje esu gyvenusi kelis mėne-

sius, bet tuomet auginau tik ką gimusią du-
krytę Danielę ir beveik nekeliavau. O juk 
žinojau, kad čia gražiausi pasaulio ugnikalniai. 
Taigi, jų ir išvažiavau pažiūrėti. Bet iki to pa-
žiūrėjimo dar yra ką veikti. Skrendi, kažkas 
kažkokiu dviračiu veža, dardi autobusu 15 
kilometrų per valandą, plauki laivu ir galop 
pamatai, ko norėjai. Nerealu. 

- Kiek visko apkeliavai ir ką patyrei 
per mėnesio kelionę?

- Pamenu, kalbėjome su kolege apie Indo-
neziją, nes ji ten jau buvo. Sako, Javą (Indone-
zijos salą) savo tempu apkeliausi per savaitę, 
tada nulėksi ten, tada ten. Per mėnesį galėjau 
labai daug pamatyti, ypač „savo tempu“. Ir pa-
mačiau, tačiau šįkart radau laiko sustoti. 

Pirmą savaitę laksčiau po Javos salą, aplan-
kiau tris ugnikalnius - Merapį, Bromą ir Iljeną. 
Tiems, kurie kops į Merapį, iš karto sakau, kad 
pavojinga. Kalnas be proto status, 9 kilometrai 
aukštyn ir tiek pat žemyn, be to, kopi naktį, 
kad pasitiktum aušrą viršūnėje. Užlipau ketu-
riom, kitaip nepavadinsi, o užlipusi sėdžiu ant 
viršūnės, kuri vos priglaudžia mano sėdynę, 
apie nulipimą baisu net prisiminti. Kūnas be-
veik guli stačias, kad išlaikyčiau pusiausvyrą. 
Joks tūpimas nepadeda. Kritau gal dvidešimt 
kartų ir jau nebesukau dėl to galvos, nes tai 
normalu, dar tie akmenys ant galvos krinta... 
Vieną riedantį į mane kitas keliautojas ranka 
numušė, kitaip būčiau pati nuriedėjusi. Kiek 
ekstremalu, bet vaizdai atperka. (Šypsosi.)

- Ir vis tiek norėjai lipti į kitus du 
ugnikalnius?

- Taip. Į Bromo ugnikalnį važiavau džipu, 
kopti reikėjo minimaliai. Na, bet vaizdas ver-
tas milijono - viena gražiausių mano matytų 
vietų. Atsidūriau visiškoje senovėje. Ir jei man 
kas nors būtų pasakęs, kad esu Mongolijoje, 
būčiau patikėjusi. Visur smėlynai, dulkės, vie-
tiniai su žirgais (na, gerai, arkliais) ir aktyvus 
ugnikalnis. Nepapasakosi, tik pamatysi.
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Iljena sužavėjo žalia lagūna ir geltona karš-
ta siera. Ją smulkučiai vietiniai neša ant pečių. 
Tik 70 kilogramų, nei daug, nei mažai. (Šypso-
si.) Prisistato su ryšuliais prie tavęs kopiančios 
ir atseit draugiškai keliauja kartu. Atsisveikini 
pinigėlių davusi ir palinki sveikatos.

Tai taip peršokau Javą per šešias dienas. 
Miegoti beveik neteko, nes autobusai vos 

juda ir  vietiniams pasakius, kad kelionė truks 
keturias valandas, gali planuotis visas dvylika: 
tai kelias per daug vingiuotas, tai kamščiai, 
tai „tier boom“ (padanga bum). (Juokiasi.)

- Lankeisi Brunėjuje, kokie įspū-
džiai?

- Po Javos nuvažiavau į Balio salą. Esu 
sakiusi, kad niekada ten negrįšiu, nes nėra 
nieko, ką žmonės įsivaizduoja atrasią. Bet, 
prisižiūrėjusi „Google“ paveikslėlių, nutariau 
aplankyti Brunėjų - mini valstybę Malaizijoje. 
Juk tuose paveikslėliuose nufotografuota tokia 
graži mečetė ir puikūs Sultono rūmai. O pa-
sirodo - tai 400 tūkst. gyventojų turinti nuo-
bodžiausia kada nors mano matyta valstybė. 
Net prie sultono rūmų neprivažiuosi, kad ga-
lėtum nufotografuoti. Jokių aikščių ar suoliu-
kų ir visur, kur bandydavau nueiti, atsidurda-
vau autostrados dydžio keliuose. Keisčiausia 
tai, kad nors ten bambėjau, tikriausiai iš šios 
vietos parsivežiau daugiausia įspūdžių. 

- Kas labiausiai nustebino?
- Kai kartą bandžiau pasiekti tašką B, prie 

manęs sustojo rusišku akcentu angliškai kal-
bantis vyras ir pasisiūlė pavežti. Pasirodo, 
Rusijos ambasados darbuotojas - jis nuvežė 
mane į piceriją. Ten mano kelionės reikalai 
pajudėjo iš vietos. Man padėjo restorano še-
fas, ne kartą pripažintas geriausiu Azijoje, 
dirbęs net Švedijos karališkojoje šeimoje ir 
pabėgęs iš Europos dėl didelių mokesčių. 
Brunėjuje mokesčių nėra, valstybė gyvena 
iš naftos. Jis su padėjėju išgelbėjo mano nuo-
bodžias dienas ir net pakvietė į savo šeimą 
naktipiečių. Kaip jie sakė, Brunėjus tinkamas 
tik vaikams gimdyti arba leisti pensiją. Su-
tinku. Būtent šie žmonės man patarė vieš-
butyje ištarti frazę „funny room“ (juokingas 
kambarys), po jos atsidūriau nelegaliame vy-
rų bare, kurio paslaptis sužinosite tik išban-
dę patys.

- Minėjai, kad šioje kelionėje radai 
laiko ir sau, laiko sustoti. Ką veikei?

- Tai buvo dvigubos atostogos, kelionė ir 
joga. Gili Air saloje ir pačiame Balyje lankiau 
pamokas pas skirtingus mokytojus, kol atsi-
dūriau Ubudo miestelyje - šis yra pasaulinė 
jogų meka (be Los Andželo). Viskas jame 

Kelionių gidas

l Azija patraukli tuo, kad užteks tiek, kiek turi 

kišenėje. Nori miegoti už 31 litą, miegok, nori 

už 2610 litų - irgi rasi. Kiek moki, tiek turi. 

Keliaujantiems taupiai teks mėgautis dvokiančia 

patalyne ir į dušą lįsti su šlepetėmis.

l Dvivietis kambarys (vienviečių beveik nebūna, 

mokama už du) - nuo 40 litų

l Pietūs vietos užeigoje (gatvės maistas) - 2,5 lito, 

geros kokybės patiekalas apie 15

l Kokybiškos kavos puodelis 8-12 litų (Iki šiol 

nesuprantu, kodėl šalyje, garsėjančioje puikia kava, 

ji tokia brangi.)
l Giluminis nardymas - 170 litų

l Dienos turas į netolimas salas - 120 litų

l Skrydis šalies viduje - 600 litų

l Skrydis iš Varšuvos iki Jakartos ir atgal -  

2600 litų (gali kainuoti iki 3500)

išlaidos

Bromo ugnikalnis Java saloje, Indonezijoje

Milanai Jašinskytei teko pamatyti ir 
dinozaurų giminaičius - Komodo drakonus

Gili Air salos apylinkės. Šioje saloje 
Milana Jašinskytė lankė jogos 
pamokas ir skyrė laiko poilsiui
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skirta jogai, ajurvedai, sveikam poilsiui, ve-
getarinei bei veganinei mitybai. Radau nuos-
tabią mokyklą ir atradau jogą iš naujo. Dabar 
manau, kad kitąmet teks čia apsistoti kiek 
ilgesniam laikui.

- Atradai ir neįprastą gyvūnijos pa-
saulį?

- Rincos saloje apsilankyti privalu. Čia gy-
vena Komodo drakonai - dinozaurų giminai-
čiai, vieninteliai tokie išlikę pasaulyje. Nors 
jie tingūs ir vangūs, pamatyti laisvėje labai 
įdomu. Be to, netoliese esančioje saloje pa-
viršinis nardymas pats gražiausias. Negalėjau 
patikėti, kad šimtai tūkstančių žuvų gali plau-
kioti vandens paviršiuje. Kitas dienas neat-
sispyriau pomėgiui nardyti ir pagaliau išvydau 
vėžlius. Manau, į Floreso salą dar grįšiu, nes 
keliavau aplink ją esančiose salelėse, bet pa-
čios salos nemačiau, ji didelė ir verta atskiros 
kelionės.

Kelionių gidas

Milanos Jašinskytės asmeninio albumo nuotr.
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...ir vandens miestelis

Kerintys Gili Air paplūdimiai

Mini svečių  
namukai-viešbutukai 
keliautojams. Tokiuose 
nakvynės kainos 
prasideda nuo 14 litų

Brunėjaus kontrastai: palmių 
apsupta didinga mečetė....
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Scena

Festivalyje pasirodys valstybinis choras 
„Vilnius“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas Po-
vilas Gylys), Šiaulių valstybinis kamerinis 
choras „Polifonija“ (meno vadovas ir dirigen-
tas Tomas Ambrozaitis), Vilniaus kamerinės 

muzikos ansamblis „Musica humana“ (meno 
vadovas ir dirigentas prof. Algirdas Vizgirda), 
Kauno vokalinis ansamblis „Acusto“ (meno 
vadovas ir dirigentas Kęstutis Jakeliūnas), taip 
pat žymiausi profesionalūs chorai iš Europos 
šalių - Švedijos choras „Vocal Art Ensemble 
of Sweden“, Latvijos „Daugava“ ir Lenkijos 
„Cappella musicae antiquae orientalis“.

Festivalio metu iš viso bus 13 koncertų, 
jie vyks Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažny-
čioje ir Kauno, Trakų, Videniškių, Vievio ir 
Šalčininkų bažnyčiose.

Koncertinė įstaiga valstybinis choras „Vil-
nius“ ir broliai dominikonai tarptautinį Šv.
Jokūbo chorinės sakralinės muzikos festivalį 
organizuoja nuo 2011 metų. Šio festivalio 
tikslas - puoselėti šviečiamąją ir kultūrinę 
misiją - chorinės sakralinės muzikos populia-
rinimą. Festivalis tampa ne tik religinės mu-
zikos skleidėju, bet ir Vilniaus miesto kultū-
rinės traukos centru, papuošia sostinę ir kitus 
Lietuvos miestus profesionalių Lietuvos ir 
kitų šalių meno kolektyvų pasirodymais.

„Laisvalaikio“ inf.

Šv.Jokūbo festivalis pristatys  
13 sakralinės muzikos koncertų

Valstybinis choras „Vilnius“  
kviečia į tarptautinį Šv. Jokūbo 

sakralinės muzikos festivalį
Organizatorių nuotr.

Rugsėjo 7-28 dienomis Vilniuje ir kituose 
Lietuvos miestuose vyks Šv. Jokūbo sakra-
linės muzikos festivalis, kurio metu šalia 
profesionalių Lietuvos chorų dalyvaus ir 
garsiausi užsienio kolektyvai.
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Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Menininkams jau gana seniai ankšta įprastose 
galerijose ar meno centruose, vis daugiau pro-
jektų keliasi į internetą arba jungiasi su techno-
logijomis. Trumpai apžvelgsiu kelias tokias - į 
prisilietimus garsais reaguojančius paveikslus, 
su 100 dizainerių kompiuteriais sujungtą meni-
nę instaliaciją ir vaizdo projekcijomis sukuriamą 
makiažą.

El. reklama: menininkai pasitelkia technologijas

100 menininkų spalvos 

Kas?
„Adobe“.

Ką padarė?
Kompanija kuria programinius 

įrankius, kuriais kasdien naudojasi ga-
lybė kūrybiškų žmonių. Kad tuo darkart 
įsitikintų patys ir primintų visam pa-
sauliui, menininkams bei įvairioms re-
klamos agentūroms, „Adobe“ pasiūlė 
parodyti, kaip jie mato stilizuotą raidę A 
vaizduojantį logotipą.

Kodėl veikė?
„Goodby Silverstein & Partners“ pri-

ėmė iššūkį ir į užduotį pažiūrėjo kiek 
kitu kampu. Tam pagaminta 100 inte-
raktyvių šviesą spinduliuojančių kva-
dratinių dėžių. Visos jos sujungtos su 
menininkų, kasdien dirbančių „Adobe“ 
programine įranga, kompiuteriais. Ko-
kia spalva tuomet buvo piešiama, tokia 
ir atvaizduojama instaliacijoje.

rezultatai
Vaizdo klipas, įamžinęs besikeičiančias 

spalvas, sudomino internautus. Vien šis 
požiūris į logotipą pasiekė gerokai daugiau 
tikslinės auditorijos, nei būtų pasiekusi di-
delius pinigus kainuojanti reklama.

http://vimeo.com/90534344

n Geriausi projektai gimsta tuomet, kai su jais 

dirba skirtingų sričių atstovai.

Vietoj IšVadų
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Internetas

Makiažas vienu  
mygtuko paspaudimu 

Kas?
Nobumichis Asai.

Ką padarė?
Kai skirtingų sričių žmonės susibu-

ria bendrai dirbti, gimsta patys įdo-
miausi projektai. Vienas tokių pavadin-
tas „Omote“, jį pristatė du japonai, vi-
zualiųjų menų artistas Nobumichis 
Asai ir vizažistė Hiroto Kuvahara (Ku-
wahara) bei prancūzas skaitmeninio 
vaizdo inžinierius Polis Lakrua (Paul 
Lacroix).

Kodėl veikė?
Projektą pristatančiame vaizdo klipe 

matome merginą, kuriai ant veido pro-
jektorius transliuoja vaizdus. Speciali 
programa seka veido judesius, tad net 
sukiojant galvą vaizdai išlieka toje pa-
čioje vietoje. Taip sukuriamas virtualus 
makiažas, pasikeičiantis vienu mygtuko 
paspaudimu.

rezultatai
Šios idėjos mutacijas ateityje dar pa-

matysime. Kas žino, galbūt po keliasde-
šimties metų tai bus galima pritaikyti ir 
kasdieniniame gyvenime.

El. reklama: menininkai pasitelkia technologijas Plakatai - muzikos instrumentai 

Kas?
„Grey London“.

Ką padarė?
Šiais technologijų laikais jaunimą ganėti-

nai sunku sudominti įprastais tapybos darbais. 
Menininkų komanda nusprendė, kad pūsti 
prieš vėją nėra pats protingiausias sprendimas, 
geriau duoti šiuolaikiniam žmogui tai, ko jis 
tikisi. Taip buvo sukurti specialūs dažai, dai-
lės kūrinį paverčiantys interaktyviu muzikos 
instrumentu.

Kodėl veikė?
Įsivaizduokite, pakabinate ant sienos pla-

katą ir per „bluetooth“ susiejate jį su išma-
niuoju telefonu. Kai tai padaryta, braukiate 
pirštais per spalvotą paviršių, mobilioji pro-
gramėlė seka jūsų veiksmus ir telefono garsia-
kalbyje atkuria kiekvienai spalvai priskirtą 
garsą.

rezultatai
Tokie meno projektai ne tik traukia susi-

pažinti su tapyba, bet ir gali tapti puikia prie-
mone fizinę negalią turintiems žmonėms su-
prasti tai, ko jie niekada negalės pamatyti sa-
vo akimis.

http://vimeo.com/90653961

http://vimeo.com/103425574
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Vėstant orams ir šaligatvius plaunant  
rudens lietui, vis daugiau laiko norisi  
praleisti namie, jaukiai įsitaisius ant  
sofos su puodeliu šiltos arbatos.  
LNK programos direktorius AiVArAs  
PrANcūzeVičius su komanda pasirūpi-
no, kad laikas namie prie televizoriaus  
neprailgtų, netrūktų nei naujienų ir  
aktualijų, nei pramogų, ir žada dar vieną 
aistringą televizijos sezoną.

Eimantė Juršėnaitė 

- Vasarą LNK tapo žiūrimiausia tele-
vizija. Kaip LNK ir kiti grupės kanalai 
pradės naują sezoną?

- LNK kanalų grupė naująjį sezoną pradės 
keliais naujais projektais - dideliu savaitgalio 
šou „Norim dar!“, kassavaitiniu serialu „Gy-
venimo receptai“, laida moterims „Mes pa-
čios“, realybės serialu „Naktis ir diena. Vil-
nius“. Stiprinti programas kokiu nors ekst-
raordinariu būdu, kepdami vienadienius pro-
jektus it blynus, neturime reikmės - ne vie-
ną sezoną gyvuojančios, žiūrovų patikrintos 
laidos nuolat keičiasi ir atsinaujina, jose at-
siranda naujų rubrikų, veidų, redaktorių, idė-
jų, temų. Kaip visada, rodysime daug filmų, 
per visus LNK grupės kanalus parodome jų 
daugiausiai - 30 kiekvieną savaitę be karto-
jimų. Tarp jų - megabiudžetinės premjeros 
„Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis“, 
„Žaliasis žibintas“, „Haris Poteris ir mirties 
relikvijos“, „Kalėdų Senelio slaptoji tarny-
ba“, „Smurfai“, „Pagirios Tailande“, „Kaip 
atsikratyti boso?“ ir kitos. Mūsų darbuotojai 
zuja po pasaulines muges, kruopščiai atrink-
dami geriausius filmus. 

- Pasaulyje kaip niekada daug dė-
mesį kaustančių įvykių. Kaip informuo-
site žiūrovus apie šalies ir pasaulio ak-
tualijas?

- LNK grupės žinių tarnybos kuria didžiu-
lį informacijos kiekį. Per visus kanalus šio-
kiadieniais rodome daugiau kaip šešias valan-
das žinių srauto, LNK žinios ilgus metus aps-
kritai populiariausios iš visų Lietuvoje rodo-
mų, o informacinio kanalo „Info TV“ žiūri-
mumas nuo žinių laidos „InfoDiena“ atsira-
dimo eteryje per kelerius metus padidėjo 

kelis kartus. Dabar tai yra ne mikrokanalas, 
o televizija, turinti pagarbos vertus 3 proc. 
Lietuvos televizijų žiūrovų.

  - Sunku įsivaizduoti televiziją be iš-
skirtinės sėkmės sulaukusios 18 metų 
gyvuojančios laidos „Nuo... iki...“ Kokia 
šios laidos sėkmės paslaptis?

 - Laidos paslaptis yra virtuoziška redakto-
rių komanda, į priekį vedama Rūtos Mikelke-
vičiūtės, todėl visos istorijos - išskirtinio stip-
rumo. Žmones kabina turinio intensyvumas ir 
siužeto atskleidimo sklandumas - net ir labai 
prašmatnų šnekėjimą apie turinį jo nedarant 
žiūrovai greitai iššifruoja ir tokias laidas reitin-
gai mesteli ne į vaizdadėžes, o į šiukšliadėžes.

- Karjerą LNK pradėjusi laidoje  „Nuo... 
iki...“ Rūta Mikelkevičiūtė jau tituluojama 
lietuviškąja Opra Vinfri (Oprah Winfrey).
Tikrai Rūta gali prikaustyti dėmesį 3 ete-
rio dienas ir kalbėti apie viską?

- Rūta yra stipresnė nei Opra (Oprah). 
Nereikia sirgti nevisavertiškumo kompleksu. 
Jos problema - kaip ir mūsų visų, gimė ma-
žoje šalyje, kurios kalba nekalba pusė pasau-
lio. Stipri redaktorė, darbšti prodiuserė, žavi 
moteris - daug sėkmingų bruožų vienoje vie-
toje. Tris dienas kaustyti žiūrovus prie ekra-
nų jai nereikia, ne tas formatas, bet jei reikė-
tų, prikaustytų ir penkias.

- Atrodo, pokalbių bus ir daugiau. Ko-
dėl laida „Yra, kaip yra“ su žaviąja eterio 
senbuve Asta Stašaityte-Masalskiene ke-
liasi į LNK eterį?

- Priežastis - BTV šiokiadienių vakarinių 
valandų performatavimas. Ten beldžiasi  chu-
liganiškesnės formos ir žanro TV projektai, 
tarkim, „Naktis ir diena. Vilnius“ ar JAV ko-
medija „Afigena mokytoja“, todėl solidesni, 
konservatyvesnio turinio projektai perkelti ki-
tur: „Yra, kaip yra“ - į LNK, „Dviračio šou“ - į 
„Info TV“. Esame tikri, kad ten jie ras natū-
ralesnę terpę nei besikeičiančioje BTV ir už-
lies savo naujus namus reitingų jūra.

- Kokie pokyčiai laukia kitų LNK gru-
pės kanalų?

- Pažymėčiau TV1. Ši televizija mus bene 
labiausiai džiugina pažanga pastaruoju metu. 
Rugpjūčio mėnesį ji tapo penktąja rinkoje pa-
gal žiūrimumą ir vis labiau moteriškėja, to ir 
siekiame. 

- Sėkme džiaugiasi dar viena laida - 
„Lietuvos balsas“, atradęs ne vieną nau-
ją lietuviškos scenos veidą. Kaip atsinau-
jins ši laida?

- Laidos pokalbių segmentas tampa dar 
gyvesnis ir emociškesnis, o dalyviai tik stip-
rėja - matysite labai talentingų žmonių. Į 
konkursą traukia lietuvaičiai iš visur: iš An-
glijos, Norvegijos, Ispanijos... Juos ir moky-
tojams, ir mums visiems prie televizoriaus 
bus labai sunku braukti iš galimų nugalėto-
jų sąrašėlio.

- Kokios dar pamėgtos laidos ir pa-
milti veidai rudenį grįš į eterį?

A.Prancūzevičius: 
Geras tinklelis - suvaldytas chaosas

Mūsų darbuotojai 
zuja po pasaulines 
Muges, kruopščiai 
atrinkdaMi 
geriausius filMus
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- Grįš galingasis KK2 ir „KK2 penktadie-
nio“ infošou fabrikas su Ugne Skonsmanaite, 
Tomu Ališausku, Irūna Puzaraite ir Žygintu 
Stakėnu avanscenoje bei daugybe nematomo 
fronto karių užkulisiuose, realybės laidos „Pa-
skutinis skambutis“ ir „24 valandos“, infor-
macinė laida „Alfa“ savaitė“, į BTV grįš „Mu-
zikinė kaukė“.

 - Atrodo, netrūks ir naujienų, jau da-
bar vienas labiausiai intriguojančių ir 
laukiamų projektų - „Norim dar! Su Ra-
distais“. Puikūs penktadienio vakarai - 
garantuoti?

- Taip, mus ši naujiena irgi labiausiai intri-
guoja. Tikimės, kad „KK2 penktadienis“ ir „No-
rim dar! Su Radistais“ taps tikra keturių valan-
dų trukmės penktadienių prieplauka pasiilgu-
siems kokybiškos lietuviškos pramogos ir no-
rintiems pailsėti po sunkios darbo savaitės.

- Atlikėja Nijolė Pareigytė-Rukaitie-
nė, rodos, mėgavosi motinyste ir viešu-

mo nepasiilgo, tačiau neatsispyrė siūly-
mui vesti laidą „Mes pačios“. Kokias mo-
teriškas paslaptis bandysite atskleisti?

- Paslaptys bus itin moteriškos, tokios 
kaip depiliacija, botulino injekcijos, „išgyve-
nau skyrybas, bet tai mane sustiprino“ ir pa-
našios. Nežinau, ar pats išdrįsiu šitą laidą žiū-
rėti, bet esu tikras, kad tarp moterų laida 
sukels tikrą furorą.

- Televizijoje išvysime dar vieną žavią 
moterį - Donatą Rinkevičienę. Kokiais 
gyvenimo receptais ji dalysis?

- Donata bus ne tik paslaptis, bet ir staig-
mena. Keliolika metų žmonės buvo užmiršę, 
kad ji yra aktorė, kol ją iš tos užmaršties iš-
traukė „Dviračio šou“ kolektyvas Loretos 

Graužinienės personažui įkūnyti. Čia vaid-
muo daug didesnis - aktorė vaidins pagrindi-
nį vaidmenį draminėje istorijoje, nestokojan-
čioje komiškų elementų.

- Kokių dar staigmenų žiūrovams pa-
teiks grįžęs LNK? Ar bus kokių nors ypa-
tingų renginių transliacijų? 

- Transliacijų pas mus pilna - štai po sa-
vaitės BTV bangomis galėsime stebėti Ričar-
do Berankio ir jo kolegų batalijas teniso kor-
tuose Bosnijoje ir Hercegovinoje, nestokosi-
me labdaros akcijų bei specialių koncertų.

- Rodos, jūs puikiai išmanote, ko no-
ri Lietuvos žiūrovas. Koks sėkmingo pro-
gramų tinklelio receptas?

- Išmanančiu laikyčiau galintį įlįsti į kiek-
vieno žiūrovo galvą, o to padaryti negaliu nei 
aš, nei niekas kitas. Programos tinklelis yra 
chaosas iš prigimties. Geras tinklelis yra su-
valdytas chaosas. Iki galo suvaldyti chaoso 
negali niekas, todėl tobulėjimui ribų nėra.

LNK grupės 
žiNių tarNybos 
Kuria didžiuLį 
iNformacijos KieKį
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A.Prancūzevičius: 
Geras tinklelis - suvaldytas chaosas

Beveik 3 dešimtmečius televizijos srityje 
dirbantis Aivaras Prancūzevičius jau ketvirtą 
sezoną atsakingas už LNK programos sudarymą

LNK nuotr.
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TV PROGRAMA penktadienis

 14.00 	 Mano	virtuvė
	 geriausia

 17.20 	 „Pavojingiausi
	 pasaulio	gyvūnai“

 18.15 	 „Pasakojimai	
	 iš	Japonijos“

 17.00 	 „Puaro“ 16.30 	 Labas	vakaras,
	 Lietuva

 14.30 	 „Simpsonai“

TV8
8.05,	15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	9.00	Agata	Kristi.	
„Tomis	ir	Tapensė“.	10.00	„Mano	mažasis	ponis“.	
10.25	 Senoji	 animacija.	 11.00	 „Rugsėjis“	 (2).	
12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	
19.00	 „Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	 „Moterys	
meluoja	geriau“.	17.00,	23.35	Pasaulis	tavo	lėkš-
tėje.	18.00,	22.40	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	
vaikučiai.	21.00	„Svajonių	viešbutis.	Šri	Lanka“.	

Info TV
5.00	 Info	diena.	9.00	Žinios.	9.40,	12.15,	15.55	
Dviračio	šou.	10.05	Pagalbos	skambutis.	10.55,	
16.20	 24	 valandos.	 11.30	 Sekmadienio	 rytas.	
12.45	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	
13.15	„Visagalė	reklama“.	14.15	„Gyvybės	trium-
fas“.	15.05	„Visagalė	reklama“.	17.00	Info	diena.	

PBK
5.50,	20.50	Lietuvos	„Laikas“.	6.00	Informacinė	
laida.	6.30,	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	6.35	
Vaikų	 klubas.	 6.45,	 9.20	 „Labas	 rytas“.	 11.35	
Gyventi	 sveikai.	 12.40	 Padriki	 užrašai.	 13.00,	
14.20	 „Pavėluota	atgaila“.	15.10	 „Laba	diena!“	
15.55	 J.Menšovos	 laida.	 17.00	 Mados	 nuos-
prendis.	 18.00	 Futbolas.	 20.00	 Laikas.	 21.10	
Respublikos	turtas.	23.35	Vakarinis	Urgantas.	

REn
7.05	 Animacinis	 f.	 7.35	 Žiūrėti	 visiems!	 8.05	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.00	 Informacinė	 progra-
ma	 112.	 9.30	 Laisvalaikis.	 9.55	 „Žvaigždžių	
gyvenimas“.	11.30	„Pėdsekiai“.	12.25	„Kariai“.	
14.10	Informacinė	programa	112.	14.35	Žiūrėti	
visiems!	15.25	Teisk	mane.	16.25	Šeimos	dra-
mos.	 17.20	 Nemeluok	 man!	 19.20	 Tinkamas	
vaistas.	20.15	Kviestinė	vakarienė.	21.15	Keista	
byla.	 22.10	 Pasaulio	 paslaptys	 su	 A.Čapman.	
23.05	Jums	ir	nesisapnavo.	

TV PolonIa
8.00	Miško	bičiuliai.	8.30	 „Tarp	mūsų	gandrų“.	
9.00	Klausimai	per	pusryčius.	12.05,	23.00,	4.40	
Polonia	 24.	 12.40,	 17.55,	 1.45	 „Dvi	 medalio	
pusės“.	 13.00,	 19.55	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.25,	
18.50,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Ži-
nios.	 13.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 14.50	 „Komisaras	
Aleksas“.	15.40	Klajūno	užrašai.	15.50	Verslo	 ir	
ekologijos	laida.	16.25	„Zlotopolskiai“.	17.00	Va-
saros	muzika.	17.35	„Notacijos.	Zdzislava	Skvara.	
Kovojau	sename	mieste“.	18.20	Polonija	užsieny-
je.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	2.15	II	pasaulinio	
karo	enciklopedija.	19.25	Okrasa	laužo	taisykles.	
20.25	Į	grožio	pusę...	20.45	Labanaktukas.	21.00	
Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.55	„Ir	gėriui,	ir	
blogiui“.	23.45	„Virtuti“.	2.45	Animacinis	f.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeimi-
ninkės“.	 6.40,	 11.40	 „Svajonių	 namas“.	 7.05,	
12.05,	 14.10,	 22.05,	 23.20	 „Išskirtiniai“.	 7.30,	
10.50	„Džuliana	ir	Bilas“.	9.10,	13.20,	18.20	„Lie-
žuvautoja“.	 10.00,	 17.30	 „Nėščia	 su	 aukštakul-
niais“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	16.40	
„Mados	kontrolė“.	20.00,	1.50	„Marija	Menunos“.	
20.50	„Paklauskite	Krislės“.	21.15,	1.00	„Mados	
kontrolė“.	22.55	„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.	

TV1000
9.10	 „Dorianas	 Grėjus“.	 11.10	 „Stabdis“.	 12.50	
„Per	 žingsnį	 nuo	 šlovės“.	 15.00	 „Nuosprendis“.	
17.00	„Puikus	planas“.	19.00	„Meilė“.	21.15	„Kve-
palai.	Vieno	žudiko	istorija“.	23.40	„Laiškas“.	

TRaVEl
8.00,	 12.00	 Kelionė	 su	 veterinaru.	 8.30,	 13.30	
Naujo	būsto	paieška.	10.00,	24.00	Paminklų	pa-
slaptys.	11.00,	17.30	Oro	uostas	24/7:	Majamis.	
13.00,	 18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 15.00	 Įspūdin-
giausios	 pasaulio	 kelionės	 motociklu:	 Australija.	
16.00,	23.00	Įspūdingiausi	nameliai	ant	ratų.	17.00	
Kelionė	 su	 veterinaru.	 18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	
19.00	Amerikos	maistas.	20.00	Naujo	būsto	paieš-
ka.	21.00	Brangenybių	paieškos.	22.00	Bolivija.	

DIscoVERy
7.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Aukcionų	 karaliai.	
7.50	Relikvijų	medžiotojai.	8.15	Išgyventi.	9.10	
Išgyventi	 kartu.	 10.05	 Aukso	 karštligė.	 10.55	
Didelės	 statybos.	 11.50,	 20.00,	 6.35	 Kaip	 tai	
pagaminta?	 12.40	 Apgavikai.	 13.35	 Didysis	
apgavikas.	14.30	Puošyba.	15.25	Tikri	aferistai.	
18.10	 Likviduotojas.	 18.40	 Sandėlių	 medžio-
tojai.	 19.05,	 1.55	 Relikvijų	 medžiotojai.	 19.35,	
2.25	 Karai	 dėl	 bagažo.	 21.00,	 2.50	 Miestas.	
22.00,	3.50	Dideli	 laivai.	23.00	Ateivių	paslap-
tys.	24.00	Iliuzijos.	1.00	Ieškant	antžmogių.	4.50	
Nepaaiškinama.	5.45	Mūsų	kūnas.	

naTIonal GEoGRaPhIc
10.00	„Wargaming“	kompiuterinių	žaidimų	ga-
mykla.	11.00	Vaiduoklių	miesto	 auksas.	12.00	
Proto	šėliojimai.	13.00	Kenija.	Genties	gyveni-
mas.	 14.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	 15.00	
Nesutramdoma	Zambezės	upė.	16.00	Pavojin-
giausi	 jūros	 gelmių	 gyvūnai.	 17.00	 Anakonda	
-	gyvatė	žudikė.	18.00	Automobilių	restaurato-
riai.	Furgonas.	19.00	Mokslo	šėliojimai.	20.00	
Dangoraižių	 statybos	 istorija.	 21.00	 Techno-
loginės	 idėjos.	 22.00	 Nenugalimųjų	 dvikova.	
Ugniasvaidis	 prieš	 gaisrininkų	 automobilį.	
23.00	Lėktuvo	avarijų	tyrimai.	24.00	Dangorai-
žių	statybos	istorija.	1.00	Nakties	programa.	

6.35 	 Teleparduotuvė.
6.50	 Animacinis	f.	

„Kempiniukas“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“.
9.00	 TV	serialas	„Vestuvių	

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

sakyk	visada“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	2014.
12.00	TV	serialas	„Šeimos	

reikalai“.
12.30	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.00	 „Bailus	voveriukas“.
13.30	Animacinis	f.	„Gufis	

ir	jo	sūnus	Maksas“.
14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“.
15.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
16.00	TV	serialas	

„Nemylima“	(N-7).
17.00	TV	Pagalba	2014.
18.15	Euras	2015.	

Interaktyvi	laida,	
skirta	euro	įvedimo	
viešinimui.

18.30	TV3	žinios.	
19.30	Animacinis	f.	

„Nerealieji“.
21.50	Veiksmo	drama	

„Epidemija“	(N-14).
0.20	 Komedija	„Helovino	

linksmybės“	(N-7).
2.00	 Siaubo	drama	

„Numylėtieji	kaulai“.

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 Animacinis	f.	
„Tomas	ir	Džeris“.

7.25	 Animacinis	f.	
„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

8.50	 Pagalbos	skambutis.
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.55	K11.	Komisarai	tiria.	

Mirtinas	pagrobimas.
12.40	K11.	Komisarai	tiria.	

Godi	duktė	(N-7).
13.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.50	Animacinis	f.	„Ogis	

ir	tarakonai“.
14.00	Animacinis	f.	„Kung	

Fu	Panda“.
14.30	TV	serialas	„Be	kal-

tės	kalta“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	penktadienis.
21.00	Norim	dar!	Su	

Radistais	(N-7).
23.00	Nuotykių	drama	

„Jaunatis“	(N-7).
1.30	 Veiksmo	trileris	

„Drakonų	karai“.

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Stilius.
12.00	Skonio	improvizacija.
13.00	 „Naisių	vasara“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	TV	serialas	„Puaro“.
18.00	Šiandien.	Sportas.	

Orai.
18.30	Dokumentinis	f.	

„Nepaskelbtas	karas.	
Dokumentalisto	
užrašai“	(originalo	
kalba,	subtitruota).

19.15	Žingsnis	po	žings-
nio.	Būstas.

19.30	Taip.	Ne.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Speciali	laida.	NATO	

viršūnių	susitikimo	
bei	karo	Ukrainoje	
aptarimas.	Vedėjas	
E.Jakilaitis.

22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Koncertas	„Myliu“.	

Birutė	Dambrauskaitė	
ir	šokių	teatras	
„AndreDance“.

24.00	Trileris	„13“	(N-14).
1.50	 „Senis“	(N-7).

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

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Juoko	kovos	(N-7).
10.00	TV	serialas	

„Policijos		
akademija“	(N-7).

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	TV	serialas		
„Svotai“	(N-7).

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

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

15.00	Amerikos		
talentai.

16.00	TV	serialas	
„Striksės“	(N-7).

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

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

imtynės	(N-7).
21.30	Veiksmo	f.	„Šešios	

kulkos“	(N-14).
23.50	Veiksmo	komedija	

„Tėčio	dienos		
rūpestis“.

1.40	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.40	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20, 11.15	 Reporteris.
7.55	 Suspažink	su	„Mis	

Lietuva	2014“.
8.00	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

8.05	 „Čiapajevas.	Aistra	
gyventi“	(N-7).

10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.55	Suspažink	su	„Mis	

Lietuva	2014“.
12.00	Nuoga	tiesa.	„Kas	

apgins	samdomą	
darbą	Lietuvoje?“	

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

tykiai“.
17.20	 „Pavojingiausi	

pasaulio	gyvūnai“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Anna	German“	(N-7).
19.50	 „Moterų	daktaras“.
21.50	Veiksmo	f.	

„Amerikos	nindzė“.
24.00, 3.30	 Siaubo	f.	

„Prisikėlimas“	(S).
1.50	 „Amerikos	nindzė“.
5.00, 6.30	 „Mikropasauliai“.
5.30, 7.00	Reporteris.
6.00	 „Pažabok	stresą!“	
6.25	 „Miestai	ir	žmonės“.

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

šventė.	Estrados	
muzikos	vakaras.

13.50	 M.Bulgakovo	
„Meistras	ir	Margarita“.	

15.00	 Koncertas.	Tavo	zona.	
Marija	Naumova.	

16.00	Kultūra.	Aktorė	Vaiva	
Mainelytė.

16.15	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
17.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 „Pasakojimai	iš	

Japonijos“.
18.55	Žmogus	iš	teatro.	

Adolfas	Večerskis.	
19.45	 „Paskutinis	barjeras“.
21.10	Teatras.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	 Istoriko	Edvardo	

Gudavičiaus		
85-mečiui.	Dalia	
Kutraitė	kalbina...	
Edvardą	Gudavičių.	
1998	m.

23.00	Džiazo	muzikos	
vakaras.	

24.00	Panorama.	
0.30	 Septynios	Kauno	

dienos.
1.00	 „Prokurorai“.
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„SVAJONIŲ VIEŠBUTIS. 
ŠRI LANKA“
Drama. JAV. 2004.
Režisierius O.Receris.
Vaidina K.Kolundas, S.Valensija.

Šri Lankoje Markas Vinteris turi ap-
lankyti arbatos plantacijų apsuptą 
viešbutį. Jame - savo tėvo ir sesers 
ieškanti Lara, taip pat šiek tiek įtarti-
nas multimilijonierius, kuris mėgau-
jasi prabanga ir moterų dėmesiu. 

„HELOVINO LINKSMYBĖS“
KomeDija. JAV. 2012.
Režisierius Dž.Švarcas.
Vaidina V.Džastis, Dž.Noksvilas, 
Č.Hendler.

Kai tave į Helovino vakarėlį pakviečia 
karščiausias mokyklos vaikinas, darai 
viską, kad jame dalyvautum. Deja, 
kartais reikia daryti ir tai, ką liepia 
tėvai. Todėl jau susiruošusiai eiti pa-
silinksminti Vren tenka likti namuose 
ir prižiūrėti savo mažąjį broliuką.

rugsėjo 5 d. 

 12.15 	 „Vanduo“ 10.00 	 „Beverli	Hilsas
	 90210“

 21.00 	 „Detektyvas
	 Kolambas“

ANIMAL pLANET
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30	Kelias	iš	prie-
glaudos.	8.15	Felinologijos	įvadas.	9.10	Mieliau-
si	 augintiniai.	 10.05	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	
11.00	 Skaniausi	 kąsneliai.	 12.20	 Gyvūnų	 oro	
uostas.	 12.50,	 19.15	 Aliaska:	 šeima	 iš	 miško.	
13.45,	20.10	Laukinis	gyvenimas.	14.40,	2.25	Iš-
gelbėti	Afrikos	gamtą.	16.30	Felinologijos	įvadas.	
17.25	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 18.20	 Iškviečiamas	
tramdytojas.	21.05	Serijinis	žudikas.	22.00	Ryklių	
vasara.	22.55	Akvariumų	verslas.	23.50	Dreifas:	
47	dienos	su	rykliais.	0.45	Pabaisos	manyje.	

SpORT1
10.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžval-
ga.	11.15	WTA	Baku	Cup.	Moterų	tenisas.	Pus-
finalis.	13.00	Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„FC	
Porto“	-	„Estoril“.	15.00	NBA	krepšinio	lyga.	In-
dianos	„Pacers“	-	Klievlendo	„Cavaliers“.	17.00	
Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „PEC	 Zwolle“	 -		
„Vitesse“.	 19.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	20.00	Europos	taurė	(Eurocup).	Atėnų	
„Panionios“	 -	 Klaipėdos	 „Neptūnas“.	 21.45	
NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 22.00	
NBA	krepšinio	lyga.	Bruklino	„Nets“	-	Majamio	
„Heat“.	24.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„PSV	
Eindhoven“	 -	 „FC	 Twente“.	 2.00	 NBA	 Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	

VIASAT SpORT BALTIc
8.40	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	Kroati-
ja	-	Puerto	Rikas.	10.30	Golfas.	Europos	turo	
savaitės	 apžvalga.	 10.55	 „Formulė-1“.	 Itali-
jos	 GP	 treniruotė	 1.	 Tiesioginė	 transliacija.	
12.35	 Golfas.	 Inside	 the	 PGA	 Tour	 žurnalas.	
13.05	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Ser-
bija	 -	 Ispanija.	 14.55	 „Formulė-1“.	 Italijos	
GP	treniruotė	2.	Tiesioginė	transliacija.	16.35	
Futbol	 Mundial	 žurnalas.	 17.05	 Krepšinis.	
Pasaulio	 čempionatas.	 Lietuva	 -	 Slovėni-
ja.	 18.55	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	
Argentina	 -	 Graikija.	 20.45	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	lygos	apžvalga.	21.15,	23.05	Krep-
šinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 0.55	 Krepšinis.	
Pasaulio	 čempionatas.	 2.45	 „Trans	 World	
Sport“	žurnalas.	4.35,	6.25	Krepšinis.	Pasau-
lio	čempionatas.	

EUROSpORT
9.30		Dviračių	sportas.	„Vuelta	a	Espana“	lenk-
tynės.	 10.30	 Tenisas.	 „US	 Open“.	 14.00	 Pa-
saulio	žirginio	sporto	žaidynės.	15.30	Dviračių	
sportas.	 „Vuelta	 a	 Espana“	 lenktynės.	 18.45	
Europos	U21	 futbolo	čempionato	atranka.	Vo-
kietija-Airija.		20.55	Tenisas.	

„JAUNATIS“
NuotyKių Drama. JAV. 2009.
Režisierius K.Vaicas.
Vaidina K.Stiuart, B.Berkas, A.Kendrik.

Bela vos atsigavo po vampyrų užpuolimo. Tačiau tokia siaubinga pa-
tirtis neprivertė jos atsiriboti nuo Edvardo. Priešingai - ji ir vampyrų 
klanui priklausantis Edvardas tapo dar artimesni. Belą į glėbį priėmė ir visa 
Edvardo šeima. Jie net pasišovė suruošti Belai aštuonioliktojo gimtadienio 
vakarėlį. Tačiau šventė netikėtai pakrypsta nenumatyta ir liūdna linkme: 
mergina įsipjauna pirštą ir Edvardo šeima praranda savitvardą.

„EpIDEMIJA“
VeiKsmo Drama. JAV. 1995.
Režisierius V.Petersenas.
Vaidina D.Hofmanas, R.Ruso,
M.Frimanas.

Filmas apie mirtiną virusą, kuris 
1967 m. pasklido Afrikos džiung-
lėse. Generolo Donaldo Maklintoko 
nurodymu ant virusu infekuotos 
vietovės buvo numesta bomba, tu-
rėjusi sustabdyti viruso plitimą. 

TV8
21.00

TV3
21.50

TV3
0.20

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Dviese	

geriau“.
7.15, 15.55	 „Komisaras	

Aleksas“	(N-7).
8.10	 „Pinkis,	Elmira	ir	

Makaulė“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Superdidvyrių	

komanda“.
9.25	 „Teisingumo	lyga“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45, 20.00	 	

„Karadajus“	(N-7).
11.40	 „Arti	namų“	(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
17.10	Keksiukų	karai.
18.05	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	 „Detektyvas	

Kolambas.	
Žmogžudystė		
telefonu“	(N-7).

22.45	Kriminalinis		
veiksmo	f.	„Mirtini	
spąstai“	(N-14).

0.30	 „Įstatymas	ir	tvarka.	
Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Juokingiausi	

Amerikos		
namų	vaizdeliai.

10.00	 „Beverli	Hilsas	
90210“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Elementaru“		
(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.30	 „Paskutinis	iš	vyrų“	
(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės	(N-7).

16.00	 „Vampyrų	žudikė“	
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

18.00	 „Elementaru“		
(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

20.00	 „Paskutinis	iš	vyrų“	
(N-7).

21.00	 „6	kadrai“	(N-7).
22.00	Nepaprasti		

rusiški	kadrai		
(N-7).

23.00	 „Ryšys“	(N-7).
24.00	 „Mažylė		

Houp“	(N-7).
0.55	 Fantastinis		

trileris	„Absoliutus	
blogis.	Apokalipsė“	
(N-14).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Geros		
savijautos		
gidas.

9.45	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

10.45	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

11.45	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

12.15	 „Vanduo“		
(N-7).

14.20	Rekordininkai.
14.50	 „Objektas	11“		

(N-7).
15.50	Drama		

„Arkadija“.
17.30	Sveikatos		

užtaisas.
18.00	 „Trauma“		

(N-7).
19.00	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	 „Mados		

legendos“	(22).
20.50	 „Stebuklinga		

žaislų		
krautuvėlė“.

22.30	Balticum		
TV	žinios.

22.45	 „Juodosios		
raganos		
metai“	(N-14).

LNK
23.00

rekomenduoja
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių	draugužiai“.
8.30	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
9.00	 Statybų	TV.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Tobula	moteris.
10.30	Beatos	virtuvė.
11.30	 „Hauntlivudo	žvaigž-

dės.	Baimė!	Kamera!	
Veiksmas!“

13.10	 „Žaislų	istorija	3“.
15.25	Romantinė	komedija	

„Jokio	supratimo“	
(N-7).

17.20	Ekstrasensai	detekty-
vai	(N-7).

18.30	TV3	žinios.	Sportas.	
Orai.

19.00	Animacinis	f.	„Ilgo	
plauko	istorija“.

19.50	Filmo	pertraukoje	-	
Eurojackpot	loterija.

21.05	Kriminalinis		
veiksmo	f.	
„Adrenalinas“	(N-14).

23.00	Pasaulio	vyrų	krep-
šinio	čempionatas.	
Aštuntfinalio		
rungtynės.

2.30	 Dokumentinis	f.	
„Justinas	Bieberis.	
Niekada	nesakyk	
niekada“	(N-7).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Žaibo	smūgis“.
6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Kas	naujo,		

Skūbi-Dū?“
8.10	 „Sunkus	vaikas“.
8.35	 „Tomo	ir		

Džerio		
nuotykiai“.

9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 Mes	pačios.
10.00	 „Tomas	ir	Džeris	

lobių	saloje“.
11.30	Nuotykių	f.	

„Paskutinė		
mimzė“.

13.20	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.30	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

16.35	 „Dvidešimt	minučių“	
(1,	2)	(N-7).

18.30	Žinios.	Sportas.		
Orai.

19.00	 „Linksmosios		
pėdutės	2“.

20.45	Komedija		
„Kaip	diena		
ir	naktis“	(N-7).

22.55	Komedija	
„Katastrofiškai		
nesėkmingas		
filmas“	(N-14).

0.40	 Norim	dar!	Su	
Radistais	(N-7).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Pagalbos	ranka.
6.35	 Nacionalinė	paieškų	

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

Kelmickaite
12.00	Mūsų	miesteliai.	

Vilkija	1	d.
14.00	Juokis.	Humoro	

šventė.
16.00	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	kalbą).	Orai.
16.15	 Sveikinimų	koncertas.
18.00	Bėdų	turgus.
19.00	 „Švęsk	linksmai“.	

Šventinis	koncertas	
iš	Lietuvos	kultūros	
sostinės	Panevėžio.	
Tiesioginė	transliacija.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Šventinis	koncertas	

iš	Lietuvos	kultūros	
sostinės	Panevėžio.	
„Švęsk	linksmai“.	
Tiesioginė	transliacija.

23.00	 „Da	Vinčio	demonai“	
(subtitruota,	N-14).

1.20	 „Senis“	(N-7).

 16.15 	 Sveikinimų	
	 koncertas

 23.00 	 Pasaulio	vyrų	
krepšinio	čempionatas

ŠeŠtadienis

„PAVELDĖTOJA“
Komedija. Vokietija. 2007.
Režisierė K.Faistl.
Vaidina I.Katerfeld, S.Liuka, S.Striobelis.

Bilietų pardavėją Katriną Švarc nudžiugina žinia apie netikėtą palikimą - jai 
atiteko stambi laivybos kompanijos akcijų dalis. Nors mergina net nenutuo-
kia, kas tas jos geradarys Borisas Bergeris, vykdo jo valią ir prisijungia prie 
kompanijos valdybos. Katrina susipažįsta su Bergerio našle Ingrida. Ši niršta, 
kad kažkokiai nepažįstamajai teko tokia pati akcijų dalis kaip ir jai.

rekomenduoja

„ŽVAIGŽDŽIŲ KELIAS“
moKslinės fantastiKos filmas. 
JAV, Vokietija. 2009.
Režisierius Dž.Dž.Abramsas.
Vaidina K.Painas, Z.Kintas, 
S.Pegas.

Romulanui Nero atvykus iš ateities 
atkeršyti Federacijai, konkurentai 
Kirkas ir Spokas privalo dirbti drau-
ge, kad sustabdytų visa ko sunaiki-
nimą. Šioje „gaivinančioje“ kelionėje, 
pilnoje „įspūdingų nuotykių“, komiš-
kų elementų ir kosminių pavojų, lai-
vo „Enterprise“ naujokai keliaus per 
neįsivaizduojamus pavojus.

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

Džiunė oro uoste prasilenkdama 
užkliudo nepažįstamą vaikiną. At-
siprašydama ji net nenutuokia, 
kaip smarkiai tas vaikinas pakeis 
jos gyvenimą. Ir visai ne romantiška 
prasme, kaip galbūt Džiunei, vyks-
tančiai į jaunesnės sesers vestuves, 
no rėtųsi. Jos gyvenimas pasuks 
tokia vaga, apie kokią mergina ne 
tik kad niekad nesvajojo...

„ADRENALINAS“
Kriminalinis veiKsmo filmas. 
Jungtinė Karalystė, JAV. 2006.
Režisierius M.Neveldainas.
Vaidina Dž.Stathamas, A.Smart, 
E.Ramiresas.

Samdomas žudikas Čevas sužino, 
kad jam sušvirkštas „Pekino koktei-
lis“ - nuodai, pradedantys veikti or-
ganizme sulėtėjus širdies ritmui. Kol 
nerastas priešnuodis, Čevas žino, kad 
jo gyvybę gali palaikyti tik nenutrūks-
tančios adrenalino dozės jo širdžiai. 

TV6
18.55

TV3
21.05

TV8
10.00	Menų	sala.	10.30	Meilė	ar	pinigai?	12.00	
„Linksmieji	 traukinukai“.	 13.00	 „Ana	 ir	 meilė“.	
15.00	 „Amazonės“.	16.00	 „Frosto	prisilietimas“.	
17.50	 Agata	 Kristi.	 „Tomis	 ir	 Tapensė“.	 18.55	
Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	animacija.	20.00	„Pa-
veldėtoja“.	21.50	„Svajonių	viešbutis.	Šri	Lanka“.	
23.30	„Nusivylusios	namų	šeimininkės“.	

INfO TV
5.00	 Info	 diena.	 13.00	 Teleparduotuvė.	 13.30	
Nuo...	Iki.	14.15,	15.50,	17.00	KK2.	14.55,	16.30,	
17.45	Dviračio	šou.	15.25	Padėkime	augti.	18.15	
Mano	 kiemas.	 18.45,	 1.30	 KK2	 penktadienis.	
20.00	 Pasivaikščiojimai	 su	 Vygaudu	 Ušacku.	
20.30	 Padėkime	 augti.	 21.00	 „Visagalė	 rekla-
ma“.	22.00	„Gyvybės	triumfas“.	23.00	Pagalbos	
skambutis.	23.55	Valanda	su	Rūta.	

PBK
6.50,	9.00,	11.00,	14.00,	17.00	Naujienos.	7.15	
Kontrolinis	 pirkimas.	 7.45	 Vaikų	 klubas.	 8.05	
J.Nikolajevas.	 Negaliu	 be	 TV.	 9.15	 Ganytojo	
žodis.	 9.35	 Skanėstas.	 10.20,	 20.35	 Jūrmala.	
11.20	Idealus	remontas.	12.20	„Užkratas“.	13.25	
„Glorijos“	 auksas“.	 17.20	 Ledynmetis.	 20.00	
Laikas.	22.30	Šįvakar	su	A.Malachovu.

REN
7.10	Animacinis	f.	7.20-11.00	Kviestinė	vakarie-
nė.	 11.55	 Žiūrėti	 visiems!	 12.50	 „Atspindžiai“.	
15.30	 Paklydimų	 teritorija	 su	 I.Prokopenka.	
17.20	Specialus	projektas.	19.15	Jūrmala.	Hu-
moro	festivalis.	21.00	„X	Faktorius“.	0.10	Melo-
drama	„Gegužės	lietus“.	

TV POLONIA
7.40	„Zlotopolskiai“.	9.55	Polonia	24.	10.40	
Ekologijos	 laida.	 11.10	 „Žirafos	 ir	 ragano-
sio	 viešbutis“.	 12.00	 „Nusikaltimai“.	 13.10,	
18.25,	 1.45	 Galvosūkis.	 13.20,	 22.35,	 4.25	
Sveikinimų	 koncertas.	 13.40	 „Mažoji	 Len-
kija,	 arba	 pasaulis“.	 14.35	 Maklovičius	 ke-
liauja.	 15.05	 „Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 16.05	
„Kampinoso	 nacionalinis	 parkas.	 Su	 brie-
džiu	 herbe“.	 17.00	 Kultūringieji	 PL.	 18.00,	
1.15	 Lenkų@lenkų	 žodynas.	 18.30	 TV	 eks-
presas.	 18.55,	 1.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 19.50	
Pramoginė	laida.	20.40	Labanaktukas.	21.00	
Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.45,	3.40	
„Londoniečiai“.	23.00,	4.45	Lenkai	čia	ir	ten.	
23.40,	5.20	„Toli	nuo	savęs“.	2.40	Animaci-
nis	f.	3.00	Žinios.	

LNK
20.45

 14.30 	 „Didingasis	
	 amžius“

TV8
20.00
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7.00	 Skonis.
9.00	 Brydės.
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Padėkime	augti.
10.30	Šefas		

rekomenduoja.
11.00	Lietuvos		

galiūnų		
čempionato	finalas.	
2013	m.

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

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

14.00	 „Milijonieriai“		
(N-7).

15.00	 „Šeimynėlė“		
(N-7).

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

17.00	 „Brolis	už		
brolį“	(N-7).

18.00	Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

19.00	Savaitės	kriminalai	
(N-7).

19.30	Lietuvos	muzikos	
legendos	(N-7).

21.30	Veiksmo	f.		
„Juodoji	aušra“	
(N-14).

23.30	Siaubo	trileris	
„Žinau,	ką	veikei	aną	
vasarą“	(N-14).

1.35	 Bamba	TV	(S).

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

„Nikita		
Chruščiovas.	Balsas	
iš	praeities“	(N-7).

10.00	Dokumentinis	f.	
„Kremlius	-	9.	
Specialusis	ryšys“	
(N-7).

11.10	Vestuvių		
kovos	(N-7).

12.30	 „Kvapų	detektyvas“	
(N-7).

16.00, 17.00, 18.00	 Žinios.	
Orai.

16.20, 17.20	Dokumentinis	f.	
„Mikropasauliai“		
(N-7).

18.25, 1.10, 4.20	 „Mirtis	
rojuje“	(N-7).

20.45	Grilio	skanėstai.
21.00	Žinios.	Orai.
21.25	VMG	vasara.
21.30	 „Merdoko	paslaptys“	

(N-7).
23.30, 2.55	 Komedija	

„Nepakaltinamas“	
(N-14).

6.00	 Dokumentinis	f.	
„Miestai	ir	žmonės“.

6.10	 „Pažabok	stresą!“	
(N-7).

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

9.00	 Vilniaus	sąsiuvinis.
9.15	 Trembita.
9.30	 Vilniaus	albumas.
9.45	 Rusų	gatvė	(rusų	k.).
10.00	Menora.
10.15	Krikščionio	žodis.
10.30	 Kelias	(evangelikams).
10.45	 „Pasivaikščiojimas	

po	Europos	parką“.
11.15	Naktinis	ekspresas.
11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	Dainuoja	Elena	

Čiudakova.
12.10	Laumės	juosta	2014.	
13.45	Kine	kaip	kine.
14.10	 „Velnio	nuotaka“.
15.30	Žmogus	be	vietos.	

Nikis.	Iš	ciklo	
„Maištininkai“.	

16.05	 „Monika	Bičiūnienė.	
Tapyba	-	man	visas	
gyvenimas“.

16.40	 Dalia	Kutraitė	kalbina.	
Edvardą	Gudavičių.	

17.10	Būtovės	slėpiniai.	
18.00	Kūrybos	metas.	
18.30	Žinios.
18.45	Muzika	gyvai.	
19.50	 „Kūrybos	mįslė“.
20.45	Dainuojam	Paulių	

Širvį.	2007	m.
21.50	A.Miškinis	skaito	

savo	eiles.
22.00	Žagarės	vyšnių		

festivalis	2014.	
23.00	Panorama.	
23.30	 „Paskutinis	barjeras“.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 Dokumentinis	f.	

„Sodininkų		
pasaulis“.

7.40	 Parduotuvių		
karalienė.

8.40	 Daktaras	Ozas.	
Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	Dokumentinis	f.	
„Duok	leteną!“

11.00	Dokumentinis	f.	
„Gepardų		
dienoraščiai“.

11.30	Dokumentinis	f.	
„Stulbinamas	gyvū-
nijos	pasaulis“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Pasaulio	virtuvė.
13.00	Dokumentinis	f.	

„Sodininkų		
pasaulis“.

14.00	Griežčiausi	tėvai.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 0.25	 „Nerami	tarny-

ba“	(N-7).
16.30	Būrėja.
17.30	Biografinis	f.	„Felipė	

ir	Leticija.	Pareiga	ir	
meilė“	(N-7).

19.10	Veiksmo	komedija	
„Medalionas“	(N-7).

21.00	 „Kapitono	Granto	
vaikai“	(N-7).

22.20	Dešimčia	metų	jau-
nesni	(N-7).

23.25	Nematomas	žmogus.

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale		

kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	Kiečiausi	vilkikų	

vairuotojai	(N-7).
11.00	 „Krokodilų	medžio-

tojas“	(N-7).
12.00	Trys	pedalai.
12.30	Juokingiausi	

Amerikos		
namų	vaizdeliai.

13.00	Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per		
15	minučių.

13.30	Jokių	kliūčių!	(N-7).
14.55	Aukščiausia		

pavara.
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

 17.00	Jokių	kliūčių!	(N-7).
14.55	Aukščia
18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
18.55	Mokslinės		

fantastikos	f.	
„Žvaigždžių	kelias“	
(N-7).

21.35	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

22.00	 „Dingęs	be	žinios“	
(N-14).

23.00	 „Ryšys“	(N-7).
24.00	 „Gatvės	vaikai“	(1)	

(N-14).
0.25	 „Ponas	ir	ponia	

Smitai“	(N-14).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „Maiklas		
Džeksonas:		
šlovės		
istorija“.

10.15	 „Įkalčiai“		
(N-7).

11.15	Misijos		
Baltijos	jūros		
regione.

11.45	Geros		
savijautos		
gidas.

12.15	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

13.15	 „Objektas	11“		
(N-7).

14.15	 „Marija	Kalas“		
(N-7).

16.10	 „Tiesiog		
draugai“.

18.00	 „Trauma“	(N-7).
19.00	 „Protėvių		

šauksmas“.
20.00	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

20.30	Sveikatos		
užtaisas.

21.00	 „Džentelmenas“		
(N-14).

22.00	 „MS1:	Kalėjimo	
griūtis“	(N-14).

23.45	 „Keršto		
valanda“	(N-14).

 14.10 	 „Velnio	nuotaka“ 8.50 	 „Nikita	Chruščiovas.	
Balsas	iš	praeities“

 9.30 	 Apie	žūklę  9.15 	 „Maiklas	
Džeksonas:	šlovės	istorija“

 13.00 	 Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per	15	minučių

 8.40 	 Daktaras	Ozas
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Diva Universal Tv
5.00,	16.40,	23.40,	3.50	„Išskirtiniai“.	5.50,	18.20	
„Nuotykiai	 rojuje“.	 6.40	 „Ieškau	 topmodelio“.	
8.20,	15.50	„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.	9.10,	9.35	
„Išskirtiniai“.	10.00,	10.50	„Nuotaka	milijonieriui“.	
11.40,	19.35,	21.30	„Mados	kontrolė“.	12.05	„Ma-
rija	Menunos“.	12.50,	22.15	 „Pakeliui	 į	namus“.	
14.15	„Gyvenimas	kaip	šou“.	17.30	„Kardašianų	
šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	 19.10	 „Pa-
klauskite	Krislės“.	20.00	„Pono	Byno	atostogos“.	

Tv1000
10.25	 „Puikus	 planas“.	 12.20	 „Tėve	 mūsų,	
kuris	esi	medyje“.	14.05	„Gnomeo	ir	Džiuljeta“.	
15.35	 „Mirusi	 nuotaka“.	 17.00	 „Tristanas	 ir	
Izolda“.	 19.10	 „Globėjai“.	 20.55	 „Namas	 prie	
ežero“.	22.40	„Įsimylėjėliai“.

Travel
11.00	 Kelionės	 senoviniais	 automobiliais.	 12.00	
Įspūdingiausi	 nameliai	 ant	 ratų.	 14.00	 Naujo	
būsto	 paieška.	 16.00	 Įspūdingiausios	 jachtos.	
17.00	Ekstremalusis	automobilio	statymas.	18.00	
Kelionės	senoviniais	automobiliais.	19.00	Kovos	
dėl	 bagažo.	 21.00	 Kelionių	 lėktuvais	 aukso	 am-
žius.	 22.00	 Žaidimai	 Amerikoje.	 23.00	 Įspūdin-
giausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.		

Discovery
7.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Greiti	ir	triukšmingi.	
8.15	Penktoji	pavara.	9.10	Nepaprastas	dango-
raižis.	 10.05	 Tikri	 aferistai.	 11.50	 Žaidimas	 iš	
gyvybės.	15.25	Mašinų	pasaulyje.	16.20	Labo-
ratorija	vyrams.	17.15	Miestas.	18.10	Sunkusis	
transportas.	 19.05,	 5.45	 Naujas	 automobilių	
gyvenimas.	 20.00	 Automobilių	 varžytinės.	
21.00,	 1.55	 Greiti	 ir	 triukšmingi.	 22.00,	 2.50	
Sandėlių	 medžiotojai.	 22.30,	 3.20	 Aukcionų	
karaliai.	23.00,	3.50	Likviduotojas.	23.30,	4.20	
Sandėliai.	 24.00,	 4.50	 Kova	 dėl	 konteinerių.	
0.30,	 5.20	 Dingusių	 daiktų	 pardavėjai.	 1.00	
Nemėginkite	pakartoti.	6.35	Penktoji	pavara.	

naTional GeoGraphic
10.00	Skaičių	žaidimai.	11.00	Katastrofų	tyrimai.	
Uraganas	 Taipėjuje.	 12.00	 Antrasis	 pasaulinis	
karas.	Košmaro	pabaiga.	13.00	Kultūros	paveldo	
sergėtojai.	14.00	Laukinė	Rusijos	gamta.	15.00	
Tanzanijos	 krokodilai.	 16.00	 „Corvette“	 auto-
mobilių	 gamykla.	 17.00	 „Lamborghini	 Aventa-
dor“	 automobilių	 gamykla.	 18.00	 „Ferrari	 FF“	
automobilių	 gamykla.	 19.00	 „Humpert	 Apollo“	
autombilių	gamykla.	20.00	JAV	federalinė	pinigų	
saugykla.	 21.00	 Brangiausias	 brangakmenis.	
22.00	Pralobk	arba	užleisk	vietą.	23.00	Aferistai	
ir	turistai.	Bogota.	24.00	Draudimai.	

animal planeT
7.00,	12.25	Iškviečiamas	tramdytojas.	7.25	Fe-
linologijos	 įvadas.	8.15	Kelias	 iš	prieglaudos.	
9.10	Projektas	„Šunyčiai“.	10.05	Kačių	negali-
ma	nemylėti.	11.00	Kačiukai	ir	šunyčiai.	11.55	
Gyvūnų	 oro	 uostas.	 12.50	 Pragariška	 katė.	
18.20,	2.25	Akvariumų	verslas.	19.15	Baltasis	
ryklys.	 20.10	 Gyvūnų	 karalystė.	 21.05	 Nasrų	
atsakomasis	 smūgis.	 22.00	 Išsigelbėjimas	 iš	
nasrų.	 22.55,	 4.05	 Pražūtingos	 salos.	 23.50,	
4.55	 Ryklys	 iš	 tamsos.	 0.45,	 5.45	 Šunų	 gel-
bėjimas.	1.35	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	3.15	
Nežinomi	miestai.	6.35	Surikatos.	

sporT1
9.00	WTA	Baku	Cup.	Moterų	tenisas.	Pusfinalis.	
11.00	Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	
12.00	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-		
Majamio	 „Heat“.	 14.00	 Rusijos	 „Premier	 Le-
ague“.	 „Dinamo“	 -	 CSKA.	 16.00	 NBA	 Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	17.30	Olandijos	„Ere-
divisie“	 lyga.	 „PSV	 Eindhoven“	 -	 „ADO	 Den	
Haag“.	 19.30	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	
„Heat“	-	Indianos	„Pacers“.	21.30	NBA	Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	22.00	NBA	krepšinio	
lyga.	Indianos	„Pacers“	-	Majamio	„Heat“.	24.00	
WTA	Baku	Cup.	Moterų	 tenisas.	 Finalas.	1.45	
Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	

viasaT sporT BalTic
8.15,	10.05	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	
11.55	 „Formulė-1“.	 Italijos	 GP	 treniruotė	
3.	 Tiesioginė	 transliacija.	 13.20	 Dviračių	
sportas.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Tiesioginė	
transliacija.	 14.55	 „Formulė-1“.	 Italijos	 GP	
kvalifikacija.	 Tiesioginė	 transliacija.	 16.15	
Dviračių	 sportas.	 Pasaulio	 čempionatas.	
16.55,	18.55,	20.55,	22.55	Krepšinis.	Pasau-
lio	čempionatas.	Tiesioginė	transliacija.	0.55	
Dviračių	sportas.	Pasaulio	čempionatas	3.05	
Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	Minsko	
„Dinamo“	5.30,	7.40	Dviračių	sportas.	Pasau-
lio	čempionatas	

eUrosporT
9.30	Dviračių	sportas.	„Vuelta	a	Espana“	lenk-
tynės.	10.30	Tenisas.	„US	Open“.	11.30	Euro-
pos	U21	 futbolo	čempionato	atranka.	Vokieti-
ja-Airija.	 12.30	 Futbolas.	 Moterų	 Bundeslyga.	
14.30	Pasaulio	žirginio	sporto	žaidynės.	15.45	
Dviračių	sportas.	„Vuelta	a	Espana“	lenktynės.	
18.45	Tenisas.	„US	Open“.
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 14.00 	 Sveikinimų	
	 	 koncertas

 14.40 	 Mūsų	miesteliai.	
	 	 Vilkija

 16.45 	 Koncertas.	Dona-	
	 tas	Montvydas	

 14.40 	 „Didingasis
	 	 amžius“

 15.25 	 „Dauntono	abatija“

TV8
10.10	„Inspektorius	Mažylis“	(N-7).	11.00	„Obe-
lis	nuo	obels“	(N-7).	11.30	Mankštinkitės.	12.00	
„Linksmieji	 traukinukai“.	 13.00	 „Ana	 ir	 meilė“		
(N-7).	15.00	 „Amazonės“	 (N-7).	16.00	 „Inspek-
torius	 Morsas“	 (1)	 (N-7).	 18.05	 Agata	 Kristi.	
„Tomis	 ir	Tapensė“	 (N-7).	19.10	Labanakt,	vai-
kučiai.	Senoji	animacija.	20.00	Fantastinė	kome-
dija	 „Valentino	 giesmė“	 (N-7).	 21.40	 Komedija	
„Paveldėtoja“	 (N-7).	 23.30	 „Nusivylusios	namų	
šeimininkės“	(N-7).	

Info TV
5.15,	12.30	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiuliu.	
5.45,	13.30,	19.40	KTV	-	kino	ir	tele	virtuvė.	6.15,	
10.45,	19.05	Pasivaikščiojimai	su	Vygaudu	Ušac-
ku.	VDU	karta.	6.45,	14.00	Valanda	su	Rūta.	8.20,	
9.35,	 11.15,	 0.50,	 3.05	 KK2	 (N-7).	 9.05	 Mano	
kiemas.	 10.15,	 12.00	 Dviračio	 šou.	 13.00	 Tele-
parduotuvė.	15.35	KK2	penktadienis	(N-7).	16.45	
Retrospektyva.	Autoriai	Juozas	Matonis	ir	Vytautas	
Damaševičius.	Ciklas	„Menininkų	portretai“.	1999	
m.	17.20,	23.00	Padėkime	augti.	17.45	Šefas	reko-
menduoja.	18.15,	1.30	Nuo...	Iki.	20.10	Pagalbos	
skambutis	(N-7).	21.00	„Visagalė	reklama“.	22.00	
„Gyvybės	 triumfas“.	 23.30	 Savaitės	 kriminalai		
(N-7).	24.00	Sveikatos	ABC	televitrina.	2.15	Yra	kaip	
yra	(N-7).	3.45	Autopilotas.	4.15	Farai	(N-14).	

PBK
6.30	 Informacinė	 laida.	 7.00,	 10.00,	 11.00,	 14.00,	
17.00	Naujienos.	7.25	Laida	kariams.	7.50	Vaikų	klu-
bas.	8.20	„Meilė	Sovietų	Sąjungoje“.	10.15,	11.20,	
14.15,	 17.15	 Sezono	 startas.	 20.00	 Laikas.	 22.25	
Politika.	 23.25	 Kas?	 Kur?	 Kada?	 0.35	 Informacinė	
laida.	1.05	„Plėšrūnai“.	2.25	„Mokyklinis	valsas“.

REn
7.10	Švarus	darbas.	8.00	Gyvenimo	taisyklės.	8.55	
Žiūrėti	visiems!	9.40	Humoro	festivalis.	11.20	Do-
kumentinis	spec.	projektas.	13.55	Pasaulio	paslap-
tys	su	A.Čapman.	16.40-20.40	„Karinė	žvalgyba“.	

TV PolonIa
7.25	„Dvi	medalio	pusės“.	9.05	Klajūno	užrašai.	9.20	
Lenkai	čia	ir	ten.	9.55,	18.25,	1.45	Galvosūkis.	10.00	
„Sagalio	paslaptis“.	10.35	Grūdas.	11.05	„Naktys	ir	
dienos“.	12.00	Jasna	Gura	2014.	14.35,	22.40,	4.30	
Sveikinimų	 koncertas.	 14.50	 Žemutinė	 Silezija.	 Iki	
pasimatymo.	 15.20	 Žydų	 kultūros	 festivalis.	 16.20	
Okrasa	laužo	taisykles.	16.50	Sveikatos	ir	grožio	al-
chemija.	17.05	Provincijos	lobiai.	17.25	„Išsaugotas	
pasaulis“.	17.55	Made	 in	Poland.	18.50,	1.50	 „M,	
kaip	 meilė“.	 19.45	 Mozūrų	 kabaretų	 puota.	 20.40	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	 21.45,	 3.40	 „Ranča“.	
23.00,	4.50	Savaitraštis.pl.	24.00	„Naktys	ir	dienos“.

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	17.55,	0.50	„Marija	Menunos“.	5.50,	9.35,	
13.45,	 17.10	 „Išskirtiniai“.	 7.05	 „Ieškau	 topmo-
delio“.	10.00	„Nuotaka	milijonieriui“.	12.30,	3.20	
„Nuotykiai	 rojuje“.	 13.20,	 1.40	 „Mados	 kontro-
lė“.	 14.10	 „Pono	 Byno	 atostogos“.	 15.40,	 4.10	
„Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	
16.25,	 2.30	 „Išmokysiu	 būti	 žvaigžde“.	 20.00,	
20.50	 „Gyvenimas	 kaip	 šou“.	 21.40	 „Holivudo	
pagalbininkas“.	23.10	„Garsenybių	nuotykiai“.	

TV1000
7.15	„Mirusi	nuotaka“.	8.40	„Kažkas	naujo“.	10.30	
„Globėjai“.	12.10	„Šokis	hiphopo	ritmu	2.	Gatvės“.	
14.00	„Šokis	hiphopo	ritmu	3“.	16.00	„Superme-
nas.	Sugrįžimas“.	18.40	„Prestižas“.	21.00	„Doria-
nas	Grėjus“.	23.00	„Meilė“.	1.10	„Baubai“	(N-7).	

TRaVEl
8.00, 14.00, 20.00	Amerikos	maistas.	10.00	Įspūdin-
giausios	pasaulyje	 kelionės	motociklu.	 11.00	 Įspū-
dingiausios	jachtos.	12.00	Ekstremalusis	automobilio	
statymas.	13.00	Kelionės	senoviniais	automobiliais.	
16.00	Įspūdingiausi	nameliai	ant	ratų.	18.00	Praban-
gūs	traukiniai.	19.00	Išlikti	Aliaskoje.	19.30	Kelionė	į	
Japoniją	ir	Australiją.	21.00	Pavojingos	žemės.	22.00	
Ekstremalusis	automobilio	statymas.	

DIscoVERy
7.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Geriausi	 automobi-
liai.	 8.15	 Didelės	 statybos.	 9.10	 Mitų	 griovė-
jai.	10.05	Nemėginkite	pakartoti.	10.55	Garažų	
auksas.	 11.50	 Sandėliai.	 12.40	 Nekilnojamojo	
turto	 agentai.	 13.35	 Aukcionų	 karaliai.	 14.30	
Relikvijų	 medžiotojai.	 15.25	 Kova	 dėl	 kontei-
nerių.	16.20,	4.50	Mašinų	maištas.	17.15,	5.45	
Didelės	 statybos.	 18.10	 Dideli	 lėktuvai.	 19.05	
Kas	jūsų	garaže?	20.00,	1.55	Didysis	apgavikas.	
21.00,	2.50	Apgavikai.	22.00,	3.50	Automobilių	
kolekcininkai.	23.00	Upių	monstrai.	1.00	Ledy-
nų	auksas.	6.35	Penktoji	pavara.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	Ryto	programa.	10.00	Skaičių	žaidimai.	11.00	
Lėktuvo	 avarijų	 tyrimai.	 2009	 m.	 avarija.	 12.00	
Didieji	Antrojo	pasaulinio	karo	žygiai.	13.00	Karo	
lakūnai.	 Nenugalimas	 „Spitfire“.	 14.00	 Laukinė	
Rusijos	gamta.	Kamčiatka.	15.00	Netvarka,	kurią	
sukėlė	 kengūros.	 16.00	 Geriausi	 lakūnai.	 17.00	
Perdarytas	tankeris.	18.00	„Wargaming“	kompiu-
terinių	žaidimų	gamykla.	19.00	Geriausi	lakūnai.	
20.00	 Antrasis	 pasaulinis	 karas.	 V.Čerčilio	 vo-
kiečių	 armija.	 21.00	 Antrasis	 pasaulinis	 karas.	
Karo	priežastys.	22.00	Kosmosas:	erdvė	ir	laikas.	
Molekulės.	23.00	Skaičių	žaidimai.	24.00	Antrasis	
pasaulinis	karas.	1.00	Nakties	programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	ponis“.
7.25	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių	draugužiai“.
8.30	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
9.00	 Sportuok	su	mumis.
9.30	 Laikas	keistis.
10.00	Virtuvės	istorijos.
10.30	Svajonių	sodai.
11.30	Nuotykių	f.	„Ruonis“.
13.10	Komedija	„Kaimiečiai	

Beverlyje“.
15.25	 „Dauntono	abatija“	

(N-7).
16.50	Pasaulio	krepšinio	

čempionato	apžvalga.
17.00	Pasaulio	vyrų	krepši-

nio	čempionatas.	Aš-
tuntfinalio	rungtynės.

17.50	Rungtynių	pertraukoje	-	
Pasaulio	krepšinio	
čempionato	apžvalga.

18.50	Pasaulio	krepšinio	
čempionato	apžvalga.

19.00	TV3	žinios.
19.30	Savaitės	komentarai.	
20.00	 „Narnijos	kronikos.	

Aušros	užkariautojo	
kelionė“	(N-7).

22.15	Veiksmo	komedija	
„Beitauno		
nusikaltėliai“	(N-7).

0.20	 Pasaulio	vyrų	krepši-
nio	čempionatas.	Aš-
tuntfinalio	rungtynės.

2.00	 „Pandos	pėdsakais“.

6.30	 „Žaibo	smūgis“.
6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 „Antinas	Gudruolis“.
7.45	 „Kas	naujo,		

Skūbi-Dū?“
8.10	 „Sunkus	vaikas“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

nuotykiai“.
9.00	 Sveikatos	ABC		

televitrina.
10.00	Veiksmo	ir	nuo-

tykių	komedija	
„Beprotiškiausios	
melodijos.		
Nuotykiai	tęsiasi“.

11.45	Komedija	„Roko	
mokykla“	(N-7).

14.05	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.40	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

16.45	Ne	vienas	kelyje.
17.30	Teleloto.
18.30	Žinios.
19.00	Šventę	švęsti.		

2014	m.	Geriausios	
šios	vasaros	vestu-
vių	dainos	rinkimai.

21.00	Nuotykių	f.		
„10	000	metų	prieš	
Kristų“	(N-7).

23.05	Veiksmo	drama		
„Pragaras“		
(N-14).

0.55	 Veiksmo	drama	
„Kaip	diena	ir	naktis“	
(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
6.35	 Šventadienio	mintys
7.00	 Ryto	suktinis		

su	Zita	Kelmickaite.
8.00	 Girių	horizontai.
8.30	 Kaimo	akademija.
9.00	 „Haudis	Gaudis“.
9.25	 „Aivenhas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	Gustavo	enciklopedija.
11.00	Brolių	Grimų	pasakos.	

„Brėmeno	muzikantai“.
12.00	Klausimėlis.lt.
12.30	 „Šiaurietiškas	būdas“.
13.00	 „Afrika“	(subtitruota).
14.00	 „Puaro“	(N-7).
16.00	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	kalbą).
16.15	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
16.45	Koncertas.	Būkime	

kartu.	Donatas	
Montvydas.

19.00	Keliai.	Mašinos.	
Žmonės.

19.30	Pasaulio	panorama.
20.00	Savaitė.
20.30	Panorama.	
21.00	LRT	sezono	atidary-

mo	šventė	„Tai,	kuo	
didžiuojamės“.

22.00	 „Tai,	kas	tikra“.	I.Sta-
rošaitė	ir	Ž.Žvagulis.

23.40	 „Puaro“	(N-7).
1.30	 „Senis“	(N-7).

7.00	 Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

7.55	 Nacionalinė	loterija.
8.00	 „Galileo“	(N-7).
8.30	 Tauro	ragas	(N-7).
9.00	 Autopilotas.
9.30	 Cukrus	(N-7).
10.00	Sekmadienio	rytas.
10.50	Gamta	iš	arti.
11.00	Sveikatos	kodas.
12.00	Dokumentinis	

f.	„Nacionalinė	
Geografija.	Žuvys	
monstrai“	(1)		
(N-7).

13.00	Prajuokink	mane		
(N-7).

14.00	Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

17.00	 „Brolis	už	brolį“		
(N-7).

18.00	Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

19.00	Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Kai	plyšta	širdis“	
(N-7).

20.50	Komedija		
„Meilė	seilė“		
(N-7).

23.05	Veiksmo	drama	
„Šeimos	susitiki-
mas“	(N-14).

0.55	 Bamba	TV	(S).

7.09	 TV	parduotuvė.
7.25	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Agnė	
Jagelavičiūtė		
(N-7).

8.20	 Šiandien	kimba.
8.50	 Gyvenu	čia.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Teritorija.
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Mūsų	miškai.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Apaštalas“	(N-7).
15.20, 16.20, 17.20, 20.05	

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

16.00, 17.00, 18.00	 	
Žinios.	

18.25	Vestuvių	kovos		
(N-7).

20.45	Grilio	skanėstai.
21.00	Žinios.	Orai.
21.25	VMG	vasara.
21.30, 1.40	 	

24/7.
22.30, 2.20	 	

Nusikaltimas	ir	
bausmė	(N-14).

23.30, 3.05	 	
„Nebylus	liudijimas“	
(N-14).

4.50	 „Jameso	Blunto	kon-
certas	iš	Paryžiaus“.	
Prancūzija.	2011	m.

5.50	 Vestuvių	kovos		
(N-7).

8.55	 Dainuojam	Paulių	
Širvį.	2007	m.

10.00	Septynios	Kauno	
dienos.

10.30	A.Miškinis	skaito	
savo	eiles.

10.40	 „Dvynukės“.
11.45	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
12.00	Beauštanti	aušrelė.	

Mokslo	metų	pradžios	ir	
Laisvės	dienos	šventė.	

13.30	 ...formatas.	Poetas	
Stasys	Skrodenis.

13.45	Žagarės	vyšnių	
festivalis	2014.	Leon	
Somov	&	Jazzu.

14.40	Mūsų	miesteliai.	
Vilkija	1	d.

15.30	Šventadienio	mintys.
16.00	 „Pasakojimai	iš	

Japonijos“.
16.40	 „Pasivaikščiojimas	

po	Europos	parką“.
17.10	Būtovės	slėpiniai.	
18.00	Kūrybos	metas.	
18.30	Žinios.
18.45	 „G.Ilgūnas.	Nesu-

galvotas	gyvenimas“.
19.45	Dž.Verdžio	opera	

„Rigoletas“.	
22.00	Tavo	zona.	Marija	

Naumova.	2002	m.
23.00	Panorama.	
23.20	 „Paskutinis	barjeras“.
0.40	 Džiazo	muzikos	

vakaras.

 18.25 	 Vestuvių	kovos

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g s ė j o  5 59

rugsėjo 7 d.

 19.00 	 „Rolling	Stones:
	 	 Roko	amžius“

 21.30 	 „Bobo	užkandinė“ 17.30 	 „Viešbutis	
	 	 „Grand	Hotel“

AnimAl PlAnet
7.00,	 12.25	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25	 Feli-
nologijos	 įvadas.	 8.15	 Kelias	 iš	 prieglaudos.	 9.10	
Nepaprasti	 gyvūnai.	 10.05	 Mieliausi	 augintiniai.	
11.00	Kelias	iš	prieglaudos.	11.55	Gyvūnų	oro	uos-
tas.	12.50	Indijoje.	15.35	Atšiauri	Arktis.	18.20,	2.25	
Namai	medžiuose.	 19.15	Nežinomi	miestai.	 20.10	
Pražūtingos	salos.	21.05	Žuvis	kūjis.	22.00	Ryklys	
Godzila.	22.55,	4.05	Liūto	riaumojimas.	23.50,	4.55	
Išsigelbėjimas	iš	nasrų.	0.45,	5.45	Aš	-	gyvas.	1.35	
Gyvūnų	apsaugos	skyrius.

SPort1
9.30	 Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	
10.45	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	12.00	
Rusijos	 „Premier	League“.	 „Kuban“	 -	 „Krylia	So-
vetov“	.	14.00	Europos	taurė	(Eurocup).	Klaipėdos	
„Neptūnas“	-	Stambulo	„Bešiktaš“.	16.00	Europos	
taurė	 (Eurocup).	 Stambulo	 „Bešiktaš“	 -	 Klaipė-
dos	 „Neptūnas“.	 17.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	
lygos	apžvalga.	18.00	NBA	krepšinio	lyga.	Dalaso	
„Mavericks“	 -	 San	 Antonio	 „Spurs“.	 20.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 Los	 Andželo	 „Clippers“	 -	 Okla-
homos	 „Thunder“.	 22.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	
lygos	 apžvalga.	 22.30	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
„Lokomotiv“	-	„Zenit“	.	0.30	Olandijos	„Eredivisie“	
lyga.	„GA	Eagles“	-	„AFC	Ajax“.	2.30	Portugalijos	
„Primeira“	lyga.	„FC	Porto“	-	„SL	Benfica“.	

ViASAt SPort BAltic
9.50,	 11.40	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	
13.30	Formulė	1.	Italijos	GP	kvalifikacija.	14.50	
Formulė	 1.	 Italijos	 GP	 lenktynės.	 Tiesioginė	
transliacija.	17.00,	18.55,	20.55,	22.55	Krepši-
nis.	Pasaulio	čempionatas.	Tiesioginė	translia-
cija.	0.55	Žiedinės	lenktynės.	Prancūzija.	2.55,	
3.50	 Dviračių	 sportas.	 Pasaulio	 čempionatas.	
7.00	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	

euroSPort
9.30	 Dviračių	 sportas.	 „Vuelta	 a	 Espana“	
lenktynės.	 10.00	 Motosportas.	 GP3	 serija.	
11.00	Sporto	linksmybės.	11.30	Motosportas.	
Pasaulio	 čempionatas.	 13.15	 Tenisas.	 „US	
Open“.	14.00	Motosportas.	Pasaulio	 čempio-
natas.	15.00	Pasaulio	žirginio	sporto	žaidynės.	
18.00	 Dviračių	 sportas.	 „Vuelta	 a	 Espana“	
lenktynės.	 18.45	 Tenisas.	 „US	 Open“.	 2.30	
Sporto	linksmybės.	2.45	Motosportas.	Savait-
galio	apžvalga.	

6.50	 Dokumentinis	f.	
„Mylėk	savo	sodą“.

7.40	 Parduotuvių		
karalienė.

8.40	 Daktaras	Ozas.	
Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	Dokumentinis	f.	
„Duok	leteną!“

11.00	Dokumentinis	f.	
„Gepardų		
dienoraščiai“.

11.30	Dokumentinis	f.	
„Stulbinamas		
gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Pasaulio	virtuvė.
13.00	Dokumentinis	f.	

„Mylėk	savo	sodą“.
14.00	Griežčiausi	tėvai.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 1.05 	

„Nerami	tarnyba“	
(N-7).

16.30	Būrėja.
17.30	 „Viešbutis	„Grand	

Hotel“	(N-7).
19.10	Magijos	meistrai		

(N-7).
20.00	Nematomas	žmogus.
21.00	 „Džesis	Stounas.	

Pasitikėjimas“		
(N-7).

23.00	Veiksmo	komedija	
„Mari	Huanos		
ekspresas“	(S).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale	kablys.
10.00	Džeimio	Oliverio	

patiekalai	per		
15	minučių.

10.30	Juokingiausi	
Amerikos	namų		
vaizdeliai.

11.00	Šuoliai	į	vandenį		
(N-7).

12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	Topmodeliai		

(N-7).
13.30, 17.00	 	

Jokių	kliūčių!		
(N-7).

15.00	 Iš	peties	(N-7).
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00	 „Formulės-1“	

pasaulio	čempionato	
Didžiojo	Italijos		
prizo	lenktynės.	
Vaizdo	įrašas.

21.30	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

22.00	 „Dingęs	be	žinios“	
(N-14).

23.00	 „Ryšys“	(N-7).
24.00	 „Gatvės	vaikai“		

(N-14).
0.25	 „Pavojingasis	

Bankokas“		
(N-14).

9.00, 13.30, 22.40	
Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 Sveikatos		
užtaisas.

10.00	 „Protėvių		
šauksmas“.

11.00	Mados		
legendos.

11.30	 „Trauma“		
(N-7).

12.30	Žymiausios		
pasaulio	vietos.

13.00	Rekordininkai.
14.00	Misijos	Baltijos		

jūros	regione.
14.30	 „Kieta	palyda“		

(N-7).
16.20	 „Vedybinis		

gyvenimas“		
(N-7).

18.00	 „Detektyvas	Džo“		
(N-7).

19.00	 „Rolling	Stones:	
Roko	amžius“.

20.00	 „Įkalčiai“		
(N-7).

21.00	 „Operacija		
„Delta	farsas“		
(N-7).

23.10	 „Džentelmenas“		
(N-14).

0.10	 Geros	savijautos		
gidas.

0.40	 Sveikatos		
užtaisas.

„nArniJoS KroniKoS. AuŠroS uŽKAriAutoJo KelionĖ“
Nuotykių filmas. JAV. 2010.
Režisierius M.Eptedas.
Vaidina B.Barnsas, S.Kinzas, Dž.Henli.

Liusė ir Edmundas Pevensiai grįžta į Narniją su savo pussesere Eustasija. 
Joje vaikai sutinka princą Kaspijaną ir su juo leidžiasi į jūrą laivu, pavadintu 
„Aušros užkariautoju“. Kelionė bus kupina nelauktų nutikimų ir susitikimų 
su drakonais, nykštukais ir kitais mistiniais padarais. Kol priplauks pasaulio 
kraštą, jaunieji keliauninkai sutiks ir itin paslaptingą dingusių karių kuopą.

tV3
20.00

rekomenduoja

„roKo moKYKlA“
komedija. Vokietija, JAV. 2003.
Režisierius D.M.Evansas.
Vaidina E.fon Detenas,
T.Denmanas, D.Farberis.

Atleistas iš roko grupės ir atsidūręs 
ties bankroto riba muzikantas Deve-
jus Finas įsidarbina mokytoju viduri-
nėje mokykloje. Pastebėjęs, kad dau-
guma vaikų gabūs muzikai, buvęs 
rokeris nusprendžia įkurti grupę.

„BeitAuno nuSiKAltĖliAi“
Veiksmo k    omedija. JAV. 2012.
Režisierius B.Betlzas.
Vaidina E.Longorija, P.Veslis,
B.B.Torntonas.

Po to, kai buvęs vyras Karlosas 
šauna į Selestę tris kartus, ji pasiry-
žusi paskelbti karą. Ji pasamdo tris 
tabu nepaisančius nepraustabur-
nius brolius, kad atimtų jos krikšto 
sūnų Robą ir nužudytų narkotikų 
baroną Karlosą...

„10 000 metŲ PrieŠ KriStŲ“
Nuotykių filmas. JAV, 
Pietų Afrika. 2008.
Režisierius R.Emerichas.
Vaidina K.Bel, S.Streitas, M.Chanas.

Jaunas medžiotojas su savo kariais 
nusprendžia perkirsti didžiulę dy-
kumą. Jaunuoliui teks susigrumti su 
pavojingiausiais plėšrūnais, atrasti 
dingusią civilizaciją ir išgelbėti my-
limąją nuo piktojo genties vado.

lnK
11.45

lnK
21.00

tV3
22.15
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Kempiniukas“.
7.20	 „Simpsonai	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“.
8.55	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.00	Nuotykių	f.	„Narnijos	

kronikos.	Aušros	
užkariautojo	kelionė“.

13.30	Animacinis	f.	„Gufis	
ir	jo	sūnus	Maksas“.

14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
16.00	TV	serialas	

„Nemylima“	(N-7).
17.00	Kvieskite	daktarą!	
17.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	
19.30	VIRAL’as	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	TV	serialas	

„Rezidentai“	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	 TV	serialas	„Kerštas“.
23.00	 TV	serialas	

„Specialioji	jūrų	poli-
cijos	tarnyba“	(1).

24.00	 „Transporteris“	(1).
1.05	 TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).
1.55	 TV	serialas	„Choras“.
2.45	 TV	serialas	„Biuras“.

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Filmas	šeimai	

„Paskutinė	mimzė“.
10.40	 „Linksmosios		

pėdutės	2“.
12.30	Animacinis	f.	„Tomo	

ir	Džerio	nuotykiai“.
12.55	Soriukas	(N-7).
13.25	Animacinis	f.	

„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.50	 „Ogis	ir	tarakonai“.
14.00	 „Kung	Fu	Panda“.
14.30	TV	serialas	„Be	kal-

tės	kalta“	(N-7).
16.30	 Labas	vakaras,	Lietuva.
17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	KK2	(N-7).
20.25	Nuo...Iki.
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	 „Mentalistas“	(N-7).
23.10	TV	serialas	„Judantis	

objektas“	(N-7).
0.10	 TV	serialas	

„Paskutinė	tvirtovė“.
1.05	 TV	serialas	„Klientų	

sąrašas“	(N-7).
2.00	 TV	serialas	„Įvykis“.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Savaitė.
11.30	LRT	sezono	atidary-

mo	šventė.
13.00	 „Magiški	fėjų	Vinksių	

nuotykiai	5“.
13.30	 „Mažasis	princas“.
14.00	Žinios.	
16.15	TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
17.15	TV	serialas	„Puaro“.
18.15	Šiandien.	
18.50	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
19.55	TV	serialas	„Meilė	

kaip	mėnulis“	(1).
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Verslas.	

Kultūra.
21.00	Dėmesio	centre.	

Sportas.	Orai.
21.15	Teisė	žinoti.
21.40	Loterija	„Perlas“.
21.45	Futbolas.	Europos	

čempionato	atranka.	
San	Marinas	-		
Lietuva.	

23.45	Vakaro	žinios.	
0.10	 Dokumentinis	f.	

„Apokalipsė.	Hitleris“.	
2	d.	„Fiureris“	(subti-
truota).

1.15	 TV	serialas	„Šnipai“	.
2.20	 TV	serialas	„Senis“.

 19.55 	 „Meilė	kaip	
	 mėnulis“

 19.30 	 VIRAL’as  17.15 	 Yra	kaip	yra

Pirmadienis

„KETURI METŲ LAIKAI. VASARA“
Romantinė dRama. Vokietija. 2008.
Režisierius Ž.Fosteris.
Vaidina S.Berger, F.Neras, F.Finlėjus.

Į nuostabaus grožio žaliuojančias Kornvalio apylinkes po daugybės metų 
grįžusi ponia Džulija Komb savo pasirodymu išjudina visą aristokratišką 
šeimą ir ypač suerzina savo buvusį vyrą Stiveną. Jis nuogąstauja, kad 
Džulija sugriaus grąžų šeimos portretą ir atskleis didelį skandalą, ku-
riam jis pats kitados dirigavo. Tuo metu Džulijos pagrindinis sugrįžimo 
tikslas - suartėti su anūke Ebe.

rekomenduoja

TV8
 21.00

„REZIDENTAI“
SeRialaS. Lietuva. 2014.
Režisierius A.Šlepikas.
Vaidina R.Rudokas, 
A.Bialobžeskis, Dž.Siaurusaitis.

Į ligoninę patenka keturi ką tik stu-
dijas baigę medikai. Pirmasis visiškai 
nieko nenusimano apie mediciną, 
bet turi patirties. Antrasis savo žinio-
mis nedaug lenkia pirmąjį, tačiau jo 
motina - ligoninės vyriausioji gydy-
toja. Trečiasis - puikiai baigęs medi-
cinos mokslus, bet nesugebantis 
atsiskleisti žiniukas. Ketvirtoji - žavi, 
tačiau neatidi mergina.

„NAKVYNĖS NAMAI“
Siaubo filmaS. JAV. 2005.
Režisierius E.Rotas.
Vaidina Dž.Hernandesas, 
D.Ričardsonas, E.Gudjonsonas.

Koledžo studentai Pakstonas ir 
Džošas keliauja po Europą su savo 
draugu islandu. Pakeliui sutiktas 
vyras pakviečia juos vykti į Slovaki-
ją, kur yra puikūs nakvynės namai, 
pilni gražių merginų, neva tiesiog 
pamišusių dėl amerikiečių. Vaikinai 
susižavi šia idėja, nebenori važiuoti 
į Barseloną ir pasuka naujo pažįsta-
mo rekomenduota kryptimi.

„TRANSPORTERIS“
SeRialaS. Kanada, Prancūzija, 
Vokietija. 2012.
Režisierius B.Terneris.
Vaidina K.Vansas, A.Ošvart, 
F.Berleanas.

Kultinio „Transporterio“ įkvėptas seria-
las apie Franką Martiną - išskirtinių 
siuntų ir išskirtinių žmonių perve-
žėją. Jis nieko neklausinėja, vairuoja 
greita, turi tris svarbiausias taisykles, 
kurias pats nuolat sulaužo, o jo pa-
slaugos kainuoja atitinkamai. 

TV3
21.00

TV6
23.00

TV3
24.00

TV8
8.05,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	9.00	„Daktarės	Zai-
cevos	 dienoraštis“.	 10.00	 Mano	 mažasis	 ponis.	
10.25	Senoji	animacija.	11.00	„Valentino	giesmė“.	
12.40,	16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35,	
19.00	„Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	„Moterys	
meluoja	geriau“.	17.00,	23.35	Pasaulis	tavo	lėkš-
tėje.	18.00,	22.40	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	
vaikučiai.	21.00	„Keturi	metų	laikai.	Vasara“.	

INfO TV
8.30,	10.40	Šefas	rekomenduoja.	9.00	Mes	pa-
čios.	9.30	Žinios.	10.00	Ne	vienas	kelyje.	11.05	
24	valandos.	12.10	Valanda	su	Rūta.	13.50	Mes	
pačios.	14.15	Savaitės	kriminalai.	14.45	Yra	kaip	
yra.	 15.45	 KK2.	 16.30	 Autopilotas.	 17.00	 Info	
diena.	21.00	Dviračio	šou.	21.30	Info	diena.	

PBK
6.30,	 9.00	 Naujienos.	 6.35	 Vaikų	 klubas.	 6.45,	
9.25	 Labas	 rytas.	 11.00,	 14.00	 Naujienos.	 11.35	
Gyvenk	sveikai!	12.40	Padriki	užrašai.	12.55,	14.20	
Šiandien	 vakare.	 14.55	 „Laba	diena“.	 15.50	 „Ta-
tjana	 Vedenejeva.	 „Sveiki,	 aš	 jūsų	 Tania“.	 16.50		
Mados	 nuosprendis.	 17.55	 Susituokime.	 18.55	
Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.55	Lietuvos	 laikas.	
21.25	„Geros	rankos“.	23.30	Lietuvos	laikas.	

REN
7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 7.50	 Kviestinė	 vakarienė.	
8.50	 Informacinė	 programa	 112.	 9.20	 Keista	
byla.	 10.10	 Švarus	 darbas.	 11.05	 Gyvenimo	
taisyklės.	 11.55	 „Tardytojai“.	 12.55	 „Kariai“.	
14.35	 Informacinė	programa	112.	15.05	 Žiūrėti	
visiems!	 15.20	 Nuteisk	 mane.	 16.20	 Šeimos	
dramos.	17.15	Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	
19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	vakarie-
nė.	21.25	Žiūrėti	visiems!	22.20	Slaptos	teritori-
jos.	23.15	Informacinis	šou.	23.45	„Kariai“.	

TV POLONIA
8.05	 Į	 grožio	 pusę...	 8.25	 „Karino“.	 9.00	 Klau-
simai	 per	 pusryčius.	 12.05	 „Made	 in	 Poland“.	
12.40,	17.55,	21.45,	2.15	„Galerija“.	13.00,	19.55	
„Sultinio	kubelis“.	13.25,	18.50,	2.10	Galvosūkis.	
13.35	Žinios.	13.50	 „Ranča“.	14.45	Savaitraštis.
pl.	15.40	Kultūringieji	PL.	16.50	„Zlotopolskiai“.	
17.20	 Myliu	 kiną.	 18.20,	 22.45	 Polonija	 užsie-
nyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55	 II	 pasaulinio	
karo	 enciklopedija.	 19.25	 Rytų	 studija.	 20.25	
„Cafe	 Historia“.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Ži-
nios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50	 „Aš	 jums	
parodysiu!“	 23.00	 Lenkijos	 reporteris.	 23.40	
T.Lisas	gyvai.	Pokalbių	šou.	0.45	„Karo	portretai:	
Helvigas“.	 1.15	 „Naszaarmia.pl“.	 1.45	 Regionų	
dienoraštis.		
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Rosamunde	Pilcher.	

Romantinė	drama	
„Kai	plyšta	širdis“.

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	TV	serialas	„Svotai“.
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Mano	virtuvė	geriau-
sia	(1).

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Striksės“	(N-7).
17.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
19.30	 TV	serialas	„Policijos	

akademija“	(N-7).
20.20	Patrulis	(N-7).
21.00	 „Farai“	(N-14).
21.30	Veiksmo	f.	„Pašėlę	

vyrukai	2“	(N-7).
0.30	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
1.25	 TV	serialas	

„Laukinis“	(N-7).
2.25	 Bamba	TV	(S).

7.14, 14.35	 TV	parduotuvė.
7.30	 Teritorija.
8.00	 Mūsų	miškai.
8.30	 Šiandien	kimba.
9.00	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Agnė	
Jagelavičiūtė	(N-7).

10.00	Nuoga	tiesa.	„Kas	
apgins	samdomą	
darbą	Lietuvoje?“	

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

pasaulio	gyvūnai“.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20, 1.25	Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00, 0.45	

Reporteris.	Orai.
18.45	 „Anna	German“	(N-7).
19.50	VMG	vasara.
19.55, 23.50, 2.55, 4.35	

„Pragaras	ant	ratų“.
21.00	 Nuoga	tiesa.	„Karjera	

Lietuvoje	tik	per	gimi-
nes	ir	lovą?“	(N-7).

22.45	Susipažink	su	„Mis	
Lietuva	2014“.	
Speciali	laida.

22.50	Pasaulis	X	(N-7).
1.55, 3.35, 6.30	

„Mikropasauliai“	(N-7).
2.25, 4.05, 6.00	Reporteris.
5.15	 „Kelionė	į	Rio	5.	San	

Paulas“.

8.00	 Programos	pradžia.
8.00	 Brolių	Grimų	pasa-

kos.	14	s.	„Brėmeno	
muzikantai“.

9.00	 Labas	rytas,		
Lietuva.

11.30	Žinios.	Ukraina		
(rusų	k.).

11.45	Kine	kaip	kine.
12.10	Muzikinis	f.	„Velnio	

nuotaka“.
13.30	Būtovės	slėpiniai.	

Daugiataučiai	
Kėdainiai.

14.20	Šventadienio	mintys.
14.45	Septynios	Kauno	

dienos.
15.15	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
18.15	 „Neskubėk	gyventi“.
18.40	Kultūrų	kryžkelė.	

Vilniaus	sąsiuvinis.
18.55	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
19.15	Legendos.
20.00	Vargonuoja	

Leopoldas	Digrys.
21.00	Vaclovas	Blėdis.
22.20	 „Da	Vinčio	demonai“	

(N-14).
24.00	Panorama.	Verslas.	

Kultūra.	Dėmesio	
centre.	Sportas.	Orai.

0.45	 Teatras.

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.55	 „Komisaras	

Aleksas“	(N-7).
7.45, 15.30	 „Dviese	

geriau“.
8.10	 „Galingasis	šuo	

Kriptas“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Superdidvyrių	

komanda“.
9.25	 „Teisingumo	lyga“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Arti	namų“	(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
17.10	Keksiukų	karai.
18.05	 „Atpildas“.
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	Nuotykių	komedija	

„Neperšaunamas“	
(N-14).

22.35	 „Klientų	sąrašas“		
(N-7).

23.30	 „Dūmas“	(N-14).
0.25	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 „Beverli		

Hilsas	90210“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“		
(N-7).

12.00	 „Elementaru“		
(N-7).

13.30	 „Paskutinis		
iš	vyrų“	(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Vampyrų		
žudikė“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

19.00	 „CSI		
Majamis“		
(N-7).

20.00	 „Paskutinis		
iš	vyrų“	(N-7).

21.00	 „Vikingai“		
(N-14).

22.00	 „Amerikietiška		
siaubo		
istorija“	(N-7).

23.00	Siaubo	f.		
Nakvynės		
namai“	(S).

0.55	 „CSI		
Majamis“		
(N-7).

9.00	 Klaipėdos		
savaitė.

9.30	 „Trauma“	(N-7).
10.30	Mados		

legendos.
11.00	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
12.00	 „Alionuškos	ir	

Jeriomos		
nuotykiai“.

13.50	Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.20	 „Rolling	Stones:	
Roko	amžius“.

15.20	 „Tai	bent	mamytė!“	
(N-7).

17.00	Rekordininkai.
17.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

18.00	 „Įkalčiai“	(N-7).
19.00	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Žymiausios		

pasaulio	vietos.
20.50	 „Keturios		

paskutinės	dainos“	
(N-7).

22.50	Balticum		
TV	žinios.

23.05	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

0.05	 „Trauma“	(N-7).

 18.15 	 „Neskubėk	
	 gyventi“

 18.45 	 „Anna	German“ 21.00 	 „Farai“  20.50 	 „Keturios	
	 paskutinės	dainos“

 13.30 	 „Paskutinis	
	 iš	vyrų“

 22.35 	 „Klientų	sąrašas“

TV PROGRAMArugsėjo 8 d.

Diva Universal Tv
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeimininkės“.	
6.40,	11.40,	8.20,	16.40	„Išskirtiniai“.	7.05	„Mados	
kontrolė“.	 7.30,	 10.50	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 9.10,	
13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	10.00,	17.30	„Nėščia	
su	aukštakulniais“.	14.10,	0.10	„Seserys	Kardašian	
Niujorke“.	 15.00,	 19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	
15.50,	20.50,	1.00	„Marija	Menunos“.	17.05	„Įžy-
mybių	spintos	paslaptys“.	20.00	„Kardašianų	šei-
mos	aukštuomenės	gyvenimas“.	21.40	„Vakarėliai	
aplink	pasaulį“.	22.05	„Gyvenimas	kaip	šou“.	

Tv1000
10.10	„Seni	liūtai“.	12.05	„Supermenas.	sugrį-
žimas“.	14.45	„Prestižas“.	17.05	„Ateini	čia	arba	
gausi	 į	 dūdą!“	 19.00	 „Atviras	 langas“.	 20.50	
„Širdžių	ėdikas“.	22.50	„Karaliaus	kalba“.	

Travel
8.30,	 13.30	 Naujo	 būsto	 paieška.	 10.00,	 24.00	
Paminklų	paslaptys.	11.00,	17.00	Oro	uostas	24/7:	
Majamis.	 12.00	 Didysis	 Kanjonas.	 12.30,	 18.00	
Kovos	dėl	bagažo.	15.00	Įspūdingiausios	pasaulio	
kelionės	motociklu.	16.00	 Įspūdingiausi	nameliai	
ant	 ratų.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 20.00	 Naujo	
būsto	paieška.	21.00	Išskirtinis	transportas.	22.00	
Kelionės	senoviniais	automobiliais.	

Discovery
7.00,	11.50,	6.35	Kaip	tai	pagaminta?	7.25	Auk-
cionų	 karaliai.	 7.50	 Relikvijų	 medžiotojai.	 8.15	
Išgyventi	 bet	 kokia	 kaina.	 9.10	 Išgyventi	 kartu.	
10.05	 Aukso	 karštligė.	 10.55	 Didelės	 statybos.	
12.40	Apgavikai.	 13.35	Dideli	 laivai.	 14.30	 To-
limųjų	 reisų	 vairuotojai.	 15.25	 Kieta	 puošyba.	
18.10	Likviduotojas.	18.40	Sandėlių	medžiotojai.	
19.05,	 1.55	 Relikvijų	 medžiotojai.	 19.35,	 2.25	
Karai	 dėl	 bagažo.	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 21.00	
Upių	monstrai.	22.00,	3.50	Išlikusiųjų	pėdsakais.	
23.00	Pražūtingos	salos.	24.00,	4.50	Rūstus	iš-
mėginimas.	1.00	Pasaulio	keisčiausi.	2.50	Upių	
monstrai.	3.50	Išlikusiųjų	pėdsakais.	

naTional GeoGraphic
11.00	 Aliaskos	 auksas.	Sidabro	miestas.	 12.00	
Proto	šėliojimai.	Įtikinėjimo	galia.	12.30	Patrau-
klus	 mokslas.	 13.00	 Antrasis	 pasaulinis	 karas.	
V.Čerčilio	vokiečių	armija.	14.00	Antrasis	pasau-
linis	 karas.	 Karo	 priežastys.	 15.00	 Prijaukintas	
drakonas.	16.00	Gyvūnų	pasaulio	istorija.	17.00	
Karo	ir	ginklų	istorija.	18.00	Automobilių	restau-
ratoriai.	Britų	 klasika.	 19.00	Mokslo	 šėliojimai.	
E	formulė.	20.00	Gamtos	stichijos.	Šaltis.	21.00	
Didieji	Antrojo	pasaulinio	karo	žygiai.	Skerdynės	
kalnuose.	22.00	Kosmosas:	erdvė	ir	laikas.	Mo-
lekulės.	23.00	Lėktuvų	avarijų	tyrimas.	

animal planeT
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25	Kelias	iš	prieglau-
dos.	 8.15,	 15.30	 Felinologijos	 įvadas.	 9.10,	
22.00	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 10.05	 Iškviečia-
mas	 tramdytojas.	 11.00	 Didelis	 baltas	 seriji-
nis	 žudikas.	 12.20	Gyvūnų	oro	uostas.	 12.50,	
19.15	 Akvariumų	 verslas.	 13.45,	 20.10	 Namai	
medžiuose.	 14.40	 Veterinarų	 mokykla.	 17.25	
Projektas	„Šunyčiai“.	18.20	Iškviečiamas	tram-
dytojas.	21.05	Ryklių	savaitė.	22.55	Pragariška	
katė.	23.50	Rykliai.	0.45	Po	užpuolimo.	

sporT1
11.00	 Čempionai	 LT.	 Tarptautinis	 laisvųjų	 im-
tynių	čempionatas.	12.00	Olandijos	 „Eredivisie“	
lygos	 turo	 apžvalga.	 13.00	NBA	krepšinio	 lyga.	
Bruklino	„Nets“	-	Majamio	„Heat“.	15.00	Portu-
galijos	 „Primeira“	 lyga.	 „Belenenses“	 -	 „Spor-
ting	 CP“.	 17.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„Vitesse“	 -	 „AFC	 Ajax“.	 19.00,	 21.00	 Pasaulio	
krepšinio	čempionatas	2014.	„Sportas“.	Dienos	
naujienos.	19.15	Pasaulio	galiūnų	čempionatas.	
20.00,	21.15	Europos	taurė	(Eurocup).	Klaipėdos	
„Neptūnas“	 -	 „Radnički“.	 22.00	 NBA	 krepšinio	
lyga.	Majamio	„Heat“	-	Indianos	„Pacers“.	23.00	
Pasaulio	krepšinio	čempionatas	2014.	„Sportas“.	
Dienos	 naujienos.	 23.15	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Majamio	„Heat“	-	Indianos	„Pacers“.	

viasaT sporT BalTic
8.50	„Formulė-1“.	Italijos	GP	lenktynės.	11.00	
Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	 apžvalga.	
11.30	Dviračių	sportas.	Pasaulio	čempionatas.	
13.45,	15.35	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	
17.25	Žiedinės	lenktynės.	Prancūzija.	19.25	Ledo	
ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„Lokomotiv“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 22.00	 Krepšinis.	
Pasaulio	 čempionatas.23.50	 Motosportas.	
Nascar	 400	 mylių	 lenktynių	 apžvalga.	 0.50	
Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 2.40	 Ledo	
ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„Lokomotiv“.	
5.25	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.

eUrosporT
9.30	 Motosportas.	 Savaitgalio	 apžvalga.	 9.45	
Biliardas.	 „World	Main	Tour“.	12.30	Tenisas.	
„US	 Open“.	 15.15	 Dviračių	 sportas.	 „Vuelta	
a	 Espana“	 lenktynės.	 18.45	 Futbolas.	 U19.	
Vokietija-Anglija.	Draugiškos	rungtynės.	21.00	
Sporto	 linksmybės.	 22.00	 Imtynės.	 WWE	
žurnalas.	22.30	Tenisas.	„US	Open“.
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 16.00 	 „Striksės“  22.45 	 Susipažink	su	
	 „Mis	Lietuva	2014“

 19.55 	 Septynios	Kauno	
	 dienos

23.25	 „Afrika“ 19.30 	 KK2 21.00 	 „Rezidentai“

TV8
8.05,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 9.00	 „Daktarės	
Zaicevos	 dienoraštis“.	 10.00	 Mano	 mažasis	
ponis.	 10.25	 Senoji	 animacija.	 11.00	 „Keturi	
metų	 laikai.	 Vasara“.	 12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	
namų	pokyčiai.	13.35,	19.00	„Laukinis	angelas“.	
14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	
23.35	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	22.40	„Meilė	
gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 21.00	 Ro-
mantinė	drama	„Keturi	metų	laikai.	Ruduo“.	

Info TV
9.30	 Žinios.	10.15,	13.50,	16.30	Dviračio	 šou.	
10.40	Savaitės	kriminalai.	11.05,	14.45	Yra	kaip	
yra.	12.10	Nuo...	 Iki.	13.05,	15.45	KK2.	13.50,	
21.00	Dviračio	šou.	14.15	Krepšinio	pasaulyje	
su	Vidu	Mačiuliu.	17.00,	21.30	Info	diena.	

PBK
8.30,	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	8.35	Vaikų	klu-
bas.	8.50,	9.25	„Labas	rytas“.	11.35	Gyventi	svei-
kai.	12.40	Kontrolinis	pirkimas.	13.10	„Laikas	pa-
rodys“.	14.20	„Laba	diena!“	14.55	„Santuoka	pagal	
testamentą.	Šokiai	ant	anglių“.	15.55	J.Menšovos	
laida.	 16.55	 Mados	 nuosprendis.	 17.55	 Susituo-
kime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	 20.50	
Lietuvos	„Laikas“.	21.25	„Geros	rankos“.	

REn
7.00	 Animacinis	 f.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 7.50	
Kviestinė	 vakarienė.	 8.45	 Informacinė	 progra-
ma	 112.	 9.15	 Informacinis	 šou.	 9.45	 Žiūrėti	
visiems!	 10.35	 Slaptos	 teritorijos.	 11.30	 „Tar-
dytojai“.	12.25	„Kariai“.	14.10	Informacinė	pro-
grama	112.	14.40	Žiūrėti	visiems!	15.20	Nuteisk	
mane.	16.20	Šeimos	dramos.	17.15	Nemeluok	
man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	
20.20	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	 Mano	 tiesa.	
23.10	Informacinis	šou.	23.40	„Kariai“.	

TV PolonIa
8.25	 „Nenuorama	 Rozalytė“.	 9.00	 Klausimai	
per	pusryčius.	12.00	Lenkijos	 reporteris.	12.30,	
18.20	Polonija	užsienyje.	12.40,	17.55,	2.15	„Dvi	
medalio	pusės“.	13.00,	19.55	„Sultinio	kubelis“.	
13.25,	 18.50,	 21.40	 Galvosūkis.	 13.35	 Žinios.	
13.50	„Londoniečiai“.	14.50	„Išsaugotas	pasau-
lis“.	 15.30	 T.Lisas	 gyvai.	 16.35	 „Zlotopolskiai“.	
17.05	Kultūros	savaitraštis.	18.30	TV	ekspresas.	
18.55	 II	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija.	 19.25	
„Karo	portretai:	Helvigas“.	20.25	„Kogel	mogel“	-	
po	ketvirčio	amžiaus.	20.45	Labanaktukas.	21.00	
Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50	 „Tėvas	
Mateušas“.	22.45	Polonija	užsienyje.	23.00	Alio,	
Polonia.	23.45	Pramoginė	laida.	0.40	„Išlikusios	
juostos“.	1.10	Made	in	Poland.

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeiminin-
kės“.	 6.40,	 14.10	 „Seserys	Kardašian	Niujorke“.	
7.30,	10.50	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	15.50,	21.15	
„Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	
9.10,	 13.20,	 18.20	 „Liežuvautoja“.	 10.00,	 17.30	
„Nėščia	su	aukštakulniais“.	11.40	„Tikroji	Holivu-
do	istorija“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	
16.40	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	20.00	„Paklaus-
kite	 Krislės“.	 20.25,	 22.55	 „Nuotykiai	 rojuje“.	
22.05	„Mados	kontrolė“.	23.45	„Išskirtiniai“.	

TV1000
11.20	Šokis	hiphopo	ritmu	3“.	13.20	„Minės	pir-
masis	kartas“.	15.00	„Tiesa	apie	Čarlį“.	16.55	„Ka-
raliaus	kalba“.	19.00	„Puikus	planas“.	21.00	„Tėve	
mūsų,	kuris	esi	medyje“.	22.50	„Medžioklė“.	

TRaVEl
8.30,	 13.30	 Naujo	 būsto	 paieška.	 10.00,	 24.00	
Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	 17.00	 Oro	 uostas	
24/7:	Majamis.	12.00	Aliaska.	12.30,	18.00,	21.00	
Kovos	dėl	bagažo.	15.00	Įspūdingiausios	pasau-
lio	kelionės	motociklu.	16.00	Ekstremalusis	auto-
mobilio	statymas.	19.00,	22.00	Amerikos	maistas.	
20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 23.00	 Prabangūs	
nameliai	ant	ratų.	1.00	Naktinė	programa.	

DIscoVERy
7.00,	 11.50,	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Auk-
cionų	karaliai.	7.50	Relikvijų	medžiotojai.	8.15	
Išgyventi	bet	kokia	kaina.	9.10	 Išgyventi	kartu.	
10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	statybos.	
12.40	 Apgavikai.	 13.35	 Dideli	 lėktuvai.	 14.30	
Ledynų	auksas.	15.25	Upių	monstrai.	18.10	Li-
kviduotojas.	18.40	Sandėlių	medžiotojai.	19.05,	
1.55	Relikvijų	medžiotojai.	19.35,	2.25	Karai	dėl	
bagažo.	 21.00,	 2.50	 Degtindariai.	 22.00,	 3.50	
Nafta	namo	kieme.	23.00	Plieniniai	 raumenys.	
24.00,	 4.50	 Ginkluoti	 vyrukai.	 1.00	 Samdiniai.	
5.45	Dideli	lėktuvai.	6.35	Kaip	tai	pagaminta?	

naTIonal GEoGRaPhIc
10.00	Tankų	gamyklos.	11.00	Aliaskos	auksas.	
12.00	Proto	šėliojimai.	12.30	Patrauklus	moks-
las.	 13.00	 Gamtos	 stichijos.	 Šaltis.	 14.00	 Di-
dieji	Antrojo	pasaulinio	karo	žygiai.	Skerdynės	
kalnuose.	15.00	Upių	pabaisos.	16.00	Gyvūnų	
pasaulio	istorija.	17.00	Generolų	mūšiai.	Afrika.	
18.00	 Automobilių	 restauratoriai.	 Puošmenos.	
19.00	Nenugalimųjų	dvikova.	Gręžtuvas	ir	ypa-
tingas	metalas.	20.00	Mokslo	šėliojimai.	21.00	
Nenugalimųjų	dvikova.	Ekskavatorius	ir	seifas.	
22.00	Mokslo	šėliojimai.	23.00	Kalintys	užsie-
nyje.	 Iš	 Holivudo	 į	 pragarą.	 24.00	 Patrauklus	
mokslas.	1.00	Nakties	programa.	

7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“.
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Visada	sakyk	visada“.
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.00	 „Šeimos	reikalai“.
12.30	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.00	 „Bailus	voveriukas“.
13.30	Animacinis	f.	„Gufis	

ir	jo	sūnus	Maksas“.
14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.00	 „Aistros	spalvos“.
16.00	 „Nemylima“	(N-7).
17.00	Kvieskite	daktarą!	
17.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	
19.30	Prieš	srovę	(N-7).
20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
21.50, 23.50	 Pasaulio	

krepšinio	čempiona-
to	apžvalga	2014.	

22.00	 Pasaulio	vyrų	krep-
šinio	čempionatas.	
Ketvirtfinalio	rungtynės.	

22.50	Rungtynių	pertrau-
koje	-	Pasaulio	krep-
šinio	čempionato	
apžvalga.

24.00	Pasaulio	vyrų	krep-
šinio	čempionatas.	
Ketvirtfinalio	rungty-
nės.	Vaizdo	įrašas.

1.40	 TV	serialas	„Choras“.

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“.
8.50	 Nuotykių	f.	„10	000	

metų	prieš	Kristų“.
10.50	Veiksmo	ir	nuo-

tykių	komedija	
„Beprotiškiausios	
melodijos.	Nuotykiai

12.30	 „Tomas	ir	Džeris“.
12.55	Soriukas	(N-7).
13.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.50	 „Ogis	ir	tarakonai“.
14.00	 „Kung	Fu	Panda“.
14.30	 „Be	kaltės	kalta“.
16.30	 Labas	vakaras,	Lietuva.
17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	KK2	(N-7).
20.20	Dokumentinis	f.	

„Slaptieji	Putino	
turtai“.

21.30	Žinios.	Verslas.	
Sportas.	Orai.

22.10	Romantinė	komedija	
„Muzika	ir	žodžiai“.

0.15	 TV	serialas	
„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(1)	(N-7).

1.10	 TV	serialas	„Klientų	
sąrašas“	(N-7).

2.05	 TV	serialas	„Įvykis“.

6.00	 LRhimnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Dokumentinis	f.	

„Apokalipsė.	Hitleris“	
(subtitruota).

12.00	Nacionalinė	paieškų	
tarnyba.

13.00	 „Magiški	fėjų	
Vinksių	nuotykiai	5“.

13.30	 „Aivenhas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.15	 „Komisaras	Reksas“.
17.15	TV	serialas	„Puaro“.
18.15	Šiandien.
18.50	Emigrantai.
19.55	TV	serialas	„Meilė	

kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.	

Sportas.	Orai.
21.15	Specialus	tyrimas.
21.50	Loterija	„Perlas“.
21.55	Lietuva	gali.
22.30	Durys	atsidaro.
23.00	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.25	Pasaulio	dokumenti-
ka.	„Afrika“		
(subtitruota).

0.35	 TV	serialas	„Šnipai“.
1.40	 TV	serialas	„Senis“.

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

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Amerikietiškos	imty-

nės	(N-7).
11.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Striksės“	(N-7).
17.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
19.30	 „Policijos	akademi-

ja“	(N-7).
20.20	Patrulis	(N-7).
21.00	 „Farai“	(N-14).
21.30	Komedija	„Iš	kokios	

tu	planetos?“	(N-14).
23.35	TV	serialas	

„Vampyro		
dienoraščiai“	(N-14).

0.30	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

1.25	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.25	 Bamba	TV	(S).

7.00	 Programa.
7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
7.55, 11.55	 Susipažink	su	

„Mis	Lietuva	2014“.	
8.00	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	24/7.
13.00	Viskas	bus	gerai!	
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinių	kačių	nuo-

tykiai“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Anna	German“	(N-7).
19.50	 „Pragaras	ant	ratų“.
20.55	VMG	vasara.
21.00	Patriotai	(N-7).
22.00, 0.45	 Reporteris.	
22.45	Susipažink	su	„Mis	

Lietuva	2014“.	
22.50	Nuoga	tiesa.	„Karjera	

Lietuvoje	tik	per	
gimines	ir	lovą?“

23.50, 2.55, 4.35	 „Pragaras	
ant	ratų“	(N-7).

1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.35, 6.30	

„Mikropasauliai“.
2.25, 4.05, 6.00	Reporteris.
5.15	 „Kelionė	į	Rio	6.	Rio“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Dž.Verdžio	opera	

„Rigoletas“.	Lietuvos	
operos	ir	baleto		
teatro	spektaklis.	

13.55	Būtovės	slėpiniai.	
Kėdainių	sutartis.	
Rež.	A.Galinis.

14.45	 Fotografijos	istorija	
arba	Istorija	fotogra-
fijoje.	3	d.	Tarpukario	
fotografija.

15.15	Teatras.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
18.15	 „Neskubėk	gyventi“.
18.40	Kultūrų	kryžkelė.	

Trembita.
18.55	Žinios.	Ukraina.
19.10	 „Prokurorai“.
19.55	Septynios	Kauno	

dienos.
20.25	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
21.10	Pasaulio	dokumenti-

ka.	„Į	gamtą“.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	Estrados	
muzikos	vakaras.

24.00	Panorama.
0.45	 Koncertas.	

Dainuojam	Paulių	
Širvį.	2007	m.
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 18.00 	 „Rolling	Stones:	
	 Roko	amžius“

 9.30 	 Tavo	augintinis 13.35 	 „Pavogtas	
	 gyvenimas“

AnimAl plAnet
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25,	 15.30	 Felinologijos	
įvadas.	 9.10	 Projektas	 „Šunyčiai“.	 10.05	 Iškvie-
čiamas	 tramdytojas.	 11.00,	 21.05	 Rykliai.	 12.20	
Gyvūnų	 oro	 uostas.	 12.50,	 19.15	 Kačiukai	 ir	
šunyčiai.	13.45,	20.10	Pragariška	katė.	14.40	Ve-
terinarų	mokykla.	17.25	Nepaprasti	gyvūnai.	18.20	
Iškviečiamas	tramdytojas.	22.00Veterinaras.	22.55	
Ginant	laukinę	gamtą.	23.50	Nasrai	ore.	

Sport1
9.45	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„PSV	Eindhoven“	
-	„Feyenoord“.	11.30	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	
apžvalga.	 12.00	 Pasaulio	 krepšinio	 čempionatas	
2014.	 „Sportas“.	 Dienos	 naujienos.	 12.15	 Portu-
galijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	apžvalga.	13.00	Ru-
sijos	„Premier	League“.	15.00	NBA	krepšinio	lyga.	
Hjustono	„Rockets“	-	San	Antonio	„Spurs“.	17.00	
Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „Belenenses“	 -	 „SL	
Benfica“.	 19.00	 Pasaulio	 krepšinio	 čempionatas	
2014.	„Sportas“.	Dienos	naujienos.	19.15	Olandi-
jos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	apžvalga.	20.00,	21.15	
Europos	 taurė	 (Eurocup).	St.Peterburgo	„Spartak“	
-	Klaipėdos	„Neptūnas“.	21.00	Pasaulio	krepšinio	
čempionatas	 2014.	 „Sportas“.	 Dienos	 naujienos.	
22.00	NBA	krepšinio	lyga.	Indianos	„Pacers“	-	Ma-
jamio	„Heat“.	23.00	Pasaulio	krepšinio	čempiona-
tas	2014.	„Sportas“.	Dienos	naujienos.	

ViASAt Sport BAltic
11.05	 Motosportas.	 Nascar	 400	 mylių	 lenkty-
nių	 apžvalga.	 12.05,	 20.05	 Krepšinis.	 Pasaulio	
čempionatas.	 13.55	 Žiedinės	 lenktynės.	 Prancū-
zija.	 15.55	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	
-	 „Lokomotiv“.	 17.55	 Krepšinis.	 Pasaulio	
čempionato	 ketvirtfinalis.	 Tiesioginė	 transliacija.	
21.55	Krepšinis.	Pasaulio	čempionato	ketvirtfinalis.	
Tiesioginė	 transliacija.	 24.00	 Futbol	 Mundial	
žurnalas.	 0.30	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionato	
ketvirtfinalis.	 2.20	 Motosportas.	 Nascar	 400	
mylių	 lenktynių	apžvalga.	3.20	Dviračių	 sportas.	
Pasaulio	 čempionatas.	 4.15	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	 lygos	apžvalga.	5.25,	7.15	Krepšinis.	
Pasaulio	čempionato	ketvirtfinalis.	

euroSport
9.30,	14.30	Biliardas.	„World	Main	Tour“.	12.30	
Jojimo	žurnalas.	12.45	Motosportas.	Savaitgalio	
apžvalga.	 13.00,	 18.00,	 22.00	 Tenisas.	 „US	
Open“.	 17.30	 Tenisas.	 Ronnie	 O’Sullivan	 šou.	
18.45	Europos	U21	futbolo	čempionato	atranka.	
Vokietija-Rumunija.	21.00	Motociklai.	Švedijos	
komandų	 lyga.	 23.45	 Teniso	 šou	 su	 Mats	
Wilander.	 0.15,	 2.20	 Motosportas.	 Apžvalga.	
0.20	 Motosportas.	 „Blancpain	 Sprint	 Series“.	
1.20	 Motosportas.	 „Porsche“	 supertaurė.	 1.50	
Motokrosas.	FIM	pasaulio	čempionatas.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.55	 „Komisaras	

Aleksas“	(N-7).
7.45, 15.30	 „Dviese	

geriau“.
8.10	 „Galingasis	šuo	

Kriptas“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Superdidvyrių	

komanda“.
9.25	 „Teisingumo	lyga“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Arti	namų“	(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
17.10	Keksiukų	karai.
18.05	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	Mistikos	trileris	

„Tiesa	apie	Čarlį“	
(N-7).

22.55	 „Klientų		
sąrašas“	(N-7).

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

tvarka.	Specialiųjų	
tyrimų	skyrius“	
(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo		

augintinis.
10.00	 „Beverli		

Hilsas	90210“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“		
(N-7).

12.00	 „Elementaru“		
(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.30	 „Paskutinis		
iš	vyrų“	(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Vampyrų		
žudikė“	(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

18.00	 „Elementaru“		
(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

20.00	 „Paskutinis		
iš	vyrų“	(N-7).

21.00	 „Vikingai“		
(N-14).

22.00	Veiksmo		
trileris		
„Maksas	Peinas“	
(N-14).

0.10	 Trileris		
„Spąstuose“		
(N-14).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

9.45	 „Įkalčiai“	(N-7).
10.45	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
11.45	 „Protėvių		

šauksmas“.
12.45	Mados	legendos.
13.15	Misijos		

Baltijos	jūros	
regione.

13.45	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

14.45	 „Trauma“	(N-7).
15.45	 „Lova	ir		

pusryčiai“.
17.30	Geros	savijautos	

gidas“.
18.00	 „Rolling	Stones:	

Roko	amžius“.
19.00	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Reidas.
20.50	 „Objektas	11“		

(N-7).
21.50	Balticum		

TV	žinios.
22.05	 „Prieblanda:	

gyvenimas		
po	mirties“		
(N-14).

0.05	 Rekordininkai.

„Keturi metŲ lAiKAi. ruDuo“
Romantinė dRama. Vokietija. 2008.
Režisierius Ž.Fosteris.
Vaidina S.Berger, T.Kontis, Dž.Refufi.

Džulija Komb bando susidraugauti su metų metus nematyta vaikaite 
Ebe. Į rudenėjančias Kornvalio apylinkes sugrįžusią Džuliją apima šilti 
jausmai savo buvusio vyro broliui Čarlzui. Dėl to ypač įsiutęs Stivenas 
bando išvaryti Džuliją iš savo namų. Be to, pasigirsta kalbų, kad jos du-
kra Šarlotė gali būti gyva.

tV8
21.00

rekomenduoja

„KoBrA 11“
SeRialaS. Vokietija. 2003.
Režisieriai A.Zandas, H.Dicas, 
R.Lejeris.
Vaidina E.Atalajus, T.Bekas, Š.Švab.

Daug veiksmo, dar daugiau auto-
mobilių, gaudynių ir susišaudymų, 
milžiniškų autokatasrofų, ir, žinoma, 
gražių aktorių. Pagrindiniams veikė-
jams padeda beveik šimtas pagal-
binio personalo darbuotojų. 

„muziKA ir žoDžiAi“
Romantinė komedija. JAV. 2007.
Režisierius M.Lorencas.
Vaidina H.Grantas, D.Berimor, 
S.Porteris.

Žlugusi 80-ųjų popžvaigždė Alek-
sas gauna šansą sugrįžti į didžiąją 
sceną, tačiau jis metų metus nėra 
sukūręs melodijos, o hitas privalo 
atsirasti per keletą dienų. Staiga 
besikamuojantį muzikantą sužavi 
mergina Sofi.

„mAKSAS peinAS“
VeikSmo tRileRiS. Kanada, JAV. 
2008.
Režisierius Dž.Muras.
Vaidina M.Volbergas, M.Kunis, 
O.Kurilenko.

Maksas Peinas - jaunas policinin-
kas, kurio gyvenimą aukštyn kojo-
mis apvertė jo artimiausių žmonių 
nužudymas. Apsėstas aklo keršto, 
Maksas seka žudikų pėdsakais.

tV6
17.00

tV6
22.00

lnK
22.10
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Kempiniukas“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“	.
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Visada	sakyk		

visada“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.00	 „Šeimos	reikalai“.
12.30	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.00	 „Bailus	voveriukas“.
13.30	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.00	 „Aistros	spalvos“.
16.00	 „Nemylima“	(N-7).
17.00	Kvieskite	daktarą!	
17.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	 „Inspektorius	

Mažylis“	(N-7).
20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
21.55	Vikingų	loto.
22.00	Kriminalinė	drama	

„Elementaru“	(1)	(N-7).
23.00	Pasaulio	vyrų	krep-

šinio	čempionatas.	
Ketvirtfinalio	rungtynės.	
Tiesioginė	transliacija.

0.50	 Pasaulio	vyrų	krep-
šinio	čempionatas.	
Ketvirtfinalio	rungty-
nės.	Vaizdo	įrašas.

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“	(N-7).
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“.
8.50	 24	valandos	(N-7).
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.55	Nuo...Iki.
12.55	Soriukas	(N-7).
13.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.50	 „Ogis	ir	tarakonai“.
14.00	 „Kung	Fu	Panda“.
14.30	 „Be	kaltės	kalta“		

(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	 „Gyvenimo	receptai“	

(1)	(N-7).
21.30	Žinios.
22.10	Veiksmo	trileris	

„Didysis	sprogimas“	
(N-14).

0.15	 „Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

1.10	 „Persekiotojai“		
(1)	(N-7).

2.05	 TV	serialas	„Įvykis“	
(N-7).

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

(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Emigrantai.
11.55	Specialus	tyrimas.
12.35	Lašas	po	lašo.
12.45	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
13.00	 „Magiški	fėjų	Vinksių	

nuotykiai	5“.
13.30	 „Mažasis	princas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,		

Lietuva.
15.45	Žinios.
16.15	 „Komisaras	Reksas“	

(N-7).
17.15	 „Puaro“	(N-7).
18.15	Šiandien.
18.50	Gyvenimas.
19.55	 „Meilė	kaip	mėnu-

lis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Verslas.	

Kultūra.
21.00	Dėmesio	centre.	

Sportas.	Orai.
21.15	Auksinis	protas.
21.50	Loterija	„Perlas“.
21.55	Auksinis	protas.
23.00	Vakaro	žinios.
23.25	Dokumentinis	f.“	

Į	gamtą“.
0.35	 „Šnipai“	(N-7).
1.40	 „Senis“	(N-7).

 21.15 	 Auksinis	protas 23.00 	 Pasaulio	vyrų	krep-
	 	 šinio	čempionatas

 20.25 	 „Gyvenimo	
	 	 receptai“

Trečiadienis

„JŪRŲ PĖSTININKAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius Dž.Bonitas.
Vaidina Dž.Kena, K.Karlson, A.Bjanka.

Iš Irako grįžusio jūrų pėstininko laukia nemaloni staigmena - brangak-
menių vagys pagrobė jo žmoną. Bebaimis karys leidžiasi į sunkią ir daug 
jėgų pareikalausiančią gelbėjimo misiją.

rekomenduoja

TV6
22.00

„KETURI METŲ LAIKAI. 
ŽIEMA“
Drama. Vokietija. 2009.
Režisierius Ž.Fosteris.
Vaidina S.Berger, T.Kontis,
N.Viorneris.

Žiemos ramybėje romantiškai ru-
tuliosis rudenį užsimezgę Džuli-
jos santykiai su Čarlzu. Žinia, kad 
Džulijos dukra ne nuskendo, kaip 
manyta, o yra gyva ir sveika, atneš 
dar daugiau nusiraminimo į Kom-
bų namus. Tačiau netrukus žinia, 
kad atsirado dar viena paveldėtoja, 
įžiebs naujus kivirčus dėl turtų.

„ELEMENTARU“
kriminalinė Drama. JAV. 2013.
Režisierius R.Dohertis.
Vaidina Dž.L.Mileris, L.Liu,
A.Kvinas.

Niujorke jau apsipratęs Šerlokas 
Holmsas priverstas grįžti į gimtąjį 
Londoną, kad padėtų savo senam 
kolegai ir buvusiam partneriui Les-
tradui. Po darbų Holmsas aprodys 
Vatsonui savo buvusį gyvenimą - nu-
siveš į savo buvusį butą. O čia sutiks 
savo brolį Maikroftą. Džoana labai nu-
stebs išvydusi Šerloko giminaitį, apie 
kurį nebuvo nieko girdėjusi.

„KAPITONAS GRIAUSTINIS“
nuotykių filmas. Ispanija. 2011.
Režisierius A.Ernandesas.
Vaidina N.Jarovenko, S.Peris-
Menčeta, A.Ečeandija.

Gūdžiais riterių laikais prie Vidur-
žemio jūros siaučia pavojai ir skur-
das. Kapitonas Griaustinis gauna 
užduotį grąžinti Šventąjį Gralį į 
Ispaniją. Narsuolis riteris kartu su 
draugais Krispinu ir vikingų prin-
cese Sigrida leidžiasi į pavojingą 
žygį...

TV8
21.00

TV3
22.00

TV6
0.55

TV8
8.05,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	9.00	Dvi	su	puse	
virėjos.	 10.00	 Mano	 mažasis	 ponis.	 10.25	 Senoji	
animacija.	 11.00	 „Keturi	 metų	 laikai.	 Ruduo“	 (N-7).	
12.40,	16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35,	19.00	
„Laukinis	angelas“	(N-7).	14.30,	20.35	„Moterys	me-
luoja	geriau“	(N-7).	17.00,	23.35	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	
18.00,	22.40	 „Meilė	gyventi“	 (N-7).	20.00	Labanakt,	
vaikučiai.	21.00	„Keturi	metų	laikai.	Žiema“	(N-7).	

INfO TV
5.30, 17.00,	21.30	Info	diena.	9.30	Žinios.	10.15,	
13.50,	 16.30,	 21.00	 Dviračio	 šou.	 10.40	 Pasi-
vaikščiojimai	 su	 Vygaudu	 Ušacku.	 VDU	 karta.	
11.05,	14.45	Yra	kaip	yra	(N-7).	12.10	Pagalbos	
skambutis	(N-7).	13.05,	15.45	KK2	(N-7).	14.15	
Šefas	rekomenduoja.

PBK
7.50, 20.55, 23.25	 Lietuvos	 „Laikas“.	8.30,	11.00,	
14.00	 Naujienos.	 8.50,	 9.25	 „Labas	 rytas“.	 11.35	
Gyventi	 sveikai.	 12.40	 Kontrolinis	 pirkimas.	 13.10	
„Laikas	parodys“.	14.20	„Laba	diena!“	14.55	„San-
tuoka	 pagal	 testamentą.	 Šokiai	 ant	 anglių“.	 15.55	
J.Menšovos	laida.	16.50,	3.45	Mados	nuosprendis.	
17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	
21.15	„Geros	rankos“.	23.40	Vakarinis	Urgantas.	

REN
7.30	 Žiūrėti	 visiems!	 7.55	 Kviestinė	 vakarienė.	
8.50	Informacinė	programa	112.	9.20	Informacinis	
šou.	 9.50	 Mano	 tiesa.	 11.30	 „Tardytojai“.	 12.30	
„Kariai“.	14.15	 Informacinė	programa	112.	14.45	
Žiūrėti	visiems!	15.25	Nuteisk	mane.	16.20	Šeimos	
dramos.	17.20	Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	
19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	vakarienė.	
21.25	 „Tėtis	 pataikė“.	 22.25	 Suklydimų	 teritorija.	
0.15	Informacinis	šou.	0.45	„Kariai“.	

TV POLONIA
7.05	Pasaulis	sukasi.	8.05	„Ex	Libris“.	8.20	„Statau	
už	Toliką	Bananą“.	9.00	Klausimai	per	pusryčius.	
12.00	 Alio,	 Polonia.	 12.40,	 17.55	 „Dvi	 medalio	
pusės“.	13.00,	19.55,	2.15,	5.20	„Sultinio	kubelis“.	
13.25,	18.50,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	
Žinios.	 13.50	 „Aš	 jums	 parodysiu!“.	 14.45	 Ge-
riausia	Lenkijoje.	15.20	„Gyvenimo	menas“.	15.40	
Bendrosios	žemės	ūkio	politikos	10-metis	Lenki-
joje.	15.55	„Išlikusios	juostos“.	16.30	„Notacijos.	
Alicija	Majevska.	Kas	skamba	mano	sieloje“.	16.45	
„Zlotopolskiai“.	17.10	WOK	-	viskas	apie	kultūrą.	
18.20,	 22.45,	 5.10	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	
ekspresas.	18.55	II	pasaulinio	karo	enciklopedija.	
19.25	 Ekologijos	 laida.	 20.25,	 6.45	 „Vilnoteka“.	
Laida	iš	Lietuvos.	20.45	Labanaktukas.	21.00,	3.45	
Žinios.	21.50	„Orai	penktadieniui“.		
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7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane		
(N-7).

10.00	 „Policijos		
akademija“	(N-7).

11.00	 „Laukinis“	(N-7).
12.00	 „Svotai“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.00	Mano	virtuvė		

geriausia.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Striksės“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė	Džonson“	

(N-7).
19.30	 „Policijos		

akademija“	(N-7).
20.20	Patrulis	(N-7).
21.00	 „Farai“	(N-14).
21.30	Trileris	„Rizikos	riba“	

(N-14).
23.40	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

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

1.30	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.30	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
7.55, 11.55	 Susipažink	su	

„Mis	Lietuva	2014“.	
Speciali	laida.

8.00	 „Čiapajevas.	Aistra	
gyventi“	(N-7).

10.10	 „Komisaras	Megrė“	
(N-7).

11.15	Reporteris.
12.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Agnė	
Jagelavičiūtė	(N-7).

13.00	Gyvenu	čia.
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	
16.20	 „Laukinių	kačių		

nuotykiai“.
17.20, 1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00, 0.45	Reporteris.	
18.45	Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

18.50	 „Anna	German“	(N-7).
19.55, 23.50, 2,55, 4.35	

„Pragaras	ant	ratų“	.
20.55	VMG	vasara.
21.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Algirdas	
Kaušpėdas	(N-7).

22.45	Susipažink	su	„Mis	Lietu-
va	2014“.	Speciali	laida.

22.50	Patriotai	(N-7).

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

(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Mūsų	dienos	-		

kaip	šventė.
13.40	 „Monika	Bičiūnienė.	

Tapyba	-	man	visas	
gyvenimas“.

14.15	Vargonuoja	
Leopoldas	Digrys.

15.15	Legendos.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30 Laba	diena,	Lietuva.
18.15	Neskubėk	gyventi.
18.40	Vilniaus	albumas	

(lenkų	k.).
18.55	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
19.10	Pažaislio	kamaldulių	

vienuolynas	ir	bažny-
čia.	„Senieji	Lietuvos	
vienuolynai“.

19.45 	„Jono	Griciaus	
monologai“.

20.30	Koncertas.	Mocarto	
kodas.	Meilė?

21.10	Kultūros	savanoriai.
21.40	 ...formatas.	Poetas	

Valdas	Daškevičius.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Koncertuoja	„Bester	

Quartet“.
24.00	Panorama.
0.45	 „Prokurorai“.

6.50, 15.55	 	
„Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

7.45, 15.30	 	
„Dviese	geriau“.

8.10	 „Galingasis		
šuo	Kriptas“.

8.35	 „Nenugalimieji.	
Kovos	tęsiasi“.

9.00	 „Superdidvyrių	
komanda“.

9.25	 „Teisingumo	lyga“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 	

Linksmieji		
žvėreliai.

10.45, 20.05	 	
„Karadajus“	(N-7).

11.40	 „Arti	namų“	(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
17.10	Keksiukų	karai.
18.05	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	Trileris	

„Persekiotojas“		
(N-14).

22.35	 „Klientų	sąrašas“		
(N-7).

23.30	 „Dūmas“	(N-14).
0.25	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas		
(N-7).

10.00	 „Gelbėtojai	
Havajuose“	
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00, 18.00	 	
„Elementaru“		
(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 	
„Paskutinis		
iš	vyrų“	(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Vampyrų	žudikė“	
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

21.00	 „Vikingai“		
(N-14).

22.00	Veiksmo	f.	
“Jūrų	pėstininkas“	
(N-14).

23.55	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.55	 Nuotykių	f.	
„Kapitonas	
Griaustinis“		
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Reidas.
9.45	 „Rolling	Stones:	

Roko	amžius“.
10.45	 „Fortjė		

faktorius“		
(N-7).

11.45	 „Trauma“		
(N-7).

12.45	 „Legendinis	
kovotojas“.

14.40	Geros	savijautos	
gidas.

15.10	Žymiausios		
pasaulio	vietos.

15.40	 „Tiesiog		
draugai“.

17.30	Mados	l	
egendos.

18.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

19.00	 „Fortjė		
faktorius“		
(N-7).

20.00	Balticum	TV		
žinios.

20.20	Rekordininkai.
20.50	 „Detektyvas	Džo“		

(N-7).
21.50	Balticum	TV		

žinios.
22.05	 „Interviu		

su	žudiku“	
	(N-14).

23.50	 „Įkalčiai“		
(N-7).

 16.30 	 Laba	diena,	
	 	 Lietuva

 21.00 	 Kitoks	pokalbis 17.00 	 „Muchtaro	
	 	 sugrįžimas“	

 12.45 	 „Legendinis
	 	 kovotojas“

 13.00 	 „Simpsonai“ 12.40 	 „Apgavystės“

TV PROGRAMArugsėjo 10 d. 

Diva Universal Tv
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeiminin-
kės“.	 6.40,	 14.10,	 0.10,	 2.40	 „Seserys	 Kardašian	
Niujorke“.	 7.30,	 10.50,	 3.30	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	
8.20,	17.05,	21.15	 „Mados	kontrolė“.	8.45,	20.50	
„Garsenybių	spintos	paslaptys“.	9.10,	13.20,	18.20	
„Liežuvautoja“.	 10.00,	 17.30,	 4.15	 „Nėščia	 su	
aukštakulniais“.	 11.40	 „Išskirtiniai“.	 15.00,	 19.10	
„Nuotaka	milijonieriui“.	15.50	„Paklauskite	Krislės“.	
16.15	„Nuotykiai	rojuje“.	20.00,	22.30,	1.50	„Išmo-
kysiu	būti	žvaigžde“.	21.40	„Marija	Menunos“.	

Tv1000
8.50	„Džeris	Magvairas“	.	11.20	„Širdžių	ėdikas“.	13.10	
„Siek	savo	svajonės“.	14.50	„Draugai	su	vaikais“	(N-
14).	16.45	„Meilė“.	19.00	„Dabar	gerai“.	20.50	„Atviras	
langas“.	22.50	„Pavojingas	metodas“	(N-14).	

Travel
8.30,	 13.30	 Naujo	 būsto	 paieška.	 10.00,	 24.00	
Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	 17.00	 Oro	 uostas	
24/7:	 Majamis.	 12.00	 Aidahas.	 12.30,	 18.00	
Kovos	dėl	bagažo.	15.00	Įspūdingiausios	pasau-
lio	kelionės	motociklu.	16.00	Prabangūs	nameliai	
ant	 ratų.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 20.00	 Naujo	
būsto	paieška.	21.00	Žaidimai	Amerikoje.	22.00	
Garsiausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	

Discovery
7.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Aukcionų	karaliai.	7.50,	
1.55	Relikvijų	medžiotojai.	8.15	Išgyventi	bet	kokia	
kaina.	 9.10	 Išgyventi	 kartu.	 10.05,	 22.00,	 3.50	
Aukso	 karštligė.	 10.55	 Didelės	 statybos.	 11.50,	
6.35	Kaip	 tai	pagaminta?	12.40	Apgavikai.	13.35	
Greiti	ir	triukšmingi.	14.30	Automobilių	medžioto-
jai.	15.25	Degtindariai.	18.10	Likviduotojas.	18.40	
Sandėlių	medžiotojai.	19.05	Relikvijų	medžiotojai.	
19.35,	2.25	Karai	dėl	bagažo.	20.00	Kaip	tai	veikia?	
21.00,	 2.50	 Didžiausias	 pasaulyje	 laivas.	 23.00	
Tolimųjų	 reisų	 vairuotojai.	 24.00	 Miško	 kirtimas	
pelkėse.	1.00	Aliaska:	paskutinė	riba.		

naTional GeoGraphic
10.00	Sraigtasparnių	„Apache“	gamyklos.	11.00	
Aliaskos	auksas.	Praturtėk	arba	mirk.	12.00	Pa-
trauklus	mokslas.	13.00	Mokslo	šėliojimai.	14.00	
Nenugalimųjų	 dvikova.	 Ekskavatorius	 ir	 seifas.	
15.00	 Hienų	 karalienė.	 16.00	 Pavojingi	 susiti-
kimai.	 Pitonas.	 17.00	 Generolų	 mūšis.	 Kurs-
kas.	18.00	Automobilių	restauratoriai.	Sportiniai	
automobiliai.	 19.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 20.00	
Jukono	 auksas.	Sauja	 aukso.	 21.00	Neįprastas	
verslas.	 Gamtos	 gėrybės.	 22.00	 Nenugalimųjų	
dvikova.	 Lazeris	 ir	 ypatingas	 medžiagų	 apval-
kalas.	 23.00	 Lėktuvo	 avarijų	 tyrimai.	 Pragaras	
dykumoje.	24.00	Jukono	auksas.	Sauja	aukso.

animal planeT
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30	Felinologijos	
įvadas.	 9.10	 Nepaprasti	 gyvūnai.	 10.05,	 18.20	
Iškviečiamas	 tramdytojas.	 11.00,	 21.05,	 23.50,	
4.55	 Rykliai.	 12.20,	 6.35	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	
12.50,	 19.15	 Veterinaras.	 13.45,	 20.10	 Ginant	
laukinę	gamtą.	14.40,	2.25	Veterinarų	mokykla.	
17.25	Kačių	negalima	nemylėti.	22.00,	3.15	Lau-
kiniai	gyvūnai.	22.55	Paslaptingi	gyvūnai.	

sporT1
7.15	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	
8.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 „Astana“	 -	
Klaipėdos	 „Neptūnas“.	 10.00	 Portugalijos	 „Pri-
meira“	 lyga.	 „V.Guimaraes“	 -	 „FC	 Porto“.	 12.00	
Pasaulio	krepšinio	čempionatas	2014.	„Sportas“.	
Dienos	 naujienos.	 12.15	 NBA	 Action.	 Krepšinio	
lygos	apžvalga.	13.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	
„SC	Heerenveen“	-	„PSV	Eindhoven“.	15.00	NBA	
krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	 „Spurs“	 -	 Dalaso	
„Mavericks“.	 17.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
„Lokomotiv“	 -	 „Volga“.	 19.15	 Rusijos	 „Premier	
League“.	Turo	apžvalga.	20.00,	21.15	VTB	Vienin-
goji	krepšinio	lyga.	„Astana“	-	Klaipėdos	„Neptū-
nas“.	21.00	Pasaulio	krepšinio	čempionatas	2014.	
„Sportas“.	Dienos	naujienos.	22.00	NBA	krepšinio	
lyga.	 Indianos	„Pacers“	-	Majamio	„Heat“.	23.00	
Pasaulio	krepšinio	čempionatas	2014.	„Sportas“.	

viasaT sporT BalTic
11.05	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„Lo-
komotiv“.	 13.05	 „Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	
14.05	Krepšinis.	Pasaulio	čempionato	ketvirtfina-
lis.	15.55	Ledo	ritulys.	KHL.	„Metallurg“	-	„Me-
dvaščak“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 18.30	 Futbol	
Mundial	žurnalas.	18.55	Krepšinis.	Pasaulio	čem-
pionato	ketvirtfinalis.	Tiesioginė	transliacija.	21.00	
Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„HC	Sochi“.	
21.55	„Formulė-1“.	Italijos	GP	lenktynių	apžvalga.	
22.55	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionato	 ketvirtfi-
nalis.	 Tiesioginė	 transliacija.	 1.00	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„HC	Sochi“.	3.00,	5.25	
Krepšinis.	Pasaulio	čempionato	ketvirtfinalis.		

eUrosporT
9.30,	14.30	Biliardas.	„World	Main	Tour“.	12.30	
Tenisas.	 Ronnie	 O’Sullivan	 šou.	 13.00	 Europos	
U21	 futbolo	 čempionato	 atranka.	 Vokietija-Ru-
munija.	 14.00	 Tenisas.	 Ronnie	 O’Sullivan	 šou.	
17.30	Dviračių	 sportas.	 „Vuelta	 a	Espana“	 lenk-
tynės.	18.45	Sporto	linksmybės.	19.50	Trečiadie-
nio	 sporto	 įvykių	 apžvalga.	 19.55	 Raitelių	 klubo	
žurnalas.	 20.00	 	 Golfas.	 „US	 PGA	 Tour“.	 21.00		
Golfas.	„Ladies	European	Tour“.	22.15		Golfo	klu-
bas.	22.20		Mėnesio	sporto	įvykių	apžvalga.	22.25		
Jachtų	klubas.	22.30	 	Trečiadienio	sporto	 įvykių	
apžvalga.	22.35		Biliardas.	„World	Main	Tour“.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 20.30 	 Juoko	kovos  22.00 	 Reporteris  20.30 	 Susitikimas	su	
prof.	Vytautu	Kavoliu

 13.00 	 „Magiški	fėjų	
Vinksių	nuotykiai	5“

 19.30 	 Valanda	su	Rūta 19.30 	 Ginčas	be	
	 taisyklių

TV8
10.25	 „Senoji	 animacija.	 11.00	 „Keturi	 metų	
laikai.	Žiema“.	12.40,	16.00	Ekstremalūs	namų	
pokyčiai.	 13.35,	 19.00	 „Laukinis	 angelas“.	
14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.15.00	
„Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 17.00,	 23.35	 Pasaulis	 tavo	
lėkštėje.	 18.00,	 20.40	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	
Labanakt,	 vaikučiai.	 21.00	 Romantinė	 drama	
„Keturi	metų	laikai.	Pavasaris“.	

Info TV
9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30,	21.00	Dviračio	
šou.	 10.40	 Autopilotas.	 11.05	 Yra	 kaip	 yra.	
12.10	 Šefas	 rekomenduoja.	 12.35	 Padėkime	
augti.	13.05	KK2.	14.15	Tauro	ragas.	14.45	24	
valandos.	15.40	Nuo...	Iki.	17.00	Info	diena.	

PBK
6.30,	 9.00,	 11.00,	 14.00	 Naujienos.	 6.35	 Vaikų	
klubas.	6.50,	9.25	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	11.35	
Gyventi	sveikai.	12.40	Kontrolinis	pirkimas.	13.10	
„Laikas	 parodys“.	 14.20	 „Laba	 diena!“	 14.50	
„Santuoka	 pagal	 testamentą.	 Šokiai	 ant	 anglių“.	
15.50	 J.Menšovos	 laida.	 16.50,	 3.15	 Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	 20.00	 Laikas.	 20.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	
21.20	„Geros	rankos“.	23.25	Lietuvos	„Laikas“.	

REn
8.50	 Informacinė	 programa	 112.	 9.20	 Infor-
macinis	 šou.	 9.50	 Suklydimų	 teritorija.	 11.35	
„Tardytojai“.	12.30	 „Kariai“.	14.15	 Informacinė	
programa	 112.	 14.45	 Žiūrėti	 visiems!	 15.20	
Nuteisk	 mane.	 16.15	 Šeimos	 dramos.	 17.15	
Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinka-
mas	 vaistas.	 20.20	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	
Žvaigždžių	gyvenimas.	23.05	Informacinis	šou.	
23.35	„Kariai	2“.	

TV PolonIa
9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	 12.00	 Lenki-
jos	 reporteris.	 12.30	Polonija	užsienyje.	 12.40,	
17.55,	2.15	„Dvi	medalio	pusės“.	13.00,	19.55,	
5.20	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.25,	 18.45,	 21.45,	
2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„M,	
kaip	 meilė“.	 14.45	 „Orai	 penktadieniui“.	 15.35	
„Vilnoteka“.	15.55	Paprastai.	16.45	 „Zlotopols-
kiai“.	17.15	XX	pasienio	kultūros	festivalis	2014.	
18.20,	5.10,	22.45	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	18.55	II	pasaulinio	karo	enciklopedi-
ja.	19.25	Maklovičius	keliauja.	20.25	Vakansija.	
20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	
orų	prognozė.	21.55,	3.45	„Komisaras	Aleksas“.	
23.00,	 4.35	 Alio,	 Polonia.	 23.45	 „Trečiasis	 ka-
rininkas“.	 0.40,	 5.55	 „Lenkų	 Termopilis“.	 1.45	
Regionų	dienoraštis.	2.45	Animacinis	f.

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeiminin-
kės“.	6.40,	14.10,	0.10,	2.40	„Seserys	Kardašian	
Niujorke“.	7.30,	10.50,	3.30	„Džuliana	ir	Bilas“.	
8.20,	 15.50,	 20.50	 „Išmokysiu	 būti	 žvaigžde“.	
9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	10.00	„Nėš-
čia	 su	 aukštakulniais“.	 11.40,	 16.40,	 20.00,	
22.30,	4.15	„Išskirtiniai“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	
milijonieriui“.	 21.40	 „Nuotykiai	 rojuje“.	 1.00	
„Tikroji	Holivudo	istorija“.	

TV1000
8.20	„Nevykėlio	prisiminimai“.	10.15	„Mėnulio	
princesė“.	12.05	„Vunderkindai“.	14.00	„Globė-
jai“.	15.40	„Gera	mergina“.	17.20	„Namas	prie	
ežero“.	19.05	„Ieškantys	laimės“.	21.10	„Pavo-
jingas	metodas“.	22.55	„Šalutinis	efektas“.	

TRaVEl
8.30,	13.30	Naujo	būsto	paieška.	10.00,	24.00	
Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	 17.00	 Oro	 uostas	
24/7:	Majamis.	12.00	Kosta	Rika.	13.00,	18.00	
Kovos	 dėl	 bagažo.	 15.00	 Įspūdingiausios	 pa-
saulio	 kelionės	 motociklu.	 16.00	 Įspūdingiau-
sios	 jachtos.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 20.00	
Naujo	būsto	paieška.	21.00	Tikrasis	Bostonas.	
22.00	Sunkios	kelionės	traukiniais:	Bolivija.	

DIscoVERy
8.15	 Džiunglių	 auksas.	 9.10	 Išgyventi	 kartu.	
10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	statybos.	
11.50,	 6.35	 Kaip	 tai	 pagaminta?	 12.40	 Apga-
vikai.	 13.35	 Naujas	 senų	 automobilių	 gyveni-
mas.	14.30	Automobilių	dirbtuvė.	15.25	Didelės	
statybos.	 18.10	 Likviduotojas.	 18.40	 Sandėlių	
medžiotojai.	19.05	Relikvijų	medžiotojai.	19.35,	
21.30,	2.25,	3.20	Karai	dėl	bagažo.	20.00	Kaip	
tai	 veikia?	 21.00,	 2.50	Dingusių	daiktų	parda-
vėjai.	22.00,	3.50	Vaikantis	naudos.	22.30,	4.20	
Lombardas.	23.00,	4.50	Sandėliai.	24.00	Impe-
rija	už	įstatymo	ribų.	1.00	Mirtininko	kelias.	

naTIonal GEoGRaPhIc
10.00	Geriausi	lakūnai.	11.00	Aliaskos	auksas.	
Aukso	spindesys.	12.00	Proto	šėliojimai.	13.00	
Jukono	auksas.	Sauja	aukso.	14.00	Neįprastas	
verslas.	 Gamtos	 gėrybės.	 15.00	 Tanzanijos	
krokodilai.	16.00	Pavojingi	susitikimai.	Drako-
no	 medžioklė.	 17.00	 Generolų	 mūšis.	 Ardėnų	
operacija.	18.00	Automobilių	restauratoriai.	Nu-
rašytieji.	 19.00	 Nenugalimųjų	 dvikova.	 Lazeris	
ir	ypatingas	medžiagų	apvalkalas.	20.00	Kenija.	
Genties	 gyvenimas.	 21.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	
Aliaską.	Miške.	22.00	Mokslo	šėliojimai.	23.00	
Kalintys	užsienyje.	24.00	Kenija.	Genties	gyve-
nimas.	1.00	Nakties	programa.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Kempiniukas“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“.
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.00	 „Šeimos	reikalai“.
12.30	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.00	 „Bailus	voveriukas“.
13.30	Animacinis	f.	„Gufis	

ir	jo	sūnus	Maksas“.
14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.00	 „Aistros	spalvos“.
16.00	 „Nemylima“	(N-7).
17.00	Kvieskite	daktarą!	
17.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	
19.30	Ginčas	be	taisyklių.
20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
21.50, 22.50, 23.50	

Pasaulio	krepšinio	
čempionato	apžvalga.

21.55	Žalioji	enciklopedija.
22.00	Pasaulio	vyrų	krep-

šinio	čempionatas.	
Pusfinalio	rungtynės.	

24.00	 „Transporteris“.
1.05	 TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).
1.55	 TV	serialas	„Choras“.
2.45	 TV	serialas	„Biuras“.

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 24	valandos	(N-7).
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.45	Dokumentinis	f.	

„Slaptieji	Putino	
turtai“.

12.55	Soriukas	(N-7).
13.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.50	 „Ogis	ir	tarakonai“.
14.00	 „Kung	Fu	Panda“.
14.30	TV	serialas	„Be	kal-

tės	kalta“	(N-7).
16.30	 Labas	vakaras,	Lietuva.
17.15	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

Sportas.	Orai.
19.30	Valanda	su	Rūta.
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	Romantinė	komedija	

„Ne	anyta,	o	mons-
tras“	(N-7).

0.15	 TV	serialas	
„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

1.10	 TV	serialas	
„Deksteris“	(N-14).

2.10	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Auksinis	protas.
12.30	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
13.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
13.30	 „Aivenhas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.15	TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
17.15	TV	serialas	„Puaro“.
18.15	Šiandien.	
18.50	TV	serialas	„Kelias	į	

laimę	1“	(N-7).
19.55	TV	serialas	„Meilė	

kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.	

Sportas.	Orai.
21.15	 Karinė	drama	„Mūsų	

motinos,	mūsų	tėvai“.
21.50	Loterija	„Perlas“.
21.55	 Karinė	drama	„Mūsų	

motinos,	mūsų	tėvai“.
23.15	Vakaro	žinios.	
23.40	Dokumentinis	f.	

„Paskendę	povan-
deniniai	laivai.	
Nelaimės	jūroje“.

0.50	 TV	serialas	„Šnipai“.
1.55	 TV	serialas	„Senis“.

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

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Prajuokink	mane.
10.00	TV	serialas	

„Policijos	akademi-
ja“	(N-7).

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	TV	serialas	„Svotai“.
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

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

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

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

„Detektyvė	Džonson“.
19.30	TV	serialas	

„Policijos	akademi-
ja“	(N-7).

20.30	Juoko	kovos	(N-7).
21.30	Nuotykių	komedija	

„Jau	atvažiavom?“
23.20	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

0.15	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

1.10	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.10	 Bamba	TV	(S).

7.55	 Susipažink	su	„Mis	
Lietuva	2014“.	

8.00	 Keliauk!	Pažink!	
8.05	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
11.55	Susipažink	su	„Mis	

Lietuva	2014“.	
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Pasikėsinimas	į	

L.Brežnevą“	(N-7).
14.00, 17.20	 Lietuva		

tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Anna	German“	(N-7).
19.50, 23.50, 2.55, 4.35	

„Pragaras	ant	ratų“.
20.55	VMG	vasara.
21.00	Pasaulis	X	(N-7).
22.00	Reporteris.	
22.45	Susipažink	su	„Mis	

Lietuva	2014“.	
22.50	Nusikaltimas	ir	

bausmė.	
0.45	 Reporteris.	
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.35, 6.30	

„Mikropasauliai“.
2.25, 4.05, 6.00	Reporteris.
5.15	 „Kelionė	į	Rio	2.	

Argentina“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Pažaislio	muzikos	

festivalis.	
13.25	 „Kūrybos	mįslė“.
14.20	Koncertas.	Romualdo	

Romoslausko	jubi-
liejinis	koncertas.	

16.00	 „Paryžiaus	mokyk-
los	dailininkai	iš	
Baltarusijos.	Iš	AB	
„Belgazprombank“	
kolekcijos,	muziejinių	
ir	privačių	rinkinių“.	
Tarptautinės	parodos	
atidarymo	iškilmės	
tiesiogiai	iš	Lietuvos	
dailės	muziejaus.

17.00	Laba	diena,	Lietuva.
18.45	Prisiminkime.
18.55	Žinios.	Ukraina.
19.10	 „Prokurorai“.
20.00	Fotografijos	istorija	

arba	Istorija	fotogra-
fijoje.

20.30	Laisva	mintis.	
Susitikimas	su	prof.	
Vytautu	Kavoliu.

21.10	Legendos.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.
24.00	Panorama.	
0.45	 Koncertas.	Mocarto	

kodas.	Meilė?
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rugsėjo 11 d. 

 15.30 	 Mados	legendos 21.00 	 „Vikingai“ 21.00 	 „Midsomerio	
	 žmogžudystės	XV“

AnimAl plAnet
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25,	 15.30	 Felinologijos	
įvadas.	9.10	Kačių	negalima	nemylėti.	10.05,	18.20	
Iškviečiamas	 tramdytojas.	 11.00,	 21.05	 Rykliai.	
12.20	Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	19.15	Laukiniai	
gyvūnai.	13.45.	20.10	Paslaptingi	gyvūnai.	14.40	
Veterinarų	 mokykla.	 17.25	 Mieliausi	 augintiniai.	
22.00	Herojai	iš	gyvūnų	gyvenimo.	22.55	Gyvūnai	
ekstremalai.	23.50	Gardžiausi	kąsneliai.	

Sport1
10.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Čikagos	 „Bulls“	 -	
Vašingtono	 „Wizards“.	 12.00	 Pasaulio	 krepšinio	
čempionatas	2014.	„Sportas“.	Dienos	naujienos.	
12.15	Rusijos	 „Premier	League“.	Turo	apžvalga.	
13.00	Rusijos	„Premier	League“.	CSKA	-	„Zenit“.	
15.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Dalaso	 „Mavericks“	
-	San	Antonio	 „Spurs“.	17.00	Portugalijos	 „Pri-
meira“	 lyga.	„Academica“	-	„Estoril“.	19.15	Por-
tugalijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 20.00,	
21.15	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 Klaipėdos	
„Neptūnas“	-	„Astana“.	21.00	Pasaulio	krepšinio	
čempionatas	2014.	„Sportas“.	Dienos	naujienos.	
22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“	 -	
	 Toronto	 „Raptors“.	 23.00	 Pasaulio	 krepšinio	
čempionatas	2014.	„Sportas“.	Dienos	naujienos.	
23.15	NBA	krepšinio	lyga.	Majamio	„Heat“	-	To-
ronto	„Raptors“.	

ViASAt Sport BAltic
9.15	Golfas.	Inside	the	PGA	Tour	žurnalas.	9.45	
Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	 apžvalga.	 10.15	
„Trans	World	Sport“	 žurnalas.	11.15	 Futbolas.	
Anglijos	Premier	lygos	žurnalas.	11.45	Krepši-
nis.	Pasaulio	čempionatas.	13.35	„Formulė-1“.	
Italijos	 GP	 lenktynių	 apžvalga.	 14.35,	 16.25,	
18.15,	 20.05	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionato	
ketvirtfinalis.	21.55	Krepšinis.	Pasaulio	čempi-
onato	 pusfinalis.	 Tiesioginė	 transliacija.	 24.00	
Ledo	ritulys.	KHL.	„Metallurg“	-	„Medvaščak“.	
2.00	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„HC	
Sochi“.	 4.00	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	
žurnalas.	5.15,	7.05	Krepšinis.	Pasaulio	čempio-
nato	ketvirtfinalis.	

euroSport
9.30,	 14.30,	 22.30	 Biliardas.	 „World	 Main	
Tour“.	 12.30,	 17.30	 Dviračių	 sportas.	 „Vuelta	
a	 Espana“	 lenktynės.	 14.00	 Tenisas.	 Ronnie	
O’Sullivan	 šou.	 18.45	 Europos	 U21	 futbo-
lo	 čempionato	 atranka.	 Vokietija-Rumunija.	
20.00	 Tenisas.	 Ronnie	 O’Sullivan	 šou.	 20.30,	
1.30	 Sporto	 linksmybės.	 21.00	 Kovinis	 spor-
tas.	 0.30	Dviračių	 sportas.	 „Vuelta	 a	Espana“	
lenktynės.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.55	 „Komisaras	

Aleksas“	(N-7).
7.45, 15.30	 „Dviese	

geriau“.
8.10	 „Galingasis	šuo	

Kriptas“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Superdidvyrių	

komanda“.
9.25	 „Teisingumo	lyga“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Arti	namų“	(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
17.10	Keksiukų	karai.
18.05	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	 „Midsomerio		

žmogžudystės	XV.	
Raitelis	be	galvos“	
(N-14).

23.00	 „Sekso	magistrai“	
(N-7).

24.00	 „Užribis“	(N-7).
0.55	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 	
Teleparduotuvė.

9.30	 Vienam		
gale		
kablys.

10.00	 „Gelbėtojai	
Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Elementaru“		
(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.30	 „Paskutinis		
iš	vyrų“	(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Vampyrų		
žudikė“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

18.00	 „Elementaru“		
(N-7).

19.00	 „CSI		
Majamis“		
(N-7).

20.00	 „Paskutinis		
iš	vyrų“		
(N-7).

21.00	 „Vikingai“		
(N-14).

22.00	Trileris		
„Ledas“		
(N-14).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Objektas	11“		

(N-7).
10.45	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
11.45	Sveikatos		

užtaisas.
12.15	 „Kritimas	aukštyn“	

(N-7).
14.00	Reidas.
14.30	 „Įkalčiai“	(N-7).
15.30	Mados	legendos.
16.00	Misijos		

Baltijos	jūros		
regione.

16.30	 „Protėvių		
šauksmas“.

17.30	Žymiausios		
pasaulio	vietos.

18.00	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

19.00	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

20.00, 21.50	 Balticum	TV	
žinios.

20.20	Geros	savijautos	
gidas.

20.50	 „Trauma“		
(N-7).

22.05	 „Džentelmenas“		
(N-14).

23.05	 „Objektas	11“		
(N-7).

0.05	 „Rolling	Stones:	
Roko	amžius“.

„ne AnYtA, o monStrAS“
Romantinė komedija.  JAV, Vokietija. 2005.
Režisierius R.Luketičius.
Vaidina Dž.Lopes, Dž.Fonda, V.Saiks.

Po ilgų „to vienintelio“ ieškojimo metų Šarlotė Kantili pagaliau sutinka 
savo svajonių vyrą Keviną Fildsą. Tik dabar, pradėjusi bendrauti su vyru, 
Šarlotė suvokia, ką reiškia anyta... Ypač kai ji tokia pabaisa kaip Kevino 
motina Viola...

lnK
22.10

rekomenduoja

„Keturi metŲ lAiKAi. 
pAVASAriS“
Romantinė dRama. Vokietija. 2009.
Režisierius Ž.Fosteris.
Vaidina S.Berger, T.Kontis, 
N.Viorner.

Mirs Stiveno tėvas, todėl užvirs ne-
sutarimai dėl turto dalybų. Kiekvie-
nas bus priverstas apmąstyti, kas 
jam svarbiausia ir ką verta išsaugoti -  
pinigus ar jausmus. 

„DAKtArAS HAuSAS“
tV seRialas. JAV. 2010/2011.
Režisierius D.Šoras.
Vaidina H.Loris, O.Epsas, 
Dž.Morison.

Svarbiausią vaidmenį nuo šiol at-
liks jausmai. Hausas ir jo kolegė 
Kadi nuolat būdavo arti vienas ki-
to, tačiau dabar šios dvi aistringos 
jėgos neišvengiamai susidurs. Tai 
paveiks visus - ligoninės darbuo-
tojus, pacientus ir draugus. 

„leDAS“
tRileRis. Didžioji Britanija, 
Naujoji Zelandija. 2011.
Režisierius N.Koupusas.
Vaidina R.Roksbergas, 
F.O‘Konoras, K.Forlani.

2020-ieji. Gamtos tyrinėtojas pro-
fesorius Tomas Arčeris atskleidžia 
baisią tiesą: „Halo“ korporacija, 
gręžinėjanti Grenlandijos ledynus, 
skatina jų tirpimą. 

tV8
21.00

tV6
22.00

tV3
1.05
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NTV Mir Lietuva  4,3 %
RTR Planeta  3,5 %
TV8  3,5 %
Lietuvos rytas TV  3,3 %
PBK  3,2 %

Info TV  2,2 %
REN Lietuva  1,8 %
Video ir DVD  1,4 %
LRT Kultūra  0,9 %
Liuks!  0,8 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

TV1  4,2 %
Lietuvos rytas TV  3,8 % 
PBK  3,6 %
RTR Planeta  2,9 %
Info TV  2,7 %

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

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

TV3 18,3 %

TRUMPai

Praėjusią savaitę TV3 eteryje debiutavo naujas 
komiškas serialas „Rezidentai“. Jame vienas iš 
vaidmenų patikėtas TV eterio naujokei - aktorei 
JUSTINAI ŽIOGAITEI (24). Iki šiol mergina 
dirbo teatre Panevėžyje. Nepaisant naujo karjeros 
posūkio, Justina tikino, kad visada liks ištikima 
teatrui. Naujame seriale „Rezidentai“ Justina įkūnija 
išsiblaškiusią, jautrią, nuolat ką nors sudaužančią ar 
sulaužančią, jauną rezidentę - Birutę Varputytę.

Keliose dešimtyse šalių rodytas režisieriaus IGNO 
JONYNO (43) filmas „Lošėjas“ rugsėjo pabaigoje 
pagaliau pasieks didžiuosius Lietuvos kino ekranus. 
„Lošėjas“ - pirmasis filmas iš Baltijos šalių, kurio 
pasaulinė premjera įvyko San Sebastiano kino 
festivalyje. Varšuvos kino festivalyje filmas laimėjo 
specialųjį žiuri prizą. Pagrindinius vaidmenis atliko 
aktorius Vytautas Kaniušonis ir Oona Mekas. Filmas 
į šalies kino teatrus atkeliaus rugsėjo 26-ąją.

NEPRofEsioNalios  
MUzikos laidos 

Šou tipo muzikinėms laidoms labai trūks-
ta profesionalumo. Matosi, kad jos daromos 
kuo greičiau ir kuo pigiau. Dėl to kenčia ko-
kybė. Laidos išeina žemo mėgėjų lygio, jų 
neįmanoma net žiūrėti, tenka greitai išjung-
ti televizorių, kol nesibaigė kantrybė.

laidų vEdėjų šališkUMas 

Kartais matosi, kad vedėjai „tempia“ pa-
šnekovus į vieną ar į kitą pusę. Tokio kryp-
tingumo neturėtų būti, ypač laidose, rodomo-
se per rinkimus.

REklaMa NETiNkaMU laikU 

Reklama erzina per kokių nors svarbių 
įvykių tiesiogines transliacijas. Juk galima 
atrasti kitų būdų, kaip tą reklamą parodyti 
nenutraukiant transliacijos - bėgančia eilute 
ar ekrano kampe. Pavyzdžiui, labai liūdnai 
atrodė vaizdas per Dainų šventės translia-
cijas. Kiek žinau, buvo daug nepatenkintų 
žmonių dėl ne vietoje ir ne laiku įkištos re-
klamos.

iNfoRMaciNės laidos 

Žinias žiūriu visas iš eilės, todėl reikiamą 
informaciją nesunkiai susirenku. Pasiklausau, 
ką žmonės kalba, ta nuomonė man svarbi.

filMai 

Žiūriu filmus. Jei kai kurie ir yra kar-
tojami, manęs neerzina. Be abejo, juokinga, 
kai per Kalėdas rodo vis tuos pačius filmus, 
bet gal neturi kitos produkcijos. Pats tikrai 
randu visai neblogų, dar nematytų filmų.

kREPšiNis 

Žiūriu ir neišsimiegojęs esu dėl jo. Ir fut-
bolą žiūrėjome. Stebiu ne tik tas varžybas, 
kur žaidžia lietuviai, bet ir kitas.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

LNK 15,8 %

LRT Televizija 
7,7 %

BTV 7,2 %

TV6 4,6 %

NTV Mir Lietuva 4,4 %
Kiti  
kanalai 16,3 %

TV3 21,8 %

LNK 17,1 %

BTV 6,7 %

LRT Televizija 
6,6 %

TV1 5,1 %

TV6 4,9 %
Kiti  
kanalai 12,7

Operos solistas EDMuNDas sEILIus (39) 
nevengia retkarčiais laisvalaikį praleisti 
prie televizoriaus ekrano. Dažniausiai jis 
renkasi informacines laidas, bet nepralei-
džia ir sporto rungtynių. Dainininkas pri-
sipažįsta, kad dėl krepšinio varžybų šiuo 
metu tenka aukoti net ir miegą.

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Edmundą Seilių

Nr. Laida       TV  Reitingas
1  PasauLIO VYRŲ KREPŠINIO  
 ČEMPIONaTas/aNGOLa-LIETuVa TV3 14,9
2  PasauLIO VYRŲ KREPŠINIO  
 ČEMPIONaTas/LIETuVa-MEKsIKa TV3 13,1
3  PasauLIO VYRŲ KREPŠINIO  
 ČEMPIONaTO aPŽVaLGa TV3 11,3
4  KONTROLINĖs VYRŲ KREPŠINIO  
 RuNGTYNĖs/LIETuVa-sLOVĖNIJa TV3 9,3
5  KONTROLINĖs VYRŲ KREPŠINIO  
 RuNGTYNĖs/KROaTIJa-LIETuVa TV3 8,8
6  KaRIBŲ PIRaTaI. aNT KEIsTŲ BaNGŲ TV3 8,6
7  VYRŲ KREPŠINIO RuNGTYNĖs/ 
 LIETuVa-NauJOJI ZELaNDIJa TV3 7,3
8  KONTROLINĖs VYRŲ KREPŠINIO  
 RuNGTYNĖs/LIETuVa-sLOVĖNIJa 2 TV3 7,2
9  KONTROLINĖs VYRŲ KREPŠINIO  
 RuNGTYNĖs/ausTRaLIJa-LIETuVa TV3 6,7
10 VaLaNDa su RŪTa LNK 6,6

Duomenys: TNS LT, 2014 m. rugpjūčio 25-31 d.
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eterio žmonėsUž Kadro radijas/TElEvizija

- Jau 10 metų iš eilės žurnalisto dar-
bą pradedi „Žinių radijuje“. Kas čia trau-
kia labiausiai ir kodėl tavo gyvenime ne-
beliko vietos televizijai?

- Nematau, kaip save realizuoti televizi-
joje, nes ten labai mažai rimtų dalykų. Radi-
juje svarbiausias tikslas yra ne reitingai, bet 
kokybė. Man tai ir patinka. Taip pat dirbant 
„Žinių radijuje“ yra mažesnė tikimybė su-
sirgti Alcheimeriu, nes nuolat reikia pasukti 
galvą, kaip vaizdžiai perteikti informaciją 
klausytojui, kurti nuomonių įvairovę, svar-
biausia - šviesti visuomenę. Laikausi tokios 
nuomonės, kad jei žmogus žinos, kaip jam 
teisingai gyventi, jis susiras pramogų ir pats. 
Žiniasklaidos priemonė neturi jo linksminti, 
jos pareiga - šviesti. Tai ir darau aš, ir visas 
„Žinių radijo“ kolektyvas. „Atviras pokalbis“, 
„Opozicija“, „Prie pietų stalo“ ir „Verslo bi-
tės“ - tai mano laidos, kurias vesdamas aš 
galiu aprėpti labai platų temų spektrą. Kitaip 
sakant, dirbdamas radijuje aš mėgaujuosi 
prabanga. Žinių prabanga. Mano gyvenime 
tai labai svarbu.

- Ko iš tavęs gali tikėtis „Žinių radijo“ 
klausytojai šį rudenį?

- Kaip visada - kokybės. Kurdamas savo 
laidas remiuosi ne įdomumo kriterijumi, bet 
aktualumo. Visuomet paklausiu savęs, ar vi-
suomenė po mano laidos sužinos ką nors 
naujo. Taip stengiuosi nustebinti ir pats save: 
ieškau tokių temų, jų kampų, į kuriuos pats 
galbūt nežinau atsakymų. Manau, kad radijas 
yra būtent ta visuomenės informavimo prie-
monė, kuri turi priimtiniausias sąlygas žur-
nalistikai, ir aš tai stengiuosi išnaudoti.

- Ar vesdamas radijo laidas turi kokių 
nors tabu?

- Dėl pašnekovų - niekada nelendu į žmo-
gaus sielą, neverčiu jų atvirauti, jei matau, 
kad tema jautri, nors žinau tam tikrų techni-

kų. Ir pats nesu linkęs atvirauti. Niekada ne-
pasakoju tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, už ką 
balsuoju rinkimuose. Aš kaip ir visi simpati-
zuoju politikams, bet nematau prasmės vie-
šinti savo nuomonės. Kartais tai net galėtų 
pakenkti vedant laidas.

- Ir visgi... darbas radijuje yra darbas 
ar gyvenimo būdas?

- Vadovaujuosi samurajų ideologija, kad 
karys, kuris išmano tik vieną gyvenimo pu-
sę, yra labai pažeidžiamas. Mano nuomone, 
kiekvienas darbdavys turėtų savo kolekty-
ve vengti darboholikų, nes šie nustoja do-
mėtis gyvenimo tėkme, praranda savitą po-
žiūrį. O tai, bent jau žurnalistikoje, neat-
leistina.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Raigardas Musnickas: dirbdamas 
radijuje aš mėgaujuosi prabanga
Žurnalistas RaigaRdas Musnickas, „Ži-
nių radijo“ eteryje vedantis keturių pava-
dinimų laidas, tikina, kad po įsimintinos 
karjeros televizijoje jis ten sugrįžti nebe-
norėtų, o savirealizaciją mato tik radijuje. 
„nuolat sulaukiu įvairiausių pasiūlymų 
dirbti televizijos laidose, tačiau mano dar-
bo misija kitokia, nei man siūlo“, - pokalbį 
pradeda žinomas veidas ir balsas.

Žiniasklaidos 
priemonė neturi 
Žmogaus linksminti, 
jos pareiga - šviesti. 
tai ir darau aš, ir 
visas „Žinių radijo“ 
kolektyvas

„Žinių radijo“ nuotr.
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Specialūs efektai, įkaitai, jų išlaisvinimas 
ir kieti vyrukai - legendiniai aktoriai. 
Štai kas būdinga veiksmo filmui. Šį kartą 
į kino kritiko kėdę sėdęs lenktynininkas 
DominykaS ButvilaS (25) patikino,  
kad jam retai tenka matyti veiksmo  
filmą, kuriame būtų apsieinama be  
gražių merginų ir automobilių. taigi,  
„nesunaikinami 3“ pagal Dominyką.

Ringailė Stulpinaitė

- Labiausiai patikusi filmo scena. 
- Labiausiai patraukė įžanginė filmo sce- 

na - įkaito išlaisvinimas traukinyje. Po jos 
supratau, kad  nesigailiu atėjęs į šį filmą. 

- Kuo šis filmas patraukia?
- Filmo veikėjai - tikri superherojai. 

Kartais suabejodavau, ar tikrai gali būti 
tokių žmonių. Bet reikia prisiminti pava-
dinimą: jeigu jau „Nesunaikinami“, jie tu-
ri būti kieti. 

- Tavo rekomendacija, kam ir kodėl 
verta pažiūrėti šį filmą.

- Tai tikras veiksmo filmas. Jis tiks vi-
siems specialiųjų efektų megėjams, žmo-
nėms, kurie neabejingi gražiems ginklams ir 
nebijo kulkų gaudimo, sprogimų, - tai bus 
malonus reginys. 

- Jeigu galėtum prisidėti prie šio filmo 
režisūros, ką nors keistum? 

- Režisieriui didelių priekaištų neturiu. 
Nors pripažinsiu, scenarijus galėtų būti kiek 
mažiau nuspėjamas. Nebuvo daug netikėtu-
mų, o vienas kitas tikrai būtų paįvairinęs 
reginį. Nežinau, ar tai minusas, bet retai ten-
ka matyti veiksmo filmą be gražių moterų 
ir superautomobilių. Šis bruožas man gal net 
patiko ir šiek tiek išskyrė filmą iš panašių 
matytų. Vyrai, kovojantys už tavo gyvybę, 
štai kas yra „Nesunaikinami“. 

- Kokius filmus labiausiai mėgsti žiū-
rėti laisvalaikiu? 

- Laisvalaikiu mėgstu filmus, kurie palie-
ka gerų emocijų arba iš kurių turiu ko pasi-
mokyti. Na, o jeigu nenoriu daug mąstyti, 
įtemptas veiksmo filmas kine su puikia garso 
sistema padeda atsiplėšti nuo realybės ir 
trumpam viską pamiršti. 

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas su žVaigžde

D.Butvilas: vyrai, kovojantys už tavo 
gyvybę, - štai kas yra „nesunaikinami 3“

„Nesunaikinami 3“  

n Žanras: Veiksmo, trileris, nuotykių 

n Režisierius: Patrick Hughes

n Vaidina: Sylvester Stallone, Arnold 

Schwarzenegger, Antonio Banderas, Jason Statham, 

Wesley Snipes, Mel Gibson ir kiti.

filmas

„NesuNaikiNami 3“  pliusai miNusai
Geri aktoriai 

Įtemptas veiksmas 

Puikūs efektai

Nuspėjamas siužetas 

Lėkšti pokalbiai 

Maža išliekamoji vertė

Į kiną su „Laisvalaikiu“ 
ėjo lenktynininkas 
Dominykas Butvilas

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Žymusis Holivudo neurotikas Vudis 
Alenas (Woody Allen) yra vienas produk-
tyviausių kino kūrėjų istorijoje. Gal bus 
sunku patikėti, bet nuo 1977-ųjų iki pat šių 
dienų tebuvo vos vieneri metai (1981-ieji), 
kuriais V.Alenas nesukūrė naujo filmo.

Naujausia jo juosta „Mėnesienos magija“ 
žiūrovą nukels į trečiąjį praėjusio amžiaus 
dešimtmetį, Pietų Prancūziją. Žymus britų 
iliuzonistas ir magas Stenlis (aktorius K. Fer-
tas), žinomas sceniniu Vei Ling Su pseudo-
nimu, vieną dieną sulaukia pasiūlymo vykti 
į Prancūzijos Rivjerą. Tiesa, ne gastroliuoti, 
o padėti atskleisti galimą apgavystę. Į Stenlį 
užsakovai kreipiasi dėl to, kad magas garsė-
ja ne tik kvapą gniaužiančiais triukais sceno-
je, bet ir išskirtiniu gebėjimu perprasti žmo-
nes. Stenliui reikės pabandyti perprasti So-
fiją (akt. Ema Stoun) - jauną, bet jau spėjusią 
pagarsėti aiškiaregę, bendraujančią su ana-
pusiniu pasauliu. Užsakovai įtaria, kad Sofija 
iš tikrųjų tėra apgavikė, išnaudojanti seną, 

kilmingą ir labai turtingą prancūzų šeimą. 
Pats būdamas iliuzijų (vadinasi, ir tam tikros 
apgaulės) meistras, Stenlis panašių asmenų 
atžvilgiu yra nusiteikęs gana skeptiškai. Ta-

čiau bendravimas su mergina magui iškels 
visiškai naujų klausimų ir dvejonių apie tik-
rosios magijos egzistavimą.

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 5-11 d. 
11.30, 13.55, 16.20, 19.05, 21.40 val.
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) - 5-11 d. 
11.10, 13.30, 15.50, 19.40, 21.50 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
5-11 d. 13, 15.40, 18.40, 21.30 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., Prancūzija, 
Brazilija, 3D, V) - 5-11 d. 10.25, 12.35, 14.50 val.
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) - 11 d. 
18.50 val. (ZIP FM kino premjera).
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 10.45, 12.20, 15.15, 16.40, 19.30 val.
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV,  
N-13) - 5-11 d. 20.35 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) - 5-11 d. 
13.45, 16, 18.20, 20.50 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 5-11 d. 16.10, 
18.50, 21 val. (11 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
5-11 d. 11.20, 18.30 val.
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D, 
N-18) - 5-11 d. 17, 21.50 val.
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV,  
N-18) - 5-11 d. 18.10 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 13.10, 17.35 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.15, 14.40 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 6-7 d. 11 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 5-11 d. 14 val.

„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
5-11 d. 21.10 val.
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva, V) - 5-11 d. 11.40 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) -  
5-11 d. 11.30, 13.50, 16.15, 19, 21.45 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) -  
5-11 d. 11.15, 13.40, 16.05, 18.45, 21.30 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
5-11 d. 13.25, 16.05, 18.45, 21.30 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 5-11 d. 14.30, 15.50 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 5-11 d. 11.45 val.
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) - 11 d. 
18.30 val. (ZIP FM kino premjera).
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 11.30, 14, 16.30, 19.30, 22 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) -  
5-11 d. 14.10, 16.25, 18.45, 21 val.
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D, 
N-18) - 5-11 d. 12, 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV, 
N-7) - 5-11 d. 12.30, 15.15, 18.15, 21.15 val. (12.30 val. 
seansas vyks 6-7 d.).
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 
 N-18) - 5-11 d. 14 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 11, 13.05, 17.15 val. 
(11 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 11, 15.10 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 5-11 d. 19,  
21.10 val. (10 d. 19 val. seansas nevyks).
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 5-11 d. 
18.30, 21.20 val. (11 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
5-11 d. 13.05, 18 val.

„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 6-7 d. 12.15 val.
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva, V) - 5-11 d. 17 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 5-11 d. 14.30, 19.10 val.
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
5-11 d. 21.15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
6-7 d. 12 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, N-7) - 5-9, 11 d. 16.30 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 5-11 d.  
20.45 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 6-7 d. 11.15 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Kunigo vaikai“� (komiška drama, Kroatija, Serbija) -  
5, 10 d. 17 val. 8 d. 21 val.
„Mėnesienos magija“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 5, 9 d. 18.50 val. 6 d. 15.40 val. 7, 10 d. 21 val.  
8 d. 16.50 val. 11 d. 19 val.
„Po oda“� (fantastinė drama, D.Britanija, JAV, Šveicarija) - 
5, 9 d. 20.50 val. 6 d. 17.40 val. 7 d. 15.40 val. 8, 10 d. 
18.50 val. 11 d. 16.50 val.
„Eleonoros paslaptis“� (animacinis f. Prancūzija, 
Italija) - 6 d. 14 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (komiška drama, JAV, N-7) - 
6 d. 19.50 val. 11 d. 21 val.
„Ernestas ir Selestina: meškučio ir pelytės nuoty-
kiai“� (animacinis f., Prancūzija) - 7 d. 14 val.
„Paskutinis tango Paryžiuje“� (drama, Italija) - 7 d. 
18 val.
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija) -  
8 d. 15 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentika, Lietuva, Rusija, 
JAV, N-13) - 9 d. 17 val.

Premjera

„Mėnesienos magija“
„Magic In The Moonlight“

Kino teatruose nuo rugsėjo 5 d.

n Romantinė komedija, JAV, 2014

n Režisierius: Woody Allen

n Prodiuseris: Ron Chez, Stephen Tenenbaum

n Scenarijus: Woody Allen

n Vaidina: Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay 

Harden, Jacki Weaver ir kiti.
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS

MULTIKINO OZAS
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) -  
5-9, 11 d. 12.30, 14.45, 17.15, 19.30, 22 val. 10 d. 14.45, 
17.15, 19.30, 22 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo f., JAV, N-16) - 5-6, 
8-11 d. 14, 16.30, 19, 21.45 val. 7 d. 14.15, 16.45, 19, 
21.45 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 5-10 d. 12.15, 14.15 val.  
11 d. 11.30, 13.30 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 5, 7-10 d. 10.45 val. 6 d. 13 val. 
11 d. 12.30 val.
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) - 5-11 d. 
15, 17.15, 19.30, 21.45 val.
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D, 
N-18) - 5-11 d. 19.45, 22 val.
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) -  
5-10 d. 22 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-10 d. 11.15, 13.30, 
15.45, 17.45 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-10 d. 10.15, 12.30, 
14.45, 17 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV,  
N-7) - 5-10 d. 15.30, 20.30 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 5-10 d. 19.15, 
21.15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, 3D, V) - 
5-9, 11 d. 10.30 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
5-6, 8-11 d. 12 val. 7 d. 12.45 val.

„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 5-6, 8-11 d. 10 val. 7 d. 10.05 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-6, 8-10 d. 10 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 6, 8-10 d. 12.45 val. 7 d.  
10, 12.15 val. 11 d. 10.15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 6 d. 11 val. (Multikinuko 
seansai mažiukams).
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) -  
10 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 5 d. 16.30 val. 6, 9, 11 d. 17 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija) - 5 d. 18.10 val. 
9 d. 18.40 val.
„Mona“� (drama, Latvija, Islandija) - 5 d. 19.45 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija) - 6 d. 15.30 val. 10 d. 16.30 val.
„Vardas tamsoje“� (drama, Lietuva) - 6 d. 18.45 val.
„Kai ateina ji“� (romantinė drama, JAV) - 10 d. 18 val.
„Plastikas“� (veiksmo f., D.Britanija) - 10 d. 19.40 val.
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
11 d. 18.40 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) -  
5-11 d. 11.30, 16.40, 19, 21.20, 23.35 val. (23.35 val. 
seansas vyks 5-6 d.).
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 5-11 d. 
5-11 d. 11.45, 14.10, 18.40, 20.45, 23.15 val. (23.15 val. 
seansas vyks 5-6 d.).
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
5-11 d. 12.10, 16.30, 19.10, 21, 23.40 val. (23.40 val. 
seansas vyks 5-6 d.).

„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 5-11 d. 12.50, 14.55 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 5-11 d. 10.45 val.
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) - 11 d. 
18.50 val. (ZIP FM kino premjera).
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 13.30, 16, 18.30 val.
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV,  
N-13) - 5-11 d. 11, 17.20 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., JAV, V) - 5-11 d. 10.15, 10.30, 14.25 val.  
(11 d. 10.15 val. seansas nevyks; 10.30 val. seansas  
vyks 6-7 d.).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, 3D, V) - 5-11 d. 12.20, 16.30 val.
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D, 
N-18) - 5-11 d. 17, 19.20, 21.40 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 5-11 d. 19.40, 
21.45, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 6-11 d. 11.15 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, N-13) - 5-11 d. 13.40 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 
 5-11 d. 16.10 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) -  
5-9, 11 d. 18.50 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
5-11 d. 21.15 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 6-11 d. 13.50 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija,  
JAV, N-7) - 5-11 d. 14.35 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
5-11 d. 21.50, 23.50 val. (23.50 val. seansas  
vyks 5-6 d.).

KINAS

Tai šmaikšti ir nuotaikinga komedija 
apie tai, jog kartais pokštauti reikia labai 
atsargiai... O policininkų darbas - išties labai 
atsakingas. Du geriausi draugai Rajanas ir 
Justinas ilgai suko galvas, kokių personažų 
kostiumais pasipuošti karnavalo vakarėliui. 
Mintis vienam vakarui tapti uniformuotais 
policijos pareigūnais pasirodė puiki. Ir iš-
ties, draugų porelė tapo viso kvartalo paži-
bomis ir sensacija.

Gal pokštas tuo ir būtų pasibaigęs, jei 
ne... gyvenimiškas atsitiktinumas. Vakaro 
herojais tapę draugeliai nutaria kiek ilgėliau 
pasimėgauti policininko gyvenimu - gatvių 
chuliganų nuolankumu bei dailių merginų 
dėmesiu... Tačiau netikėtai šie du apsime-
tėliai įsipainioja į tikrų tikriausius krimina-
linius nuotykius - gangsterių ir korumpuo-
tų detektyvų pinkles. Metas nublizginti 
padirbtus policininkų pažymėjimus ir stoti 
į kovą už teisingumą!

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Apsimeskime farais“
„Let’s Be Cops“

Kino teatruose nuo rugsėjo 5 d.

n Romantinė komedija, JAV, 2014

n Režisierius: Luce Greenfield

n Vaidina: Nina Dobrev, Angela Kerecz, Jake 

Johnson, Andy Garcia, Rob Riggle ir kiti.

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras

Kai supranti, kad vasara baigiasi, už lango 
vis dažniau tyška lietūs ir rečiau pasirodo 
saulutė, nereikia nukabinti nosies! „Ra-
ganiukės“ teatras vaikams ir jų tėveliams 
pristato jau XVII teatro sezoną ir kviečia į 
spalvingas muzikines premjeras bei mėgs-
tamus ir kiekvieną sezoną naujai atgims-
tančius spektaklius visai šeimai. Galima 
bus pamatyti „Batuotą katiną“, „Princesę ir 
Nykštuką“, „Katinėlį ir Gaidelį“, „Karlsoną, 
kuris gyvena ant stogo“ ir kitus.

Nauji spektakliai

Pirmoji šio rudens premjera - muziki-
nis spektaklis „Zuikio vestuvės“. Tai pasa-
ka apie laikus, kai žmonės ir žvėrys gyveno 
kaip giminės. Lietuvių ir kitų Baltijos tautų 
liaudies motyvais pastatytame spektaklyje 
vaikai ne tik susipažins su mergele kepėjė-
le ir užsispyrėliu Zuikiu, bet ir išgirs legen-
dą apie pasaulio sukūrimą, išmoks skambiau-
sių lietuvių liaudies dainų ir susipažins su 
senoviniais buities rakandais. „Raganiukės“ 

„Raganiukės“ teatro ruduo: premjeros ir staigmenos
„Raganiukės“ teatre numatyta ne 

viena intriguojanti premjera
„Raganiukės“ teatro nuotr.

CINAMON
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV) - 5-11 d. 14.15, 
18, 21.15 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 5-11 d. 
16.30, 19 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
5-11 d. 22.15 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D) - 5-11 d. 11.30 val.
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D, 
N-18) - 5-11 d. 19.45, 22 val. (6, 8, 10 d. 19.45 val. sean-
sas nevyks).
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 13.30, 17.30 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) -  
5-11 d. 19.30 val.
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva, V) - 6, 8, 10 d. 15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, 3D, V) - 5-11 d. 11.15, 13.15, 15.45 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 5-11 d. 12.30, 14.30, 16.45, 18.45, 20.45 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV) - 5-11 d. 17, 
21.45 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 5-11 d. 13 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 5-11 d.  
20.15 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 5-11 d. 15.15, 19.45 val.  
(19.45 val. seansas vyks 6, 8, 10 d.).
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
5-11 d. 12 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, V) - 
5-11 d. 11, 15 val. (6, 8, 9 d. 15 val. seansas nevyks).

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 5-11 d. 
12.30, 14.55, 18.30, 20.45 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) - 5-
11 d. 13.10, 15.50, 18.30, 21 val. (15.50 val. seansas vyks 
6-7 d.).
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) - 5-11 d. 
10.15, 17.20, 19.40, 22 val. (17.20 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 6-7 d. 11, 13.30, 16 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 5, 8-11 d. 11, 13.30, 16 val.
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) - 11 d. 
19 val. (ZIP FM kino premjera).
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, 3D, V) - 5-11 d. 12.20, 14.30, 16.45 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 5-11 d. 10.15, 11.15 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) - 5-11 d. 
15.05, 15.50, 19.30, 21.30 val. (15.05, 19.30 val. seansai 
vyks 6-7 d.; 6-7 d. 15.50 val. seansas nevyks; 21.30 val. 
seansas vyks 5, 9, 11 d.).
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 5-11 d. 17.20, 
21.45, 21.30 val. (21.45 val. seansas vyks 6-7 d.;  
21.30 val. seansas vyks 8, 10 d.).
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 
3D, N-18) - 5-11 d. 19, 21.30 val. (11 d. 19 val. seansas 
nevyks; 21.30 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, N-13) - 6-7 d. 10.30 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 6-7 d. 13 val.

„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV,  
N-7) - 5-7, 9-10 d. 21.10 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 8, 11 d. 21.10 val.

ŠIAULIAI
FORUM CINEMAS

„Mėnesienos magija“� (romantinė komedija, JAV, N-13) -  
5-11 d. 11.15, 16.15, 18.45 val. (11.15 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
5-11 d. 12.35, 15.15, 18.15, 21 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 5-11 d. 
13.35, 16, 18.30, 21.10 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 5-11 d. 10.30, 14.30 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 5-11 d. 11.30 val.
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) - 11 d. 
19.15 val. (ZIP FM kino premjera).
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 14.10, 16.30, 19, 21.30 val. (14.10 val. 
seansas vyks  5, 8, 9, 10 d.).
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV,  
N-13) - 5-11 d. 11.45 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.15, 12.20,  
17 val. (10.15 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 13.45 val.
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D, 
N-18) - 5-11 d. 21.20 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) -  
5-7, 9 d. 19.15 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 5-11 d. 21.40 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 8, 10 d. 19.15 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 5, 8, 9, 10 d. 14.10 val.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
5 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
9 d. 19 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken Heart 
Story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
10 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytė 
„Barikados“. Rež. V.Silis.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
11 d. 18.30 val. - Premjera! J.Tumo-Vaižganto „Dėdės ir 
dėdienės“. Rež. G.Tuminaitė.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“�  
Didžioji salė

6 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
7 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
6 d. 14 val. - „Muzikinė dėžutė“ (pagal Vladimiro 
Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. R.Driežis.
7 d. 14 val. - R.Mikučio „Liunės nuotykiai“. Rež. A.Grybauskaitė.

RAGANIUKĖS TEATRAS
6 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Miegančioji gražuolė“ 
(pagal Š.Pero). Rež. R.Urbonavičiūtė.
7 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Premjera! „Zuikio 
vestuvės“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

„DOMINO“� TEATRAS
10 d. 19 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“  
Rež. O.Šapošnikovas.
11 d. 19 val. - R.Kūnio „Šeimyninis įvykis“. Rež. M.Slawinski.

MENŲ SPAUSTUVĖ
6 d. 19 val. Juodojoje salėje - Organizacija OKT/ Vilniaus 
miesto teatras pristato: „Hamletas“. Rež. O.Koršunovas.

7 d. 11 val. Juodojoje salėje - „Mozaika“. Šiuolaikinio 
šokio spektaklis vaikams. Choreogr. B.Banevičiūtė (šokio 
teatras „Dansema“).
11 d. 19 val. Lukiškių aikštėje - Festivalis Naujojo cirko 
savaitgalis’14. Objektų cirko trilogija. Circo Aero (Suomija). 
Vienas vakaras - trys cirko palapinės - trys spektakliai.

VILNIAUS KAMERINIS  
TEATRAS

7 d. 13 d. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.

KAUNAS

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
6 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“.  
Rež. O.Žiugžda.
7 d. 12 val. - „Tigriukas Petrikas“. Rež. A.Stankevičius.

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“� 

11 d. 18 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis 
(„Domino“ teatras).

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS  
TEATRAS

9 d. 13 val. Didžiojoje salėje - G.Morkūno „Iš Nuomšiko 
gyvenimo“. Rež. A.Gluskinas.

BENDRUOMENIŲ RŪMAI
9 d. 18 val. - „Patriotai“. Rež. J.Vaitkus (Valstybinis 
jaunimo teatras).

KITI MIESTAI

6 d. 13 val. Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje 
Jono Basanavičiaus gimtinėje (Gimtinės g.17,  
Ožkabalių I k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r.) - Sūduvos 
mėgėjų teatrų festivalis „Atžalynas“.

Koncertai
VILNIUS

MOKYTOJŲ NAMAI
10 d. 18.30 val. Svetainėje - Tarptautinis instrumentinio 
folkloro festivalis „Griežynė 2014“. Postfolkloro muzikos 
vakaras su Mykolo Romerio universiteto folkloro ansambliu 
„Ritingo“ (vad. A.Kirda, Vilnius).

VU
5 d. 18 val. Didžiajame kieme - Muzikinė kelionė laiku su 
Martynu Levickiu. Kristupo vasaros festivalio uždarymo koncer-
tas. Martynas Levickis (akordeonas, Didžioji Britanija), Vilniaus 
miesto sav. Šv.Kristoforo kamerinis orkestras (dir. D.Katkus).

VU BOTANIKOS SODAS
7 d. 18 val. - Festivalio uždarymo koncertas. Domantas 
Razauskas. „Rudens muzika“.

KAUNAS
RYŠIŲ KIEMELIS

5 d. 19 val. Kiemelyje - Freedonia - world music 
orkestras (Ispanija).
11 d. 19 val. - Festivalio „Senamiesčio Žiogas 2014“ 
uždarymas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

teatras puoselėja lietuvių liaudies tradicijas 
ir skatina ne tik tautosaką ir tautodailę, bet 
ir kulinarinį paveldą, o spektaklio metu kvie-
čia žiūrovus paragauti mergaitės kepėjėlės 
šviežiai iškeptos ruginės duonelės.

Dar viena šio sezono naujiena - žiū-
rovų numylėtas, naujai atgimstantis spekta-
klis pagal Š.Pero pasaką - „Miegančioji gra-
žuolė“. Spektaklis, pilnas užburiančių dainų, 
spalvingų dekoracijų ir netikėtų staigmenų, 
tikrai palies kiekvieno žiūrovo širdį.

Trečioji premjera, kurią šią vasarą iš-
vysti jau galėjo pajūrio vaikai, - smagi ir 
žaisminga visiems puikiai žinomo rašytojo 
O.Proislerio istorija apie išdykėlę Raganiu-
kę, kuri norėjo tapti tikra ragana, - „Raga-
niukės stebuklai, II d.“

Na, o gruodį visų žiūrovų laukia nykštu-
kų atpūsta premjerinė muzikinė pasaka 
„Kalėdų vėjo dainelė“, kurioje apsilankys 
pats Kalėdų Senelis!

Naujienos

„Raganiukės“ teatras, siekdamas vaikus 
supažindinti su visapusiška kultūra, be visų 
šių premjerų, žiūrovams ruošia dar vieną 

staigmeną - paveikslų parodas vaikams. Jau 
spalį teatre galėsite pamatyti Vilniaus dailės 
akademijos studentų portretų parodą, kurio-
je įamžinti „Raganiukės“ teatro aktorių por-
tretai. Joje galėsite išvysti scenos riterį 
A.Bružą, jaunosios kartos aktorių V.Vadeišą, 
aktorę J.Jankūnaitę ir kt. O prieš pat Kalėdas 
bus atidaryta dar viena paroda - „Mano meš-
kutis“.

„Raganiukės“ teatras - puiki erdvė visai 
šeimai turiningai praleisti rudens ir žiemos 
popietes teatro ir muzikos apsuptyje. Vaiku-
čiai scenoje išvys populiariausias Lietuvos 
ir pasaulio pasakas ir personažus, o tėveliai 
galės išgerti puodelį kavos teatro kavinėje, 
apsipūsti nuo kasdienių darbų ir smagiai leis-
ti laiką su savo atžalomis.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Raganiukės“ teatro ruduo: premjeros ir staigmenos

Su „Laisvalaikio” 
kortele

20%
nuolaida  

2 bilietams

Martynas Levickis
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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 paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

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

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84100, www.kristel.lt

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

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

jūsų augintiniui

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

draBužių nuoma     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt

Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

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

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

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

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

dRabužiai

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

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060, www.ambermassage.lt 
Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt
Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Nuad Thai“ 
Vilnius. 15% nuolaida viso kūno  
masažams, SPA paketams.
Tel. (8 679) 98 999, www.nuadthai.lt 
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743, www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
Masažo studija „Studio figura“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys.  
12% nuolaida vienkartiniam 
apsilankymui.
Tel. (8 686) 73 077, www.studiofigura.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

     
 

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

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

optikos salonai

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

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

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356, www.nautilusclub.lt  

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Gedimino dvaras“  
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 604) 97 949,  
www.gedimino-dvaras.lt 
Baras „Roast&Beer“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 607) 63 429, (8 5) 212 4847,  
www.roastandbeer.lt 
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranas „Gusto blyninė“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir atvežamam maistui. 
Tel. (8 5) 262 0056, www.gusto.lt
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 

Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas  „Neringa“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(iki 15 žmonių).   
Tel. (8 5) 261 4058,  
www.restoranasneringa.lt
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Kavinė baras „Café-bar“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai,  
100% nuolaida įėjimui.  
Tel. (8 5) 261 4058, www.
restoranasneringa.lt
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai (išskyrus  
akcijinius patiekalus ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kinų restoranas „Naujieji rytai“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 652) 10 273, www.nrytai.lt
Kinų restoranas „Kinų smuklė“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 43 382 , www.nrytai.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai kavinėje.
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys.  
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija“
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

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

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

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

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g s ė j o  5 79

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

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

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams  
„Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams  
į spektaklius suaugusiems.  
Tel. (8 41) 524 968 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

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

ugdymas

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

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo projEkto vadovėS
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44. El. p. club@respublika.net
ineta tamašauskaitė.  
Tel. (8 698) 54 541. El. p. ineta.tamasauskaite@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„MV gėrimų parduotuvė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida  
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius)  
www.mv.lt  

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Su „SEB Laisvalaikio“ kortele  
bronzinė programa - 19 Lt,  
sidabrinė - 22 Lt, auksinė - 24 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių nuoma „Hertz“
20% nuolaida automobilių nuomos  
paslaugoms Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 6940, www.hertz.lt 

transporto paslaugos

   
  

Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. – spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555,  
www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Penktadienis puiki, darbinga diena tvarkyti dalykinius reikalus, kreiptis į valdžios instancijas, rimtiems pirkiniams, 
susitikimams, pradėti gydymo ciklą. Vakaras neblogas meilės pasimatymui, tačiau ne lengvabūdiškiems nuotykiams.
Šeštadienis - gera diena kontaktams, susitikimams, kolektyvinei veiklai. Galite įsukti jums palankius procesus. 
Sportuokite, judėkite, keliaukite, dalykitės informacija, susitikite su draugais.
Sekmadienis irgi nebloga diena, tinkama komunikacijai, buvimui atviroje erdvėje, sužinoti naujų dalykų. Neužsidarykite, 
bendraukite, mąstykite pozityviai - tai, ką darysite, turės tendenciją kartotis ateityje.
Pirmadienis - nebloga diena ramiai kūrybinei veiklai, menams, dvasinėms praktikoms, tačiau ne vakaras: pasisaugokite 
dirglumo, valdykite emocijas, atsisakykite alkoholio, kitų svaigalų - jie veiks stipriau nei įprastai.
Antradienis - prasta diena, netinkama jokiems svarbiems darbams, susitikimams - gali „užnešti“ emocijos, kilti nesusiprati-
mų, neadekvačių reakcijų. Stenkitės išlaikyti ramybę, pusiausvyrą, neįsitraukite į intrigas, atsispirkite potraukiui svaigintis.
Trečiadienis - aktyvi, bet neharmoninga diena, netinkama jokiems svarbiems darbams, susitikimams: daug iniciatyvos, 
kalbų, bet maža tarpusavio supratimo, bus polinkis kabinėtis prie žodžių arba skleisti negatyvias mintis. Geriau pabūkite 
stebėtoju, tada vakaras bus visai neblogas.
Ketvirtadienis - puiki diena, palanki aktyviai veiklai, sportui, naujoms iniciatyvoms, sutartims, dalykiniams susitiki-
mams, ilgalaikiams santykiams formuoti, pirkiniams, meilės pasimatymui.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Nuo rugsėjo mėnesio - Astrologijos kursai  

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. 
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt, 

 tel. (8-612) 96-007

Rugsėjo 5-11 diena

Geriausios dienos: 5, 6, 8 (iki 19 val.), 11, 12.

SVEIKINA

Aktorius Jokūbas Bareikis
1980 09 05

Atlikėja, verslininkė  
Kristina Ivanova
1987 09 06

Krepšininkas  
Mantas Kalnietis
1986 09 06

Šokėja Kristina Navickaitė-Tina
1977 09 07

Darbingas metas. 
Penktadienis palankus darbo 
reikalams tvarkyti. Savaitgalis - 
susitikimams su draugais. 
Antradienį, trečiadienį patausokite 
sveikatą, nervus. Ketvirtadienis 
puikus verslo operacijoms.

aVinui

Kūrybingas laikotar-
pis, palankus meilei, poilsiui. 
Penktadienis puikus kultūriniams 
renginiams, kelionėms, reprezen-
tacijai. Antradienį bei trečiadienį 
valdykite emocijas - galimi nesusi-
pratimai su mylimu žmogumi.

JAUČIUI

Metas pasirūpinti šeima, 
namais, savo giluminiais porei-
kiais. Savaitgalis - puikus metas 
iškyloms, kultūriniams renginiams. 
Trečiadienį galvokite, ką kalbate. 
Ketvirtadienis tinkamas nekilnoja-
mojo turto reikalams tvarkyti.

dVYniaMs

Daug bendravimo, kelionių, 
išvykų, reikia greitos orientacijos, 
gebėti mokytis. Penktadienis puikus  
svarbiems susitikimams, reprezen-
tacijai. Trečiadienį gresia ginčai 
šeimoje, valdykite emocijas. Ketvir-
tadienis puikus meilės pasimatymui.

VĖŽIUI

Laikas pasirūpinti būties 
fundamentu, užsiimti praktiškais 
reikalais. Penktadienis puikus 
darbo reikalams, savaitgalį skir-
kite partneriui ar reprezentacijai, 
trečiadienį susivaldykite polinkį 
išlaidauti ir kalbėti nepagalvojus.

LIŪTUI

Turbūt geriausias jums 
metas - džiaukitės ir leiskite sau 
mylėti. Tam puikus penktadienis. 
Antradienį, trečiadienį - valdykite 
liežuvį, nepriekabiaukite ir nesku-
bėkite įsiskaudinti, tada ketvirta-
dienis ir vėl jums bus puikus.

MerGeLei

AstrologiNė progNozė

BLoGiausios dienos: 8 (po 19 val.), 9, 10.

Leiskite sau ramybę, skir-
kite laiko rekreacijai, dvasinėms 
praktikoms. Savaitgalis puikus 
meilei, kūrybai. Antradienį bei 
trečiadienį galvokite, ką kalbate, 
patausokite nervų sistemą. Galimi 
nemalonumai namuose.

SVARSTYKLĖMS

Neblogas metas išvy-
koms, bendravimui, įvairiems 
susitikimams, ypač penktadie-
nis. Savaitgalį skirkite šeimai, 
namams. Ketvirtadienį - kolek-
tyvinei veiklai, svarbiems susiti-
kimams.

SKORPIONUI

Susitelkite ir siekite savo 
tikslų - reikės kantrybės, atkaklu-
mo. Penktadienis palankus darbo 
reikalams, savaitgalis draugiš-
kiems susitikimams. Antradienį 
bei trečiadienį susilaikykite nuo 
išlaidavimo, neapgalvotų pažadų.

ŠauLiui

Puikus metas, palankus 
kelionėms, reprezentacijai, svar-
biems renginiams, ypač penktadie-
nis. Erzins chaosas darbe - norėsis 
rėžti tiesą į akis. Nesidirginkite, 
susivaldykite, svarbius sprendi-
mus atidėkite ketvirtadieniui.

OŽIARAGIUI

Jėgos kaupimo metas. Vis 
dėlto šis savaitgalis jums puikus 
iškyloms, bendravimui, saviraiškai. 
Sudėtingiausios dienos - antradie-
nis bei trečiadienis: neišlaidaukite, 
galvokite, ką kalbate, pasaugokite 
ir santykius, ir gerą vardą. 

Vandeniui

Daug priklauso nuo 
partnerio, gero įvaizdžio - tuo ir 
pasirūpinkite. Penktadienį skirkite 
svarbiems susitikimams, savait-
galį - dvasinėms praktikoms. 
Trečiadienį patausokite finansus. 
Ketvirtadienis puikus kelionėms.

ŽUVIMS

Budistinių relikvijų paroda Vilniuje - rugsėjo 5-7d. Plačiau www.dharma.lt.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Barkasas. Luotas. Tik. 
Kipu. Keista. Etika. Danė. Arūnas. 
Norim. Buda. Klotis. Erata. Ca. Elitas. 
Egida. Brokas. Kratosi. Gaboronas. 
Drilas. Nedas. Niekas. Mo. Alodas. 
Kiemas. Ar. Senas. Galvas. Ali. Kas. 
Marsas. Amen. „Žas“. Kreivas. Tirana . 
P.S. Panašės. Henksas.
Horizontaliai: Duchanas. ŽP. 
Arkada. Lekas. Kina. Ononas. Lapė. 
Bredas. Su. Erodas. KA. Klonas. Rn. 
Skalikas. Mea. Erotas. Gaiš. Liūtas. 
Karvė. Pusnis. Nilsas. Otas. Dievas. 
Tas. Kremas. Erikas. Te. Senegalas. 
IN. Toritas. Ark. Tirados. Amas. Ikitas. 
„Ma lena“. Kama. Ilorinas.
Pažymėtuose langeliuose: 
SKalbiniai.

sENTENCiJa

„Meilė įkvepia 
didingieMs 
darbaMs ir kliudo 
juos įgyvendinti“

A.DiumA

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti kremą deginimuisi 
soliariume „australian Gold 
Hardcore black“

Atsakymą į kryžiažodį iki rugsėjo 
9 d. siųskite SMS žinute numeriu 
1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina - 1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja asta ŽViRblYTĖ 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas 
soliariumo studijos „Equador“ 
abonementas.
Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26,  
Kaune 20 80 14. Prizai 
laikomi tik dvi savaites.

SU
DO

KU
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Beprotiškas pasaulis

l
Koks santykis tarp rublio, dolerio ir svaro? 

Vienas svaras rublių kainuoja vieną dolerį.
l

Kai miršti, nežinai, kad esi miręs, bet 
aplinkiniams nuo to nė kiek ne lengviau. Ta 
pati taisyklė galioja ir kai esi kvailas.

l
Lenino šūkis „Mokytis, mokytis ir dar 

kartą mokytis“ iš tiesų reiškia vieną neišlai-
kytą egzaminą ir du perlaikymus.

l
Gydytojas apžiūri ligonį:
- Nelabai jūs man patinkate...
Pacientas:
- Tai ir jūs, gydytojau, ne kažin koks gra-

žuolis...

l
- Daktare, sakykit, man gripas?
- Taip.
- Kiaulių?
- Taip, kiaulių, nes tik kiaulė galėjo 

kviesti greitąją 4 ryto, turėdamas 36,7 tem-
peratūros.

l
Skambutis į reanimaciją:
- Sakykit, Jonaitis dar gyvas?
- Dar ne.

l
Tas, kuris per dieną yra aktyvus kaip 

bitė, stiprus kaip jautis, dirba kaip arklys ir 
vakare pareina namo pavargęs kaip šuo, tu-
rėtų pasitarti su veterinaru - labai didelė 
tikimybė, kad jis yra asilas...

l
Pas gydytoją:
- Daktare, praradau atmintį...
- Ir nuo kada jums tai?
- Kas nuo kada?!

l
Daugelis sako, kad esu kerštingas ir ne-

draugiškas, bet tai netiesa. Atkeršijau, ir vėl 
galime draugauti.

 l
Artileristų pašnekesys:
- Tamsta vade, iššauto patrankos sviedi-

nio trajektorija panaši į parabolę?
- Visiškai teisingai.
- Reiškia, jei paguldytume patranką ant 

šono, galėtume šaudyti iš už kampo?
- Ne... Statutas draudžia...

aNEkDOTai

SPALVOTAS BĖGIMAS. Šeštadienio popietę 

pirmąkart Vilniuje vyko pasaulyje sparčiai 

populiarėjantis „The Color Run“. Renginio šūkis - 

„Laimingiausi 5 kilometrai planetoje“ - atitiko emo-

cijas, kurias spinduliavo spalvoto bėgimo dalyviai, 

kuriuos įvairiuose trasos etapuose apipurkšdavo 

dažais. Dalyviams reikėjo laikytis tik dviejų taisyklių: 

bėgimą pradėti vilkint baltais marškinėliais ir finišo 

liniją pasiekti spalvotiems.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.




