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Minint Baltijos kelio 25-metį žinomi Lietuvos žmonės dalijosi savo prisiminimais apie šį įvykį.  
Beata Nicholson įsitikinusi - jei tik reikia, galime būti stiprūs. 8 p.

■

10 faktų, kurių iki šiol nežinojote apie 
„Mis Lietuva 2008“ karūnos laimėtoją 
Gabrielę Martirosianaitę. 1� p.

■

Renginių vedėjas ir šokėjas Tadas Rim-
gaila juokauja, kad automobiliai kaip ir 
moterys, arba sužavi, arba ne. 14 p.
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automobilį	renkuosi	kaip	
moteris	-	pagal	išvaizdą

ko	dar	nežinojote	apie	
gabrielę	martirosianaitę?

650	kilometrų	kelias	į	nepriklausomybę
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„LaisvaLaikio“ interviu

AstA stAšAitytė-MAsAlskienė (43) 
nepyksta, kai ją pavadini televizijos eterio 
senbuve. 22 metus be pertraukos sveikintis 
su televizijos žiūrovais pavyksta toli gražu 
ne kiekvienam. Gal todėl Astos jau neste-
bina tai, kad praeiviai gatvėje su ja pasi-
sveikina, o kai kurie net savo šeimos nare 
pavadina. Rugsėjo 1 d. prasidėsiančiame 
naujame lnk sezone jai patikėta dar dides-
nė auditorija, mat pokalbių laida „yra, kaip 
yra“ keliasi į lnk eterį. Apie naujus iššūkius 
darbe, svajones televizijoje ir prarasto laiko 
paieškas kasdienybėje Asta sutiko papasa-
koti „laisvalaikio“ skaitytojams.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Nuo rudens televizijos eteryje per 
savaitę su žiūrovais sveikinsitės net ke-
turis kartus: triskart pokalbių laidoje 
„Yra, kaip yra“ per LNK ir tradiciškai 
sekmadieniais per BTV „Sekmadienio 
ryte“. Kokių naujovių gali tikėtis žiūro-
vai šiose laidose?

- Žurnalistai manęs visada klausia, o kas 
šiemet keisis laidoje „Sekmadienio rytas“. Bet 
esmė ta, kad tai nėra ta laida, kurioje ieškome 
kokių nors pokyčių. Ši laida skaičiuoja jau ke-
liolika metų, todėl seniai nebesiekiame išrasti 
dviračio. Labai džiaugiamės, kad tiek metų tu-
rime nuolatinį žiūrovą. Ir esu įsitikinusi, kad 
yra tokių, kurie net ir nenorėtų, kad kas nors 
šioje laidoje keistųsi. Yra dalykų, tokių kaip 
šviežia bandelė prie kavos ar arbatos puodelio 
savaitgalį, kurie tau visada malonūs. Taip ir su 
mūsų laida - ji minkšta, lengva, be aštrių disku-
sijų. Čia ateidami svečiai žino, kad negaus ne-
patogių klausimų. Tai persiduoda ir žiūrovui, jis 
ryte tiesiog maloniai leidžia laiką su mumis.

Laidoje „Yra, kaip yra“ - kitaip. Ten ir to-
liau nebijosiu provokuoti, ieškoti siūlo galo ir 
remti prie sienos. Tai laida, kurioje ir aš, ir 
pašnekovai kartais pasijuntame nejaukiai, o 
žiūrovas iš to gauna deimantą, kol šis dar ne-
apšlifuotais kampais.

- Užsiminėte apie šviežias bandeles. 
Ar pati turite kokių nors ritualų, kurie 
jus pradžiugina?

- Prisipažinsiu - bandelę valgiau labai se-
niai, visiškai nesu bandelinė. (Šypsosi.) O dėl 
ritualų reikėtų gerokai pasukti galvą. Kadan-

gi mūsų šeimoje, įskaitant šunį Rio, yra pen-
ki asmenys, sunku būtų kalbėti apie kokį nors 
savaitgalio ritualą, nes tie savaitgaliai labai 
skirtingi. Pavyzdžiui, jei tai rytas po to, kai 
aš arba Giedrius vedėme kokį nors renginį ir 
namo grįžome vėliau, jis būna vienoks, o jei 
visi esame išsimiegoję, galime jį pradėti bend-
rais pusryčiais ir pramogų planavimu. Aps-
kritai mūsų šeima neturi griežto gyvenimo 
grafiko, kad grįžtume penktą, o šeštą sėstume 
vakarienės. Kartais to visai norėčiau, o kar-
tais - tikrai ne. Yra, kaip yra.

- Jūsų gyvenimo tempas toks, kad net 
sunku įsivaizduoti jus besisukančią prie 
viryklės. Gaminate namuose ar dažniau 
vakarieniaujate restoranuose?

- Dažniau namuose. Gal pastaraisiais me-
tais, kai darbo tempas dar labiau išaugo, daž-
niau pasinaudojame vieno iš Giedriaus res-
toranų šefo paslaugomis ir, akcentuoju, nusi-
perkame pietus. Bet tai darome tik tada, kai 
nespėjame pasigaminti patys.

- Gaminate dažniau jūs ar Giedrius?
- Anksčiau - aš, dabar - Giedrius. Gal šie-

met reikėtų susilyginti. Aš labai mėgstu val-
gyti kur nors mieste, bet nelabai pavyksta, 
nes kavinėse nėra naminio sultinio ir mamos 
maltinukų. Todėl vaikai iš meniu dažnai nie-
ko neišsirenka arba suvalgo tik garnyrą. Bet 
jie auga, todėl vakarienių restoranuose jau 
gali būti daugiau.

- Išėjusi į miestą, parduotuvę ar ka-
vinę daug dėmesio sulaukiate iš nepažįs-
tamųjų? O gal niekas per petį nežiūri, 
kokį pieną Asta renkasi parduotuvėje?

- Meluočiau, jei sakyčiau, kad visai nestebi. 
Stebi, bet manęs tai neerzina. Manęs neveikia 
jokios blogos akys. Jei kas nors ir prieina pa-
sakyti kokio žodžio, jis būna geranoriškas. Pa-
sitaiko besisveikinančių žvilgsniu. O kai kurie 
sveikinasi ir balsu, man tai malonu, pasilabinu 
ir aš. Pati iš vaikystės pamenu: kai buvau pa-
mėgusi teatrą, gatvėje sutikusi kokį nors ak-
torių netyčia pasisveikindavau. Labai malonu, 
kai kas nors tave priima kaip draugą.

Pamenu, kai 
anksčiau tėvų 
kartos žmonės 
sakydavo - Pamatysi, 
kaiP Paskui laikas 
Pradės greitai bėgti. 
maniau, kokia čia 
nesąmonė. o dabar 
nesuPrantu, kur tas 
laikas dingsta

A.Stašaitytė-Masalskienė:
Gyvenimas prasideda tik po trisdešimties

Giedrius ir Asta Masalskiai 
aukso žiedus sumainė 
beveik prieš 13 metų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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n Asta Stašaitytė-Masalskienė gimė 
1971 m. sausio 11 d. Klaipėdoje
n Prieš 22 metus pradėjo karjerą 
„Balticum“ televizijoje, laidoje vaikams 
„Liūtukas Timas“.
n Šiuo metu dirba LNK ir BTV.
n Asta yra ištekėjusi už radijo, televizijos 
ir renginių vedėjo Giedriaus Masalskio. 
Juodu augina du sūnus - Emilį (12) ir 
Danielių (10).
n Šeima gyvena Vilniuje, bet turi savo 
nuosavus namus ir Alanijoje, Turkijoje.
n Gyvenimo moto - mylėk ir būsi mylimas.

DOsJĖ

�

Asta Stašaitytė-Masalskienė į 
savo laisvalaikį norėtų įtraukti 
daugiau knygų ir šokių būrelį

Stasio Žumbio nuotr.
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Matyt, natūralu, kad tiek metų dir-
bant TV eteryje žiūrovai jus priima kaip 
šeimos narę.

- Taip. Ypač dėl rytinės laidos man dažnai 
tekdavo girdėti: štai mūsų šeimos narė eina. 
Sakydavo, mes su tavimi kavą geriame sek-
madienio rytais.

- Nuo rudens tapsite naujos „šei-
mos“ - LNK televizijos - nare. Jūsų ve-
dama laida „Yra, kaip yra“ keliasi į LNK 
eterį. Kaip vertinate tokius pokyčius?

- Su didžiausia meile abiem kanalams (BTV 
ir LNK) turiu pasakyti, kad nemanau, jog tai 
aukščiausias mano karjeros taškas, aš net ne-
manau, jog tai aukštesnis taškas. Man tai nėra 
koks nors karjeros lūžis. Juk dėl to nepasikei-
tė nei laidos kūrybinė grupė, nei atmosfera, 
nei mano, kaip vedėjos, užduotis. Galiu tik pa-
dėkoti, kad mums patikėta didesnė auditorija.

- Nepameluosiu, jei pasakysiu, kad 
esate eterio senbuvė. Kokias pradedan-
čiųjų klaidas matote?

- Pasakysiu kaip bet kuri sena bambeklė: 
pagrindinė klaida yra ta, kad pirmiausia gal-
vojama apie formą, tik paskui apie turinį. Daž-
nai žmonės, patekę į televiziją, nejaučia atsa-
komybės už tai, ką perdavė žiūrovams. Rei-
kėtų paklausti savęs, ką pasakiau ir kodėl 
įlindau į televiziją. Labai dažnai daugiau rū-
pinamasi forma, išvaizda ir tik gražia pakuo-
te. Aišku, gal žiūrovui smagu pažiūrėti į bliz-
gučius, bet sutikime, vien blizgučiai greitai 
pabosta. Be to, pastebiu, kad jaunų žmonių 
akys dažniau žiba dėl karjeros pramogų vers-
le - man atrodo, kad tai klaida. Juk pramogų 
pasaulis negailestingas - vieną dieną tu čia, 
kitą jau gali nieko nebeturėti.

- Su kokiais stereotipais apie save su-
siduriate?

- Jei skaityčiau komentarus, gal jų žino-
čiau daugiau. (Šypsosi.) Dažniau susiduriu su 
tam tikromis profesinėmis pastabomis. Esu 
girdėjusi ir nesąmonių - vieni sako, kad esu 
labai pasipūtusi, kiti atvirkščiai - kad labai 
nuoširdi. Kad garsiai kvatoju. Bet tai ne ste-
reotipas, tai faktas. Vis dėlto turiu prisipažin-
ti, kad per tiek metų į visus gandus apie save 
išmokau nereaguoti. Kita vertus, ne tiek daug 

jų ir buvo. Man natūraliai pavyksta neįsivel-
ti į skandalus, gal dėl to ir gandų nėra daug.

- O kur dingo Astos garbanos?
- Stilistai sprendžia, kada garbanoms ding-

ti, o kada vėl atsirasti. (Šypsosi.)

- Ar jus dar gali kas nors nustebinti 
per televiziją?

- Išsipildžiusios svajonės nustoja būti sva-
jonėmis. Mane pačią nustebintų, jei, pavyz-
džiui, savo penkiasdešimt penkerių metų pro-
ga būčiau pakviesta vesti kokio nors didelio 
pramogų šou, kuriame, tarkime, rinktų sma-
giausią, tikriausią, protingiausią vyruką. Bū-
dama tokio amžiaus, turėčiau daugiau patir-
ties ir kaip moteris galėčiau išrinkti, kuris 
vyras verčiausias tokio titulo.

Būdama 
dvidešimties 
nežinojau, kad 
toBulyBės yra 
nuoBodos, kad 
kiekvienas jausmas 
turi Bent dešimt 
atspalvių, kad 
svajoti reikia 
atsargiai

Su televizijos žiūrovais Asta 
sveikinasi jau 22-ejus metus
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„LaisvaLaikio“ interviu

- O gal vieną dieną jus išvysime ko-
kiame sportinių ar ledo šokių arba  dainų 
projekte?

- Čiuožiu aš labai prastai, bet dainuoti ir 
šokti moku. Dainuoju sau garsiai duše ar sve-
tainėje atsidariusi langą (atsiprašau, kaimy-
nų), šoku kiekviename vakarėlyje, diskote-
koje, klube, namuose, kai tik yra galimybė. 
Man labai smagu, bet aš nieko nenoriu įrody-

ti nei sau, nei kitiems. Turėjau minčių kokį 
vakarą savo malonumui nueiti pašokti, nes, 
atsiradus šeimai, šokių gerokai pamažėjo. Be 
to, Giedrius šokti nemėgsta, o man šokių bū-
relis būtų visai ne pro šalį. Bet tai būtų bū-
relis, o ne televizijos projektas. Galvojau ir 
apie chorą. Šitaip galėčiau save praturtinti, 
susipažinti su žmonėmis, kurie gyvena kitaip, 
ne pramogų pasaulyje. Bet visa tai daryčiau 
už televizijos ribų, nesuprantu, kodėl tai tu-
rėčiau daryti ekrane. Mano darbas yra tele-
vizija, tai kodėl ir laisvalaikį turėčiau ten leis-
ti. Juk už tai niekas tau nemoka, visi kritikuo-
ja ir dar laisvalaikį aukoji. Dėl ko?

- O koks dabar jūsų laisvalaikis?
- Tris kartus per savaitę sportuojame. 

Daug metų esu mergaičių boulingo koman-
doje. Beveik kasmet prieš vyrus laimime tur-
nyrus. Mėgstu paplūdimį, masažus, leisti lai-
ką su draugais. Deja, pastaruoju metu tai bū-
na retai. Pamenu, anksčiau tėvų kartos žmo-
nės sakydavo - pamatysi, kaip paskui laikas 
pradės greitai bėgti. Maniau, kokia čia nesą-
monė. O dabar nesuprantu, kur tas laikas 
dingsta. Anksčiau susirinkdavome su drau-

gais, kartu gamindavome, dalydavomės min-
timis ir patirtimi. Kur dingo tie vakarai? At-
rodo, ir vaikai paaugo, galėtume sau tai leis-
ti, bet ne, visą laiką kažkas suryja. O gal bė-
da ta, kad mes tapome lėtesni? (Šypsosi.) 
Taigi laisvalaikis mano paprastas, neturiu ko-
kių nors ekstremalių pomėgių, nesu alpinis-
tė ar archeologė. Jei į savo dienotvarkę dar 
sugebėčiau įtraukti daugiau knygų ir šokių 
būrelį, būtų nuostabu.

- Ką žinote tokio, ko nežinojote bū-
dama dvidešimties?

- Būdama dvidešimties negalėjau nė įtar-
ti, kad gyvenimas prasideda tik po trisdešim-
ties. Nežinojau, kad tobulybės yra nuobodos, 
kad kiekvienas jausmas turi bent dešimt ats-
palvių, kad svajoti reikia atsargiai. Taip pat 
tada nenutuokiau, kad išmoksiu taip skaniai 
ruošti pomidorus žiemai.

- Yra kokių nors ekstremalių pramo-
gų, kurias norėtumėte išbandyti?

- O ar nėra ekstremalu tai, kad per metus 
yra tokių laikotarpių, kai per savaitę, per 4-5 
dienas, išklausau apie 100 žmonių istorijų. Ir 
ne apie laisvalaikį ar pomėgius, o apie tikrus 
likimus, apie kebliausias gyvenimo situacijas. 
Mano manymu, tai gana ekstremalu. Man 
labai patinka vesti laidas, bet po tokio darbo 
neturėtų atrodyti banalu, kad norisi tiesiog 
pagulėti paplūdimyje ir pažiūrėti į jūrą.

IšsIpIldžIusIos 
svajonės  
nustoja būtI 
svajonėmIs

Asta svajoja kada nors būti pakviesta 
vesti šauniausio vyruko rinkimų šou

Redakcijos archyvo nuotr.
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po 25 metų

650 kilometrų kelias į  Nepriklausomybę
Šį šeštadienį - rugpjūčio 23 dieną - sukaks 25 metai, kai lietuviai, latviai ir estai 1989 metais  
visam pasauliui parodė savo vienybę ir laisvės troškimą. Į 650 km gyvą grandinę,  
nusidriekusią per tris valstybes, sustoję ir rankomis susikabinę žmonės tikėjo, kad  
Nepriklausomybę galima pasiekti taikiu būdu. Minint Baltijos kelio 25-metį žinomi Lietuvos 
žmonės dalijosi savo prisiminimais apie šį įvykį.

„Jei tik reikia, galime  
būti stiprūs“
Beata NichoLsoN (34), tV laidų vedėja:

- Man tuo metu buvo beveik 10 metų. Pa-
menu, važiavome su tėvais, buvo karšta diena. 
Žinau, kad tai buvo svarbus įvykis, buvo įdomu 
matyti visus tuos žmones. Tėvai turėjo tokį 
vyšninės spalvos žiguliuką, važiavome su juo 
labai lėtai. Žinojau, kad važiuojame susikabinti 
rankomis, kad tai mūsų laisvės simbolinis ak-
tas. Visur buvo juntama tokia euforija.

Kai dabar pagalvoju apie Baltijos kelią, su-
prantu, kad šiandien būtų sunku atkurti tokį 
didingą žmonių norą išreikšti savo laisvės sie-
kį. Tai atspindi mūsų jėgą - kokie iš tikrųjų 
galime būti stiprūs, jei tik reikia. Tokie įvykiai 
parodo, ką žmonės gali, kai yra bendra idėja, 
siekis, viltis ir noras.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Gyva žmonių grandinė nusidriekė 
per visas tris Baltijos šalis
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„Pasijutau esąs 
revoliucijos įkarštyje“
Marius JaMpolskis (35), aktorius:

- Į Baltijos kelią ėjau su savo tėvais, mo-
čiute. Man tada buvo 10 metų. Stovėjome 
kažkur netoli Ukmergės. Pamenu, buvo di-
delės automobilių spūstys, todėl stojome ten, 
kur galėjome. Išsitraukėme radijas ant maši-
nų, susikabinome už rankų, dainavome Lie-
tuvos himną. Žinojau, kas ir kodėl vyksta. 
Gyvenau Kaune, vaikščiojau į mitingus. Jau 
tada įsisąmoninau, kas yra Lietuva ir kuo ji 
skiriasi nuo Sovietų Sąjungos.

Dabar Baltijos kelias sukelia tokią nostal-
giją. Tada buvo juntama didžiulė vienybė ir 
žmonių pasiryžimas padaryti viską, kad Ne-
priklausomybė ateitų. Be abejo, daug iliuzijų 
paskui žlugo, nes paaiškėjo, kad reikia daug 
dirbti dėl gero gyvenimo. Bet tuomet buvau 
vaikas ir man viskas atrodė labai rimta, dra-
matiška, o kartu ir džiugu. Nuo Baltijos kelio 
prasidėjo Nepriklausomybės siekimo judėji-
mas, aš pasijutau esąs revoliucijos įkarštyje, 
centre, jaučiausi prasmingas ir gyvenantis 
labai svarbiu laiku.

po 25 metų

650 kilometrų kelias į  Nepriklausomybę

n 1989 m. rugpjūčio 23 d., minint 50-ąsias 
Molotovo-Ribentropo pakto, panaikinusio  
Baltijos šalių nepriklausomybę, metines, žmonės 
sustojo sujungti trijų Baltijos šalių sostinių -  
Vilnių, Rygą ir Taliną.
n Susikibusių žmonių grandinė nusitęsė 650 km.
n Spėjama, kad iš viso kelyje stovėjo apie  
2-2,5 mln. žmonių, iš jų apie 1 mln. - iš Lietuvos.
n Baltijos kelią organizavo Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis, Estijos ir Latvijos liaudies frontai.
n Baltijos kelias yra įtrauktas į Gineso pasaulio 
rekordų knygą kaip ilgiausia žmonių grandinė.
n Panašios akcijos buvo rengiamos dar kelerius 
metus, pvz., 1991 m. Liepsnojantis Baltijos kelias - 
buvo deginami laužai.
n 1990 m. apie šį kelią Audrius Stonys ir Arūnas 
Matelis sukūrė dokumentinį filmą „Baltijos kelias“.
n 2009 m. UNESCO įtraukė Baltijos kelią į 
„Pasaulio atminties“ sąrašą.

FakTai
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po 25 metų

„Didžiuojuosi,  
kad esu lietuvė“
Gražina Balandytė (77), aktorė:

- Baltijos kelyje stovėjome su kolegomis 
iš teatro. Visi važiavome vienu teatro auto-
busu. Sustojome kažkur į Vilniaus pusę už 
Kauno. Įsivaizdavome, kad Lietuva bus mū-
sų - laisva, kad mes būsime tokie taurūs ir 
gražūs, kad net saldainio popierėlio sau ne-
leisime numesti ant žemės, kad viskas tik 
nuo mūsų priklausys. Bet kaip vėliau pasiro-
dė - ne nuo mūsų, o nuo visų, nuo kaimynų.

Man labai gaila, kad mano tėveliai taip ir 
nesužinojo, kad Lietuva tapo laisva. Mes ją 
turime branginti, bėdai ištikus už rankų su-
sikibti, žinoti savo šaknis, jausti pagarbą vie-
nas kitam, savo kiemui, savo namams. Balti-
jos kelias pradėjo dvasinį atgimimą. Aš len-
kiuosi iki žemės Lietuvai, savo Tautai ir di-
džiuojuosi, kad esu lietuvė.

Lietuvą turime 
branginti, bėDai 
ištikus už rankų 
susikibti, žinoti 
savo šaknis ir 
jausti pagarbą 
vienas kitam

Į Baltijos kelią susirinko daugiau 
nei du milijonai žmonių

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 2 11

po 25 metų

Baltijos kelias įtrauktas  
į Gineso rekordų knygą

„Tai buvo geras chaosas“
SauliuS PrūSaitiS (36), dainininkas:

- Man tuo metu buvo 12 metų. Pamenu, va-

žiavome su visa šeima stovėti ruože Kėdainių 

rajone, bet tada nesupratau, kas tai per įvykis. 

Suvokiau tik tiek, kad yra begalė automobilių 

vienoje vietoje ir daug žmonių, susikibusių ran-

komis. Tai buvo geras chaosas.

Dabar į šį įvykį žiūriu iš kelių pusių. Visų pir-

ma, tai buvo savotiškas meno projektas, kurio 

nebūtų be tam tikros potekstės. Visų antra, tai 

buvo labai gera žinutė visam pasauliui. Meniškai 

perteikta žinutė. Ne „Molotovo kokteiliais“, o 

labai subtiliai, įdomiai ir unikaliai. Idėja buvo tikrai 

labai originali. Ji iki šiol mane stebina. Įdomu, ar 

ji šovė į galvą vienam žmogui, ar keletui?

Nemanau, kad dabar kas nors važiuotų į to-

kį renginį. Juk išorinių priešų neturime, priešų 

ieškome nebent tarpusavyje. Kita vertus, nėra 

reikalo.

„Kiekvienas, kuris dalyvavo, 
didžiuojasi, kad tai padarė“
ilona BalSytė (50), aktorė:

- Tuo metu dirbau Vytauto Kernagio vadovau-jamame „Dainos“ teatre, buvome išvykę gastrolių į pajūrį. Rugpjūčio 23 d. su visu kolektyvu labai skubėjome, kad suspėtume į Baltijos kelią. Buvo toks jausmas, kad darome kažką prasmingo. Vie-nu metu jautėme ir susikaupimą, ir džiugesį.Mane labai nustebino tai, kad susirinko labai daug žmonių. Buvo išties įspūdinga. Juk tuo me-tu, kai pamažu ėjome Nepriklausomybės link, nebuvo paprasta tai padaryti. Susirinko ir latviai, ir estai. O kai paskui pamatėme filmuotą medžia-gą, nustėrome išvydę tokias minias. Manau, kad kiekvienas, kuris dalyvavo, didžiavosi ir didžiuo-jasi, kad tai padarė.

„Anuomet žmonės iš idėjos 
padarydavo daugiau“
DžiugaS SiauruSaitiS (42),  
tV laidų vedėjas:

- Ėjome su tėvais. Pamenu, kad niekur toli nevažiavome, stovėjome kažkur čia, Vilniuje. Tas kelio į Nepriklausomybę laikotarpis ir dabar ke-lia sentimentus. Žmonės anuomet iš idėjos dau-giau padarydavo. Buvo didžiulė vienybė ne tik tarpusavyje, bet ir su kaimynais latviais bei es-tais. Jie tada mums buvo kaip geriausi draugai.Manau, kad prireikus ir dabar žmonės susi-vienytų prieš agresorių. Viską lemia išoriniai veiksmai - išoriniai priešai. Dabar nėra poreikio. Visi gyvena savo gyvenimus, dirba savo darbus, o ištikus kritiniam momentui tikiu, kad vienybė vėl atgimtų.
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Veidai

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ 

„Lietuviai taip myli krepšinį, kad ir šis 
sportas kartais padiktuoja madas. Tiesa, idėja 
sukurti marškinėlius aistruoliams - ne mano 
sumanymas. Šią mintį man pasiūlė ilgamečio 
Lietuvos vyrų rinktinės nario krepšininko Ri-
manto Kaukėno paramos fondo darbuotojai, - 
pasakojo kūrėja. - Ilgai galvojau, kaip turi at-
rodyti marškinėliai, ir nutariau sukurti papras-
tą drabužį. Manau, sirgaliams patinka papras-
tai, bet „skaniai“. Kurdama marškinėlius nuo-
lat kartojau žodį „sirgalius“ ir supratau, kad 
jis skamba panašiai kaip ir „supergalios“, bū-

tent todėl Trispalvės fone atsirado ir plačiai 
žinomas ypatingų galių simbolis“. 

Stilingų marškinėlių krepšinio aistruo-
liams kūrėja nepamiršo ir to, kad kūrė gražių 
tikslų vedama. Pelnas, juos pardavus, bus 
skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems 
vaikams ir jų šeimų nariams. „Marškinėliai 
skirti pagelbėti vaikams, kurie iš tikrųjų ser-
ga. Tam, kad pasveiktų, ypatingos galios labai 
reikalingos ir jiems“, - A.Gilytė prisiminė, 
kaip originali idėja su gražia potekste virto 
stilingu ir originaliu apdaru sirgaliams.

Agnė Gilytė sukūrė 
marškinėlius sirgaliams

Stilistė Agnė Gilytė
Luko Griciaus nuotr. 

Agnė Gilytė 
juokauja, jog 
marškinėliai 
sirgaliams turi 
„supergalių“
„Marskinelis.lt“ nuotr.

Edita Daniūtė  
triumfavo Vokietijoje

Vokietijos mieste Štutgarte neseniai 
vyko prestižinės sportinių šokių varžybos 
„German Open Championships“, kuriose 
susiburia geriausios šokėjų poros iš viso 
pasaulio. Antrus metus iš eilės šių varžy-
bų nugalėtojais profesionalų standartinių 
šokių grupėje tapo Lietuvai atstovaujanti 
pora EdITA dAnIūTė (35) ir Mirkas 
Gocolis (Mirko Gozzoli).

Profesionalų standartinių šokių grupė-
je dalyvavo 57 poros iš 17 pasaulio šalių. 
E.daniūtė ir M.Gocolis yra profesionalų 
standartinių šokių grupės pasaulio bei Eu-
ropos čempionai, pastaruosius metus lai-
mintys visas šios grupės varžybas.

Krepšinis Lietuvoje dažnai vadinamas 
antrąja religija, o būrys sirgalių - šeštuo-
ju žaidėju. Todėl nekantriai laukiantys 
didžiausios krepšinio šventės - Pasaulio 
čempionato gali atnaujinti savo gardero-
bą. Garsi šalies stilistė AGnė GiLyTė (30) 
ištikimiausiems sirgaliams sukūrė  
marškinėlius, kaip pati juokauja, turinčius 
stebuklingų galių.
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Veidai

10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie Gabrielę 
Martirosianaitę

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Nuo tada, kai prieš šešerius metus - 2008 m. - 
Gabrielė MartirosiaNaitė (23) laimėjo  
„Mis lietuva“ karūną, ji išdalijo ne vieną inter-
viu. tačiau modelio karjerą mergina pradėjo 
dar gerokai prieš konkursą - būdama vos še-
šiolikos, ji pasirašė sutartį ir išvyko dirbti į to-
kiją, Japoniją. Dabar Gabrielė darbuojasi kaip 
laidų vedėja vienoje radijo stotyje. Pateikiame 
keletą įdomių faktų, kurių galbūt iki šiol apie 
tituluotą lietuvos gražuolę nežinojote.
n Gabrielės vardą mokykloje klasės draugai 

trumpindavo į „Gabrą“. Tai merginą neįtikėti-
nai siutindavo, todėl ji imdavosi visų priemo-
nių, kad bendraklasiai nustotų taip ją vadinę.

n Tituluota gražuolė dėl fobijos vengia vaikš-
čioti tiltais ir po jais.

n Gabrielės mama Lina yra finansų analitikė  
ir A.Stulginskio universiteto Ekonomikos  
ir vadybos fakulteto lektorė. Tėtis Aramijus 
yra pardavimo projektų vadovas.

n Pirmoji jos modelio darbo sutartis buvo  
Tokijuje, kai jai buvau šešiolika. Dar gyven-
dama ten, už dalį gauto uždarbio Gabrielė 
įsigijo naujos technikos - fotoaparatą, tele-
foną, muzikos grotuvą.

n Mėgstamiausias Gabrielės užkandis yra 
šiek tiek pasūdyti riešutai.

n Pirmąjį dvejetą gražuolė gavo iš matematikos 
kontrolinio penktoje klasėje. Iš nevilties, apsi-
pylusi ašaromis, savo rašto darbą ji suplėšė į 
mažus gabalėlius liūdnai pėdindama namo.

n Didžiausią įspūdį palikusios knygos - Jurgio 
Kunčino „Tūla“, Karloso Ruizo Zafono (Car-
los Ruiz Zafon) „Vėjo šešėlis“ ir Kristinos 
Sabaliauskaitės „Silva Rerum“.

n Gabrielės lentynoje - 6-7 buteliukai kvepa-
lų. Šiuo metu iš jų visų ji kvepinasi tik  
Tomo Fordo (Tom Ford) „Black Orchid“.

n Savo „Facebook“ paskyroje tituluota  
gražuolė turi 1474 draugus.

n Plaukų džiovinimas yra labiausiai erzinantis 
grožio ritualas, kurio Gabrielė mielai  
atsisakytų.
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Žinoma turiu, „Ford Mustang Shelby GT 

500“. Aš labai mėgstu tokius senus, retro 
stiliaus automobilius. Jaučiu jiems silpnybę. 
Nepatinka tie, kurie vadinami tautos automo-
biliais, visokie golfai, pasatai. Visi, kurie yra 
pilkos spalvos, - man irgi ne automobiliai. Pa-
tinka išskirtinumas.

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Yra buvusi viena avarija, į kurią patekau 
dar studijų laikais. Prieš mane įžūliai ir neti-
kėtai užlindo kitas vairuotojas. Teko šokti į 
šalikelę, žmonės pradėjo lakstyti į šonus, bu-
vo daug streso, bet viskas baigėsi gerai.

- Esate greičio mėgėjas ar ramus vai-
ruotojas?

- Save priskirčiau prie kultūringų ir ramių 
vairuotojų, ypač po tos avarijos. Susimąsčiau, 
kad ne viskas nuo tavęs priklauso kelyje. Greitis 
man patinka, bet reikia važiuoti pagal taisykles 
ir stengtis išvengti visokių nenumatytų dalykų. 

- Ralyje dalyvautumėte?
- Mielai. Tai ta vieta, kurioje gali viršyti 

greitį, yra saugumo garantijos, - ten jau galė-
čiau pasireikšti. 

- Kur ir kada važiuoti smagiausia?
- Man pačiame Vilniuje labai gražu ir pa-

tinka važiuoti iki Europos parko. Ten yra 
tokie miškeliai, gražus kelias. Žaliosios gi-
rios apylinkės prie Panevėžio su aplinkiniais 
senais vingiuotais keliukais irgi žavingos. 
Ten labai jaukiai važiuojasi.

- Kokius reikalavimus keliate naujam 
automobiliui, kai jį renkatės?

- Jeigu atvirai, aš automobilį renkuosi kaip 
moteris - pagal išvaizdą. (Šypsosi.) Pirmiausia 
man turi patikti automobilio išorė ir būti gra-
žus salonas. Čia tas pats kaip moteris - arba 
ji turi cinkelį ir tau patinka, arba ne. Tarkime, 
man labai sunku automobilį išsirinkti iš nuo-
traukos, man reikia apžiūrėti pačiam, apeiti, 
patikrinti, ar krinta į akį, ar tinka prie veido 
ir panašiai. O tuomet jau žiūriu į techninius 
dalykus. Bet nekeliu reikalavimo, kad auto-
mobilis būtų varomas būtinai benzinu ar dy-
zeliu arba kad būtų keturi varomieji ratai. 
Žinoma, taip rinkdamasis dažniausiai prašau-
nu. Nes pavažinėjus kokį pusmetį pradeda 
lįsti visi gedimai, nesklandumai ir tenka jį 
keisti. Bet tą pusmetį pavažinėju taip, kaip 
noriu. 

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Niekada mieste nelėkčiau 200 km/h 
greičiu. Vairas yra toks dalykas, prie kurio 
visuomet reikia išlikti budriam. 

- Trys rodikliai, pagal kuriuos nus-
prendžiate, kad prieš jus važiuoja pras-
tas vairuotojas?

- Pirmas rodiklis, kai vairuotojas stabdo 
eismą važiuodamas lėčiau, nei galima. Antra - 
lenkia, kai priešais atvažiuoja kitas automo-
bilis: tai rodo, kad žmogus pervertina savo 
galimybes. Trečias dalykas - netvarkingas au-
tomobilis byloja tą patį ir apie vairuotoją.

- Automobilio salone palaikote pedan-
tišką tvarką?

- Esu visiška nevala. (Juokiasi.) Na, 
aš norėčiau, kad mano automobilis visada 
būtų švarus ir tvarkingas, bet yra labai 
daug dalykų, kurie per laiką susikaupia. 
Kartą per mėnesį tenka daryti generalinę 
tvarką.

Tadas Rimgaila: automobilį  
renkuosi kaip moteris - pagal išvaizdą

ratai

Renginių vedėjas ir buvęs šokėjas Tadas 
Rimgaila (30) juokauja, kad automobilį 
renkasi ne tik pagal techninius duomenis, 
bet ir pagal grožį. Pasak jo, automobiliai 
kaip ir moterys, arba sužavi, arba ne. Taip 
rinkdamasis transporto priemonę gali ir 
nepataikyti, tačiau Tadas sako bent kurį 
laiką galintis važinėti taip, kaip nori.

l Šiuo metu vairuoja: „Saab 93“

l Svajonių automobilis: „Ford Mustang Shelby 

GT 500“
l Greičio rekordas: 190 km/h 

l Eismo įvykių skaičius: 0 

l Vairavimo stažas: 12 metų

DOsJĖ

Tadas Rimgaila sako, jog niekuomet mieste 
nevažiuotų 200 km/h greičiu. Pasak jo, prie 

vairo visuomet reikia išlikti budriam
irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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ratai

- Gėdingiausias epizodas jūsų vaira-
vimo istorijoje?

- Toks buvo, kai dar gyvenau Klaipėdoje. 
Tiesiog sustojau prie sankryžos, priekyje bu-
vo kita mašina, degė raudona, buvo vasara. 
Tokiu metų laiku, kaip žinoma, Klaipėdoje 
gausu gražių merginų, tad  užsižiūrėjau. Vie-
na akimi mačiau, kad jau užsidegė žalia švie-
sa, o kita dar žiūrėjau į merginas ir pradėjau 
važiuoti. Priekyje buvęs automobilis netikėtai 
užgeso ir aš į jį bumbtelėjau, tačiau jis net 
nepastebėjo, teko važiuoti iš paskos ir prisi-
pažinti. (Šypsosi.)

- Tai dabar jau sankryžose į merginas 
turbūt nebežiūrite?

- Ne, dabar jau nėra reikalo, turiu žmoną. 
Arba gal ir nebematau jų.

- Kaip manote, kas vairuoja geriau: 
vyrai ar moterys?

- Nemanau, kad tai galima kaip nors skirs-
tyti. Ir tarp vienų, ir tarp kitų yra tiek pat 
gerų ir tiek pat prastų vairuotojų. Tik vienas 
dalykas, kuris man užkliūva, - tai, kad vyrai 
lengviau užleidžia ar praleidžia kitus vairuo-
tojus. O moterys labai retai ką nors įleidžia.

- Kurioziškiausia situacija, nutikusi 
vairuojant? 

- Esu automobilyje palikęs kelioms minu-
tėms šunį, tai jis iš vidaus man sugebėjo už-
rakinti visą automobilį. Gerai, kad buvau pa-
likęs šiek tiek pravirą langą. Kišau vielutę ir 
šiaip ne taip atrakinau dureles. 

- Tolimiausia kelionė automobiliu?

- Nežinau, dažnai tenka važinėti maršru-
tu Vilnius-Klaipėda ir atgal. Tai galbūt ir yra 
ilgiausias atstumas Lietuvoje. 

- Vyro automobilyje visuomet privalo 
būti?.. 

- Būtinai turi būti virvė, jeigu reikėtų ką 
nors patempti ar prisikabinti, vadinamieji užve-
dimo „krokodilai“ ir mobiliojo telefono kroviklis. 
Norisi apsidrausti nuo nenumatytų nutikimų. 

- Ar esate prietaringas vairuotojas?
- Na, jei kelią perbėga juoda katė - spjau-

nu per kairį petį arba stengiuosi įžiūrėti kokią 
baltą dėmę ir save įtikinti, kad ji nebuvo juo-
da. Vis dėlto reikia klausyti tautos balso, jei-
gu liaudis sako, kad juoda katė yra blogai, 
vadinasi - spjauk.

Tadas Rimgaila: automobilį  
renkuosi kaip moteris - pagal išvaizdą

Save Tadas Rimgaila 
priskiria prie ramių ir 

kultūringų vairuotojų
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Džozefas 
GorDonas 
Levitas
(Joseph Gordon 
Levitt, 33)

Dž.Gordonas Levitas saugo 
savo asmeninį gyvenimą 
nuo bet kokio pašalinių 
kišimosi. sklido gandai, kad 
jis buvo pradėjęs romaną 
su skarLet Johanson 
(scarlett Johansson, 29), 
bet patys aktoriai tai neigė. 
Dabar Džozefas gyvena 
savo viengungiškame bute 
niujorke ir visą laiką skiria 
darbui - jis vis dažniau 
bando jėgas režisūroje.

žvaigždės

robertas Patinsonas

(robert Pattinson, 28)

r.Patinsonas po romano su kristen 

stiuart (kristen stewart, 24), 

pasibaigusio merginos neištikimybe, 

taip ir neužmezgė rimtų santykių. 

„saulėlydžio“ gerbėjos robertui 

neleidžia ramiai praeiti, tačiau jis 

aiškiai ieško ko kita... žodžiu, jei 

norite patikti r.Patinsonui, nekalbėkite 

su juo apie vampyrų sagą.

Vieta šalia  laisva!

Liamas hemsvortas

(Liam hemsworth, 24)

L.hemsvortas, buvęs maiLi 

sairus (miley Cyrus, 21) 

draugas, nutraukęs santykius 

su mergina, laiką leidžia vienas. 

žinoma, kiti jį dažnai mato su 

įvairiomis merginomis, bet nieko 

rimto asmeniniame jo gyvenime 

kaip ir nevyksta. taigi jo gerbėjos 

dar turi šansą!

Neseniai DžorDžas KluNis (George Clooney, 53) patvirtino ne-
įtikėtiną naujieną - jis tikrai rengiasi vesti! o juk iki šiol Džordžas 
buvo, ko gera, žinomiausias iš garsių viengungių, be jo neapsiei-
davo nė vienas laisvų ir geidžiamų jaunikių reitingas. Bet nereikia 
nusiminti - tarp garsių stipriosios lyties atstovų yra dar daug dė-
mesio vertų kandidatų, nespėjusių susisaistyti vedybiniais ryšiais.

PrinCas haris
(harry, 29)

neseniai sužinota, kad princas haris 

išsiskyrė su savo mylimąja kresiDa 

bonas (Cressida bonas, 25), o tai 

reiškia, kad pavydėtina vieta šalia 

žavaus anglijos princo vėl yra laisva. 

haris draugavo su daugybe merginų, 

bet kol kas vertos išrinktosios savo 

močiutei karalienei nepristatė.
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Parengė Milda KUNSKAITĖ

Maiklas 
Fasbenderis 
(Michael 
Fassbender, 37)

M.Fasbenderis kad 
ir kaip būtų keista, 
iki šiol yra nevedęs! 
sprendžiant iš buvusių 
Maiklo draugių, jam 
patinka tamsiaplaukės 
ir afroamerikietės. 
Šio įžymaus 
lovelaso sąskaitoje 
nemažai pergalių: jis 
susitikinėjo su aktore 
nikole behari (nicole 
beharie), modeliu iš 
rumunijos Madalina 
Genea (Madalina 
Ghenea) ir, kaip buvo 
kuždamasi, buvo 
užmezgęs romaniuką 
su naoMi keMbel 
(naomi Campbell, 
44). kad ir kaip ten 
būtų, savo vienintelės 
M.Fasbenderis 
dar nesutiko. 
susipažinti su juo 
galima kartodrome. 
Maiklas dievina 
lenktynes, puikiai 
vairuoja ir laisvalaikį 
labiausiai mėgsta 
leisti prie lenktyninio 
automobilio vairo.

Vieta šalia  laisva!

Jenas soMerholderis 

(ian somerhalder, 35)

dar vienas žavus „vampyras“ - 

J.somerholderis, serialo „Vampyro 

dienoraščiai“ žvaigždė. Jenas keletą 

metų susitikinėjo su savo serialo 

partnere nina dobreV (nina 

dobrev, 25), o dabar į renginius 

vaikšto lydimas mamos - štai jai 

merginos ir turi pasistengti patikti!
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Į filmo „Nesunaikinami 3“ premjerą Los Andžele jie atėjo kartu. Kaip 
ir į kitus renginius - jie dabar lyg neperskiriami. Kai prieš ketverius metus 
prasidėjo modelio Rosi HANtiNgtoN-VAitLi (Rosie Huntington-
Whiteley, 27) ir aktoriaus DžeisoNo stAtHAmo (Jason statham, 47) 
meilės romanas, daugelis prognozavo greitą jo pabaigą. mat abu įrašyti 
geidžiamiausių pasaulio įžymybių sąraše ir abu turėjo ne vieną romaną.

Pora turi du bendrus namus Anglijoje ir Jungtinėse Valstijose, kur 
jiems patinka leisti laiką kartu.

Paskelbė sužadėtuves
garsusis Austrijos sopranas Rusijoje gimusi ANA NetRebKo (Anna 

Netrebko, 42) paskelbė apie savo sužadėtuves su Azerbaidžano tenoru Jusifu 
eiVAzoVu (33). ir padarė jie tai iškilmingai - zalcburge suorganizavo fotosesiją 
su žirgais ir karieta. Kartu su jais buvo ir A.Netrebko sūnus tiago (6), kurio ji 
susilaukė su bosu-baritonu ervinu Šrotu (erwin schrott) iš urugvajaus.

ŽvaigŽdės

Nepaliauja stebinti
Nors prie ekscentriško JAV atlikėjos LADy 

gAgos (28) elgesio ir aprangos jau visas pasaulis, 
rodos, yra įpratęs, bet ji vis dar sugeba nustebinti. Ne 
vienas aikčiojo pamatęs ją tokijo oro uoste - apranga 
išties buvo verta komentarų ir aikčiojimų. Į Japoniją 
atlikėja atvyko koncertuoti, nes tęsia savo koncertų 
turą „ArtRave: the Artpop ball“ po pasaulį. gerbėjai 
išgirdo ir ypatingą naujieną - Lady gaga planuoja savo 
vestuves su teiloru Kiniu (taylor Kinney, 33) surengti 
atvirame kosmose. tikėti ar ne, kiekvieno reikalas, 
bet skelbiama, jog Lady gaga į kosmosą skris kitų 
metų pradžioje su „Virgin galactic“ erdvėlaiviu. 

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Jie vis dar kartu

EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.
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Naujajame
TV3 rudens sezone –

naujos kartos info šou!

Pirmadieniais
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Naujajame  TV3 rudens sezone –
naujos kartos info šou!

Pirmadieniais
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K.Agilera 
susilaukė  
dukters

Amerikiečių atlikėja Kris-
tinA AgilerA (Christina 
Aguilera, 33) antrą kartą tapo 
motina. Ji neseniai los Andže-
lo „Cedars Sinai“ ligoninėje po 
cezario pjūvio operacijos pa-
gimdė mergaitę.

Mažylės tėvas yra gitaris
tas MetJu rAtleriS (Matt-
hew rutler, 29). Pora susiža-
dėjo per Valentino dieną. Kaip 
socialiniame tinkle „insta-
gram“ pranešė pati Agilera, 
dukrelę jie pavadino Same 
rein (Summer rain). lietu-
viškai išvertus šis vardas reiš-
kia vasaros lietus. Atlikėja jau 
augina šešerių metų sūnų 
Maksą lironą (Max liron), 
kurio susilaukė santuokoje su 
muzikos prodiuseriu Džor
danu Bretmenu (Jordan 
Bratman).

žvaigždės

Kristina Agilera (Christina Aguilera) 
ir Metju Ratleris (Matthew Rutler) 
susižadėjo per Valentino dieną

EPA-Eltos nuotr.

Danielis Radklifas (Daniel Radcliffe) 
moka bendrauti su gerbėjomis

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga Drungilaitė

Jis vis dar - Haris Poteris
Britų aktorius DAnieliS rADKlifAS (Daniel radcliffe, 

25), išgarsėjęs Hario Poterio vaidmeniu, vis dar varo iš proto 

jaunas paneles. tad jį, atvykusį į filmo „What if“ premjerą 

Kopenhagoje (Danija), apsupo gerbėjų minia. turtingiausiu 

Britanijos jaunuoliu vadinamas aktorius mielai pozavo su 

jaunosiomis gerbėjomis. romantinėje dramoje „What if“ aktorius 

atlieka vieną pagrindinių vaidmenų, tad su filmo kūrybine grupe 

Hario Poterio vardo niekaip neatsikratantis aktorius keliauja po 

europos miestus pristatydamas naująjį darbą.
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verslo žmonės

Eimantė Juršėnaitė

- Kas yra „Dragdis“?
- Tai internetinė aplikacija, leidžianti greitai 

ir paprastai išsaugoti ir archyvuoti tai, ką randi 
internete. Tereikia į aplikacijos langą nuvilkti 
paveikslėlį, nuorodą, tekstą, vaizdo klipą ar pa-
našiai ir programėlė išsaugos informaciją tam 
tikrame aplanke. Visą informaciją, sukauptą 
aplikacijoje „Dragdis“, vėliau nesudėtinga su-
rasti ir panaudoti. Pagrindinis programos pra-
našumas - paprastumas. Žingsnių skaičius kau-
piant internetines idėjas sumažėja 5 kartus, 
palyginti su mums įprastais būdais.

- Kas paskatino imtis veiklos? Kaip 
gimė „Dragdis“?

- Baigęs mokyklą studijavau reklamos va-
dybą. Dar studijų metais įsidarbinau reklamos 
agentūroje „Partizanas“. Pastebėjau, kad tiek 
aš, tiek mano kolegos susiduriame su galvo-
sūkiu, kaip visą internete rastą turinį tvar-
kingai kaupti savo kompiuteryje, o vėliau pri-
reikus lengvai susirasti ir panašiai. Kūrybinių 
industrijų - dizaino, reklamos, meno, muzikos 
atstovai neretai naršo internete ieškodami 
idėjų ar inspiracijos. Išbandžiau 50 skirtingų 
internetinių įrankių, kurie galėtų šią proble-
mą išspręsti, tačiau nė vienas netiko. Taigi 
išėjau iš darbo - nutariau tokią sistemą, ko-
kios trūko, susikurti pats. Anksčiau kūriau 
įvairias programėles, jos nebuvo labai didelės 
ir sudėtingos, todėl bendradarbiaudamas su 
programuotoju sukūriau savotišką pirmąją 
aplikacijos „Dragdis“ versiją, tik ji tada dar 
vadinosi „IdeaPeople“. Šios programos pa-
skyrą socialiniame tinkle sekti pradėjo Eu-

genijus Jusas, programuotojas. Aš apsilankiau 
jo paskyroje ir pasiūliau susitikti. Pabendravę 
iš karto nutarėme imtis sudėtingesnės apli-
kacijos kūrimo. Vėliau pažįstama parekomen-
davo jauną dizainerį Karolį Malcevičių, kuris 
taip pat sutiko prisijungti. Taip labai greitai 
susipažinau su reikiamais žmonėmis ir mes 
trise sukūrėme startuolį „Dragdis“.

- Koks buvo aplikacijos „Dragdis“ ke-
lias nuo idėjos iki vis labiau populiarė-
jančios aplikacijos?

- Labai ilgas ir netiesus. (Juokėsi.) Idėja 
apie tokią aplikaciją gimė 2012 metais. Su ja 
nuėjome į „Startup Highway“ akceleratorių. 
(„Startup Highway“ - Vidurio ir Rytų Europos 
regione didžiausia naujų verslų skatinimo pro-
grama, paremta mentorių konsultacijomis bei 
finansine pagalba pradedantiesiems verslą, - 
red.past.). Ten išsakėme problemą, su kuria 
susiduria kūrybinių industrijų atstovai, bet aiš-
kaus sprendimo, kaip ją spręsti, dar nebuvome 
sugalvoję. Tačiau pasitelkus akceleratorių kon-
cepcija išsigrynino ir tereikėjo ištobulinti pačią 
aplikaciją. Pirmiausia išleidome „Alpha“ ver-
siją, kuria  naudojosi 500 vartotojų. Surinkę jų 
atsiliepimus sistemą tobulinome toliau. Tada 
atsirado „Close Beta“ versija, kuri turėjo 10 

tūkstančių vartotojų, gavusių mūsų kvietimus. 
Atsižvelgdami į jų vertinimus dar kartą tobu-
linome aplikaciją. Galiausiai trečias ir labai di-
delis žingsnis - mūsų vadinama „Live“ versi-
ja. Ja gali naudotis visi norintieji. Taigi dar pieš 
dvejus metus šia aplikacija galėjo naudotis tik 
labai siauras žmonių ratas, o visiems prieinama 
ji tik nuo šių metų kovo 4 dienos.

- Kokiems žmonėms ši programa rei-
kalingiausia?

- Kai pradėjome kurti aplikaciją, pirmiausia 
galvojome apie dizainerius, architektus, rekla-
mos kūrėjus, menininkus - visus kūrybinių 
industrijų profesionalus, dažnai naršančius in-
ternete tam, kad pasisemtų idėjų ir įkvėpimo. 
Vis dėlto didžioji dalis mūsų vartotojų nėra 
kūrybos profesionalai. Nemaža dalis vartoto-
jų - moksleiviai ir studentai, kuriems šis įran-
kis labai praverčia renkant informaciją studi-
joms, o ypač rašant įvairius darbus. Yra nema-
žai vartotojų, kurie tiesiog randa dominančius 
straipsnius, skelbimus, kaupia juos aplankuo-
se, pavyzdžiui, „skaityti vėliau“, „naudinga“ ir 
panašiai. Vartotojų bazė labai plati ir „Dragdis“ 
praverčia labai įvairiose situacijose.

- Ar tiesa, kad programa naudojasi 
dizaineriai ir profesionalai iš labai žino-
mų pasaulio kompanijų?

- Taip. Šia programa naudojasi didelių 
kompanijų atstovai: „Canopy Sunglasses“ 
įkūrėjas Dzihao Siu (Zihao Xu), „Nordkraft” 
dizaino parduotuvės Paryžiuje įkūrėja Kami-
la Šusbou (Camilla Schousboe), vienas iš kul-
tinės kanadiečių agentūros „Tuxedo Agency“ 
įkūrėjų  Liudvigas Ciupka (Liudwig Ciupka), 
„Yahoo Taiwan“ dizainerė Kimi Oujang (Ki-
mie Ouyang) ir kiti. Visi jie apie mūsų kuria-
mą aplikaciją atsiliepia tik gerai ir sako, kad 
sunkiai įsivaizduoja savo darbo dieną be šios 
aplikacijos.

- O kiek iš viso vartotojų jau naudo-
jasi jūsų kurta aplikacija?

- Šiuo metu turime apie 46 tūkstančius var-
totojų iš daugiau nei 150 pasaulio šalių. Tiek jų 
atsirado nuo kovo mėnesio. Populiariausi esame 
Lietuvoje ir Amerikoje. Lietuvoje todėl, kad čia 

Dvidešimtmečių verslas žavi pasaulio  kūrybininkus

Jei praDėtume 
šią veiklą 
monetizuoti 
Dabar, Daug pinigų 
neužDirbtume ir 
tiesiog būtume 
iššvaistę labai 
Daug energiJos

Viso pasaulio kūrybinių industrijų 
profesionalai džiaugiasi, kad prieš 
kelis mėnesius pagaliau atsirado  
internetinė aplikacija, leidžianti 
jiems greitai ir patogiai kaupti bei 
archyvuoti internete rastą turinį.  
Už tai jie dėkingi trims jauniems  
lietuvaičiams, kurie, ieškodami būdo 
palengvinti darbą sau, sukūrė  
sparčiai populiarėjančią aplikaciją  
„Dragdis“. Vienas idėjos  
autorių, generalinis „Dragdis“  
direktorius Domas sabockis (24)  
įsitikinęs, kad artimoje ateityje,  
kai šis produktas bus integruotas į 
kitas programas, jo populiarumas 
dar labiau išaugs.

Idėjos autorius ir aplikacijos 
„Dragdis“ generalinis 
direktorius Domas Sabockis

n Gimimo data: 1990 02 01
n Studijos: reklamos vadyba (Vilniaus kolegija)
n Laisvalaikio pomėgiai: domėjimasis vartotojo 
patirtimi (user experience), dizainu, naujomis  
technologijomis

n Gyvenimo kredo: niekas iš nieko neatsiranda

DOsJĖ
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esame geriausiai žinomi, o Amerikoje todėl, kad 
esant tokiai plačiai rinkai natūraliai atsiranda ir 
vartotojų, besinaudojančių mūsų programa. Ta-
čiau svarbiausia yra tai, kad dabar stengiamės 
integruoti „Dragdis“ į kitas aplikacijas, pavyz-
džiui, „Tumblr“, „Facebook“, „Dropbox“ ir ki-
tas, tad aplikacija leis turinį kaupti ir tose apli-
kacijose. Manau, dėl šios priežasties vartotojų 
skaičius greitai labai išaugs.

- Kokia komanda darbuojasi prie star-
tuolio, pritraukiančio vis daugiau varto-
tojų?

- Iš pradžių dirbome trise. Aš, Eugenijus 
ir Karolis. Buvau atsakingas už rinkodarą, 
vartotojų patyrimą ir komunikaciją, Eugenijus 
už programavimą, o Karolis už dizainą. Visai 
neseniai komanda pasipildė dar dviem pro-
gramuotojais Petru ir Mariumi, o komunika-
cijos frontą pastiprino Danutė.

- O ar didelio pradinio kapitalo reikė-
jo steigiant aplikaciją?

- Kai kreipėmės į „Startup Highway“ ak-
celeratorių, gavome savo biuro patalpas ir 
11 000 eurų (37 950 litų) investiciją, kurios 
mums pakako pusmečiui.

- Pradedantys startuolių kūrėjai bei 
verslininkai dažnai pervertina savo idė-
ją ir bijo ją pristatyti investuotojams. Vis 
dėlto naudinga kreiptis į panašias pro-
gramas kaip „Startup Highway“?

- Akceleratorius „Startup Highway“ yra 
verslo skatinimo programa. Manau, kad blo-
giausia, ką gali padaryti pradedantis versli-
ninkas - užsidaryti su savo idėja, niekam jos 
nerodyti ir neprašyti pagalbos ją įgyvendi-
nant. Galima metus ir daugiau taip svarstyti, 
o galima nueiti į panašią verslo skatinimo 
programą, kurios nariai padeda per kelis mė-
nesius idėją išgryninti, realizuoti ir išjudinti 
arba pasvėrus trūkumus su idėja atsisveikin-
ti ir negaišti laiko. Trumpai tariant, akcelera-
toriuje greitai paaiškėja idėjos vertė ir gali-
mybės.

- Programa nemokama, iš kur atke-
liauja lėšos plėtrai?

- Jei pradėtume šią veiklą monetizuoti da-
bar, daug pinigų neuždirbtume ir tiesiog būtu-
me iššvaistę labai daug energijos. Tam dar per 

anksti. Šiuo metu naudingiau visas jėgas skir-
ti vartotojams pritraukti. Taip sukursime kuo 
didesnę vertę. Kai turėsime daugiau vartotojų, 
galėsime monetizuoti savo veiklą. 2013 metais 
gavome 200 000 eurų (690 000 litų) investici-
ją plėtrai, kurios pakaks dar pusmečiui.

- O ar iš šios aplikacijos galima už-
dirbti milijonus?

- Manau, kad galima. Svarbiausia, kad ver-
tė, kurią kuriame, sudomintų didelę kompa-
niją. Jei jie norės įsigyti aplikaciją ir integruo-
ti į savo šimtamilijoninę vartotojų bazę, šią 
vertę išdalysime. O aš manau, jog šis produk-
tas gali puikiai įsilieti į, pavyzdžiui, „Dropbox“, 
„Pinterest“ ar kitą kompaniją, tiesiog reikia 
įdėti nemažai darbo ir pastangų.

- Ar Lietuva palanki terpė startuo-
liams plėtoti?

- Su Silicio slėniu jos nepalyginsi, bet da-
bar, kai atsirado „Practica Capital“, „Nextury 
Ventures“, „Startup Highway“ ir kiti inves-
tuotojai, nemažai angelų, manau, situacija tik 
gerėja ir gerėja.

- Ar pavadintumėte save verslinin-
ku?

- Manau, kad žodis „verslininkas“ čia ne-
tinka. Tie, kurie imasi verslo tik todėl, kad 
nori iš to pasipelnyti, yra verslininkai. O tokie 
kaip aš pamato, kad kažko pasaulyje trūksta, 
ir eina situacijos taisyti. Aplikaciją „Dragdis“ 
kūriau ne vejamas noro uždirbti, bet siekio 
sukurti ką nors naudinga žmonėms.

verslo žmonės

Dvidešimtmečių verslas žavi pasaulio  kūrybininkus

„Dragdis“ komanda: iš kairės - Petras Baukys, 
Karolis Malcevičius, Danutė Rasimavičiūtė, 
antroje eilėje iš kairės - Domas Sabockis, 
Marius Vitkevičius, Eugenijus Jusas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

AplikAciją „DrAgDis“ 
kūriAu ne vejAmAs 
noro užDirbti, bet 
siekio sukurti ką 
nors nAuDingA 
žmonėms 
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Grožio paletė

Jei nusprendėte veidą pajauninti botokso 
injekcijomis, neskubėkite to daryti. Išbandyki-
te ne tokį radikalų būdą - kirpčiukus. Stilistų 
nuomone, tinkamai parinkta šukuosena su 
kirpčiukais gali veidą atjauninti geriau už bo-
toksą ir kitas kosmetines procedūras. Atjaunė-
jimo efektas pasiekiamas pakeitus veido pro-
porcijas ir išryškinant akis. Raukšlės kaktoje 
ir tarp antakių veidą sendina labiau už kitas. 
Jeigu jų jau neįmanoma pašalinti net kosmeto-

logo kabinete, paslėpkite jas po kirpčiukais. 
Tegu visi mato tik raukšleles, kurios atsirado 
šypsantis. Apie „jauninančius kirpčiukus“ žino 
daugelis garsenybių. Tokiu paprastu būdu at-
rodyti jauniau naudojosi OdRė HebeRn (Au-
drey Hepburn), RIJAnA (Rihanna, 26), ameri-
kietiškojo mados žurnalo „Vogue“ redaktorė, 
dar vadinama mados diktatore AnA VInTuR 
(Anna Wintour, 64), atlikėja KAIlI MInOug 
(Kylie Minogue, 46) ir daugelis kitų.

Kirpčiukai jaunina geriau už botoksą

Rijana 
(Rihanna)

EPA-Eltos nuotr.

Ana Vintur 
(Anna Wintour)

Kaili Minoug  
(Kylie Minogue)
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Grožio paletė

Grožiu padeda rūpintis profesionalai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

l Kosmetikos priemonės, kurios visuomet 

rankinėje: įvairiai
l Pagrindinė kosmetikos priemonė: 
„Carmex“ lūpų balzamas
l Mėgstamiausi kvepalai: „Luxor Oud Memo“

kristinos favoritai:

Dainininkė ir grožio studijos 
savininkė Kristina ivanova 
(26) neretai sulaukia kompli-
mentų dėl to, kad visuomet 
atrodo puikiai. Ji ne tik turi 
grožio verslą, bet ir pati do-
misi šios srities naujienomis. 
nuolat savo žiniomis besida-
lijanti su vadovaujamo salono 
kolektyvu moteris šįkart savo 
įžvalgų pateikia skaitytojoms.

Nors scenoje ar televizijos 
ekranuose esame įpratę Kristiną 
matyti ryškiai pasidažiusią, ją 
dažnai galima išvysti ir be ma-
kiažo. „Kai nesu suplanavusi su-
sitikimų, stengiuosi leisti odai 
pailsėti ir nesidažau. Tačiau jei 
esu ką nors suplanavusi, skiriu 
10-15 minučių makiažui. Tokiu 
atveju renkuosi labai lengvo den-
gimo skystąją kreminę pudrą, 
akių tušą, skaistalus skruos-
tams, kūno spalvos akių šešėlį, 
skystąjį akių kontūro pieštuką ir 
lupų blizgį“, - pasakojo Kristina, 
ir pati turinti pažymėjimą, kad 
mokėsi makiažo subtilybių.

„Makiažą dažniausiai darausi 
pati, man labai patinka ši mote-
riška procedūra, taip pat mėgstu 
eksperimentuoti su šukuoseno-
mis. Tačiau yra tokių procedūrų, 
kurių be profesionalų neatliksi, 
todėl neretai atsiduodu į grožio 
studijos meistrių rankas, - paaiš-
kino Kristina, kuri ir odos prie-
žiūros rūpesčius dažniausiai pa-
tiki profesionaliai kosmetologei. 
- Odą prižiūriu kaip ir visos mo-
terys, lankausi pas kosmetologą, 
kuris išmano savo darbą. Ren-
kuosi būtiną procedūrą - veido 
valymą ir malonų veido bei iš-
kirptės srities masažą. Svarbu, 
kad kosmetologas parekomen-
duotų kosmetikos priemonių 
naudoti namie, kad klientas ga-
lėtų tinkamai prisižiūrėti odą.“ 
„Manikiūrą patikiu savo studijos 
meistrėms, renkuosi ilgalaikį la-
kavimą, išliekantį ilgiau nei įpras-
tas nagų lakas. Mėgstamiausia 
mano spalva raudona“, - šypso-
josi jauna moteris.

Dariaus Gražio nuotr.
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Nors vasara jau baigiasi, mados kūrėjai žiūri į ateitį ir siūlo naujausias tendencijas kitai. 
Kopenhagos mados savaitėje pristatytos naujausios kolekcijos 2015 metų vasarai.  
Ką gi siūlo Danijos dizaineriai? Visų pirma, prisiminti skareles. Jos dominuoja Danijos 
mados namų „Remix“ kolekcijoje. Kažkas iš retro ir seniai pamirštų laikų. Paprasta,  
gražu ir praktiška. Kaip ir visoje kolekcijoje dominuoja minimalizmas.

Vasarai 
traukite skareles

vasaros stilius

Naujausioje „Remix“ kolekcijoje dominuoja natūralios medžiagos ir minimalizmas EPA-Eltos nuotr.
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StiliuS

Stiliaus akcentas –  
džiovinti apelsinai

Šią vasarą atlikėja Raminta Naujanytė-Bjelle 
dažiausiai koncertavo pasipuošusi savo pačios 

darytais auskarais iš džiovintų apelsinų
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Dainininkės Ramintos naujanytės-Bjelle (23) 
gatvėje sunku nepastebėti. ne vien todėl, kad ji 
viena  talentingiausių ir populiariausių lietuviškos 
scenos atlikėjų, bet ir todėl, kad žavi ir nuolat besi-
šypsanti mergina visuomet atrodo originaliai ir savo 
stiliumi išsiskiria iš minios.

„Rengiuosi taip, kaip diktuoja nuotaika. Svarbiausia - 
originalumas ir kokybė. Garsių prekės ženklų tikrai nesi-
vaikau. Kuriu savitą stilių, tačiau visuomet rengiuosi gal-
vodama apie aplinką, kurioje  būsiu, todėl mano spintoje 
galima rasti ir suknelę seksualia iškirpte, ir indiško stiliaus 
kelnes, ir sportinę aprangą, ir formalaus stiliaus kostiumė-
lį, ir megztinį su katės ausimis bei uodega, ir mamos dra-
bužių“, - šypsojosi Bjelle.

Keliones mėgstanti mergina neretai savo garderobą 
papildo užsienyje rastais akį pratraukusiais drabužiais ar 
aksesuarais. „Ne iš visų kelionių ką nors parsivežu, tačiau 
jei nuotaika tinkama ir randu tai, ko noriu, - nusiperku. 
Mėgstu šiltus megztinius ir kojines iš Norvegijos, Turki-
joje įsigijau suknelę, turiu daug dovanų iš Indijos - rankinių, 
šilko, batų, - vardijo atlikėja. - Šią vasarą buvau vienoje 
didžiausių Italijos išparduotuvių, tad įsigijau suknelių, ne-
mažai vardinių drabužių, nors man tai nebūdinga. Vasaros 
pradžioje pirmą kartą įsigijau skrybėlaitę, galbūt senstu.“

Bjelle išduoda, kad didžiausią silpnybę jaučia sukne-
lėms ir auskarams. Nors šią vasarą save sunkiai įsivaiz-
davo be kuprinės ir labai stilingų rankų darbo šlepečių, 
labai pravertusių kelionėse, savo vasaros stiliaus akcentu 
vadina originalius auskarus iš džiovintų apelsinų. Jais pa-
sipuošusią atlikėją buvo galima išvysti ir muzikos festiva-
lių scenose, ir žingsniuojančią miesto gatvėmis. „Deja, tai 
ne mano idėja. Džiovintus apelsinus gavau iš kavinukės 
„Raw42“, o trūkstamas detales pati prikabinau namuose. 
Šie rankų darbo auskarai mane labai žavi, nes jie labai 
teigiami. Argi būdama blogos nuotaikos įsivertum tokius 
auskarus? Niekada! Gaila, kad šie auskarai turi galiojimo 
laiką, tačiau po apelsinų auskarus pasidariau iš uogų kekių 
ir gėlių žiedų. Manau, tai labai puošia moterį, nes padeda 
jai švytėti, o ne blizgėti“, - įsitikinusi Bjelle.
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„Versace“ kolekcija išsiskyrė 
geometrinių formų 
aksesuarais ir kirpimais

Vakarinės suknelės 
apnuogino moterų kojas
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Italijos mados namų „Versace“ aukštosios mados kolek-
cija, skirta 2014-2015 metų rudeniui ir žiemai, išsiskyrė 
geometrinių formų papuošalais ir drabužių kirpimais. 
Akį traukė šilkinės vakarinės suknelės, mirgančios va-
karo dangaus spalvomis ir atidengiančios vieną koją. 
Geometrinės formos išlaikytos ne tik aksesuaruose, bet 
ir drabužių detalėse, kurias jungė auksinės sagtys.

EPA-Eltos nuotr. 

„Versace“ sušilti 
siūlo užsimetus 
audinės kailinius
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StiliuS

„Versace“ kolekcijos 
vakarinės suknelės 
mirgėjo vakaro 
dangaus spalvomis

EPA-Eltos nuotr. 

Parengė Jurga Drungilaitė

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 2 31



32 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 2

„Šiemet festivalis vyko jau 5 kartą ir buvo 
pats didžiausias, įspūdingiausias ir masiškiau-
sias per visą „Karklė Live Music Beach“ isto-
riją. Jo metu kuriama emocija abejingų nepalie-
ka, tad dar likus savaitei iki renginio visi bilietai 
buvo išpirkti, o žmonės į festivalį autobusais 
vyko net iš užsienio šalių“, - džiaugėsi vienas 
festivalio organizatorių Mantas Kanišauskas. 

Šešiose scenose vyko garsiausių Lietuvos 
ir užsienio atlikėjų pasirodymai. 

Karklė buvo suskirstyta į 10 erdvių, skir-
tų įvairioms pramogoms. „Veikė hipių turgelis, 
kuriame buvo galima įsigyti rankdarbių ir pa-
tiems pasimokyti plaukų pynimo subtilybių. 
Mėgstantys aktyvias pramogas galėjo išban-
dyti ant kopos sumontuotą vandens čiuožyklą, 
jėgos aitvarus, banglentes, irklentes ar stebė-
ti BMX dviračių ir riedlenčių pasirodymus ant 
specialiai festivaliui iš Latvijos atvežtos ram-
pos. Pabūgusieji šalto Baltijos vandens galėjo 
išsimaudyti putose“, - vardijo organizatorius.

Nors festivalio dalyviams ir atlikėjams te-
ko grumtis su gamta, prapliupusi liūtis daly-
vių neišgąsdino. „Nėra blogo oro, yra tik ge-
ra nuotaika. Dėl liūties išvyko tik nedidelė 
dalis žmonių. Lietus suvienijo visus - vyko 
dalybos palapinėmis, guminiais botais  ir ge-
ra nuotaika. Į šį festivalį atvyksta ypatingi 
žmonės, sugebantys mylėti gyvenimą tokį, 
koks jis ir yra. Todėl niekas nesiskundė blogu 
oru, bet mėgavosi naujai atrastomis pramo-
gomis: maudynėmis purve, futbolu vandeny-
je ir panašiai. Mums, šventės rengėjams, pa-
vyko sukurti tai, ko nepajėgė įveikti nei Kark-
lę merkęs lietus, nei siautėję vėjai. Tūkstan-
čiai žmonių tris dienas ir naktis šėlo išskirti-
niame vasaros pabaigtuvių festivalyje ir iki 
šiol siunčia padėkos laiškus už nepakartoja-
mus įspūdžius, kurių lietus nepajėgė nuplau-
ti“, - sakė M.Kanišauskas, įsitikinęs, kad ki-
tąmet Karklėje šurmuliuos dar daugiau pui-
kiai nusiteikusio jaunimo.

Praūžusio 5-ojo Karklės festivalio įspūdžių  
liūtis nenuplovė
Žolinės savaitgalį į pajūrį kvietė didžiausias šalyje muzikos festivalis „Karklė Live Music 
Beach“. Nors gamta pateikė ir ne itin malonių staigmenų, tačiau puikiai nusiteikusio 
jaunimo ištisai pliaupęs lietus neišgąsdino ir nuotaikos nesugadino.

Po gausaus visą savaitgalį trukusio lietaus 
dalyviai mėgavosi purvo voniomis
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Festivaliai

Praūžusio 5-ojo Karklės festivalio įspūdžių  
liūtis nenuplovė

l Šiemet festivalyje apsilankė per 15 000 žmonių.

l 6 scenose pasirodė daugiau nei 80 atlikėjų.

l Buvo surengti 74 koncertai.

l Beveik 40 valandų skambėjo tikro garso muzika.

Festivalio skaičiai:

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Ant „G&G Sindikato“ narių Gabrieliaus Liaudansko-Svaro ir Andriaus Glušakovo-Pushazo 
marškinėlių - išreikšta pozicija prieš Rusijos agresiją Ukrainoje

Festivalio dalyviai spinduliavo puikią nuotaiką Organizatorių nuotr.

Karklėje netrūko nei 
gyvos muzikos, nei 

kitokių pramogų
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Veidai
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 Pramogos

Įspūdingas garsas, išskirtiniai LED švie-
sos ir vaizdo sprendimai, ypatingas erdvės 
pojūtis ir iki mažiausių detalių išpildytas in-
terjeras nepaliks abejingo nė vieno naktinio 
klubo lankytojo.

Klubo svečiai didžiausiame Vilniaus se-
namiesčio klube nuo dešimtos valandos va-
karo iki vidurnakčio linksminsis pirmajame 
„Grand Club Lietuva“ aukšte. Vidurnaktį du-
ris atvers pagrindinė klubo erdvė, kurioje 

svečius pasitiks galinga garso sistema, di-
džiausias LED ekranas Vilniuje, net 2 disk-
žokėjų pultai, šokėjos ir „Grand Club Lietu-
va“ barmenų komanda, neleisianti nuobo-
džiauti iki pačių paryčių.

„Grand Club Lietuva“ atidarymas - rug-
pjūčio 29 d. ir 30 d. didžiausiame naktiniame 
klube, įsikūrusiame pačioje Vilniaus širdyje - 
Rotušės aikštėje, Šiuolaikinio meno centre.

Sostinės naktinio gyvenimo šedevras - 
„Grand Club Lietuva“

Vilniečiams ir sostinės svečiams skel-
biame džiugią žinią - rugpjūčio 29 ir 30 
dienomis (penktadienį ir šeštadienį) 
Vilniaus senamiestyje duris atveria di-
džiausias dviejų aukštų naktinis klubas.

su „Laisvalaikio” kortele -

įėjimas 
nemokamas

E.Petrošiūtė, viena iš jaunosios kartos 
Lietuvos džiazo atlikėjų, šiuo metu studi-
juoja džiazo tradicijomis garsėjančioje Olan-
dijoje, Karališkojoje Hagos konservatorijo-
je, tačiau vasarą leidžia Lietuvoje.

Pirmajame dainavimo konkurse Eglė 
dalyvavo būdama vos ketverių ir nuo to lai-
ko nesiskiria su muzika. Šiemet ji pateko į 
svarbaus Latvijoje vykstančio konkurso 
„Riga Jazz Stage“ finalą, kur taip pat daly-
vavo muzikantai iš Didžiosios Britanijos, 
Švedijos, Baltijos šalių. Jos koncertinė pa-
tirtis sukaupta ne tik Lietuvoje, bet ir Olan-
dijoje. Šioje šalyje atlikėja mokosi ir kon-
certuoja su savo suburta muzikantų grupe. 
Dalis klausytojų Eglę pažįsta kaip muziki-
nio šou „Lietuvos balsas“ dalyvę.

Koncertui Etnokosmologijos muziejuje 
Eglė paruošusi programą, kuri susidarys 
iš jos pačios sukurtų dainų, naujai aranžuo-
tų džiazo standartų, taip pat Lotynų Ame-
rikos muzikos kūrinių. Dainas ji atliks kar-
tu su grupe muzikantų: klavišiniais gros 
Donata Januševičiūtė, būgnais - Augustas 
Baronas, kontrabosu ir bosine gitara - De-
nis Murašov.

Dainininkė pasižymi stip-
riu, bet šiltu balsu. Improvi-
zuoti dainuojant jai - įprastas 
dalykas koncertuose. „Man 
balsas yra instrumentas, kaip 
ir bet koks kitas. Jis turi tik 
tiek ribų, kiek mes patys nu-
sistatome“, - mano ji.

Eglė taip pat nori paneig-
ti stereotipą, kad džiazo mu-
zika yra skirta tik muzika gi-
liai besidomintiems, rafinuotą 
skonį išlavinusiems klausyto-
jams. Jos džiazas nėra papras-
tas, bet turi ir popmuzikos 
elementų. Be to, ji tiki, kad jei 
muziką atlieki nuoširdžiai, pub-
lika ją supras. „Jeigu nuošir-
džiai visą save atiduodi, ir ma-
žiau džiazo girdėjęs žmogus 
gali pajausti, suprasti šią muziką. Pasi-
stengsim tai padaryti.“

Vienu įspūdingiausių Lietuvos muziejų 
laikomas Etnokosmologijos muziejus yra įsi-
kūręs Molėtų rajone, Kulionų kaime, 76 km 
nuo Vilniaus.

„Dangaus šviesuliai“ Molėtuose
Olandijoje ir Lietuvoje koncertuojanti EgLė PEtrOšiūtė kviečia į netra-
dicinį pasimatymą - šį šeštadienį ji žengs į Molėtų rajone esančio Lietuvos 
Etnokosmologijos muziejaus sceną. tai bus jau šeštasis koncertas Molė-
tuose iš ciklo „Dangaus šviesuliai“, skirto jauniesiems Lietuvos atlikėjams.

Eglės Petrošiūtės koncertas Etnokosmologijos 
muziejuje - rugpjūčio 23 d. 19 val. 

Nusipirkusieji bilietą į koncertą taip pat galės 
aplankyti muziejų su tuo pačiu bilietu.

Daugiau informacijos: pr@agata.lt

Eglė Petrošiūtė savo 
koncertui parengė 

ypatingą programą, 
nes ir vieta - 

Etnokosmologijos 
muziejus - ypatinga  

GRAND CLUB LIETUVA  Vokiečių g.2, Vilnius

„Laisvalaikio“ inf.    
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Mokslo žMonės

Kas negirdėjo apie Stiveną HoKingą 
(Stephen Hawking, 72), vieną autoritetin
giausių šiuolaikinių mokslininkų, parašiusį 
bestselerį „trumpa laiko istorija“, kuria
me populiariai pasakojama apie visatos 
dėsnius? ne mažiau įdomi ir pati garsiojo 
fiziko teoretiko, Kembridžo universitete 
įkūrusio teorinės kosmologijos centrą, gy
venimo istorija. Žmogaus, kuris savo nejud
rų paralyžiuotą kūną (gali judinti tik tris 
kairės rankos pirštus) proto ir valios galia 
priverčia aktyviai gyventi.

išsiskyrė talentu

Stivenas Hokingas gimė 1942 m. Oksforde. 
Jau mokykloje Stivenas išsiskirdavo iš bendra-
amžių gabumais fizikai ir matematikai. Niekas 
neabejojo, kad berniuko laukia mokslininko 
karjera. Įstojęs į Oksfordą S.Hokingas dėsty-
tojus stebindavo savo erudicija ir gabumais: jis 
galėdavo per 20 minučių išspręsti sudėtingiau-
sią uždavinį, dėl kurio kiti studentai laužydavo 
galvas kelias dienas. Šiaip vaikinas gyveno kaip 
visi studentai, nevengė pasilinksminimų.

Gyvas kompiuteris

1962 m., kai S.Hokingui sukako 21, pasi-
reiškė pirmieji baisios ligos, amiotrofinės la-
teralinės sklerozės, kuri baigiasi paralyžiumi, 
požymiai. S.Hokingui vis sunkiau sekėsi judė-
ti ir galop jis tapo prikaustytas prie invalido 
vežimėlio. Ligą lydėjo dažni plaučių uždegimai. 

Norėdami išgelbėti jo gyvybę, gydytojai atliko 
tracheotomiją - į kaklą įleido specialų įrenginį 
kvėpavimui palaikyti. Po to S.Hokingas nebe-
galėjo kalbėti. Tiesa, čia jam padėjo technikos 
pažanga - mokslininkas įsigijo kompiuterį su 
kalbos sintezatoriumi. Trys jo kairės rankos 
pirštai išliko judrūs, tad jis galėjo displėjuje 
rinkti tekstus, o juos įgarsindavo kompiuteris. 
Fizikas tęsė mokslinius tyrinėjimus teorinės 
kosmologijos srityje. Paskaitose ir konferen-
cijose jis pasirodydavo invalido vežimėlyje ir 
savo mintis klausytojams dėstydavo monoto-
nišku kompiuteriniu balsu. Elektronika suteik-
davo galimybę ir atsakinėti į publikos klausi-
mus maždaug 10 žodžių per minutę greičiu.

Žmogus iš ateities  Stivenas Hokingas

Bus visiškai 
naujos BūtyBės, 
žmogaus ir 
kompiuterio 
hiBridai

Pirmą kartą aukščiausias apdovanoji-
mas už pasiekimus matematikos srityje 
skirtas moteriai. 36 metų Mariam Mirzak-
hani (Maryam Mirzakhani) neseniai Seu-
le įteiktas garsusis Fyldso (Fields) meda-
lis, kurį skiria Tarptautinė matematikos 
sąjunga. M.Mirzakhani yra kilusi iš Irano 
ir dėsto JAV Stanfordo universitete Kali-
fornijoje.

Fyldso medalis laikoma savotiška No-
belio matematikos premija. Jis kas ketve-
rius metus skiriamas jauniems matemati-

kams. M.Mirzakhani jai įteiktą apdovano-
jimą pavadino „didele garbe“. Ji teigė ne-
abejojanti, kad ateityje tokius apdovanoji-
mus gaus daug moterų.

M.Mirzakhani 1977 metais gimė Tehe-
rane ir jau būdama paauglė skynė laurus 
tarptautinėse matematikos olimpiadose. 
Geometrijos ekspertė įgijo daktaro laipsnį 
elitiniame Harvardo universitete. Nuo 
2008-ųjų ji profesoriauja Stanforde, kur gy-
vena su vyru ir trejų metų dukrele.

Elta

pirmąkart aukščiausias matematikos  
apdovanojimas skirtas moteriai

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 2 37

 Mokslo žMonės

Dirbdamas Kembridže S.Hokingas domė-
josi Didžiojo sprogimo ir juodųjų skylių pro-
blemomis, reliatyvumo teorija ir padarė nema-
žai atradimų. 1975 m. jis išplėtojo teoriją, kad 
juodosios skylės „išgaruoja“ dėl reiškinio, ku-
ris vėliau buvo pavadintas „Hokingo spindu-
liuote“. 2004 m. mokslininkas pristatė kon-
cepciją, išsprendžiančią informacijos dingimo 
juodojoje skylėje paradoksą. Sunki liga S.Ho-
kingui netrukdo gyventi pagal galimybes ak-
tyviai. Pavyzdžiui, 2007 m. jis skrido specialiu 
lėktuvu, kuriame buvo nesvarumo būklė, o 
2009 m. net rengėsi skristi į kosmosą...

lyginamas su Einšteinu

Vakarų šalyse šis pasaulinio garso moksli-
ninkas yra lyginamas su Albertu Einšteinu. Daug 
kas mano, kad S.Hokingo intelektas - aukščiau-
sias pasaulyje. Šiandien jis yra Londono karališ-
kosios draugijos, Popiežiaus mokslų akademijos 
ir JAV nacionalinės mokslų akademijos narys, 
yra gavęs daugybę aukščiausio laipsnio apdova-
nojimų. Gerai jį pažįstantys žmonės tvirtina, kad 
jame yra kažkas demoniško - pavyzdžiui, jis ga-
li pervažiuoti savo elektra valdomo vežimėlio 
ratais per jam neįtikusio žmogaus pėdas...

Futurologinės pranašystės

S.Hokingas pagarsėjo savo futurologi-
nėmis pranašystėmis. Pasak jo, vos po kelių 
dešimčių metų žmonių civilizacija išnyks, 
tiksliau, virs kai kuo kitu. Tai bus susiję su 
įprasto pasaulio vaizdo pasikeitimu. Bus at-
rasti nauji energijos šaltiniai. Kibernetikos ir 
mikroelektronikos vystymosi pasekmė bus 
kolektyvinio dirbtinio proto, panašaus į S.Le-
mo „mąstantį vandenyną“, sukūrimas. Šias 
prognozes mokslininkas paskelbė 1988 m., 
kai kompiuteriniai tinklai dar nebuvo taip 
paplitę... Be to, jis kalbėjo apie atradimus 
genų inžinerijos srityje, kurių rezultatas bus 
visiškai naujos būtybės, žmogaus ir kom-
piuterio hibridai, o dėl to homo sapiens kaip 
biologinė rūšis išsigims. Tarp kitko, žiūrint 
į šį žmogų net kyla mintis, kad jis ir yra 
viena iš naujos formacijos būtybių: galingas 
protas įkalintas bejėgiame kūne, veikian-
čiame tik naudojantis pagalbinėmis prie-
monėmis. Galbūt kitas žingsnis - visiškai 
atsikratyti fizinio apvalkalo ir virsti, tarki-
me, spindulinga energija, kaip pranašavo 
K.Ciolkovskis?

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Žmogus iš ateities - Stivenas Hokingas

Kalbėti negalintis ir nejudriame kūne įkalintas 
mokslininkas Stivenas Hokingas (Stephen Hawking) 
savo mintis per paskaitas dėsto kompiuteriniu balsu

EPA-Eltos nuotr.

PasirEngta PErsodinti galvą

Vieno iš autoritetingiausių pasaulio 
mokslo žurnalų, pasakojančio apie nau-
jausius mikrochirurgijos laimėjimus, 
„Surgical Neurology International“ vie-
name numeryje italas neurochirurgas 
Serdžijus Kanaveras (Sergio Canavero) 
paskelbė sensacingą pareiškimą: netru-
kus žmogaus galvos persodinimo opera-
cijos taps visiškai įprastos. Jis tvirtina, 
kad jau beveik baigta ruošti praktinė to-
kios procedūros bazė. „Gyvo žmogaus, 
kurio nervų arba nervų ir raumenų sis-
tema yra paralyžiuota arba sužalota, gal-
vą persodinsime ant negyvo žmogaus 
sveiko kūno“, - atskleidžia mokslininkas 
savo beprotiško projekto detales. Kai ku-
riuos jo kolegas tokie drąsūs planai žavi. 
„Pati galimybė sujungti dvi skirtingas 
nugaros smegenų sekcijas, ir dar gyvų 
organizmų, mediciną kilsteli į visiškai 
naują lygmenį, kai visos fantazijos ir 
pasakos apie gyvąjį vandenį iš stebuklų 
srities gali pereiti į tikrąjį gyvenimą“, - 
džiūgauja jie žurnalo puslapiuose. Kiti 
neslepia savo skeptiškumo. „Kalbėti apie 
galvos persodinimą bus galima tik po 
kelių dešimčių metų, nes klausimo tech-
ninė pusė praktiškai yra neišnagrinė-
ta“, - abejoja neurochirurgas Džulijus 
Maira (Giulio Maira).

Bet reikia priminti, kad S.Kanave-
ras ne pirmą kartą stebina publiką. 2008 
m. gruodį jis padarė tikrą stebuklą. Gy-
dytojas 20-metę Turino gyventoją paža-
dino iš komos, kuri truko beveik dvejus 
metus. Tragedija įvyko per automobilio 
avariją. Ir tik S.Kanavero atlikta opera-
cija padėjo jai tiesiogine prasme grįžti iš 
ano pasaulio. Šiandien jo buvusi paci-
entė atlieka paprastus judesius, pati val-
go, girdi ir supranta, ko yra prašoma. 
„Tai pirmasis atvejis pasaulio praktiko-
je, kai operuojant smegenis pavyko grą-
žinti sąmonę ligoniui, kurio gyvybė buvo 
palaikoma dirbtinai“, - liaupsino medi-
ką italų spauda. 

kairiarankiai

Žinoma, kad kairiarankiai gimsta 
su labiau išsivysčiusiu dešiniuoju sme-
genų pusrutuliu, o „normalių“ žmonių 
labiau išsivystęs kairysis. Manoma, kad 
kairiarankiai paprastai pranoksta deši-
niarankius intelekto lygiu, jų stipresnės 
emocijos. Todėl nenuostabu, kad daugu-
ma garsių asmenybių - kairiarankiai. 
Tarp jų - tokie mokslo korifėjai kaip Isa-
kas Niutonas (Isaac Newton), Albertas 
Einšteinas (Albert Einstein).

Įdomu
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Įdomybės

Ar žinome savo galimybių ribas? 
Įdomūs faktai apie žmonių gyvenimą

Mūsų gyvenimas - įdomių įvykių ir keistų 

daiktų lobynas, o pasaulis, kuriame  

gyvename, kupinas mįslių ir paslapčių.

Tradicijos

l Meksikoje mėginimas pabėgti iš ka-
lėjimo nelaikomas nusikaltimu, nes pagal 
vietos įstatymus kiekvieno žmogaus noras 
būti laisvam yra natūralus ir pagrindinis.

l Manoma, kad tradicija važiuoti į po-
vestuvinę kelionę - liekamasis papročio „grob-
ti nuotaką“ reiškinys, kai jaunavedys su pa-
grobta žmona turėdavo tam tikrą laiką slaps-
tytis, kad išvengtų susidorojimo, kuriuo gra-
sindavo žmonos giminaičiai.

l Frazei „laikraščio antis“ yra jau 300 
metų. XVII a. pabaigoje vokiečių laikraščių 
redaktoriai, spausdindami sensacingas, bet 
nepatikrintas medžiagas, paraštėse pažymėda-
vo NT, o tai reiškė „nepatikrinta“ (Non testa-
tur). Tariamas šis NT („en te“) skambėjo kaip 
vokiškas žodis „Ente“ - antis. Taip paukštis 
buvo pradėtas tapatinti su žurnalistų melu.

l Marcipanas buvo išrastas seniausioje 
Europoje - Talino rotušės - vaistinėje. Apie tą 
vaistinę žinoma tiek, kad 1422 metais ji pri-
klausė jau trečiajam savininkui! O tos vaistinės 

pameistrys Martas 1441 metais maišydamas 
vaistus sugalvojo marcipano receptą (ital. marz-
pan - Marto duona). Įdomu, kad marcipanas -  
sumaltų į miltus migdolų ir cukraus pudros 
mišinys - vaistinės lankytojams buvo siūlomas 
kaip vaistas nuo psichinių negalavimų.

l Užtrauktuko, be kurio daugelis jau ne-
gali įsivaizduoti drabužio, išradėjas iš tiesų 
bandė palengvinti batų užsegimą. Laikoma, 
kad užtrauktuką 1893 m. išrado amerikietis 
Vitkombas Leonardas Džadsonas (Whitcomb 
Judson), ir jis iš pradžių vadinosi „įrenginys 
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Įdomybės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Gebėjimai ir keistenybės

l Pasirodo, smegenis veikiant silpna 

elektros srove galima padidinti žmogaus 

matematinius gebėjimus, poveikis bus 

juntamas iki pusės metų. Tai nustačius, 

ateityje bus galima padėti 20 proc. žmonių, 

kuriuos kamuoja diskalkulija -  negebėji-

mas mokytis aritmetikos.

l Ant žmogaus pėdos gali gyventi 

daugiau kaip 200 rūšių grybelių.

l Bučiuodamiesi sudeginame 2 kcal. 

per minutę, o nusirengdami - net 8!

l Į burną elektros lemputę nesunku 

įkišti dėl jos aptakios kriaušės formos 

ir todėl, kad prasižioti lengviausia tada, 

kai žandikaulio raumenys iš pradžių 

nebuvo įtempti. Kai ta kvailystė jau pa-

daryta, laikant lemputę burnoje žandi-

kaulių raumenys įsitempia ir dar stip-

riau susispaudžia, todėl ištraukti lem-

putę atgal gali būti ne taip paprasta: 

maksimaliai išsižioti galėsite tik tada, 

kai žandikaulių raumenys atsipalai-

duos, t.y. susičiaupę.

l Visi civiliams parduodami GPS 

navigatoriai yra užprogramuoti taip, kad 

patys išsiaktyvintų, jeigu judėjimo greitis 

viršys 1200 mylių/val. (apie 1931 km/val.) 

Tai daroma tam, kad navigatorių nebūtų 

galima panaudoti tarpžemyninėms balis-

tinėms raketoms valdyti.

l Tik 8 proc. pasaulio valiutų yra 

fiziniai pinigai. Likusieji egzistuoja vien 

kompiuteriuose.

l Mūsų Žemė yra tokia didelė, kad 

laisvas kritimas nuo jos paviršiaus iki 

centro užtruktų apie 32 valandas.

Ar žinome savo galimybių ribas? 
Įdomūs faktai apie žmonių gyvenimą

batams uždaryti ir atidaryti“. Tačiau tas „įren-
ginys“ buvo baisiai nepatikimas, o dar ir su-
dėtingas gaminti. V.Džadsonui teko prašyti 
partnerių pagalbos, ir jų pastangomis buvo 
sukurta nauja konstrukcija, 1923 m. ji sulau-
kė trokštamo pripažinimo.

l Niujorko pastatas „Flatiron“ išgarsėjo vos 
pastatytas. Mat aštrus pastato kampas sukuria 
ypatingą oro srautų judėjimą, todėl mažiausias 
vėjo gūsis iškart pakelia praeinančių moterų si-
jonus. Todėl prie „Lygintuvo“ pradėjo budėti mi-
nios vyrukų, juos net teko vaikyti policijai.

išskirtiniai

l Turkijoje gyvena penkių asmenų šei-
ma, kuri, kaip manoma, dėl genų mutacijos 
vaikšto išimtinai keturiomis, kaip gyvūnai. 
Bet tie žmonės juda ne kaip primatai (rem-
damiesi rankų pirštų sąnariais), o remda-
miesi delnais, todėl ant jų susidarė didžiulės 
nuospaudos. Be to, „keturkojai“ turkai pa-
sižymi neįprastai ilgomis rankomis ir apsi-
eina su maždaug 100 žodžių atsarga.

l Antrojo pasaulinio karo metais Vil-
jamas Tutas (William Tutte) iššifravo vo-
kiečių šifravimo mašinos „Lorenz“ kodą, 
turėdamas vien rašiklį ir popieriaus lapą. 
V.Tutas niekada nematė šios mašinos ir 
pasinaudojo vokiečių klaida - atsitiktinai 
jie tą pačią šifruotę išsiuntė du kartus. Šis 
įvykis laikomas vienu didžiausių XX a. 
intelektualinių laimėjimų.

l 1992 m. grupė australų išsikėlė tiks-
lą žūtbūt laimėti nacionalinės loterijos 
„Aukso puodą“ ir loterijos bilietams išlei-
do 5 mln. dolerių (12,9 mln. litų). Jie lai-
mėjo 27 mln. dolerių (69,7 mln. litų).

l 2006 m. vienas bendrovės „Coca-
cola“ darbuotojas pavogė iš savo bosų ga-
zuoto gėrimo receptą ir bandė jį parduoti 
kompanijai „Pepsi“. Ši ne tik atmetė pa-
siūlymą, bet ir paskambino į FTB bei 
įspėjo „Coca-cola“ vadovybę.

l Vienas nepasiturintis Amerikos futbo-
lo klubo „Green Bay Packers“ aistruolis nuo-
latos duodavo kraujo, kad už gautus pinigus 
galėtų nusipirkti bilietų į rungtynes. Po kele-

rių metų jis sužinojo, kad serga reta mirtina 
kraujo liga, nuo kurios galima išsigelbėti tik 
nuleidžiant kraujo. Pats to nežinodamas, jis 
visą laiką gelbėjo savo gyvybę.

l Vienas nuteistas aukščiausia baus-
me nusikaltėlis Amerikos Džordžijos vals-
tijoje likus kelioms valandoms iki egzeku-
cijos bandė nusižudyti. Jis buvo išgelbėtas 
ir išgydytas, o po savaitės nuosprendis jam 
įvykdytas.

l Vienas japonų biržos makleris per 
8 darbo metus savo pradinį 13 600 dolerių 
(35,1 tūkst. litų) kapitalą padidino iki 156 
mln. (402,5 mln. litų), bet ir toliau maiti-
nasi beveik vien pigiais greitai paruošia-
mais makaronais.

l Yra žmonių, kurie sugeba skaityti 
iš dešinės į kairę arba apvertę lapą. Bet be 
nuolatinių treniruočių tai mažai kam pa-
vyksta. O 28 metų Boženai Danilovič (Bo-
zena Danilovic) iš Serbijos treniruotis ne-
reikia, ji tokia gimė - Božena pasaulį ma-
to „atbulai“. Mat mergina nuo gimimo 
kenčia dėl orientacijos erdvėje sutrikimo. 
Mįslingas sutrikimas Boženai nesutrukdė 
puikiais pažymiais baigti koledžą ir įsi-
darbinti ekonomikos eksperte gimtojo 
miesto taryboje. Ir ji puikiai susidoroja su 
savo pareigomis. Tiesa, laikraščius, žur-
nalus ir dokumentus mergina skaito ap-
verstus, o jos kompiuterio klaviatūra ir 
monitorius nustatyti taip, kad ji galėtų 
nesunkiai skaityti elektronines rinkmenas 
„aukštyn kojomis“. Namuose Božena turi 
savo atskirą televizorių, kurį visada žiūri 
viena, nes jis apverstas.

arba

EPA-Eltos nuotr.
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KaleidosKopas

Tradicinis skėtis
Ūkininkė iš Nepalo nuo lietaus saugosi 

specialiu tradiciniu skėčiu. Tokie skėčiai 

šioje šalyje, ypač kaimo vietovėse, - 

populiariausi.
EPA-Eltos nuotr.
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KaleidosKopas

Pagal užsienio spaudą

Indonezijoje rugpjūčio 17-ąją buvo šven-
čiama Nepriklausomybės diena. Ji švenčia-
ma nuo 1945 metų, kai Indonezija deklaravo 
savo nepriklausomybę nuo Olandijos. Šią 
dieną šalyje, be paradų ir karnavalų, vyksta 
bulvių traškučių valgymo varžytuvės, lenk-

tynės su maišais, taip pat organizuojamas 
vienas populiariausių žaidimų „Pinjat Pin-
nag“. Jo metu žaidimo dalyviai lipa slidžiu 
palmės kamienu į medžio, ant kurio prika-
binėta įvairiausių prizų, viršūnę. Užlipai - 
prizas tavo.

Vienas didžiausių
Iš Vokietijos Papenburgo miesto laivų statyklos sausojo 

doko išlydėtas 348 metrų ilgio „Quantum of The Seas“ kruizinis 

laivas, dydžiu nusileidžiantis tik didžiausiems kruiziniams 

laineriams „Oasis of The Seas“ ir „Allure of The Seas“.

Nepriklausomybės diena

EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.
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Ringailė Stulpinaitė

ant Dunojaus krantų

Budapeštas - visai netradicinė europietiš-
ka sostinė. Miestą į dvi dalis skiria sraunusis 
Dunojus, o krantus jungia savo masyvumu 
stebinantys tiltai. Viename Dunojaus krante 
kalnuota ir senove alsuojanti Buda, o kitame - 
šiuolaikiškas, pulsuojantis gyvybe ir skubė-
jimu - Peštas. 

Atvykę į šį miestą tiesiog privalote sulauk-
ti nakties ir leistis į ekskursiją Dunojumi. Nak-
tinės šviesos, spalvoti lazeriai nudažo Dunojaus 
pakrantes, gatves, pastatus, tiltus. Tai taip įspū-

dinga, kad net kvapą gniaužia, o jūs nespėsite 
dairytis. Patartina turėti gerą fotoaparatą, nes 
tuos vaizdus norėsite prisiminti dar tūkstančius 
kartų. O rytą prabusite tikrai anksti, nes sosti-
nės gyventojai gyvena greitai, intensyviai ir mie-
goti iki pietų, panašu, jiems nėra priimtina. 

Pravartu įsigyti metro bilietą, nes tikrai 
ne mūsų lietuviškoms jėgoms įveikti tokią 
galybę kilometrų, norint pamatyti tai, kas gra-
žiausia, įspūdingiausia ir įdomiausia. O ir lai-
ko, einant pėsčiomis, amžinai pritrūktų.

Kelionių gidas

n Piniginis vienetas - Vengrijos forintas (1 euras - 
apie 300 forintų; 1 litas - apie 90,85 forinto). 
n Pietų kainos gali svyruoti nuo 700 iki 1500 forintų, 
priklausomai nuo to, kur pietausite - lauko kavinukėje ar 
restorane. Vengriškas guliašas, kurio siūloma paragauti 
nuvykus, kainuos nuo 800 iki 1000 forintų (nuo  
9 iki 11 litų). Gėrimai nuo 100 iki 500 forintų (1-6 litai).
n Plaukimas Dunojaus upe apie 3000 forintų (apie 
35 litai);
n Dievo Motinos bažnyčia: suaugusiesiems apie 
990  forintų (apie 13 litų); studentams ir senjorams 
apie 650  forintų (apie 8 litai);
n Sečeny maudyklos apie 4100 forintų (apie 45 litai);
n Vaizduojamojo meno muziejus: suaugusiesiems 
apie 1600  forintų (apie 17 litų); jaunimui iki 26 m. 
ir senjorams, vyresniems nei 65 m. apie 800  forintų 
(apie 9 litus); vaikams iki 6 m. - nemokamai;
n Marcipanų muziejus: suaugusiesiems apie 400  
forintų (apie 5 litus);
n Metro bilietas apie 350  forintų (apie 4 litus).
n Bilietų kainos gali kisti.

informacija

Budapeštas iš arti
Vengrija, šalis išsyk užburianti savo paslaptingumu, o abipus Dunojaus išsidėsčiusi  
sostinė Budapeštas tikrai nepaliks abejingų. Savaitgalio ar kelių dienų atostogos jame 
suteiks neišdildomų įspūdžių visam gyvenimui. 

Budos pilyje galima pasigrožėti ne 
tik kerinčiais rūmais, bet ir aplankyti 

kelis čia veikiančius muziejus

Žvejų bastionas visus sužavės 
septyniais bokštais, nuo čia atsivers 

nuostabi miesto panorama

Vajdahunyado pilis - įvairių 
architektūros stilių derinys

Grandinių tilto grožis geriausiai 
atsiskleis naktį, plaukiant Dunojumi

Ringailės Stulpinaitės nuotr.
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kultūrinis paveldas ir pramogos

Savo dieną Budapešte pradėkite nuo to, 
kaip susidarysite maršrutą, kur, ką norite pa-
matyti ir aplankyti. Dieną paskirsite kultūri-
niam, architektūriniam paveldui ir muziejams 
ar pramogoms terminių maudyklių komplek-
suose, vandens parkuose, atrakcionuose. O 
vykdami nuo vieno objekto prie kito, leiskite 
sau užklysti ir į mažas, jaukias senamiesčio 
gatveles, parkus, kur pajusite tikrą vengrišką 
dvasią. 

Tiesa, juk sakoma, kad norint gerai pažinti 
svečią šalį, svarbu praverti duris į jos virtuvę. 
Taigi Vengrijoje būtinai paragaukite guliašo ir 
įvairių kepinių, lauktuvių mažiesiems galite par-
vežti marcipanų, iš kurių jie galės nulipdyti bet 
ką,  o vėliau ir pasmaguriauti. Tikrai taip. Supra-
tote teisingai, tad aplankykite ir itin garsų Mar-
cipanų muziejų. Čia iš šio saldėsio nulipdyti pa-
veikslai, tiltai, animaciniai personažai ir dar daug 
daug visko. Nepraleiskite progos užeiti į Žvejų 
bastioną, žavintį septyniais bokštais ir nuo jo 
atsiveriančia nepakartojama miesto panorama. 

Kelionių gidas

n Budos pilis - gyvuoja nuo XIII a. Rūmai, pastatyti 
pietinėje Pilies kalno dalyje. Čia veikia Budapešto istorijos, 
Šiuolaikinės dailės ir kiti įvairūs muziejai.
n Žvejų Bastionas - įsikūręs rytinėje Pilies kalno 
pusėje, šalimais Žvejų miestelio, kuriame viduramžiais žvejai 
pardavinėdavo savo laimikį. Žvejų bastionas yra sudarytas 
iš septynių bokštų - kiekvienas jų simbolizuoja vieną iš 7 
magijarų genčių, atvykusių į Vengriją 896 metais.
n parlamento rūmai - pastatyti XIX amžiuje ant 
Dunojaus upės kranto, Pešto pusėje. Tai vienas seniausių 
pastatų Europoje, antras pagal dydį parlamento pastatas 
Europoje ir didžiausias statinys Vengrijoje. 
n Grandinių tiltas - pastatytas XIX a. per Dunojaus 
upę tarp Pešto ir Budos, kai šie miestai dar buvo atskiri. 375 
metrų ilgio ir 16 metrų pločio tiltas atidarytas 1849 metais 
lapkričio 20 dieną. Naktį plaukiant Dunojumi jis atrodo dar 
gražiau.
n vajdahunyado pilis - neįprastas įvairių 
architektūros stilių derinys. Čia susilieja gotika ir barokas, 
renesansas ir šiek tiek romantizmas.
n didvyrių aikštė - aikštės centre yra 40 metrų 
Tūkstantmečio paminklas, pradėtas statyti 1896 metais, 
užbaigtas 1900 metais. Paminklas susideda iš dviejų 
kolonadų, kuriose yra po septynias statulas. Čia vaizduoja-
mos iškiliausios Vengrijos istorinės asmenybės.

lankytinos vietosVajdahunyado pilis - įvairių 
architektūros stilių derinys

Šv. Stepono baziliką puošia įvairios skulptūros, o dešiniame 
bokšte yra didžiausias šalyje varpas, sveriantis 9 tonas

Marcipanų muziejuje galėsite paganyti 
akis į iš šio skanėsto pagamintus tiltus, 
pilis ar animacinius personažus



44 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 244
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Vokietis Rolfas Buchholcas (Rolf Buchholz), 

kuris žinomas kaip daugiausiai auskarų pasau-

lyje turintis vyras, nepageidaujamas Dubajuje. 

Pasienio pareigūnai oro uoste atsisakė įsileis-

ti 53 metų vyrą, praneša žiniasklaida. R.Bu-

chholcas, kurio kūną ir veidą „puošia“ 453 aus-

karai bei du implantuoti ragiukai ant kaktos, 

turėjo dalyvauti pasirodyme viename Dubajaus 

viešbučių. Jis į Dubajų atskrido lėktuvu iš 

Stambulo.
Viešbučio atstovas laikraščiui sakė, kad vo-

kiečio vadybininkams nepavyko įtikinti parei-

gūnų įsileisti neįprastai atrodantį žmogų. Pats 

R.Buchholcas „Twitter“ tinkle pareiškė galiausiai 

išgirdęs to priežastį. Pareigūnai įtarė jį užsiimi-

nėjant „juodąja magija“. R.Buchholcas 2012 me-

tais buvo įrašytas į Gineso rekordų knygą kaip 

daugiausiai auskarų turintis vyras.

Dubajus neįsileido  
453 auskarus turinčio vyro
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Panamos kanalas švenčia 
100 metų jubiliejų

1914 metų rugpjūčio 15 dieną Atlanto 
ir Ramųjį vandenyną sujungusiu Pana-
mos kanalu pasinaudojo pirmasis laivas.

Idėja iškasti du vandenynus jun-
giantį kanalą kilo dar XVI amžiuje, kuo-
met ispanų konkistadorai pastebėjo, kad 
Panamos sąsmaukos plotis siekia vos 80 
kilometrų. Pirmųjų kasybos darbų 1881 
m. ėmėsi Prancūzijos finansuojamos 
kompanijos, o kanalo projektą rengė žy-
musis inžinierius Ferdinandas de Le-
sepsas (Ferdinand de Lesseps). Neįver-
tinus geologinių sąlygų ir dirbant primi-
tyviais įrankiais, kanalo statybos trestas 
bankrutavo išleidęs 282 mln. JAV dole-
rių, ir 1889 m. darbai buvo nutraukti.

1903 m. teisę statyti ir valdyti Pa-
namos kanalą įsigijo JAV vyriausybė, o 
po metų pradėti kasybos darbai buvo 
baigti 1914 m. Tų pačių metų rugpjūčio 
15 dieną kanalu pasinaudojo pirmasis 
JAV laivas - „SS Ancon“, nors oficiali 
kanalo atidarymo ceremonija įvyko tik 
1920 m. Vašingtonas gyvybiškai svarbų 
vandens kelią valdė iki 1999 metų, kuo-
met pasibaigus nuomos sutarčiai kana-
las buvo perduotas Panamos kanalo 
valdybai.

Valdybos duomenimis, nuo 1914 iki 
2014 m. kanalu pasinaudojo daugiau kaip 
tūkstantis laivų, „Bloomberg“ skaičiavi-
mais, šiuo vandens keliu kasmet praplau-
kia 14 tūkst. laivų, o kanalu pergabenama 
apie 5 proc. visų pasaulio krovinių.

viešnagei venecijoje  
reikės registruotis?

Kasmet Veneciją aplanko 25 mln. tu-
ristų. Kasdien po miestą slampinėja iki 
100 000 lankytojų, Užgavėnių laikotar-
piu - net 130 000. Dėl tokių rekordinių 
skaičių Veneto regiono, kurio sostinė ir 
yra Venecija, vadovas Luka Dzaja (Luca 
Zaia) pasiūlė riboti turistų skaičių. Pa-
sak L.Dzajos, turistai turėtų nemokamai 
užsiregistruoti apsilankymui Venecijoje. 
Tai būtų galima padaryti internetu arba 
per kelionių agentūras.

Įdomu

Įspūdinga panorama
Įspūdingi Potomako upės kriokliai 

yra mėgstama išvykų vieta Vašingtono 
priemiestyje ne tik amerikiečiams, bet 
ir į Vašingtoną (JAV) atvykstantiems 
turistams. Potomako upė, tekanti Atlan-
to vandenyno žemuma į pietryčius nuo 
Merilando, Virdžinijos valstijų ir Ko-
lumbijos apygardos ribomis, kaip ir jos 
kriokliai, yra įtraukta į įspūdingiausių 
JAV vietų sąrašą.

Baimindamasi dėl garsiųjų Senos upės 
tiltų, kurie dūsta nuo „meilės spynų“ naštos, 
Paryžiaus valdžia pradėjo neįprastą kampa-
niją: įsimylėjėliai raginami specialiai sukur-
tame portale internete skelbti „asmenukes“, 
o ne kabinti spynas ant miesto tiltų.

Ant tiltų bus priklijuoti atitinkami lip-
dukai. Paryžiaus merijos teigimu, tai bus 
pirmasis veiksmų plano prieš „meilės 
spynas“ žingsnis. Kampanijos tikslas yra 
paaiškinti, kad Paryžiaus statiniai kenčia 
nuo papročio kabinti ant tiltų turėklų spy-
nas, kaip neišardomos meilės simbolį. Be 
kita ko, svarstoma tiltų turėklus perdary-
ti taip, kad ant jų būtų neįmanoma pritvir-
tinti spynų.

Birželį tūkstančių „meilės spynų“ naštos 
jau neatlaikė vieno Senos tilto turėklai.

Paryžiuje - kampanija 
prieš „meilės spynas“

Paryžiaus valdžia skelbia, jog tiltai 
nebeatlaiko „meilės spynų“ naštos

EPA-Eltos nuotr.

Parengta pagal užsienio spaudą, Eltos inf.

EPA-Eltos nuotr.
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Raganiukės teatras vasarą ėmėsi svarbios misijos. Rug-
pjūčio pirmosiomis dienomis Šventojoje buvo vykdoma 
edukacinė programa prieš patyčias tarp vaikų „Bjaurusis 
ančiukas“. Jos metu vaikai kartu su Raganiukės teatro ak-
toriais analizavo patyčių problemą į pagalbą pasitelkdami 
dailę ir piešimą ant plytelių.

Neįtikėtina, kad literatūros klasika H.K.Anderseno pasaka 
„Bjaurusis ančiukas“ gali taip suskambėti XXI a. kontekste ir iš-
laikyti savo temos aktualumą bei svarbą. Su bjauriojo ančiuko iš-
gyventa patyčių problema mokykloje ar kieme susiduria ne vienas 
vaikas, o šiuolaikinės technologijos, be kurių neįsivaizduojama 
mūsų kasdienybė, šią problemą tik paskatina. Puiku, kad Raganiu-
kės teatro aktoriai neapsiriboja vien spektaklių rodymu, bet ir 
kviečia vaikus į gatves bendrauti edukacijos tikslais. Teatras vai-
kams įgauna svarbią formą ir tampa puikia terpe vaikų ugdymui. 
Netrukus šią akciją galės išvysti ir kiti pajūrio miestų gyventojai.

Teatras vaikams - 
puiki terpė ugdymui

O su Raganiuke ir jos teatru spektakliuose ir gatvėse susitikti galite Palangoje, 

Šventojoje, Juodkrantėje ir Nidoje. Daugiau informacijos: www.raganiuke.lt.
Raganiukės teatro aktoriai  
smagias atrakcijas rengia ir gatvėje

Teatro archyvo nuotr.„Laisvalaikio“ inf.
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Festivalyje, vyksiančiame Elektrėnų kul-
tūros centro aikštėje, su jaunais ir pripažin-
tais džiazo kolektyvais šįkart improvizuos ir 
unikalūs džiazo bei susijusių muzikos stilių 
atlikėjai.

„Jaunystė“, atgimusi po 40 metų pertrau-
kos 2008 metais, kasmet paskutinį vasaros 
savaitgalį primena, kad Elektrėnai Lietuvai 

padovanojo ne tik dieną naktį šviečiančius 
žiburius, bet ir džiazo festivalius. Šiemetinia-
me renginyje džiazo gerbėjų laukia nauja pa-
žintis su žinomais džiazo solistais bei kolek-
tyvais, taip pat su specialiai šiam festivaliui 
rengiama atlikėjų jungtinių projektų progra-
ma“, - sakė festivalio „Jaunystė“ organizato-
rius Vitas Umbrasas.

l Festivalio koncertinę programą 15 valandą pradės 
Lietuvos meno gimnazijų muzikantai.

l Pasirodys Eugenijaus Vedecko vadovaujamas 
kolektyvas „The Magic Time Orchestra“, jau tapęs 
atgimusio „Jaunystės“ festivalio simboliu.

l Prie „The Magic Time Orchestra“ scenoje pri-
sidės du puikūs solo atlikėjai. Pirmasis - klarneto, 
saksofono ir birbynės virtuozas Pranciškus Narušis. 
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto profesorius 
P.Narušis savo muzikinės karjeros pradžioje grojo 
su įvairiais orkestrais, tačiau iki šiol įspūdingiausi 
ir savičiausi tebėra jo soliniai koncertai. E.Vedecko 
kolektyvą taip pat papildys Reda Striškaitė.

l Festivalyje pasirodys ir vienas reikšmingiausių 
Lietuvos džiazo kolektyvų - Dainiaus Pulausko 
grupė. Per savo gyvavimo metus nuo veiklos pra-
džios 1996 m. grupė dalyvavo daugelyje prestižinių 
Europos, Azijos, Afrikos ir Šiaurės Amerikos džiazo 
festivalių, po pasirodymo „Jaunystėje“ grupė iškart 
vyks į Japonijoje vyksiantį tarptautinį džiazo festivalį. 

l Scenoje pasirodys „Rasa Serra & Trio“. Solistė 
dainininkė bei vokalo pedagogė Rasa Serra yra ne vieno 
šalies muzikos kolektyvo balsas, jos liaudies dainos bei 
jų motyvai skamba Lietuvos bei užsienio šiuolaikinės 
elektroninės muzikos kūrėjų „Enigma“, „Donis“, „Exem“, 
„Filtered Tools“ kompozicijose. Kartu su vokaliste 
koncertuos multiinstrumentalistas Saulius Petreikis 
(pučiamieji), improvizacijos ir kūrybiškumo proveržiais 
žaižaruojantis tiek per solinius pasirodymus, tiek ben-
druose su folkloro, džiazo, populiariosios muzikos atli-
kėjais projektuose, taip pat Tomas Dičiūnas (elektronika, 
klavišiniai), Andrius Kairys (mušamieji, perkusija).

l Taip pat festivalio scenoje pasirodyss „r. a. d. d.“ - 
ambicingas ir perspektyvus džiazo kvartetas. Nors 
grupė gyvuoja dar neilgai, savo bagaže jau turi laimėtą 
„Grand Prix“ konkurse „Jazz young power 2013“.

l Šiemetinį festivalį „Jaunystė“ užbaigs dar vienas 
žinomų atlikėjų projektas - Rūta Švipaitė ir „Subtilu-Z“. 
Šį kartą menininkai nusprendė susijungti ir padova-
noti klausytojams kelionę po džiazo pasaulį.

Festivalyje dalyvausDžiazuojantys Elektrėnai

„Laisvalaikio“ inf.

Festivalio žvaigždė -  
Dainius Pulauskas su grupe

Redakcijos archyvo nuotr.

Paskutinį vasaros savaitgalį, rugpjūčio 30 dieną, 1968 metais gimęs ir 2008-aisiais kul-
tūros entuziastų dėka atgaivintas pirmasis Lietuvoje džiazo festivalis „Jaunystė“ melo-
manus vėl kvies džiazuoti Elektrėnuose. Renginys nemokamas.
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rubriką pristato „Gaumina“
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Geros idėjos nemiršta, svarbiausia nepamiršti jų 
pristatyti „Kick Starter“ bendruomenei. Čia reikės 
nurodyti, kiek pinigų reikia įgyvendinimui, na, ir 
ką nors pažadėti aukotojams. Šiandien pristaty-
siu kelis įdomesnius projektus - tūkstančiu spalvų 
rašantį žymeklį, išmaniąją lemputę ir vandens 
balionų pildymo įrenginį.

El.reklama: apie idėjas - garsiai

vandens balionus akimirksniu 
pripildantis išradimas

Kas?
„Tinnus Enterprises“.

Ką padarė?
Jei kada nors esate patekę į vandens 

balionų mūšį, turbūt žinote, kaip ilgai 
trunka visus tuos „šovinius“ pripildyti. 
Dviejų vaikų tėvas Jošas Malounė (Josh 
Malone) su šia problema nusprendė ne-
sitaikstyti ir išbandė galybę būdų, kad 
palengvintų savo darbą. Taip jis išrado 
adapterį, vandens balionus pripildantį 
akimirksniu.

Kodėl veikė?
Gana mėgėjiškai padarytame vaizdo 

klipe išradėjas tvirtina, kad per minutę 
senuoju būdu pripilsite vos 6 balionus, o 
naujuoju įrenginiu - 100. Šio argumento 
užteko, kad tėvai ir vaikai imtų aukoti 
bent po dolerį, kad tik išradimas greičiau 
pasiektų parduotuvių lentynas.

rezultatai
Norėta surinkti vos 10 tūkst., tačiau 

jau dabar suma viršija 900 tūkst. dole-
rių. Iki finalo dar liko kelios dienos, tad 
niekas negali žinoti, galbūt bus pasiektas 
ir milijonas.

http://goo.gl/pdkFsb

n Apie savo idėjas kalbėkite garsiai. Juk net 

vandens balionus akimirksniu pripildantis išradimas 

gali būti finansuotas 1 mln. dolerių.

Vietoj IšVadų
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išmaniuoju telefonu  
valdoma lempa

Kas?
„Emberlight“.

Ką padarė?
Žinot tą jausmą, kai įšoki į lovą ir 

tik tuomet pastebi, kad koridoriuje pali-
kai įjungtą šviesą? Išmaniųjų įrenginių 
gamintojai „Emberlight“ pažada, kad jo 
niekada nepajusite, nes jau greit viską 
bus galima valdyti telefonu.

Kodėl veikė?
Pristatyto projekto objektas - patronas, 

kurį galima įsukti į bet kurią lempą. Jis 
valdomas specialia mobiliąja programėle. 
Pakeičiate nustatymus ir vos įėjus į kam-
barį šviesa užsidega pati. Pagaliau, jei pa-
miršote išjungti lempas, vos išėję iš namų 
gausite priminimą apie tai trumpąja žinu-
te ir pasiūlymą išjungti nuotoliniu būdu.

rezultatai
Internautų įtikinėti ilgai nereikėjo. 

Net 1,6 tūkst. patikėjo, kad taip atrodo 
ateitis, ir į bendrą fondą sunešė beveik 
200 tūkst. dolerių. Žinant, kad iki pro-
jekto finišo liko dvi savaitės, o prašoma 
suma buvo vos 50 tūkst. dolerių, pasise-
kimas ganėtinai įspūdingas.

El.reklama: apie idėjas - garsiai Žymeklis, rašantis tūkstančiu spalvų

Kas?
„Scribble Technology“.

Ką padarė?
„Kick Starter“ projektui pristatė ateities 

įrenginį - žymeklį su tūkstančiais spalvų. Jums 
tereikia išsirinkti objektą, kurio spalva labiau-
siai patinka, priliesti jį - ir galite imtis darbų. 
Žymeklis automatiškai atskiria atspalvius ir 
lyg miniatiūrinis spausdintuvas realiuoju lai-
ku juos sumaišo.

Kodėl veikė?
Produktą pasiūliusi komanda teigia, kai 

turite įprastą žymeklių pakuotę, jūsų rankos 
surištos, nes tai tas pats, kas versti Mocar-
tą parašyti simfoniją, leidžiant naudoti tik 
kelias natas. Atrodo, toks argumentas dizai-
neriams, fotografams bei pedagogams labai 
patiko.

rezultatai
Pradėti masinę gamybą kompanijai reikė-

jo 100 tūkst. dolerių. Tačiau lūkesčiai viršyti 
su kaupu. Bent vieną dolerį paaukojo beveik 2 
tūkst. žmonių, o bendra surinkta suma - 366,5 
tūkst. dolerių. Atrodo, šie žymekliai jau greit 
pasirodys parduotuvių lentynose.

http://goo.gl/qj5QFs

http://goo.gl/sBQGk4
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Veidai Veidai

2014 m. rugpjūčio 22-28 d.

Interviu su K.Dias - 68-69 p.

EPA-Eltos nuotr.

K.Dias: 
Vaikams esu per  
daug pavargusi
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TV6  4,8 % 
TV8  4,7 %
PBK  4,2 %
Lietuvos rytas TV  3,9 % 
RTR Planeta  2,3 %

Info TV  2,1 % 
Video ir DVD  1,9 % 
REN Lietuva  1,4 % 
LRT Kultūra  0,8 % 
Liuks!  0,7 % 

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Lietuvos rytas TV  4,6 % 
PBK  4 % 
TV6  4 % 
Info TV  3,1 % 
TV8  2,9 %

REN Lietuva  2,3 % 
RTR Planeta  2,2 % 
Video ir DVD  2,1 % 
Liuks!  1,1 % 
LRT Kultūra  1 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 16,5 %

TRUMPAI

Rugsėjo 1 d. prasidedančiame naujajame TV3 sezone 
žiūrovai bus nustebinti nauju lietuvišku komišku 
medicinos serialu „Rezidentai“. Jame vaidins Ramūnas 
Rudokas, Džiugas Siaurusaitis, Andrius Bialobžeskis, 
Marius Čižauskas, Justina Žiogaitė ir kiti. Žiūrovų laukia 
ir netikėta staigmena - seriale pasirodys ir teatro aktorė 
AldonA Vilutytė (40). Lietuviškų „Rezidentų“ 
likimą spręs TV3 žiūrovai - jei po pirmų 7 serijų jie 
pageidaus tęsinio, kūrybinė grupė kibs į darbus.

Aktorė linA RAstokAitė (34) dar rugpjūčio 
pradžioje grįžusi iš atostogų Aliaskoje nėrė tiesiai į 
LNK filmavimo aikštelę. Naujame lietuviškame seriale 
„Gyvenimo receptai“ jai atiteko Brigitos vaidmuo. 
Aktorės personažas išties intriguojantis. Ji - per  
16-ąsias vestuvių metines žmoną palikusio vyro 
meilužė, todėl aktorė neišvengė ir intymių scenų. Anot 
Linos, jas vaidinti nėra lengva. „Juk tenka ir bučiuotis, ir 
šeimą vaidinti ar, kaip šiuo atveju, meilužius. Kiekvienas 
aktorius tai priima savaip“, - sakė žinoma moteris.

MUzIkINės lAIdos 

Šios man yra įdomios. Man patinka ir žiū-
rėti jas, ir dalyvauti jose. Įdomu stebėti, kaip 
sekasi kolegoms. Patinka ir įvairūs talentų 
šou. Įdomu žiūrėti, koks jaunimas dalyvauja, 
kaip jis tobulėja.

TV lAIdų VEdėjAI 

Yra veidų, kurie puikiai tinka tam tikroms 
laidoms. Jie įsitvirtina ir atitinka visus reika-
lavimus.

NEIGIAMos NAUjIENos 
INfoRMAcINėsE lAIdosE 

Pastaruoju metu, kai pasaulyje vyksta tiek 
daug skaudžių ir baisių dalykų, ėmiau svars-
tyti, ar gerai, kad mes visa tai žinome. Kai 
pradedi gilintis į tuos karus, negali suvokti, 
kad visa tai vyksta visai šalia mūsų civilizuo-
tame pasaulyje. Tai iš tiesų baugina. Mane 
tokios naujienos veikia blogai.

PRAMoGINės lAIdos 

Aš jų stengiuosi nežiūrėti. Kai kurios jų 
yra tikras absurdas ir nesuprantu, kam jos 
gali būti įdomios. Kokios ten vertybės de-
monstruojamos? Visos tos pasimatymų lai-
dos, kurios vyksta kokiuose nors kurortuo-
se - su viena bučiuojasi, paskui su kita...

VIEšAs „APATINIų skAlbIMAs“ 

Nepatinka tos laidos, kur įlendama į as-
meninius žmonių gyvenimus, nagrinėjamos 
vos ne degraduojančių žmonių problemos. 
Juk yra tam tikros instancijos, tegu jos ir 
sprendžia tas problemas.

TIE PATys VEIdAI 

Yra daug gerų atlikėjų, talentingų žmo-
nių, puikių muzikantų, kuriuos pamatai ko-
kiame nors koncerte, bet TV eteryje jų ne-
būna. Televizijose vyrauja tie patys veidai. 
Vienuose - vieni, kituose - kiti. Trūksta 
įvairovės.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

TV3 14,9 %

LRT Televizija 
7,5 % 

BTV 6,6 % 

NTV Mir Lietuva 
5,3 % 

TV1 4,8 % 
Kiti  
kanalai 16,9 %

TV3 18,1 % 

LNK 17,5 % 

LRT Televizija 
7,2 % 

TV1 6,5 % 

NTV Mir Lietuva 6 %

BTV 5 % 
Kiti  
kanalai 13 %
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AŠTRUS ŽVILGSNIS

Dainininkė AsTA PILyPAITė (43), kitados 
ir pati išbandžiusi TV laidų vedėjos duoną, 
prisipažįsta, kad televizorių vasarą žiūri 
retai. Laisvą laiką ji mieliau skiria šeimai, 
draugams. Be to, nuo žydrojo ekrano ją 
atstumia ir didelė neigiamos informacijos 
dozė. Anot atlikėjos, žinių apie karus, nu-
sikaltimus ir nelaimes galėtų būti mažiau.

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Astą Pilypaitę

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Nr. Laida       TV  Reitingas

1 VyRŲ KREPŠINIO RUNGTyNės/ 
 LIETUVA-NAUJOJI ZELANDIJA TV3 7,3
2 KONTROLINės VyRŲ KREPŠINIO  
 RUNGTyNės/AUsTRALIJA-LIETUVA TV3  6,7
3 VIRALAs TV3   6,6
4 VALANDA sU RŪTA LNK 6,4
5 LNK ŽINIOs LNK  6,1
6 KONTROLINės VyRŲ KREPŠINIO  
 RUNGTyNės/GRAIKIJA-LIETUVA TV3    5,8
7 EURO JACKPOT TV3 5,6
8 PRAGARAs ROJUJE LNK 5,6
9 TV3 VAKARO ŽINIOs TV3 5,6

10 TV3 ŽINIOs TV3 5,5
Duomenys: TNS LT, 2014 m. rugpjūčio 11-17 d.
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TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Nuo rudens į TV3 eterį grįžta atsinauji-
nęs projektas „Lietuvos talentai“. Pra-
ėjusią savaitę Vilniaus rotušėje buvo 
pristatyti nauji vedėjai, jau pažįstami 
teisėjai ir talentų įvairovė. Nors pro-
jektas TV3 eteryje skaičiuos jau savo 
ketvirtąjį sezoną, atrodo, kad surasti 
talentų Lietuvoje nėra sudėtinga.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Spalvingos šokėjos, ugnies šou ar-
tistai, akrobatai - tai tik nedidelė dalis 
talentų, kurie praėjusią savaitę per pro-
jekto „Lietuvos talentai“ pristatymą 
Vilniaus širdyje - Rotušės aikštėje - 
traukė praeivių žvilgsnius. Akį traukė 
ne tik jie, bet ir charizmatiški šou ve-
dėjai - aktoriai Ramūnas Cicėnas ir Ma-
rius Repšys. Pastarajam - tai pirmas 
kartas, kai teks stoti prie tokio projek-

to vairo. Tačiau, atrodo, aktorius dėl to nė 
kiek nesijaudina. Ant raudonojo kilimo jis 
demonstravo ne tik savo iškalbą, bet ir 
akrobatinius triukus.

„Lietuvos talentų“ teisėjų kėdes šiemet 
užims dainininkas Marijus Mikutavičius, 
Saulius Urbonavičius-Samas ir Rūta Ščio-
golevaitė-Damijonaitienė. Tiesa, dainininkė 
projekto pristatyme nedalyvavo - kol kas ji 
paskendusi motinystės džiaugsmuose. Rug-
pjūčio 5 d. jai ir jos vyrui Rolandui gimė 
mergaitė. Tačiau projekto rengėjai patikino, 
kad, nepaisant pokyčių Rūtos šeimoje, „Lie-
tuvos talentų“ dalyviai neišvengs jos aky-
laus žvilgsnio ir aštrios kritikos.

Dar viena naujiena - šiemet talentų 
šou laimėtojas bus apdovanotas ne tik 15 
tūkst. eurų (52 tūkst. litų) prizu, bet ir 
galimybe surengti savo koncertą Vilniaus 
rotušėje. Kitas pasikeitimas - dalyviai, ga-
vę du arba tris „taip“, norėdami patekti į 
finalą, turės stoti į dvikovas. Superfinale 
šiemet kausis 10 talentų.

„Lietuvos talentai“  
vėl užkariaus TV3 eterį

Dainininkas Marijus Mikutavičius 
sės prie teisėjų stalo

Šiemet „Lietuvos talentų“ vedėjų 
vairas patikėtas aktoriams Mariui 

Repšiui ir Ramūnui Cicėnui
Stasio Žumbio nuotr.
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TV PROGRAMA penktadienis

 19.30 	 Amerikietiškos	
imtynės	

 21.50 	 „Teisingumo	
	 misija“

 23.00 	 Džiazo	vakaras 21.00 	 Koncertuoja	
	 Gytis	Paškevičius

 19.30 	 Su	meile,	
	 Merūnas

 16.45 	 „Moterys	meluoja
	 geriau“

TV8
8.05,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	.	8.30,	15.30	Dvi	su	
puse	virėjos.	9.00	Kriminalinė	drama	„Tomis	 ir	
Tapensė“.	10.00	 „Linksmieji	 traukinukai“.	10.25	
Senoji	animacija.	11.00	Drama	„Feirfild	Roudas“.	
12.40,	 16.00	 Gydytojai.	 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	
Drama	„Svajonių	viešbutis.	Keiptaunas“.	

Info TV
5.00	 Info	 diena.	 9.00	 Žinios.	 9.40,	 15.55	 Dvi-
račio	 šou.	 10.05	 Pagalbos	 skambutis.	 10.55,	
16.20	 24	 valandos.	 11.30	 Sekmadienio	 rytas.	
12.15	Dviračio	šou.	12.45	Krepšinio	pasaulyje	
su	Vidu	Mačiuliu.	13.15,	15.05	„Visagalė	rekla-
ma“.	14.10	„Rojaus	sodai“.	17.00	Info	diena.	

PBK
6.00,	9.20	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	9.00,	11.00,	
14.00	 Naujienos.	 11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.40	
Padriki	 užrašai.	 13.00,	 14.25	 „Jasmin“.	 15.10	
„Laba	 diena!“	 15.55	 J.Menšovos	 laida.	 16.50,	
4.20	Mados	nuosprendis.	18.00	Jūrmala.	Humo-
ro	festivalis.	20.00	Laikas.	20.30	Stebuklų	laukas.	
21.35	Antrininkai.	0.35	Informacinė	laida.	

REn
7.05	Animaciniai	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.10	
Nemeluok	 man!	 10.00	 Šeimos	 dramos.	 10.55	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.50	 Keista	 byla.	 12.45	
Dokumentinis	 spec.	 projektas.	 14.30	 Teisk	
mane.	 15.25	 Žiūrėti	 visiems!	 16.25	 Šeimos	
dramos.	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	net	nesisapnavo.	

TV PolonIa
7.55,	 16.45	 Miško	 bičiuliai.	 8.10	 „Vilnoteka“.	
8.25	 Klajūno	 užrašai.	 8.40	 „Tėvas	 Mateušas“.	
10.20,	 18.20,	 22.45	 Polonija	 užsienyje.	 10.30	
„Karalius	Maciušas	Pirmasis“.	10.40	„Bemblan-
dija“.	 10.50	 Pono	 Balagano	 pasakos.	 11.10,	
16.40	 Lenkų	 valgiai.	 11.25	 „Laukinė	 Lenkija“.	
12.00,	23.00	Polonia	24.	12.40,	17.55,	1.45	„Dvi	
medalio	pusės“.	13.05,	18.55	„Sultinio	kubelis“.	
13.25,	 18.50,	 21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	
3.00	 Žinios.	13.50	 „M,	kaip	meilė“.	14.50	 „Ko-
misaras	Aleksas“.	15.45	Vasaros	muzika.	17.00	
„Zlotopolskiai“.	 17.30	 Žydros	 atostogos.	 18.30	
TV	ekspresas.	19.25	II	pasaulinio	karo	enciklope-
dija.	19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	Labanaktukas.	
21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.50	„Ir	
gėriui,	ir	blogiui“.	23.45	„Veršynino	lova“.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeiminin-
kės“.	 6.40,	 11.40	 „Žvaigždė	 kadre“.	 7.05,	 12.05,	
16.15	 „Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	 7.30,	 10.50	
„Džuliana	 ir	 Bilas“.	 8.20	 „E!	 Naujienos“.	 9.10,	
13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	10.00,	17.30	„Nėščia	
su	aukštakulniais“.	14.10,	16.40,	20.00,	22.05	„Iš-
skirtiniai“.	15.00,	19.10	„Mados	projektas“.	20.50	
„Paklauskite	 Krislės“.	 21.15	 „Mados	 kontrolė“.	
22.30	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	23.20	„Kardašia-
nų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	

TV1000
9.10	 „Amerikos	numylėtiniai“.	11.10	 „Vieniša	
baltoji	moteris“.13.20	 „Širdžių	 ėdikas“.	 15.20	
„Slaptas	 ženklas“.	 17.15	 „Skrebutis“.	 19.00	
„Vidurnaktis	 Paryžiuje“.	 20.50	 „Pašėlę	 pini-
gai“.	22.50	„Tėve	mūsų,	kuris	esi	medyje“.	

TRaVEl
9.30,	 13.30,	 18.30	 Šeino	 Delios	 prieskonių	 ke-
lionės.	 10.00,	 15.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	
11.00,	16.00,	23.00	Miestų	paslaptys.	12.00,	17.00	
Kelionė	po	Čilę,	Tailandą	ir	Japoniją.	13.00,	18.00	
Kovos	 dėl	 bagažo.	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	
19.00	Amerikos	maistas.	20.00	Naujo	būsto	paieš-
ka.	21.00	Brangenybių	paieškos.	22.00	Indija.	

DIscoVERy
7.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25,	 18.40	 Aukcionų	
karaliai.	 7.50,	 19.05,	 1.55	 Relikvijų	 medžio-
tojai.	 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	Geriausi	automobiliai.	14.30	
Puošyba.	 15.25	 Dideli	 lėktuvai.	 18.10	 Likvi-
duotojas.	19.35,	2.25	Karai	dėl	bagažo.	21.00,	
2.50	 Kodėl?	 23.00,	 3.50	 Genijaus	 kūryba.	
24.00,	 4.50	 Klondaikas.	 1.00,	 5.45	 Ieškant	
antžmogių.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 BMW	 automobilių	
gamyklos.	 11.00	 Automobilių	 restauratoriai.	
12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	 Tunų	 žvejyba.	
14.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	 Upė.	 15.00	
Hienų	 karalienė.	 16.00	 Pavojingiausi	 Afrikos	
gyvūnai.	 17.00	 Karo	 lakūnai.	 Oro	 mūšiai	 virš	
Vietnamo.	 18.00	 Automobilių	 restauratoriai.	
1991	m.	 „Camaro“.	19.00	Gelbėkis	nelaimėje.	
Pavojinga	 nuošliauža.	 Įsiutęs	 bulius.	 20.00	
Žemės	evakuacija.	Milžiniškas	uraganas.	21.00	
Pasaulio	 pabaigos	 belaukiant.	 22.00	 Mokslo	
šėliojimai.	 23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	 Moterų	
kolonija.	24.00	Žemės	evakuacija.	1.00	Nakties	
programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Pilotas	Balu“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 TV	serialas	

„Brazilijos	aveniu“.
9.10	 Komedija	„Vestuvių	

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

sakyk	visada“	(N-7).
11.10	Visos	Australijos	

dulkės	(N-7).
11.55	 Juokingiausi	Amerikos	

namų	vaizdeliai.
12.20	 „Šeimos	reikalai“.
12.50	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.20	 „Antinas	Narsuolis“.
13.50	 „Pilotas	Balu“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	 „Nuostabi	meilė“.
16.45	 TV	serialas	„Moterys	

meluoja	geriau“	(N-7).
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.15	Draugiškos	vyrų	

krepšinio	rungtynės.	
Iranas	-	Lietuva.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Liublianos.

20.15	TV3	žinios.	
21.00	Romantinė	drama	

„Lūšnynų	milijonie-
rius“	(N-14).

23.20	Kriminalinė	drama	
„Advokatas	iš	
Linkolno“	(N-14).

1.45	 Veiksmo	komedija	
„Tigro	širdis“	(N-7).

6.35	 Animacinis	f.	
„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).
10.10	Valanda	su	Rūta.
11.45	 Mano	vyras	gali	(N-7).
12.55	Animacinis	f.	„Kung	

Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.55	TV	serialas	

„Pavogtas	gyveni-
mas“	(N-7).

14.50	TV	serialas	„Be	kal-
tės	kalta“	(N-7).

17.00	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.30	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

Sportas.	Orai.
19.30	Su	meile,	Merūnas.	

2014	m.	M.Vitulskio	
gyvos	muzikos	kon-
certas.

21.10	 Komedija	„Mis	
Slaptoji	agentė“	(N-7).

23.20	Veiksmo	f.	
„Pabėgimas	iš	Los	
Andželo“	(N-7).

1.20	 Siaubo	trileris	
„Galutinis	tikslas	3“.

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	Visi	namie.
10.30	 Europos	plauki-

mo	čempionatas.	
Atrankos	varžybos.	
Tiesioginė	transliacija	
iš	Berlyno.

12.30	Skonio	improvizacija.
13.30	 „Šiaurietiškas	būdas“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Stilius.
15.00	TV	serialas	„Puaro“.
16.00	TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
18.00	Šiandien.	
18.15	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
18.30	TV	serialas	„Naisių	

vasara“.
19.00	 Europos	plauki-

mo	čempionatas.	
Tiesioginė	transliacija	
iš	Berlyno.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Jūros	šventė	2014.	

Koncertuoja	Gytis	
Paškevičius.

22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Jūros	šventė	2014.	

Koncertuoja	Gytis	
Paškevičius.

24.00	TV	serialas	„Senis“.

7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(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	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	

„Šeimynėlė“	(N-7).
19.30	Amerikietiškos	imty-

nės	(N-7).
21.30	Veiksmo	f.	

„Maksimali	bausmė“	
(N-14).

23.35	Komedija	„Žandaras	
ir	žandariukės“	(N-7).

1.35	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.35	 Bamba	TV	(S).

7.00	 Programa.
7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Apaštalas“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“	.
11.15	Reporteris.
12.00	Nuoga	tiesa.	

A.Maldeikienės	kova	
su	euroskeptikais.

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	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
19.50	 „Moterų	daktaras“	.
21.50	Veiksmo	f.	

„Teisingumo	misija“.
23.45, 3.35	 Trileris	

„Kupidonas“	(S).
1.35, 6.00	Reporteris.
2.05	 Veiksmo	f.	

„Teisingumo	misija“.
5.05	 Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.
5.15	 „Kelionė	į	Rio	4.		

Kolumbija	ir	
Ekvadoras“.

6.30	 Dokumentinis	f.	
„Mikropasauliai“.

8.05	 Prisiminkime.
8.15	 Būtovės	slėpi-

niai.	Anoj	pusėj	
Nemunėlio.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
13.45	Valstybinio	

Vilniaus	mažojo	
teatro	spektaklis.	
M.Ivaškevičiaus	
„Mistras“.	

16.10	 Islandijos	dailė.	
16.40	Būtovės	slėpiniai.	
17.30	Kūrybos	metas.	

Eilėraštis	drobėje.	
Nomeda	Saukienė.

17.55	Futbolas.		
SMScredit.lt	A	lyga.	
„Trakai“	-	„Atlantas“.	

20.00	 „Jaunoji	karta“.
20.20	Poeto	Alfonso	

Maldonio	85-osioms	
gimimo	metinėms.	
Vakaras	Rašytojų	
klube.	2	d.

21.10	Teatras.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	 ...	tačiau	aš	esu	ne	

vienas.	1995	m.
23.00	Džiazo	vakaras.	
24.00	Panorama.	
0.25	 Septynios	Kauno	

dienos.
0.55	 „Prokurorai“.
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„MIS SLAPTOJI AGENTĖ“
Komedija. JAV. 2000.
Režisierius D.Petris.
Vaidina S.Bulok, B.Bretas, M.Keinas.

FTB pareigūnai gauna informacijos, 
kad nusikaltėlių grupuotė kėsinasi 
nužudyti vieną iš „Mis Amerika“ da-
lyvių. Kad išgelbėtų gražuolę, FTB 
vyrukai sugalvoja planą - viena iš 
slaptųjų agenčių privalo patekti į 
gražiausių merginų penketuką. 

„PABĖGIMAS IŠ  
LOS ANDŽELO“
VeiKsmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius Dž.Karpenteris.
Vaidina K.Raselas, S.Bušemis, 
B.Kembelas.

Filmo veiksmas - 2013 metai. Los 
Andželas tapo paleistuvysčių ir nu-
sikaltimų miestu. Čia tremiami nusi-
kaltėliai ir nepageidaujami asmenys. 
Šiame aptvare įkalintas ir vienaakis 
karo didvyris Gyvatė Pliskinas. 

rugpjūčio 22 d.

 20.50 	 „Tiesiog	draugai“ 16.00 	 „Vampyrų	žudikė“ 10.45 	 „Būrėja“

ANIMAL PLANET
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25	 Ginant	 laukinę	
gamtą.	8.15	Egzotiški	augintiniai.	9.10	Mieliausi	
augintiniai.	10.05	Pingvinų	safaris.	11.00	Gyvū-
nų	teritorija.	12.20,	6.35	Iškviečiamas	tramdyto-
jas.	12.50,	5.45	Liūno	broliai.	13.45	Plaukimas	
su	 pabaisomis.	 14.40,	 21.05,	 2.25	 Liūto	 riau-
mojimas.	 15.30	 Ginant	 laukinę	 gamtą.	 16.30	
Egzotiški	augintiniai.	17.25	Kačiukai	ir	šunyčiai.	
18.20	 Mano	 augintinis	 -	 interneto	 žvaigždė.	
19.15	 Aliaska:	 šeima	 iš	 miško.	 20.10,	 20.40	
Patys	 pavojingiausi:	 išsami	 apžvalga.	 22.00,	
3.15	 Akvariumų	 verslas.	 22.55,	 4.05	 Namai	
medžiuose.	 23.50,	 4.55	 Gyvūnų	 policija.	 0.45	
Pabaisos	manyje.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

SPOrT1
7.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 8.00	
VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 Klaipėdos	 „Nep-
tūnas“	 -	 „Triumph“.	 10.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lygos	 turo	 apžvalga.	 11.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	 „Vitesse“	 -	 „ADO	Den	Haag“.	 13.00	Portu-
galijos	„Primeira“	lyga.	„Gil	Vicente“	-	„FC	Porto“.	
15.00	NBA	krepšinio	lyga.	Majamio	„Heat“	-	San	
Antonio	„Spurs“.	17.00	Čempionai	LT.	Tarptautinis	
laisvųjų	imtynių	turnyras.	18.00	ATP	250	Winston-
Salem	 Open.	 Vyrų	 tenisas.	 Ketvirtfinaliai.	 22.00	
ATP	250	Winston-Salem	Open.	Vyrų	tenisas.	

VIASAT SPOrT BALTIc
8.35	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	10.25	Fut-
bolas.	Vokietijos	taurės	varžybų	apžvalga.	10.55	
„Formulė-1“.	Belgijos	GP	 treniruotė	1.	Tiesio-
ginė	 transliacija.	12.35	„Formulė-1“.	Vengrijos	
GP	lenktynių	apžvalga.	13.35	Motosportas.	Brno	
MotoGP	lenktynės.	14.55	„Formulė-1“.	Belgijos	
GP	 treniruotė	 2.	 Tiesioginė	 transliacija.	 16.35	
Futbolas.	 Europos	 lyga.	 18.25	 Futbol	 Mundial	
žurnalas.	 18.50	 Kalnų	 dviračiai.	 Pasaulio	
taurė.	 Tiesioginė	 transliacija.	 20.40	 Futbolas.	
Premier	lygos	apžvalga.	21.10	Boksas.	Yoanas	
Pablo	 Hernandezas	 -	 Firatas	 Arslanas.	 22.10	
Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Prancūzija	 -	
Ispanija.	24.00	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	
Slovėnija	-	Kroatija.	1.50,	5.05	Futbolas.	UEFA	
Čempionų	 lyga.	 3.40	 Futbolas.	 Premier	 lygos	
apžvalga.	 6.55	 Motosportas.	 Brno	 MotoGP	
lenktynės.	

EurOSPOrT
9.30,	 17.00,	 1.15	 Plaukimas.	 Europos	
čempionatas.	 16.00,	 1.00	 Dviračių	 sportas.	
Laida	su	Gregu	LeMondu.	16.15,	23.00	Dviračių	
sportas.	 „USA	 Pro	 Cycling	 Challenge“.	 21.00	
Biliardas.	„European	Tour“.	

„LŪŠNYNŲ MILIJONIErIuS“
Romantinė dRama. Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius D.Boilas.
Vaidina D.Patelis, F.Pinto, M.Mitalis.

Aštuoniolikmetis Džamalis Malikas dalyvauja indiškoje žaidimo „Kas no-
ri tapti milijonieriumi?“ versijoje. Nuo Didžiojo prizo jį skiria tik vienas 
klausimas, į kurį jis privalo atsakyti teisingai. Sulaikiusi kvapą žaidimą 
stebi visa Indija. Tačiau kai kuriems žiūrovams kyla klausimas, iš kur 
Mumbajaus lūšnynuose užaugęs jaunuolis tiek daug žino.

„ADVOKATAS IŠ LINKOLNO“
KRiminalinė dRama. JAV. 2011.
Režisierius B.Fermenas.
Vaidina M.Makonahis, M.Tomei, 
M.Konlin.

Mikis Holeris atstovauja įvairaus 
plauko padugnėms. Kartą į jį krei-
piasi neįprastas klientas - turtingas 
mergišius, kaltinamas žmogžudyste. 
Mikis sutinka jį ginti, nes siūlomas 
atlygis jį labai vilioja. 

LNK
21.10

TV3
23.20

LNK
23.20

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Mano	tėtis	

kalba	„š...“
7.15, 15.55	 „Komisaras	

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

Makaulė“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Teisingumo		

lyga“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45	 „Būrėja“.
11.15, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
12.10	 „Arti	namų“		

(N-7).
13.05	 „Apgavystės“		

(N-7).
14.00	 „Superauklė“		

(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
17.10	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
21.00	 „Detektyvas	

Kolambas.	Žvirblis	
rankoje“	(N-7).

22.45	Veiksmo	f.	„Aeon	
Flux“	(N-7).

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

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Juokingiausi	

Amerikos	namų	vaiz-
deliai.

10.00	 „Beverli	Hilsas	
90210“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Elementaru“		
(N-7).

13.00	 „Rezidentai“	(N-7).
13.30 	„Kaip	aš	susipažinau	

su	jūsų	mama“		
(N-7).

15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Vampyrų	žudikė“	

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir	Staleris“	

(N-7).
18.00	 „Elementaru“		

(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Kaip	aš		

susipažinau	su	jūsų	
mama“	(N-7).

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

rusiški	kadrai“		
(N-7).

23.00	Siaubo	drama	
„Amerikietiška	siaubo	
istorija“	(N-14).

23.55	 „Mažylė	Houp“		
(N-7).

0.50	 Veiksmo	f.	„Geležinis	
žmogus“	(N-14).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Geros		
savijautos		
gidas.

9.45	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

12.15	 „Viliojimo		
menas“.

13.55	Fotografijos		
istorija	arba		
Istorija		
fotografijoje:	
Tarpukario	
fotografija.

14.25	Rekordininkai.
14.55	 „Objektas	11“		

(N-7).
15.55	 „Mano	mama		

dinozaurė“.
17.30	Sveikatos		

užtaisas.
18.00	 „Trauma“	(N-7).
19.00	 „Kupidonas“.
20.00	 	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Mados		

legendos.
20.50	 „Tiesiog	draugai“.
22.40	Balticum		

TV	žinios.
22.55	 „Žiaurūs	žmonės“	

(N-14).

TV3
21.00

rekomenduoja
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Redakajus“	(N-7).
7.25	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių	draugužiai“.
8.30	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
9.00	 „Antinas	Narsuolis“.
9.30	 Statybų	TV.
10.00	Juokingiausi	

Amerikos	namų	vaiz-
deliai“.

10.30	Filmas	šeimai	„Būk	
savimi“.

12.40	Komedija	„Daktaras	
Dolitlis	5.	Lakis	
keliauja	į	Holivudą!“	
(N-7)

14.20	Komedija	„Bučinys“	
(N-7).

16.15	 „Kobra	11“	(N-7).
17.20	Ekstrasensai	detekty-

vai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	Sportas.	

Orai.
19.00	Komedija	„Dantukų	

fėja“.
19.30	Filmo	pertraukoje	-	

Eurojackpot.	Loterija.
21.05	Draugiškos	vyrų	

krepšinio	rungtynės.	
Slovėnija	-	Lietuva.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Liublijanos.

23.05	Trileris	„Prisiminti	
pavojinga“	(N-7).

1.25	 Siaubo	f.	„Baimės	
sala“	(S).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Pirmykštė		

žemė“.
6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Kas	naujo,		

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

pasakos“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30 	 „Vasilisa		

Gražioji“.
10.00	 „Linksmuolis		

Baris	ir	disko		
kirminai“.

11.30	Nuotykių	f.		
„Manatu.	Sakyk	
tiesą“

13.30	Nuotykių	f.	šeimai	
„Šuns	istorija“.

15.20	 „Mano	puikioji	
auklė“.

16.30	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

18.30	Žinios.	Sportas.		
Orai.

19.00	 „Boltas“.
20.50	Romantinė	komedija	

„Laisvės	troškimas“	
(N-7).

23.00	Komedija	
„Senmergės“		
(N-14).

0.45	 Veiksmo	f.	„Aušros	
kariai“	(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Klausimėlie.lt.
6.15	 Pagalbos	ranka.
6.40	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
7.30	 Bėdų	turgus.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Haudis	Gaudis“.
9.25	 „Aivenhas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	 Gustavo	enciklopedija.
10.30	Europos	plaukimo	

čempionatas.	
12.30	Skonio	improvizacija.
13.30	Baltijos	kelio		

25-metis.
14.00	 „Lūžis	prie	Baltijos“.	

„Bunda	Baltijos	dvasia“.
15.00	 „Baltijos	keliu	į	

Nepriklausomybę“.
16.00	Žinios.
16.15	 Sveikinimų	koncertas.
17.00	Europos	plaukimo	

čempionatas.
19.00	Trijų	Baltijos	valsty-

bių	vėliavų	pakėlimo	
ceremonija.

19.35	Lietuvos	jaunimo	
grupių	koncertas	
„Koks	aš	ir	tu,	tokia	
ir	Lietuva“.

20.40	Loterija	„Perlas“.
20.45	Panorama.	
21.15	 „Baltijos	kelias“.
22.15	 „Vienui	vieni“	(N-14).
24.00	 „1920.	Varšuvos	

mūšis“	(N-14).

 13.30 	 Baltijos	kelio	
	 25-metis

 14.20 	 „Bučinys“

ŠeŠtadienis

„PRISIMINTI PAVOJINGA“
Trileris. JAV. 2003.
Režisierius Dž.Vu.
Vaidina B.Aflekas, A.Ekhartas, U.Turman.

Pagarsėjusį kompiuterių genijų stambių korporacijų vadovai samdo ypač 
slaptiems projektams. Pagal naujausią sutartį atidirbęs trejus sutartus 
metus, Maiklas laukia čekio su aštuonženkle suma. Tačiau netrukus 
jį pradeda medžioti federaliniai agentai. Pakvimpa ne nauju darbo 
pasiūlymu, o mirtimi... Kodėl taip nutiko ir kas įvyko per pastaruosius 
metus, Maiklas Dženingsas neprisimena.

rekomenduoja

„MANO KAIMELIS INDIJOJE“
NuoTykių filmas. Vokietija. 2011.
Režisierius S.Vigas.
Vaidina H.Baumas, 
V.Hegenbartas, M.Liotas.

Geologė Sara, atvykusi kasti gręži-
nio Indijos džiunglėse, atrado rojų 
žemėje ir pasiliko čia dvejiems me-
tams, tačiau dabar ir vėl prispaudė 
sunkumai. Vanduo pavojingai sen-
ka ir šio šaltinio visam kaimui tikrai 
negana. Reikia kasti antrą gręžinį. 
Sara kreipiasi į vietos rangovą Os-
karą, tačiau jis pradingsta su viso-
mis gyventojų santaupomis. 

„LAISVĖS TROŠKIMAS“
romaNTiNė komedija. 
Didžioji Britanija, JAV. 2004.
Režisierius E.Kadifas.
Vaidina M.Mur, S.Sends, 
Dž.Pivenas, A.Skijora, 
M.Harmonas.

Anos gyvenime yra daug vaiki-
nų. Jie vaikšto su ausinėmis ir 
nešiojasi ginklą. Tai slaptosios 
tarnybos agentai, kuriems paves-
ta saugoti pirmąją šalies dukterį. 
Ir jie, be abejonės, žlugdo Anos 
viltį gyventi įprastą paauglės gy-
venimą.

„TRANSPORTERIS 2“
Veiksmo filmas. Prancūzija, JAV. 
2005.
Režisierius L.Leterjė.
Vaidina Dž.Stathamas, 
A.Gasmanas, E.Valeta.

Ilgus metus pavojingus krovinius 
gabenęs Frenkas galiausiai nutaria 
pailsėti. Nuo pavojingos praeities 
vyriškis mėgina pasislėpti Majamyje. 
Čia jis įsidarbina turtingos šeimos 
vairuotoju ir asmens sargybiniu. 
Tačiau ramybė trunka neilgai. 

TV8
20.00

TV6
0.50

TV8
11.00	 Meilė	 ar	 pinigai?	 11.30	 Sportuok	 su	
mumis.	 12.00	 „Linksmieji	 traukinukai“.	 13.00	
„Ana	ir	meilė“.	15.00	„Amazonės“.	16.00	„Frosto	
prisilietimas“.	 17.50	 Agata	 Kristi.	 „Tomis	 ir	 Ta-
pensė“.	19.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	anima-
cija.	20.00	Nuotykių	f.	„Mano	kaimelis	Indijoje“.	
21.55	 Drama	 „Svajonių	 viešbutis.	 Keiptaunas“.	
23.35	„Nusivylusios	namų	šeimininkės“.	

INfO TV
5.00	 Info	 diena.	 13.00	 Teleparduotuvė.	 13.30	
Nuo...	Iki.	14.20,	15.50,	17.00	KK2.	15.00,	16.30,	
17.45	 Dviračio	 šou.	 15.25,	 20.30	 Padėkime	
augti.	 18.15	 Mano	 kiemas.	 18.45,	 1.30	 KK2	
penktadienis.	20.00	Pasivaikščiojimai	su	Stasiu	
Eidrigevičiumi.	21.00	„Visagalė	reklama“.	22.00	
„Gyvybės	triumfas“.	23.00	Pagalbos	skambutis.		

PBK
9.00,	 11.00,	 17.05	 Naujienos.	 9.15	 Ganytojo	
žodis.	 9.35	 Skanėstas.	 10.20	 Jūrmala.	 11.20	
Idealus	 remontas.	 12.20	 Linksmųjų	 ir	 išradin-
gųjų	klubas.	13.55	„Septynios	vieno	viengungio	
žmonos“.	 17.25	 „Septynios	 vieno	 viengungio	
žmonos“.	18.05	„Dingę	miškuose“.	20.00	Laikas.	
20.35	Jūrmala.	22.25	„Sėkmės	džentelmenai“.	

REN
7.00	Animacinis	f.	7.10-10.55	Kviestinė	vakarie-
nė.	11.55	Suklydimų	teritorija	su	I.Prokopenka.	
13.45	 Žiūrėti	 visiems!	 14.25	 Jums	 net	 nesisa-
pnavo.	15.20	Pasaulio	paslaptys	su	A.Čapman.	
16.10	 Suklydimų	 teritorija	 su	 I.Prokopenka.	
18.00	Gyvenimo	 taisyklės.	19.00	 Jūrmala.	Hu-
moro	festivalis.	20.50	„Caraitis	Ivanas	ir	pilkas	
vilkas	 2“.	 22.05	 „Ypatingos	 svarbos	 užduotis.	
Operacijas	„Taifūnas“.	

TV POLONIA
7.35	 „Zlotopolskiai“.	 9.55	 Polonia	 24.	 10.30	
Polonija	 užsienyje.	 10.45	 Žydros	 atostogos.	
11.10	 „Žirafos	 ir	 raganosio	 viešbutis“.	 12.00	
„Nusikaltimas“.	13.05,	18.25,	1.45	Galvosūkis.	
13.15	Sveikinimų	koncertas.	13.35	„Mažoji	Len-
kija,	arba	pasaulis“.	14.30	Maklovičius	keliauja.	
15.00	„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	16.00	XVI	pasaulio	
Polonijos	 folkloro	 ansamblių	 festivalis	 2014.	
17.00	Kultūringieji	PL.	18.00,	1.15	Lenkų-lenkų	
žodynas.	18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	 1.50	 „M,	
kaip	meilė“.	19.50	„Londoniečiai“.	20.40	Laba-
naktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	
21.45,	3.40	Laskovikas	ir	Malickis.	22.35,	4.30	
Sveikinimų	koncertas.	23.00,	4.50	Lenkai	čia	ir	
ten.	23.40,	3.50	„Bodeno	ežeras“.	2.40	Anima-
cinis	f.	3.00	Žinios.	

LNK
20.50

 19.00 	 „Boltas“

TV3
23.05

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 2 57

7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
8.00	 Galileo	(N-7).
8.30	 Driftas	su	D1		

Sport.
9.00	 VRS	kamera	(N-7).
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Atsargiai	-	moterys!	

(N-7).
10.30	Kviečiu	vakarienės.
11.00	Lietuvos	galiūnų	

čempionato		
III-etapas.	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	Ekstrasensai		
detektyvai	(N-7).

19.00	Savaitės	kriminalai	
(N-7).

19.30	Lietuvos	muzikos	
legendos	(N-7).

21.30	Veiksmo	f.	
„Tiesioginis		
kontaktas“	(N-14).

23.15	Nuotykių	drama	
„Apokalipto“	(S).

2.00	 Bamba	TV	(S).

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

„Nikita	Chruščiovas.	
Balsas	iš	praeities“.

9.55	 „Kremlius	-	9.	Mano	
draugas	Leonidas	
Iljičius“	(N-7).

11.00	 Vestuvių	kovos	(N-7).
12.40	 „Froido	metodas“.
16.00, 17.00, 18.00	 Žinios.	

Orai.
16.20, 17.20	 „Mikropasauliai“.
18.25	 „Mirtis	rojuje“	(N-7).
20.35	Dokumentinis	f.	

„Laukinių	kačių		
nuotykiai“.

21.00	Žinios.	Orai.
21.25	VMG	vasara.
21.30	 „Merdoko	paslaptys“.
23.30	Fantastinis	siaubo	f.	

„Teilė“	(S).
1.05	 „Mirtis	rojuje“	(N-7).
2.45	 Fantastinis	siaubo	f.	

„Teilė“	(S).
4.00	 „Victoria’s	Secret	

2013“.	Mados	ir	
grožio	šėlsmas.

4.40	 E.Sipavičiaus		
koncertas.

5.10	 Dokumentinis	f.	
„Miestai	ir	žmonės“.

5.15	 „Kelionė	į	Rio	5.		
San	Paulas“.

6.00	 Ilgai	ir	laimingai.
6.35	 „Mikropasauliai“.

8.05	 Prisiminkime.
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.
10.45	Vaikų	klubas.	
11.15	Naktinis	ekspresas.
11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	Diskusija	„Kova	už	

laisvę.	Baltijos	kelio	
organizatorių	prisi-
minimai“	(Estija).

13.30	Lagerių	moterys.	
Nijolė	Sadūnaitė.

14.00	 Atmintis.	Mitingo	prie	
A.Mickevičiaus	pamink-
lo	paminėjimui.

14.30	 Mitingas,	smerkiantis	
Ribentropo	-		
Molotovo	paktą,		
1988	m.	rugpjūčio		
23	d.	Vilniuje

16.15	 „Partizanės“.
17.15	 „Laisvės	gausmas“.	
18.15	 „Atspindžiai“.
18.30	Žinios.
18.40	 „Gyvoji	grandis“.
19.30	 „Laisvės	džiazas“.
20.25	 „Čia	nebus	mirties“.
23.00	Panorama.	
23.25	 „Ir	ateis	ta	diena.	

Baltijos	kelias“.
23.50	Žagarės	vyšnių	festi-

valis	2014.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 Nuotakos		

siaubūnės	(N-7).
7.40	 Parduotuvių		

karalienė.
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas	gyvū-

nijos	pasaulis“.
12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Pasaulio		

virtuvė	(1).
13.00	 „Sodininkų		

pasaulis“.
14.00	 „Griežčiausi	tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Nerami		

tarnyba“	(N-7).
16.35	 „Dalasas“	(N-7).
17.30	 „Švarcvaldo		

viešbutis“	(N-7).
19.20	Juodojo	humoro	

komedija		
„Nuogas	ginklas:	iš	
policijos	metraščių“	
(N-7).

21.00	 „Kapitono	Granto	
vaikai“	(1)	(N-7).

22.20	Dešimčia	metų	jau-
nesni	(N-7).

23.25	Nematomas	žmogus.
0.20	 „Nerami	tarnyba“		

(N-7).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
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, 17.00	 Jokių	kliūčių!	
(N-7).

14.55	Aukščiausia		
pavara.

16.00	Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

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

mokinys“	(N-7).
21.00	 „Pavojingiausias	

karys“	(N-7).
22.00	Veiksmo	drama	

„Dingęs	be	žinios“	
(N-7).

23.00	 „Amerikietiška	siau-
bo	istorija“	(N-14).

23.55	 „Mažylė	Houp“		
(N-7).

0.50	 „Transporteris	2“		
(N-7).

2.20	 „Pavojingiausias	
karys“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „The	Beatles:	
Skirtingais		
keliais“.

10.15	 „Įkalčiai“		
(N-7).

11.15	Fotografijos		
istorija		
arba	Istorija		
fotografijoje:	
Sovietmečio		
fotografija.

11.45	Geros		
savijautos		
gidas.

12.15	 „Kupidonas“.
15.15	 „Rizikos		

riba“.
17.15	 „Vairavimo		

pamokos“		
(N-7).

19.00	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

20.00	 „Titnagas“		
(N-7).

21.00	 „Džentelmenas“		
(N-14).

22.00	 „Kario	kelias“		
(N-14).

23.45	 „Kovotojas“		
(N-14).

 13.30 	 Lagerių	moterys.	
	 Nijolė	Sadūnaitė

 23.30 	 „Teilė“ 19.00 	 Savaitės	
	 kriminalai

 22.00 	 „Kario	kelias“ 23.55 	 „Mažylė	Houp“ 17.30 	 „Švarcvaldo	
	 viešbutis“

TV PROGRAMArugpjūčio 23 d.

Diva Universal Tv
6.40,	18.20	„Nuotykiai	rojuje“.	7.30	„Tikroji	Ho-
livudo	 istorija“.	 8.20,	 17.30	 „Kardašianų	 šei-
mos	aukštuomenės	gyvenimas“.	9.10	„Svajonių	
namas“.	10.00	„Mados	projektas“.	11.40,	16.40,	
19.35,	 21.45	 „Mados	 kontrolė“.	 12.05,	 14.00,	
15.50,	 23.45	 „Išskirtiniai“.	 12.25	 „Laimingasis	
Gilmoras“.	 14.20	 „Gyvenimas	 kaip	 šou“.	 17.05	
„Erikas	 ir	 Džesė“.	 19.10	 „Paklauskite	 Krislės“.	
20.00	„Amerikietiška	svajonė“.	22.35	„Priežiūra“.	

Tv1000
6.50,	10.20	 „Vyrai	 juodais	drabužiais	2“.	8.30	
„Namas	 prie	 ežero“.	 12.00	 „Supermenas.	 Su-
grįžimas“.	 14.40	 „Rudens	 legendos“.	 17.00	
„Prieglobstis“.	19.00	„Meilutė“.	20.55	„Bernie“.	
22.45	„Varnas“.	0.45	„Pašėlę	pinigai“.

Travel
11.00	Pasaulio	virtuvė.	12.00	Šeino	Delios	pries-
konių	kelionės.	13.00,	22.30	Pikantiškas	maistas.	
14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 16.00	 Brangenybių	
paieškos.	 Žydrasis	 akvamarinas	 -	 Mozambikas.	
17.00	Pavojingos	žemės.	Borneo.	18.00	Kovos	dėl	
bagažo.	 20.00	 Tikrasis	 Bafalas.	 21.00	 Tamsiau-
sios	Amerikos	paslaptys.	22.00	Londonas.	23.00	
Įspūdingiausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	

Discovery
7.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Greiti	 ir	 triukšmin-
gi.	 8.15,	 20.00,	 6.35	 Penktoji	 pavara.	 9.10	
Nepaprastas	 dangoraižis.	 10.05	 Tikri	 aferistai.	
11.50	 Šiaurės	 Amerika.	 15.25	 Mašinų	 pasau-
lyje.	16.20	Laboratorija	vyrams.	17.15	Genijaus	
kūryba.	18.10	Sunkusis	transportas.	19.05	Au-
tomobilių	pogrindis.	21.00,	1.55	Greiti	ir	triukš-
mingi.	22.00	Sandėlių	medžiotojai.	22.30,	3.20	
Aukcionų	 karaliai.	 23.00,	 3.50	 Likviduotojas.	
23.30,	4.20	Sandėliai.	24.00,	4.50	Klondaikas.	
1.00	Karai	dėl	bagažo.	2.50	Sandėlių	medžioto-
jai.	5.45	Kaip	tai	pagaminta?	

naTional GeoGraphic
10.00	S.Hawkinso	ateities	mokslas.	 Infekcinės	
ligos.	11.00	Faraono	laidotuvės.	12.00	Vilkstinė.	
Mūšiai	dėl	Atlanto.	13.00	Karo	lakūnai.	Totalus	
karas.	14.00	Didžiausia	gyvatė	anakonda.	15.00	
Slaptas	grobuonių	gyvenimas.	Vandenyje.	16.00	
Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	 Upė.	 17.00	 Tunų	
žvejyba.	 18.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 Taranas	
ragais.	 Įlūžęs	 ledas.	 19.00	 Paranormalūs	
reiškiniai.	 Vaiduoklių	 miestas.	 20.00	 Kortų	
fokusininkas.	 21.00	 JAV	 pinigų	 saugykla.	
22.00	Storulių	pasaulis.	23.00	Lėktuvų	avarijų	
tyrimai.	 Pragaras	 dykumoje.	 24.00	 Kalintys	
užsienyje.	1.00	Nakties	programa.	

animal planeT
9.10,	 14.40	 Kačių	 negalima	 nemylėti.	 10.05	
Mieliausi	 augintiniai.	 11.00	 Kačiukai	 ir	 šuny-
čiai.	11.55,	5.45	Namai	medžiuose.	12.50	Mano	
augintinis	-	interneto	žvaigždė.	18.20	Akvariu-
mų	verslas.	19.15	Kaip	išauginti	gepardą.	20.10	
Gyvūnų	 karalystė.	 21.05,	 0.45	 Lotynų	 Ame-
rikoje.	 22.00,	 3.15	 Nežinomi	 miestai.	 22.55,	
4.05	 Pražūtingos	 salos.	 23.50,	 2.25	 Laukiniai	
ir	 pavojingi.	 1.35,	 4.55	 Gyvūnų	 policija.	 6.35	
Laukinės	gamtos	pagalbos	šauksmas.	

sporT1
	8.00,	16.00,	3.00	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	
apžvalga.	9.00	ATP250	„Brisbane	International	
Open“	 vyrų	 tenisas.	 Finalas.	 11.30	 Rusijos	
„Premier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	 12.00	 NBA	
krepšinio	lyga.	Čikagos	„Bulls“	-	Indianos	„Pa-
cers“.	14.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Kras-
nodar“	 -	 CSKA.	 16.30	 Čempionai	 LT.	 Atviras	
Lietuvos	irklavimo	čempionatas.	15.30	ATP	250	
Winston-Salem	 Open.	 Vyrų	 tenisas.	 Pusfina-
liai.	19.30	ATP	250	Winston-Salem	Open.	Vyrų	
tenisas.	 Finalas.	 Tiesioginė	 transliacija.	 22.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	 „Spurs“	 -		
Majamio	 „Heat“.	 24.00	 ATP250	 „Apia	 Inter-
national	 Sydney“	 vyrų	 tenisas.	 Finalas.	 2.30	
Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	

viasaT sporT BalTic
10.05	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Is-
panija	 -	 Lietuva.	 11.55	 „Formulė-1“.	 Belgijos	
GP	 treniruotė	 3.	 Tiesioginė	 transliacija.	 13.10	
„Trans	World	Sport“	žurnalas.	14.15	Futbolas.	
Premier	 lygos	 apžvalga.	 14.45	 „Formulė-1“.	
Belgijos	 GP	 kvalifikacija.	 Tiesioginė	 translia-
cija.	16.25	Futbolas.	Vokietijos	taurės	varžybų	
apžvalga.	 16.55	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	„Chelsea“	-	„Leicester“.	Tiesioginė	trans-
liacija.	19.00	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	
žurnalas.	 19.25	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	 „Everton“	 -	 „Arsenal“.	 Tiesioginė	 trans-
liacija.	21.30	Futbolas.	Anglijos	Premier	 lyga.	
„Aston	 Villa“	 -	 „Newcastle“.	 23.20	 Kalnų	 dvi-
račiai.	 Pasaulio	 taurė.	 1.35	 Futbol	 Mundial	
žurnalas.	2.00	Motosportas.	Nascar	lenktynės.	
Tiesioginė	transliacija.	6.20	„Formulė-1“.	Bel-
gijos	GP	kvalifikacija.	7.50	 Futbolas.	Anglijos	
Premier	lyga.	„Chelsea“	-	„Leicester“.	

eUrosporT
	 9.30,	 14.30,	 22.00,	 1.00	 Plaukimas.	 Europos	
čempionatas.	 13.00	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	
Vasaros	„Grand	Prix“.	14.15	Dviračių	sportas.	
Laida	su	Gregu	LeMondu.	20.00	Dviračių	spor-
tas.	„Vuelta	a	Espana“	lenktynės.	23.00	Dvira-
čių	sportas.	„USA	Pro	Cycling	Challenge“.	
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 11.00 	 Meilės	sala  19.15 	 	Vienas	klausimas	
Oskarui	Koršunovui

 21.20 	 „Greičio	svajonė“ 9.00 	 Sveikatos		
	 ABC	televitrina

12.10  	 „Mano	boso	
	 	 dukra“

TV8
10.10	„Inspektorius	Mažylis“	(N-7).	11.00	„Obelis	
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	 „Frosto	
prisilietimas“	(N-7).	17.55	Agata	Kristi.	„Tomis	ir	
Tapensė“	(N-7).	19.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	
animacija.	20.00	Drama	„Betono	kanjonai“	(N-7).	
21.40	Nuotykių	f.	„Mano	kaimelis	Indijoje“	(N-7).	
23.35	„Nusivylusios	namų	šeimininkės“	(N-7).	

Info TV
5.15,	12.30	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiu-
liu.	5.45,	13.30,	19.40	KTV	-	kino	ir	tele	virtuvė.	
6.15,	 10.45,	 19.05	 Pasivaikščiojimai	 su	 Stasiu	
Eidrigevičiumi.	VDU	karta.	6.45,	14.00	Valanda	
su	Rūta.	8.20,	9.35,	11.15,	0.45,	3.05	KK2	(N-7).	
9.05	Mano	kiemas.	10.15,	12.00	Dviračio	 šou.	
13.00	 Teleparduotuvė.	 15.35	 KK2	 penktadienis	
(N-7).	 16.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	 Juozas	
Matonis	ir	Vytautas	Damaševičius.	Ciklas	„Me-
nininkų	portretai“.	2001	m.	17.20,	23.00	Padė-
kime	 augti.	 17.45	 Šefas	 rekomenduoja.	 18.15,	
1.25	Nuo...	Iki.	20.10	Pagalbos	skambutis	(N-7).	
21.00	„Visagalė	reklama“.	22.00	„Gyvybės	trium-
fas“.	23.30	Savaitės	kriminalai	(N-7).	24.00	Svei-
katos	ABC	 televitrina.	 2.15	Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	
3.45	Autopilotas.	4.15	Farai	(N-14).	

PBK
6.45,	 9.00,	 11.00	 Naujienos.	 7.10	 Laida	 kariams.	
7.35	Vaikų	klubas.	8.05	Sveikata.	9.20	Padriki	užra-
šai.	9.35	Kol	visi	namie.	10.30	Fazenda.	11.20	„Sva-
jonės	 iš	plastilino“.	13.05	Kas?	Kur?	Kada?	14.05	
Dvi	žvaigždės.	15.50	„Griežtojo	režimo	atostogos“.	
18.30	Šlovės	minutė.	20.00	Laikas.	21.40	Parodijų	
šou.	23.55	Kubas.	0.55	Informacinė	laida.			

REn
7.10	 Įsivaizduokite!	 7.35	 Švarus	 darbas.	 8.25	
Žiūrėti	visiems!	10.30	Jūrmala.	Humoro	festivalis.	
12.05	„Caraitis	 Ivanas	ir	pilkas	vilkas	2“.	13.25-
20.40	„Sėjantis	liūdesį“.	0.25	Dievų	maistas.	

TV PolonIa
7.00	„Galerija“.	7.25	„Dvi	medalio	pusės“.	9.20	Len-
kai	čia	ir	ten.	9.55,	18.25,	1.45	Galvosūkis.	10.00	Na-
šaarmia.pl.	10.25	„Sagalio	paslpatis“.	11.00	Grūdas.	
11.30,	 24.00	 „Naktys	 ir	 dienos“.	 12.35	 Sveikinimų	
koncertas.	12.55,	13.10	Tarp	žemės	ir	dangaus.	13.00	
Viešpaties	 Angelas.	 13.50,	 23.45	 Prie	 Tatrų.	 14.00	
Šv.Mišių	transliacija.	15.25	Mozūrų	kabaretų	puota.	
16.30	„Mus	sujungė	Popiežius“.	17.55,	5.40	Made	in	
Poland.	18.50,	1.50	„M,	kaip	meilė“.	19.45	„Saugiau	
mėgaukimės	mišku“.	20.15	Žydros	atostogos.	20.40	
Labanaktukas.	21.00	Žinios.	21.45,	3.40	„Ranča“.		

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	7.05,	9.10,	16.20,	19.35,	23.10,	2.40	„Išskirtiniai“.	
5.50,	13.20,	17.55	„Erikas	ir	Džesė“.	7.30,	14.10,	23.55	
„Mados	kontrolė“.	8.45,	23.35,	1.50	„Vakarėliai	aplink	
pasaulį“.	10.00,	10.50,	11.40	„Mados	projektas“.	12.30,	
3.25	„Nuotykiai	rojuje“.	14.35	„Amerikietiška	svajonė“.	
16.40,	4.15	„Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyve-
nimas“.	18.45	„E!	Naujienos“.	20.00,	20.50	„Gyvenimas	
kaip	šou“.	21.40	„Džordžijos	išgyvenimo	mokykla“.	

TV1000
7.10	 „Supermenas.	 Sugrįžimas“.	 10.00	 „Slaptas	
ženklas“.	11.55	„Rudens	legendos“	(N-14).	14.15	
„Namas	monstras“.	15.55	 „Vidurnaktis	Paryžiuje“	
(N-7).	17.40	„Tarp	dviejų	pasaulių“.	19.40	„Puikus	
planas“.	21.50	„Didieji	lūkesčiai“.	0.20	„Pavojingas	
metodas“	(N-14).	2.20	„Per	pasaulį“.	

TRaVEl
8.00, 14.00, 20.00	Amerikos	maistas.	10.00	Įspūdin-
giausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	11.00	Bran-
genybių	 paieškos.	 12.00	 Pavojingos	 žemės.	 13.00	
Kovos	 dėl	 bagažo.	 16.00	 Pasaulio	 virtuvė.	 17.00	
Š.Delios	prieskonių	kelionės.	18.00	Pikantiškas	mais-
tas.	19.00	Havajai.	19.30	Kelionė	į	Vanuatu,	Austrijos	
Alpes	ir	Abu	Dabį.	21.00	Pavojingos	žemės.	Etiopija.	
22.00	Aštraus	maisto	mėgėjams.	23.00	Luvras.	

DIscoVERy
7.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Geriausi	 automobiliai.	
8.15,	17.15	Didelės	statybos.	9.10	Mitų	griovėjai.	
10.05	Nebandykite	to	pakartoti.	10.55	Garažų	auk-
sas.	 11.50	 Sandėliai.	 12.40	 Nekilnojamojo	 turto	
agentai.	 13.35	 Aukcionų	 karaliai.	 14.30	 Relikvijų	
medžiotojai.	 15.25	 Dingusių	 daiktų	 pardavėjai.	
16.20	Mašinų	maištas.	18.10	Kaip	tai	veikia?	19.05	
Kas	 jūsų	 garaže?	 20.00	 Ieškant	 klasikos.	 21.00,	
5.45	 Apgavikai.	 22.00,	 2.50	 Iliuzionistas.	 23.00	
Proto	žaidimai.	24.00	Tiesa	ir	melas.	1.00	Ledynų	
auksas.	1.55	Kas	jūsų	garaže?	3.50	Proto	žaidimai.	
4.50	Tiesa	ir	melas.	6.35	Penktoji	pavara.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 S.Hawkinso	 ateities	
mokslas.	 11.00	 Prapuolęs	 Čingischano	 kapas.	
12.00	 Vilkstinės.	 Mūšiai	 dėl	 Atlanto.	 13.00	 Karo	
lakūnai.	 „Raudonosios	 uodegos“.	 14.00	 Kongo	
gorilų	žudikai.	15.00	Slaptas	miško	grobuonių	gy-
venimas.	16.00	Pavojinga	kelionė	į	Aliaską.	17.00	
Tunų	žvejyba.	18.00	Gelbėkis	nelaimėje.	Slystantis	
sunkvežimis.	 Įlūžęs	 ledas.	19.00	Antrasis	pasau-
linis	 karas.	 Kariaujantis	 pasaulis.	 20.00	 Antrasis	
pasaulinis	karas.	Karo	liepsnos.	21.00	Gelbėjimo	
būrys.	22.00	Trečiojo	reicho	ginklai.	Nepaprastas	
tankas.	 23.00	 Lėktuvų	 avarijų	 tyrimai.	 Kaltųjų	
paieška.	24.00	Antrasis	pasaulinis	karas.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Redakajus“	(N-7).
7.25	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
9.00	 „Antinas	Narsuolis“.
9.30	 Statybų	TV.
10.00	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.30	Filmas	šeimai	
„Gražuolės	iš		
pieninės“	(N-7).

12.10	Komedija	„Mano	
boso	dukra“		
(N-7).

13.55	Romantinė	komedija	
„Ilgai	ir	laimingai.	
Pelenės	istorija“		
(N-7).

16.15	 „Kobra	11“	(N-7).
17.20	Ekstrasensai		

detektyvai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.		

Sportas.	Orai.
19.00	Nuotykių	f.		

„Karibų	piratai.		
Ant	keistų	bangų“	
(N-7).

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

0.20	 Siaubo	f.		
„Mirtina	priesaika“	
(N-7).

6.30	 „Pirmykštė		
žemė“.

6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Kas	naujo,		

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

pasakos“.
9.00	 Sveikatos		

ABC	televitrina.
10.00	 „Pramuštgalviai	

iškylauja“.
11.30	Nuotykių	f.	šeimai	

„Piratiškos		
atostogos“.

13.25	Veiksmo	ir		
nuotykių	komedija	
„Lobiai	O.K.“		
(N-7).

15.30	 „Mano	puikioji	
auklė“.

16.30	 „Didingasis		
amžius“	(N-7).

18.30	Žinios.		
Sportas.	Orai.

19.00	Teleloto.
20.00	 „Velvet“		

	(N-7).
21.40	Romantinė		

komedija	„	
S	klinda	gandai“		
(N-7).

23.40	Drama	„Velnio		
advokatas“		
(N-14).

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.
10.30	Europos	plaukimo		

čempionatas.	
Tiesioginė	transliacija.

12.30	 „Šiaurietiškas	būdas“.
13.00	 „Afrika“.
14.00	 „Puaro“	(N-7).
16.00	Žinios.	Orai.
16.10	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
16.45	Klausimėlis.lt.
17.00	Europos	plaukimo	čem-

pionatas.	Pusfinaliai.	
Finalai	(50	m	plaukimo	
krūtine	finale	dalyvauja	
R.Meilutytė;	4x100	m	
kombinuotos	estafetės	
finale	dalyvaus	Lietuvos	
vyrų	rinktinė,	jei	pateks).	
Tiesioginė	transliacija.

19.00	Keliai.	Mašinos.	Žmonės.
19.30	 „Forsaitų	saga“	(N-7).
20.30	Panorama.
20.50	Savaitė.
21.20	 „Greičio	svajonė“	(N-7).
23.50	 „Puaro“	(N-7).

7.00	 Yra	kaip	yra		
(N-7).

7.55	 Nacionalinė	loterija.
8.00	 Galileo	(N-7).
8.30	 Tauro	ragas	(N-7).
9.00	 Mitų	griovėjai		

(N-7).
10.00	Pašėlusios	močiutės	

(N-7).
10.50	Dokumentinis	f.	

„Gamta	iš	arti“.
11.00	Meilės	sala		

(N-7).
12.00	Dokumentinis	f.	

„Plėšrūnai.		
Monstrų		
medžiotojas“		
(N-7).

13.00	Prajuokink	mane		
(N-7).

14.00	Sveikinimai.
16.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
17.00	 „Brolis	už	brolį“		

(N-7).
18.00	Ekstrasensai		

detektyvai	(N-7).
19.00	Rosamunde	Pilcher.	

Romantinė	drama	
„Meilės	sparnai“		
(N-7).

21.00	Kriminalinė	komedija	
„Babkės“	(N-7).

22.50	Komedija		
„Kvaila	teorija“	
(N-7).

0.55	 Bamba	TV	(S).

7.09	 TV	parduotuvė.
7.25	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Kęstas	
Rimdžius	(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).
16.00, 17.00, 18.00	 	

Žinios.	Orai.
16.20, 17.20	 	

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

18.25	Vestuvių	kovos		
(N-7).

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

20.35	 „Laukinių	kačių		
nuotykiai“.

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, 3.00	 	
„Nebylus	liudijimas“	
(N-14).

4.45	 Ilgai	ir	laimingai.
5.20	 Gongo	Gangas.
5.55	 Vestuvių	kovos	(N-7).

8.05	 „Haudis	Gaudis“.
8.30	 „Aivenhas“.
9.00	 Vaikų	klubas.
9.30	 Vaikų	klubas.	NATO.
10.00	Septynios	Kauno	

dienos.
10.30	Kultūros	metraščiai.
11.25	 „Dubysos	spindesiai“.
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	 „Jaunoji	karta“.
12.15	Benai,	plaukiam	į	

Nidą	2014.
13.50	Žagarės	vyšnių	festi-

valis	2014.	Valerijus	
Ramoška	ir	grupė.

14.45	 „Gyvoji	grandis“.
15.35	Šventadienio	mintys.
16.00	 „Baltijos	kelias.		

Po	15	metų“.
16.35	Poeto	Alfonso	Maldonio	

85-osioms	gimimo	
metinėms.	Vakaras	
Rašytojų	klube.	1,	2	d.

18.10	 „Napoleono	žygis	į	
Rusiją“.

18.30	Žinios.
18.45	 ...	tačiau	aš	esu	ne	

vienas.	1995	m.
19.15	Vienas	klausimas	

Oskarui	Koršunovui.
20.00	OKT	spektaklis.	

V.Šekspyro	„Įstabioji	
ir	graudžioji	Romeo	
ir	Džiuljetos	istorija“.

23.00	Panorama.	
23.15	Tavo	zona.
0.05	 Džiazo	vakaras.

 23.30 	 „Nebylus	
	 	 liudijimas“
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rugpjūčio 24 d.

 19.00 	 „Maiklas	Džekso-	
	 nas:	popkaralius“

 19.00 	 „Formulė-1“ 10.30  	 „Duok	leteną!“

AnimAl
7.00	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25	 Gyvenimo	
ilgumo	 kelionė.	 8.15	 Kaip	 išauginti	 baltąjį	 lokį.	
9.10	Pažintis	su	tinginiais.	10.05	Pingvinų	safaris.	
11.00	Mano	augintinis	-	interneto	žvaigždė.	11.55,	
18.20,	 5.45	 Namai	 medžiuose.	 12.50	 Afrikoje.	
19.15	Nežinomi	miestai.	20.10	Pražūtingos	salos.	
21.05,	0.45	Lotynų	Amerikoje.	22.00,	3.15	Hipo-
potamas.	 22.55,	 4.05	 Gyvūnų	 karalystė.	 23.50,	
2.25	Laukiniai	ir	pavojingi.	1.35,	4.55	Gyvūnų	po-
licija.	6.35	Laukinės	gamtos	pagalbos	šauksmas.	

Sport1
7.00	Rusijos	„Premier	League“.	CSKA	-	„Lokomo-
tiv“.	9.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžval-
ga.	10.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„Vitesse“	-	
„PSV	Eindhoven“.	12.00	ATP	250	Winston-Salem	
Open.	Vyrų	tenisas.	Finalas.	14.00	VTB	Vieningoji	
krepšinio	 lyga.	 CSKA	 -	 Klaipėdos	 „Neptūnas“.	
16.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 Klaipėdos	
„Neptūnas“	 -	 CSKA.	 17.30,	 22.00	 NBA	 Action.	
Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 18.00	 NBA	 krepšinio	
lyga.	Majamio	„Heat“	-	Indianos	„Pacers“.	20.00	
NBA	krepšinio	lyga.	Indianos	„Pacers“	-	Majamio	
„Heat“.	22.30	ATP	250	Montpellier.	Vyrų	tenisas.	
Finalas.	 0.30	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „FC	
Porto“	-	„V.Setubal“.	2.30	Olandijos	„Eredivisie“	
lyga.	„Vitesse“	-	„AFC	Ajax“.	

ViASAt Sport BAltic
9.40	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Everton“	-	„Arsenal“.	11.30	Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Aston	 Villa“	 -	 „Newcastle“.	
13.20	 „Formulė-1“.	 Belgijos	 GP	 kvalifikacija.	
14.50	 „Formulė-1“.	 Belgijos	 GP	 lenktynės.	
Tiesioginė	 transliacija.	 17.00	 Premier	 lygos	
apžvalga.	 17.55	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	 „Sunderland“	 -	 „Manchester	 United“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 20.00,	 5.30	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Hull“	 -	 „Stoke“.	
21.50,	 7.20	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	 „Tottenham“	 -	 QPR.	 23.40,	 1.50	 Kalnų	
dviračiai.	 Pasaulio	 taurė.	 4.00	 Premier	 lygos	
apžvalga.	

EuroSport
9.30,	 14.45,	 18.45	 Plaukimas.	 Europos	
čempionatas.	12.30	Sporto	linksmybės.	12.45	
Motosportas.	 „Porsche	 Supercup“.	 13.30	
Motosportas.	 „Blancpain	 Sprint	 Series“.	
15.30,	 17.45	 Dviračių	 sportas.	 „Vuelta	 a	
Espana“.	 16.30	 Dviračių	 sportas.	 „Vattenfall	
Cyclassics“.	 21.00	 Biliardas.	 „European	
Tour“.	 22.45	 Moterų	 futbolas.	 Pasaulio	 U20	
čempionatas.	 1.00	 Motosportas.	 Savaitgalio	
apžvalga.	1.15	Moterų	futbolas.	Pasaulio	U20	
čempionatas.	

6.50	 Nuotakos		
siaubūnės		
(N-7).

7.40	 Parduotuvių		
karalienė.

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

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Pasaulio	virtuvė.
13.00	 „Mylėk	savo	sodą“.
14.00	 „Griežčiausi		

tėvai“.
15.30	 „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.		

Be	gailesčio“		
(N-14).

22.35	Siaubo	trileris	
„Klajūnas“		
(N-14).

0.20	 „Nerami	tarnyba“		
(N-7).

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	 „Krokodilų	medžioto-
jas“	(N-7).

12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	Topmodeliai	(N-7).
13.30, 17.00	 	

Jokių	kliūčių!	(N-7).
15.00	Kiečiausi	vilkikų	

vairuotojai	(N-7).
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

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

pasaulio	čempionato	
Didžiojo	Belgijos	
prizo	lenktynės.

21.30	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

22.00	Veiksmo	drama	
„Dingęs	be	žinios“	
(N-7).

23.00	 „Amerikietiška	
siaubo	istorija“		
(N-14).

23.55	 „Mažylė	Houp“		
(N-7).

0.45	 Komedija	„Dėl	visko	
kaltas	Styvas“.

9.00	 Rekordininkai.
9.30	 Sveikatos		

užtaisas.
10.00	 „Objektas	11“		

(N-7).
11.00	Mados		

legendos.
11.30	 „Trauma“		

(N-7).
12.30	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

13.00	 „Kupidonas“.
15.00	Fotografijos		

istorija	arba		
Istorija		
fotografijoje:	
Sovietmečio	
fotografija.

15.30	 „Tai	bent		
mamytė!“		
(N-7).

17.10	 „Kitame		
laido	gale“.

19.00	 „Maiklas		
Džeksonas:		
popkaralius“.

20.00	 „Įkalčiai“		
(N-7).

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

22.40	 „Titnagas“		
(N-7).

23.40	 „Džentelmenas“		
(N-14).

„DĖl ViSKo KAltAS StYVAS“
Komedija. JAV. 2009.
Režisierius F.Treilas.
Vaidina S.Bulok, T.H.Čerčas, B.Kuperis.

Galvosūkių kūrėja Merė yra graži, protinga ir... prilygsta gamtos katas-
trofai - jai nuolat nesiseka. Fatališkų Merės nesėkmių šleifas patraukia 
televizijos operatoriaus Styvo dėmesį. Tiesa, patraukia ne romantiškai, o 
iš „profesinės“ pusės. Atsiradus susidomėjimui, atsiranda ir draugų, kurie 
suorganizuoja susitikimą. Ar, tiksliau kalbant, aklą pasimatymą.

tV6
00.45

rekomenduoja

„BEtono KAnJonAi“
drama. Kanada. 2010.
Režisierius T.Ingremas.
Vaidina S.Patersonas, 
E.Ulerup, E.Danbaras.

Buvęs šerifas Benas Slounas išvyks-
ta į Čikagą ieškoti dingusio sūnaus, 
kuris kaltinamas žmogžudyste. Ke-
liaudamas šerifas pasitelkia per 
daugelį metų sukauptus profesi-
nius įgūdžius ir įžvalgą...

„VElnio ADVoKAtAS“
drama. JAV, Vokietija. 1997.
Režisierius T.Hekfordas.
Vaidina K.Ryvsas, E.Pačinas.

Jaunas advokatas stengiasi laimėti 
bylą. Jo ginamasis kaltinamas prie-
kabiavimu prie mokinės. Bylos metu 
advokatas pastebi, kaip kaltinamasis 
brauko pirštu per stalą, tarsi rodyda-
mas, kaip jam patinka vaikai... Byla lai-
mėta, bet sąžinė neduoda ramybės, 
kol jam pasiūlo darbą Niujorke...

„KiEtAS riEŠutĖliS 4.0“
VeiKsmo filmas. JAV, 
Jungtinė Karalystė. 2007.
Režisierius L.Vaismanas.
Vaidina B.Vilisas, T.Olifantas.

Kol amerikiečiai švenčia Nepriklauso-
mybės dieną, teroristai rengia kom-
piuterinę ataką prieš JAV infrastruk-
tūrą, tikėdamiesi nublokšti Ameriką 
atgal į tamsos amžių. Tik jie nesitikėjo, 
kad turės įveikti Džoną Makleiną.

tV8
20.00

tV3
21.45

lnK
23.40
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6.45	 Teleparduotuvė
7.00	 Animacinis	f.	

„Pilotas	Balu“.
7.30	 Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
8.00	 TV	serialas	

„Brazilijos	aveniu“.
9.05	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	Nuotykių	f.	„Karibų	

piratai.	Ant	keistų	
bangų“	(N-7).

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

14.50	 TV	serialas	„Nuostabi	
meilė“	(N-7).

16.45	 TV	serialas	„Moterys	
meluoja	geriau“	(N-7).

17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.30	 „Ginklo	broliai“	(1)	

(N-7).
20.00	Misija	interjeras.
21.00	Meilė	ar	pinigai?		

(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.		
TV3	orai.

22.00	TV	serialas	„Privati	
praktika“	(N-7).

23.00	Romantinė	drama	
„Viena	diena“	(N-7).

1.10	 TV	serialas	„Daktaras	
Hausas“	(N-14).

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Komedija	„Sklinda	

gandai“.
10.45	 Animacinis	f.	„Boltas“.
12.30	Animacinis	f.	„Tomo	

ir	Džerio	pasakos“.
12.55	 „Kung	Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

gyvenimas“	(N-7).
14.50	TV	serialas	„Be	kal-

tės	kalta“	(N-7).
17.00	 Labas	vakaras,	Lietuva.
17.30	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Kurortinis	romanas“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

20.35	TV	serialas	
„Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“.

21.30	Žinios.	
22.10	TV	serialas	

„Mentalistas“	(N-7).
23.10	 „Judantis	objektas“.
0.10	 „Paskutinė	tvirtovė“.
1.05	 „Klientų	sąrašas“	.
2.00	 „Išrinktieji“	(N-14).

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
6.30	 Žinios.
9.00	 „Komisaras	Reksas“	.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 Baltijos	kelio	25-metis.	

Baltijos	kelias.
12.00	Dokumentinis	f.		

„Šiaurietiškas	
būdas“.

12.30	Dokumentinis	f.	
„Afrika“.

13.30	Savaitė.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.00	TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
17.00	TV	serialas	„Puaro“.
18.00	Šiandien.
18.30	TV	serialas	„Naisių	

vasara“.
19.30	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	TV	serialas	

„Frankenšteinas“	(1).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Dokumentinis	f.	

„Išgelbėti	„Titaniką“	
(subtitruota).

23.00	Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.30	TV	serialas	„Šnipai“.
24.30	TV	serialas	„Senis“.

 22.05 	 „Išgelbėti	
	 „Titaniką“

 8.00 	 „Brazilijos	aveniu“  0.10 	 „Paskutinė	
	 tvirtovė“

Pirmadienis

„VIENA DIENA“
Romantinė dRama. JAV. 2011.
Režisierius L.Šerfigas.
Vaidina A.Hetavėj, Dž.Sterdžesas, P.Klarkson.

Jauna, neturtinga, tyros sielos svajotoja visiems linki tik gero. Baigdama 
universitetą ji susipažįsta su nerūpestingu mergišiumi Deksteriu. Šis į 
gyvenimą žvelgia lengvabūdiškai, nes sunkumų jis neturi. Pamatysi-
me, kaip ši pora bendrauja dvidešimt metų. Kaip patiria džiaugsmus, 
sunkumus, širdgėlą. Kaip siekia įgyvendinti svajones ir kaip jų požiūris 
į gyvenimą nuolat keičiasi.

rekomenduoja

TV3
23.00

„APSIMELAVUSI GRAŽUOLĖ“
dRama. JAV. 2009.
Režisierius G.Harvis.
Vaidina P.Montgomeris, 
A.Kaufmanas, Č.Horsdal.

Dieną Nola Devlin - kukli žurnalo 
redaktorė. Vakare ji tampa popu-
liaria, kitu vardu besivadinančia, 
vienišiams patarimus dalijančios 
rubrikos redaktore Belinda. Nolos 
draugai, pervargę nuo darbų ir tu-
rintys antsvorio, susivienija, sukuria 
Pelenės sutartį, kuria pasižada mes-
ti svorį sekant patarimais, gautais 
iš... savo gerosios fėjos Belindos.

„PJŪKLAS 5“
Siaubo tRileRiS. JAV, Kanada. 
2008.
Režisierius D.Heklas.
Vaidina T.Belas, B.Rasel, 
Dž.Bens.

Penktojoje populiaraus siaubo 
trilerio dalyje susiduria detekty-
vo Marko Hofmano ir FTB agen-
to Piterio Stramo, tiriančių Pjūklo 
žmogžudystes, keliai. Į psichopato 
pinkles pakliūva dar penki žmo-
nės - buvęs ugniagesys, nekilno-
jamojo turto magnatė, žurnalistas, 
architektė ir padegėjas.

„INICIATORIUS“
Komedija. JAV. 1996.
Režisieriai P.Ferelis, B.Ferelis.
Vaidina V.Harelsonas, R.Kveidas, 
B.Marėjus.

Rojus Mansonas netenka rankos 
ir baigia boulingo žaidėjo karje-
rą. Praeina dvidešimt metų. Ro-
jus susipažįsta su jaunu boulingo 
mėgėju amišu Išmaeliu ir tampa jo 
treneriu. Buvęs boulingo meistras 
prisiekia padaryti Išmaelį geriausiu 
žaidėju pasaulyje.

TV8
21.00

TV6
23.00

TV6
1.00

TV8
8.05,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.30,	 15.30	 Dvi	
su	puse	virėjos.	9.00	„Meilės	konvejeris“.	10.00	
„Linksmieji	traukinukai“.	10.25	Senoji	animacija.	
11.00	„Betono	kanjonai“.	12.40	Gydytojai.	13.35,	
19.00	„Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	„Moterys	
meluoja	geriau“.	16.00	Ekstremalūs	namų	poky-
čiai.	17.00,	23.35	Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	18.00,	
22.40	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	
21.00	Komedija	„Apsimelavusi	gražuolė“.	

INfO TV
5.50,	13.45	Padėkime	augti.	6.15,	16.20	Ne	vie-
nas	kelyje.	6.50	Pagalbos	skambutis.	7.35,	9.30,	
15.50	Savaitės	kriminalai.	8.05	Apie	žūklę.	8.30	
Šefas	 rekomenduoja.	 9.00	 Žinios.	 9.55,	 11.50	
„Visagalė	reklama“.	10.55,	12.50	„Gyvybės	trium-
fas“.	14.15	Valanda	su	Rūta.	17.00	Info	diena.	

PBK
6.00,	9.20	TV	kanalas	„Labas	 rytas“.	9.00,	11.00,	
14.00	Naujienos.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.45	Pa-
driki	užrašai.	13.00,	14.20	 „Jasmin“.	15.05	 „Laba	
diena!“	 15.55	 J.Menšovos	 laida.	 16.55	 Mados	
nuosprendis.	 17.55	 Susituokime.	 18.50	 Tegul	
kalba.	20.00	Laikas.	20.40,	23.20	Lietuvos	„Laikas“.	
21.05	„Uostytojas“.	23.30	Pirmasis	pasaulinis.	

REN
7.00	Animaciniai	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.10	
Nemeluok	 man!	 10.00	 Šeimos	 dramos.	 10.55	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.50	 „Tardytojai“.	 15.30	
Žiūrėti	 visiems!	 16.10	 Šeimos	 dramos.	 17.10	
Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinka-
mas	 vaistas.	 20.20	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	
Žiūrėti	visiems!	22.30	Pragaro	virtuvė	2.	23.00	
Keista	byla.	24.00	Jums	ir	nesisapnavo.	

TV POLONIA
8.40	„Tėvas	Mateušas“.	10.20,	18.20,	22.45,	5.10	
Polonija	 užsienyje.	 10.30	 „Karalius	 Maciušas	
Pirmasis“.	10.40	Gamtos	užrašai.	10.50	„Namai	
aukštyn	kojom“.	11.25	Ekologijos	ir	verslo	laida.	
12.00	Made	 in	Poland.	12.40,	17.55,	1.45	 „Ga-
lerija“.	 13.05,	 18.55,	 5.20	 „Sultinio	 kubelis“.	
13.25,	18.50,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	
Žinios.	 13.50	 „Ranča“.	 15.40	 Kultūringieji	 PL.	
16.40	Lenkų	valgiai.	17.00	„Zlotopolskiai“.	17.30,	
6.45	 Sveikatos	 ir	 grožio	 alchemija.	 18.30	 TV	
ekspresas.	19.25	II	pasaulinio	karo	enciklopedija.	
19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	
Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.50,	3.45	„Aš	
jums	parodysiu!“	23.00,	4.35	Polonia	24.	23.45	
„Komisaras	Aleksas“.	1.30	Klajūno	užrašai.	2.15	
„Namai	aukštyn	kojom“.	2.45	Animacinis	f.	5.50	
18-oji	Vudstoko	stotelė	„Woodstock	2012“.	
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Romantinė	drama	

„Rosamunde	Pilcher.	
Meilės	sparnai“.

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	TV	serialas	„Svotai“.
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	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė	Džonson“.
19.20	 TV	serialas	„Policijos	

akademija“	(N-7).
20.15	Patrulis	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Nuotykių	f.	

„Griausmingieji	
Čarlio	angelai“	(N-7).

23.30	WRC	Pasaulio	
ralio	čempionatas.	
Vokietija.	2014	m.

0.35	 „Detektyvė	Džonson“.
1.30	 „Laukinis“	(N-7).
2.30	 Bamba	TV	(S).

7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 Teritorija.
8.00	 Mūsų	miškai.
8.30	 Šiandien	kimba.
9.00	 Kitoks	pokalbis.
10.00	Nuoga	tiesa.	„A.Mal-

deikienės	kova	su	
euroskeptikais“.

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

pasaulio	gyvūnai“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
19.50	VMG	vasara.
19.55	 „Pragaras	ant	ratų“.
21.00	Nuoga	tiesa.	

„Linksmai	apie	per-
sivalgymą	ir	neval-
gymo	madas“	(N-7).

22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	Pasaulis	X	(N-7).
23.45	 „Pragaras	ant	ratų“.
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.45	 Ilgai	ir	laimingai.
2.35, 4.25, 6.00	Reporteris.
3.05, 4.55	Gongo	Gangas.
5.35	 Pažabok	stresą!	(N-7)
6.30	 „Mikropasauliai“.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 Vizijos	ir	tikrovė.
8.45	 Dokumentinis	f.	

„Atspindžiai“.
9.00	 Labas	rytas,		

Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
11.45	Diskusija	„Kova	už	

laisvę.	Ukrainos	
byla“.

13.15	Vienas	klausimas	
Oskarui	Koršunovui.

14.00	Šventadienio	mintys.
14.30	Septynios	Kauno	

dienos.
15.00	 Istorijos	detektyvai.
15.45	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.15	Žinios.	Sportas.		

Orai.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
17.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
18.00	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
18.15	Drama	„Greičio	sva-

jonė“	(N-7).
20.20	Baltijos	kelio		

25-metis.	Šventinis	
koncertas.	
Transliacija	iš	
Rygos.

22.00	 Istorinė	drama	
„1920.	Varšuvos	
mūšis“	(N-7).

24.00	Panorama.	Sportas.	
Orai.

24.25	Teatras.

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Mano	tėtis	

kalba	„š...“
7.15, 15.55	 „Komisaras	

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

Makaulė“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Teisingumo	lyga“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15	 „Linksmieji	žvėreliai“.
10.45	Dokumentinis	f.	

„Sodininkų		
pasaulis“.

11.15	 „Karadajus“	(N-7).
12.10	 „Arti	namų“	(N-7).
13.05	 „Apgavystės“		

(N-7).
14.00	 „Superauklė“		

(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
16.45	 „Linksmieji		

žvėreliai“.
17.10	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis		

amžius“.
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Nuotykių	komedija	

„Juodasis	riteris“	.
22.45	 „Mafijos	daktarė“		

(N-7).
23.40	 „Dūmas“	(N-14).
0.35	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.

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	 „Kaip	aš		
susipažinau	su	jūsų	
mama“	(N-7).

15.00	 Išlikimas	(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	 „Kaip	aš		

susipažinau	su	jūsų	
mama“	(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Nepaprasti	rusiški	
kadrai	(N-7).

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

„Pjūklas	5“	(S).
1.00	 Komedija	

„Iniciatorius“	(N-7).

9.00	 Mados		
legendos.

9.30	 „Trauma“		
(N-7).

10.30	Fotografijos		
istorija		
arba	Istorija		
fotografijoje:	
Sovietmečio		
fotografija.

11.00	 „Kupidonas“.
12.00	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).
13.00	 „Vairavimo		

pamokos“		
(N-7).

14.45	 „Maiklas		
Džeksonas:		
Pop	Karalius“.

15.45	 „Bobis		
užaugs!“

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

faktorius“	(1)		
(N-7).

20.00, 22.50	 Balticum		
TV	žinios.

20.20	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

20.50	Kino	akademija.	
„Basomis		
per	grindinį“.

23.05	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

0.05	 „Trauma“	(N-7).

 18.15 	 „Greičio	svajonė“ 13.00 	 Viskas	bus	gerai! 21.00 	 Farai  20.50 	 „Basomis	
	 per	grindinį“

 19.00 	 „CSI	Majamis“ 20.05 	 „Karadajus“

TV PROGRAMArugpjūčio 25 d. 

Diva Universal Tv
5.00	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeiminin-
kės“.	6.40,	8.45,	15.50	„Išskirtiniai“.	7.05,	12.05,	
16.40,	 21.40	 „Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	 7.30,	
10.50	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 8.20,	 11.40,	 23.45	
„Mados	 kontrolė“.	 9.10,	 13.20,	 18.20	 „Liežu-
vautoja“.	 10.00,	 17.30,	 4.15	 „Nėščia	 su	 aukš-
takulniais“.	 14.10	 „Ieškau	 topmodelio“.	 15.00,	
19.10	 „Mados	 projektas“.	 20.00	 „Kardašianų	
šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	 20.50	 „E!	
Naujienos“.	22.05	„Gyvenimas	kaip	šou“.	

Tv1000
7.00,	13.00	 „Per	pasaulį“.	9.20	 „Lūžis“.	11.20	
„Pokalbiai	su	kitomis	moterimis“.	15.20	„Ir	kaip	
ji	viską	suspėja?“		17.00	„Varnas“.	19.00	„Ap-
gaulės	meistrai“.	21.00	„Pavojingas	metodas“.	
22.50	„Tarp	dviejų	pasaulių“.	

Travel
8.00,	12.00,	17.00	Sidnėjus.	8.30,	14.00	Naujo	
būsto	paieška.	9.30,	13.30,	18.30	Šeino	Delios	
prieskonių	 kelionės.	 10.00,	 15.00,	 24.00	 Pa-
minklų	 paslaptys.	 11.00,	 16.00,	 23.00	 Miestų	
paslaptys.	12.30,	17.30,	22.00	Kovos	dėl	baga-
žo.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	Naujo	būsto	
paieška.	21.00	Greitojo	maisto	staigmenos.	

Discovery
7.00,	 11.50	 Kaip	 tai	 pagaminta?	 7.25,	 18.40	
Aukcionų	 karaliai.	 7.50,	 19.05,	 1.55	 Relikvijų	
medžiotojai.	8.15,	5.45	 Išgyventi.	9.10	 Išgyventi	
kartu.	10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	sta-
tybos.	12.40	Apgavikai.	13.35	Važiavimas.	14.30	
Vairuotojai.	 15.25	 Aukso	 karštligė.	 18.10	 Likvi-
duotojas.	 19.35,	 2.25	 Karai	 dėl	 bagažo.	 20.00	
Kaip	tai	veikia?	21.00	Upių	monstrai.	22.00,	2.50	
Išlikusiųjų	 pėdsakais.	 23.00,	 3.50	 Skraidantys	
nasrai.	24.00,	4.50	Išsigelbėjimas	iš	nasrų.	1.00	
Everesto	nugalėjimas.	6.35	Kaip	tai	pagaminta?	

naTional GeorGaphic 
10.00	 „Mini“	 sunkvežimiai.	 11.00	 Automobilių	
restauratoriai.	 „Bugatti	 Aerolite“.	 12.00	 Moks-
lo	 šėliojimai.	 13.00	 Antrasis	 pasaulinis	 karas.	
Siaubo	pabaiga.	14.00	Antrasis	pasaulinis	karas.	
Kultūros	 vertybės.	 15.00	 Arkties	 vandenyno	
gelmės.	16.00	Pavojingiausi	Šiaurės	Amerikos	
gyvūnai.	17.00	Karo	lakūnai.	Nacistų	medžioklė.	
18.00	Automobilių	restauratoriai.	„Ford“.	19.00	
Gelbėkis	 nelaimėje.	 Avarija	 padangėse.	 Už-
springęs	keksu.	20.00	Gamtos	stichijos.	Ugni-
kalniai.	21.00	Kelto	„Costa	Concordia“	avarija.	
22.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 23.00	 Kalėjimo	 sun-
kumai.	Kovos	už	grotų.	24.00	Gamtos	stichijos.	
Ugnikalniai.	1.00	Nakties	programa.	

animal planeT
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25	Ginant	laukinę	gamtą.	
8.15	Egzotiški	augintiniai.	9.10,	22.00	Kačiukai	ir	
šunyčiai.	 10.05	 Mano	 augintinis	 -	 interneto	
žvaigždė.	11.00	Gyvūnų	 teritorija.	12.20	 Iškvie-
čiamas	 tramdytojas.	 12.50	 Veterinaro	 pagalba.	
13.45	Dž.Korvino	pasivaikščiojimai.	14.40	Liūto	
riaumojimas.	15.30	Ginant	laukinę	gamtą.	16.30	
Aligatorių	 tramdytojai.	 17.25	 Projektas	 „Šuny-
čiai“.	 18.20	 Gyvenimo	 ilgumo	 kelionė.	 19.15	
Akvariumų	 verslas.	 20.10	 Namai	 medžiuose.	
21.05	Vudu	ryklys.	22.55	Pragariška	katė.	23.50	
Gyvūnų	policija.	0.45	Po	užpuolimo.

sporT1
10.30	Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„V.	Guima-
raes“	-	„Sporting	CP“.	12.30	Olandijos	„Eredivi-
sie“	lyga.	„NEC	Nijmegen“	-	„AFC	Ajax“.	14.30	
Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	15.00	
ATP	 250	 Winston-Salem	 Open.	 Vyrų	 tenisas.	
Ketvirtfinalis.	17.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	
„AFC	Ajax“	-	„NEC	Nijmegen“.	19.00	Pasaulio	
galiūnų	 čempionatas.	 20.00	 VTB	 Vieningoji	
krepšinio	 lyga.	Klaipėdos	„Neptūnas“	-	„Azov-
mash“.	 21.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	 22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Dalaso	
„Mavericks“	 -	 San	 Antonio	 „Spurs“.	 24.00	
Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	

viasaT sporT BalTic
9.10	 Motosportas.	 Nascar	 lenktynės.	 13.10,	
24.00,	 6.50	 Kalnų	 dviračiai.	 Pasaulio	 taurė.	
15.00	 „Formulė-1“.	 Belgijos	 GP	 lenktynės.	
17.15	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	
Prancūzija	 -	 Ispanija.	 19.05	 Krepšinis.	 Pa-
saulio	 čempionatas.	 JAV	 -	 Brazilija.	 20.55	
Premier	 lygos	 apžvalga.	 21.55	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Manchester	 City“	
-	 „Liverpool“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 2.15	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Aston	
Villa“	-	„Newcastle“.	5.00	Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Manchester	 City“	 -	 „Liver-
pool“.	

eUrosporT
9.30,	 16.00	 Dviračių	 sportas.	 „Vuelta	 a	 Espa-
na“	 lenktynės.	10.30	Motosportas.	Savaitgalio	
apžvalga.	10.45	Moterų	futbolas.	Pasaulio	U20	
čempionatas.	12.15	Plaukimas.	Europos	čem-
pionatas.	13.45	Sporto	linksmybės.	15.00	Dvi-
račių	 sportas.	 „USA	 Pro	 Cycling	 Challenge“.	
18.45	Tenisas.	„US	Open“.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 19.20 	 „Policijos	
	 akademija“

 18.45 	 „Čiapajevas.
	 Aistra	gyventi“

 21.00 	 Dokumentinis	f.	
	 „Į	gamtą“

 23.30 	 „Šnipai“ 10.30 	 „Manatu.	
	 Sakyk	tiesą“

 11.15 	 Misija	interjeras

TV8
8.05,	15.00	 „Žavūs	 ir	drąsūs“.	8.30,	15.30	Dvi	
su	puse	virėjos.	9.00	Meilės	konvejeris.	10.00	
„Linksmieji	traukinukai“.	10.25	Senoji	animaci-
ja.	11.00	„Apsimelavusi	gražuolė“.	12.40,	16.00	
Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35,	19.00	„Lau-
kinis	angelas“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	
geriau“.	 17.00,	 23.30	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	
18.00,	 22.35	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	
vaikučiai.	21.00	Komedija	„Padėkos	namai“.	

Info TV
9.00	Žinios.	9.40,	12.15,	15.55	Dviračio	šou.	10.05,	
14.15	 Yra	 kaip	 yra.	 10.55,	 16.20	 24	 valandos.	
11.30,	 15.10	 KK2.	 12.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	
Juozas	 Matonis	 ir	 Vytautas	 Damaševičius.	 13.15	
KTV	-	kino	ir	tele	virtuvė.	13.45	Pasivaikščiojimai	su	
Stasiu	Eidrigevičiumi.	VDU	karta.	17.00	Info	diena.	

PBK
5.50,	 20.40,	 23.25	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00,	 9.20	
„Labas	rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	11.35	
Gyventi	sveikai.	12.45	Padriki	užrašai.	13.00,	14.20	
„Jasmin“.	15.05	„Laba	diena!“	15.50	J.Menšovos	
laida.	 16.50	 Mados	 nuosprendis.	 17.50	 Susi-
tuokime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	 21.05	
„Uostytojas“.	23.30	Pirmasis	pasaulinis.	

REn
8.15	Nemeluok	man!	10.10	Šeimos	dramos.	11.05	
Kviestinė	 vakarienė.	 12.00	 Keista	 byla.	 12.55	
Paklydimų	 teritorija	 su	 I.Prokopenka.	14.45	Nu-
teisk	mane.	15.45	Žiūrėti	visiems!	16.10	Šeimos	
dramos.	17.05	Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	
19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	vakarie-
nė.	21.25	„Mano	tiesa“.	22.30	Pragaro	virtuvė	2.	
23.25	Keista	byla.	0.20	Jums	ir	nesisapnavo.	

TV PolonIa
8.05	 Lenkų-lenkų	 žodynas.	 8.40	 „Tėvas	 Ma-
teušas“.	 10.20,	 18.20,	 2.45,	 5.10	 Polonija	 už-
sienyje.	 10.30	 „Karalius	 Maciušas	 Pirmasis“.	
10.40	Gamtos	užrašai.	10.50,	2.15	„Lešnevskių	
šeima“.	11.25	„Laukinė	Lenkija“.	12.00,	23.00,	
4.35	Polonia	24.	12.40,	17.55,	1.45	„Dvi	meda-
lio	pusės“.	13.05,	18.55,	5.20	„Sultinio	kubelis“.	
13.25,	 18.50,	 21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	
3.00	Žinios.	13.50	„Londoniečiai“.	14.45	„Šar-
vuoti	girių	reliktai“.	15.55	„Zet“	ir	TVP2	vasara	
2014	-	Unejuvas.	17.00	„Zlotopolskiai“.	17.30,	
6.50	Lenkų	atostogos.	Prie	ežerų.	18.30	TV	eks-
presas.	19.25	 II	 pasaulinio	karo	enciklopedija.	
19.55	 „Garbės	 laikas“.	 20.45	 Labanaktukas.	
21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	
3.45	 „Ketvirtoji	 valdžia“.	 23.45	 „Klastotojai.	
Gaujos	sugrįžimas“.	2.45	Animacinis	f.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeiminin-
kės“.	6.40,	11.40	„Išskirtiniai“.	7.05,	12.05,	23.45	
„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.	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	 aukš-
takulniais“.	 14.10	 „Ieškau	 topmodelio“.	 15.00,	
19.10	„Mados	projektas“.	16.40	„E!	Naujienos“.	
20.00	„Paklauskite	Krislės“.	20.25,	22.55	„Nuo-
tykiai	rojuje“.	22.05	„Mados	kontrolė“.		

TV1000
6.50,	12.40	„Pažinti	Foresterį“.	9.20,	17.10	„Ta-
patybė“.	11.00	 „Minės	pirmasis	 kartas“.	15.10	
„Puikus	 planas“.	 18.50	 „Didieji	 lūkesčiai“.	
21.05	„Karaliaus	kalba“.	23.10	„Slėptuvė“.	

TRaVEl
8.00,	12.00,	17.00	Svajonių	išvyka.	Plaukiojimas	
su	rykliais.	8.30,	14.00	Būsto	paieška.	9.30,	13.30,	
18.30,	 21.00	 Šeino	 Delios	 prieskonių	 kelionės.	
10.00,	 15.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	
16.00,	 23.00	 Miestų	 paslaptys:Dublinas.	 12.30,	
17.30	Kovos	dėl	bagažo.	19.00,	22.00	Amerikos	
maistas.	20.00	Naujo	būsto	paieška.	Vokietija;	 į	
Atėnus	su	meile.	1.00	Naktinė	programa.	

DIscoVERy
7.00,	11.50,	20.00	Kaip	 tai	 veikia?	7.25,	18.40	
Aukcionų	 karaliai.	 7.50,	 19.05,	 1.55	 Relikvi-
jų	 medžiotojai.	 8.15	 Išgyventi.	 9.10	 Išgyventi	
kartu.	 10.05	 Aukso	 karštligė.	 10.55	 Didelės	
statybos.	 12.40	 Apgavikai.	 13.35	 Automobilių	
dirbtuvė.	 14.30	 Penktoji	 pavara.	 15.25	 Mirti-
nas	 laimikis.	 18.10	 Likviduotojas.	 19.35,	 2.25	
Karai	 dėl	 bagažo.	 21.00	 Degtindariai.	 22.00,	
2.50	 Auksas	 iš	 jūros	 dugno.	 23.00,	 3.50	 Po-
vandeninis	 pėdsekys.	 1.00,	 5.45	 Baltųjų	 rūmų	
sargybiniai.	6.35	Kaip	tai	pagaminta?	

naTIonal GEoRGaPhIc 
8.00	Ryto	programa.	10.00	 „Lotus	Evora“	auto-
mobilių	 gamykla.	 11.00	 Automobilių	 restaura-
toriai.	 „Alfa	 Romeo“.	 12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	
13.00	Gamtos	stichijos.	Ugnikalniai.	14.00	Kelto	
„Costa	Concordia“	avarija.	15.00	Upių	pabaisos	
medžioklė.	 16.00	Pavojingiausi	Pietryčių	Azijos	
gyvūnai.	 17.00	 Antrasis	 pasaulinis	 karas.	 Karo	
priežastys.	 18.00	 Automobilių	 restauratoriai.	
1938	m.	„MG“.	19.00	Gelbėkis	nelaimėje.	Cuna-
mis.	Ryklio	ataka.	20.00	Patrauklus	mokslas.	Ra-
keta.	Kovinis	saugiklis.	21.00	Mokslo	šėliojimai.	
Karatė	smūgiai.	22.00	Mokslo	šėliojimai.	23.00	
Kalėjimo	 sunkumai.	 Kalinčiųjų	 protestai.	 24.00	
Patrauklus	mokslas.	1.00	Nakties	programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 Žalioji	enciklopedija.
7.00	 Animacinis	f.	

„Antinas	Narsuolis“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 TV	serialas	

„Brazilijos	aveniu“.
9.05	 „Meilės	sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	Misija	interjeras.
12.20	TV	serialas	„Šeimos	

reikalai“.
12.50	Animacinis	f.	

„Transformeriai.	
Praimas“	(N-7).

13.20	 „Antinas	Narsuolis“.
13.50	 „Pilotas	Balu“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	 TV	serialas	„Nuostabi	

meilė“	(N-7).
16.45	 TV	serialas	„Moterys	

meluoja	geriau“	(N-7).
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.30	 „Ginklo	broliai“	(N-7).
20.00	Žvaigždžių	dešimtu-

kas	(N-7).
20.30	Meilė	ar	pinigai?	
21.00	Draugiškos	vyrų	

krepšinio	rungtynės.	
Kroatija	-	Lietuva.

23.00	Drama	„Kraštutinės	
priemonės“	(N-7).

1.10	 TV	serialas	„Daktaras	
Hausas“	(N-14).

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“.
8.50	 TV	serialas	„Velvet“.
10.30	Nuotykių	f.	„Manatu.	

Sakyk	tiesą“.
12.30	 „Tomas	ir	Džeris“.
12.55	 „Kung	Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

gyvenimas“	(N-7).
14.50	 „Be	kaltės	kalta“	(N-7).
17.00	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.30	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	Tikras	gyvenimas.	

„Manęs	negalima	
apgaudinėti“.	Šeimų	
dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

20.35	TV	serialas	
„Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“.

21.30	Žinios.	
22.10	Romantinė	komedija	

„Teisė	tuoktis“	(N-7).
24.00	TV	serialas	

„Paskutinė	tvirtovė“.
0.55	 „Klientų	sąrašas“.
1.50	 „Išrinktieji“	(N-7).

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
6.30	 Žinios.
9.00	 TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
10.00	TV	serialas	„Namelis	

prerijose“.
11.00	TV	serialas	

„Frankenšteinas“.
12.00	Dokumentinis	f.	

„Išgelbėti	„Titaniką“.
13.00	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.00	TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
17.00	TV	serialas	„Puaro“.
18.00	Šiandien.	Sportas.	

Orai.
18.30	TV	serialas	„Naisių	

vasara“.
19.30	Bėdų	turgus.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	TV	serialas	

„Frankenšteinas“.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Emigrantai.
23.00	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.30	TV	serialas	„Šnipai“	
(N-7).

24.30	TV	serialas	„Senis“	
(N-7).

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	geriau-
sia.

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“.
19.20	 TV	serialas	„Policijos	

akademija“	(N-7).
20.15	Patrulis	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Komedija	„Kietas	

tėtušis“.
23.15	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

0.10	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

1.10	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.10	 Bamba	TV	(S).

7.00	 Programa.
7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Apaštalas“	(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		

nuotykiai“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
19.50	 „Pragaras	ant	ratų“.
20.55	VMG	vasara.
21.00	Patriotai	(N-7).
22.00	Reporteris.	Pažangi	

Lietuva.	Orai.
22.45	Nuoga	tiesa.	

„Linksmai	apie	per-
sivalgymą	ir	neval-
gymo	madas“	(N-7).

23.45	 „Pragaras	ant	ratų“.
0.45	 Reporteris.	Pažangi	

Lietuva.	Orai.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.45	 Ilgai	ir	laimingai.
2.35, 4.25, 6.00	Reporteris.
3.05, 4.55	Gongo	Gangas.
5.35	 Pažabok	stresą!	(N-7)
6.30	 „Mikropasauliai“.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.		

Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Koncertas.		

Ei,	vaikai,	pabūkim	
žvaigždėmis.		
2014	m.

13.15	 „Haudis	Gaudis“.
13.35	 „Aivenhas“.
14.00	Pagalbos	ranka.
14.30	Fotografijos	istorija	

arba	istorija	fotogra-
fijoje.	1	d.

15.00	Teatras.
15.45	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.15	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
17.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
18.00	Žinios.		

Ukraina	(rusų	k.).
18.15	 „Prokurorai“.
19.15	Septynios	Kauno	

dienos.
19.45	Savaitė.
20.15	 Istorijos	detektyvai.
21.00	Dokumentinis	f.		

„Į	gamtą“	(1).
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	kaip	

šventė.	Estrados	
muzikos	vakaras.

24.00	Panorama.	Sportas.	
Orai.

24.25	 „Vienui		
vieni“	(N-14).
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rugpjūčio 26 d.

 11.45 	 „Tai	bent	
	 mamytė!“

 21.35 	 UEFA	Čempionų
	 lygos	rungtynės

 8.10 	 „Pinkis,	Elmira	ir	
	 Makaulė“

AnimAl plAnet
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25	 Ginant	 laukinę	
gamtą.	8.15,	15.30	Aligatorių	 tramdytojai.	9.10	
Projektas	 „Šunyčiai“.	 10.05	 Gyvenimo	 ilgumo	
kelionė.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20	 Iškvie-
čiamas	 tramdytojas.	 12.50	 Gelbėjimo	 istorija.	
13.45	 Dž.Korvino	 pasivaikščiojimai.	 14.40	 Af-
rikoje.	 17.25	 Nepaprasti	 gyvūnai.	 18.20	 Vilkai.	
19.15	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 20.10	 Pragariška	
katė.	 21.05	 Mergina	 ir	 rykliai.	 22.00,	 3.15	 Ve-
terinaras.	 22.55	 Ginant	 laukinę	 gamtą.	 23.50	
Gyvūnų	policija.	

Sport1
8.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	„Azovmash“	-		
Klaipėdos	„Neptūnas“.	10.00,	12.00	NBA	krepši-
nio	lyga.	Majamio	„Heat“	-	San	Antonio	„Spurs“.	
14.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
15.00	ATP	250	Winston-Salem	Open.	Vyrų	teni-
sas.	17.00	Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„Acade-
mica“	-	„FC	Porto“.	19.00	Olandijos	„Eredivisie“	
lygos	turo	apžvalga.	20.00	VTB	Vieningoji	krep-
šinio	lyga.	„Azovmash“	-	Klaipėdos	„Neptūnas“.	
21.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Los	 Andželo	 „Clip-
pers“	 -	 Oklahomos	 „Thunder“.	 24.00	 Rusijos	
„Premier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	 1.25	 Rusijos	
„Premier	League“.	„Kuban“	-	„Krylia	Sovetov“.	

ViASAt Sport BAltic
9.00,	8.40	Premier	lygos	apžvalga.	10.00,	1.35	
Motosportas.	 NASCAR	 lenktynių	 apžvalga.	
11.00	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Chel-
sea“	 -	 „Leicester“.	 12.50	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Everton“	 -	 „Arsenal“.	 14.40	
Futbolas.	Vokietijos	taurės	varžybų	apžvalga.	
15.10	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	„Lille“	-		
„Porto“.	 17.00	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lyga.	 „Standard“	 -	 „Zenit“.	 18.50	 Futbolas.	
UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Zenit“	 -	 „Standard“.	
Tiesioginė	transliacija.	21.05	Futbol	Mundial	
žurnalas.	 21.35	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lyga.	 BATE	 -	 „Slovan“.	 Tiesioginė	 trans-
liacija.	 23.45	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lyga.	 „Porto“	 -	 „Lille“.	2.35	 Futbolas.	UEFA	
Čempionų	 lyga.	 „Zenit“	 -	 „Standard“.	 5.00	
Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 BATE	 -	
„Slovan“.	 6.50	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lyga.	„Porto“	-	„Lille“.	

euroSport
8.00,	 10.30,	 18.45	 Tenisas.	 „US	 Open“.	 9.30,	
16.00	Dviračių	sportas.	„Vuelta	a	Espana“	lenk-
tynės.	 14.00	 Jojimas.	 14.30	 Moterų	 futbolas.	
Pasaulio	U20	čempionatas.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Dviese		

geriau“	(1).
7.15, 15.55	 „Komisaras	

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

Makaulė“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Teisingumo		

lyga“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 „Linksmieji	

žvėreliai“.
10.45	 „Sodininkų		

pasaulis“.
11.15, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
12.10	 „Arti	namų“	(N-7).
13.05	 „Apgavystės“		

(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
17.10	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
21.00	Romantinė	komedija	

„Amerikos	preziden-
tas“	(N-7).

23.05	 „Mafijos		
daktarė“	(N-7).

24.00	 „Dūmas“	(N-7).
0.55	 „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	 „Rezidentai“	(N-7).
13.30	 „Kaip	aš		

susipažinau		
su	jūsų	mama“	
(N-7).

15.00	 Išlikimas	(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	 „Keistuoliai	iš	

Baltųjų	rūmų“		
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.35	UEFA	Čempionų	

lygos	atrankos		
rungtynės.		
Tiesioginė		
transliacija.

23.40	Komedija	„Jackass“	
(S).

1.30	 UEFA	Čempionų	
lygos	apžvalga.

1.50	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio	vietos.

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

faktorius“	(1)		
(N-7).

11.45	 „Tai	bent		
mamytė!“		
(N-7).

13.25	Mados		
legendos.

13.55	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

14.55	 „Trauma“	(N-7).
15.55	 „Bučinys	kiaurai	

sieną“	(N-7).
17.30	Geros	savijautos	

gidas.
18.00	 „Maiklas		

Džeksonas:		
Pop	Karalius“.

19.00	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

20.00	Balticum		
TV	žinios.

20.20	Sveikatos		
užtaisas.

20.50	 „Objektas	11“		
(N-7).

21.50	Balticum		
TV	žinios.

22.05	 „Ruandos		
viešbutis“		
(N-7).

0.15	 Rekordininkai.

„KeiStuoliAi iŠ BAltŲJŲ rŪmŲ“
SerialaS. JAV. 2012.
Režisieriai Dž.Gedas, Dž.Lovetas, Dž.Vaineris.
Vaidina Dž.Gedas, Dž.Elfman, A.Miler.

Tai beveik įprasta amerikietiška šeima. Gilkrastai susiduria su kasdie-
niškomis problemomis, jų vaikai neklauso mokytojų, per anksti nori 
pažinti suaugusiujų pasaulį, o ir patys šeimos suaugusieji nėra tobuli. 
Na, ir jie gyvena neįprastame name - Gilkrastai gyvena Baltuosiuose 
rūmuose! Čia niekad nebūna nuobodu! Keistoji prezidento šeimynėlė 
dažnai gadina jo įvaizdį visuomenės akyse.

tV6
20.00

rekomenduoja

„pADĖKoS nAmAi“
Komedija. JAV. 2013.
Režisierius K.Konoras.
Vaidina K.Blevinsas, 
Dž.Bruningas, P.Konelas.

Advokatė Merė Ros paveldi namą 
Pilmuto miestelyje. Miestelio isto-
rikas Everetas Maveris ieško vietos, 
kurioje buvo pirmą kartą švenčiama 
Padėkos diena. Jis nustato, kad tai 
buvo Merės paveldėtoje sodyboje.

„KrAŠtutinĖS priemonĖS“
drama. JAV. 2010.
Režisierius T.Vonas.
Vaidina B.Freizeris, H.Fordas, 
K.Raselas.

Džonas turi du vaikus, sergančius 
Pompės liga - genetine anomalija, 
nuo kurios mirštama nesulaukus nė 
dešimties metų. Džonas nepraran-
da vilties. Jis susisiekia su Robertu 
Stounhilu, bandančiu gydyti nau-
jausiais vaistais. 

„teiSĖ tuoKtiS“
romantinė Komedija. 
JAV. Australija. 2007.
Režisierius K.Kveipas.
Vaidina R.Viljamsas, M.Mūr.

Sedė ir jos sužadėtinis Benas priva-
lo išklausyti dvi savaites truksian-
čius ikivedybinius kursus. Artėjant 
vestuvių datai, porelei tenka ruošti 
paskirtus ypatingus namų darbus 
ir įrodyti, kad jų sąjunga tvirta.

tV8
21.00

lnK
22.10

tV3
23.00
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“	

(N-7).
9.05	 „Meilės	sūkuryje“.
10.10	 „Visada	sakyk		

visada“	(N-7).
11.15	 „Visos	Australijos	

dulkės“	(N-7).
12.20	 „Šeimos	reikalai“.
12.50	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.20	 „Antinas	Narsuolis“.
13.50	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	„Nuostabi	meilė“	(N-7).
16.45	 „Moterys	meluoja	

geriau“	(N-7).
17.50	Kvieskite	daktarą!		

(N-7).
18.30	TV3	žinios.	
19.30	 „Ginklo	broliai“	(N-7).
20.00	 „Inspektorius	

Mažylis“	(N-7).
21.00	Meilė	ar	pinigai?		

(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	Vikingų	loto.
22.05	 „Agentūra	

S.K.Y.D.A.S.“	(N-7).
23.05	Drama	„Kovotojas“	

(N-14).
1.25	 „Daktaras	Hausas“	

(N-14).

6.05	 Labas	vakaras,	Lietuva.
6.35	 „Beprotiški	mažųjų	

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

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“.
8.50	 24	valandos	(N-7).
9.30	 Tikras	gyvenimas.	

„Kurortinis	romanas“.	
10.30	Tikras	gyvenimas.	

„Manęs	negalima	
apgaudinėti“	

11.30	 „Baisiausia	mano	gyve-
nimo	savaitė“	(N-7).

12.55	 „Kung	Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.55	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.50	 „Be	kaltės	kalta“	(N-7).
17.00	Labas	vakaras,	Lietuva.
17.30	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	Tikras	gyvenimas.	

„Patentas	Meilei“.
20.35	 „Baisiausia	mano	gy-

venimo	savaitė“	(N-7).
21.30	Žinios.
22.10	Trileris	„Vienintelis	

kelias“	(N-14).
0.30	 „Paskutinė	tvirtovė“	

(N-7).
1.25	 „Klientų	sąrašas“	(N-7).
2.20	 „Įvykis“	(N-7).

6.05	 Labas	rytas,		
Lietuva.

6.30	 Žinios.
9.00	 „Komisaras		

Reksas“	(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Frankenšteinas“		

(N-7).
12.00	Emigrantai.
12.45	Žingsnis		

po	žingsnio.
13.00	Bėdų	turgus.
14.00	Žinios.
14.15	Laba	diena,		

Lietuva.
15.45	Žinios.
16.00	 „Komisaras		

Reksas“	(N-7).
17.00	 „Puaro“	(N-7).
18.00	Šiandien.	
18.30	 „Naisių	vasara“.
19.30	Lietuva	gali.		

Verslo		
dokumentika.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.		

Sportas.	Orai.
21.00	 „Frankenšteinas“		

(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Bėdų	turgus.
23.00	Vakaro	žinios.	

Užsienio		
naujienos.		
Sportas.	Orai.

23.30	 „Šnipai“	(N-7).
24.30	 „Senis“	(N-7).

 22.05 	 Bėdų	turgus 19.30 	 „Ginklo	broliai“	  18.30 	 Žinios

Trečiadienis

„KOVOTOJAS“
Drama. JAV. 2010.
Režisierius D.O.Raselas.
Vaidina M.Volbergas, K.Beilas, E.Adams.

Šioje tikra istorija pagrįstoje dramoje pasakojama apie boksininko Mikio 
Vordo-Airio kelią į pasaulio bokso šlovės olimpą. Jo panašų į Rokio paki-
limą į šlovės viršūnę prižiūrėjo netikras brolis Dikis, treneriu tapęs buvęs 
boksininkas, įklimpęs į narkotikų ir nusikaltimų liūną. Ar pavyks Mikiui 
laimėti vadovaujant jo nepastoviam, į narkotikus įklimpusiam broliui?

rekomenduoja

TV3
23.05

„INSPEKTORIUS MAŽYLIS“
SerialaS. Lietuva. 2014.
Režisierius R.Cicėnas.
Vaidina M.Jampolskis,
I.Stasiulytė, A.Grudytė.

Nedidelio miestelio policijos ins-
pektorių Andrių Mažylį visur lydi jo 
tarnybinis vokiečių aviganis, vardu 
Mažylis. Į gimtąjį miestelį grįžęs 
dirbti Andrius po kelerių metų, 
praleistų policijos akademijoje, 
randa labai pasikeitusią aplinką: 
dabar čia viską valdo nusikaltėliai 
ir korumpuoti vietos valdininkai. 
Mažyliui teks gerokai paplušėti...

„TĖČIO TRIMITAS“
FilmaS šeimai. JAV. 2013.
Režisierius E.Liasalis.
Vaidina E.Sibrianas, Dž.Deivis,
R.Beilis jaunesn.

Džiazo muzikantas Klėjus Alenas 
niekada nesiskiria su savo trimitu. 
Išgyvenantis skyrybas ir įtemptus 
santykius su sūnumi, Klėjus prade-
da dirbti muzikos mokytoju vietos 
mokykloje. Šiai gresia uždarymas, 
bet naujasis mokytojas tiki, kad 
muzika gali visus išgelbėti. Tik 
ar pavyks sudominti maištingus 
paauglius? 

 „ADAMAS“
romantinė Drama. JAV. 2009.
Režisierius M.Majeris.
Vaidina H.Densis, R.Birn, A.Irving.

Adamas - atsiskyrėlis jaunuolis, nuo 
pat mažų dienų kamuojamas As-
pergerio sindromo. Šis autistinis su-
trikimas pasireiškia bendravimo su 
kitais žmonėmis problemomis. Ta-
čiau vieną dieną Adamo kaimynys-
tėje apsigyvena gražuolė kosmopo-
litė Betė, ir ji įtikina vaikiną pradėti 
domėtis aplinkiniu pasauliu.

TV3
20.00

TV8
21.00

TV6
0.45

TV8
8.00,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	8.20,	15.30	
Dvi	su	puse	virėjos.	8.55,	10.30	Senoji	animacija.	
10.05	 „Linksmieji	 traukinukai“.	 11.05	 „Padėkos	
namai“	 (N-7).	 12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	
pokyčiai.	13.35,	19.00	„Laukinis	angelas“	(N-7).	
14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“	 (N-7).	
17.00,	23.30	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	22.35	
„Meilė	gyventi“	(N-7).	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	
21.00	Filmas	šeimai	„Tėčio	trimitas“	(N-7).	

INfO TV
5.00	Info	diena.	9.00	Žinios.	9.40,	12.15,	15.55	
Dviračio	šou.	10.05,	14.15	Yra	kaip	yra	 (N-7).	
10.55,	 16.20	 24	 valandos	 (N-7).	 11.30,	 15.10	
KK2	 (N-7).	 12.45	 Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	
13.35	Ne	vienas	kelyje.	17.00	Info	diena.	

PBK
5.50,	 20.35,	 23.20	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00,	 9.20	
„Labas	rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	11.35	
Gyventi	sveikai.	12.45	Padriki	užrašai.	13.00	„Pa-
vėluota	atgaila“.	14.20	„Pavėluota	atgaila“.	15.10	
„Laba	 diena!“	 15.50	 J.Menšovos	 laida.	 16.50,	
3.50	 Mados	 nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	
18.55	 Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	 21.05,	 2.10	
„Uostytojas“.	23.30	Pirmasis	pasaulinis.

REN
7.10	 Animaciniai	 f.	 7.25	 Tinkamas	 vaistas.	 8.20	
Nemeluok	 man!	 10.15	 Šeimos	 dramos.	 11.15	
Kviestinė	 vakarienė.	 12.05	 Keista	 byla.	 13.00	
Paklydimų	 teritorija	 su	 I.Prokopenka.	 14.50	 Nu-
teisk	mane.	15.45	Žiūrėti	visiems!	16.15	Šeimos	
dramos.	17.10	Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	
19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	vakarienė.	
21.25	„Tėtis	turi	rūpesčių“.	22.30	Pragaro	virtuvė	2.	
0.10	Keista	byla.	1.00	Jums	ir	nesisapnavo.	

TV POLONIA
7.05,	15.55	 „Zet“	 ir	TVP2	vasara	2014.	Vasaros	
daina.	8.10	Žvaigždžių	keliu.	8.40	„Tėvas	Mateu-
šas“.	 10.20,	 18.20,	 22.45,	 5.10	 Polonija	 užsie-
nyje.	10.30	„Karalius	Maciušas	Pirmasis“.	10.50	
„Obuoliai“.	11.25	„Laukinė	Lenkija“.	12.00,	23.00,	
4.35	Polonia	24.	12.40,	17.55,	1.45	„Dvi	medalio	
pusės“.	 13.05,	 18.55,	 5.20	 „Sultinio	 kubelis“.	
13.25,	18.50,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	
Žinios.	 13.50	 „Aš	 jums	 parodysiu!“	 14.50	 Rytų	
studija.	15.25	Okrasa	laužo	taisykles.	17.00	„Zlo-
topolskiai“.	 17.30,	 6.45	 „Vilnoteka“.	 18.30	 TV	
ekspresas.	19.25	II	pasaulinio	karo	enciklopedija.	
19.55	 „Išvykimas	 -	Mozūrija	1933-1944“.	20.45	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 pro-
gnozė.	 21.50,	 3.45	 „Orai	 penktadieniui“.	 23.45	
„Karininkai“.	2.15	„Obuoliai“.	2.45	Animacinis	f.	
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7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane.
10.00	 „Policijos		

akademija“	(N-7).
11.00	 „Laukinis“		

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

sugrįžimas“	(N-7).
14.00	Mano	virtuvė		

geriausia.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Striksės“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

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

Džonson“	(N-7).
19.20	 „Policijos		

akademija“		
(N-7).

20.15	Patrulis	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Mistikos	komedija	

„Sensacija“		
(N-14).

23.20	 „Vampyro		
dienoraščiai“		
(N-14).

0.15	 „Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

1.10	 „Laukinis“	(N-7).
2.10	 Bamba	TV		

(N-7).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Apaštalas“	(N-7).
10.10	 „Komisaras		

Megrė“	(N-7).
11.15	Reporteris.
12.00	Kitoks	pokalbis		

(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.	Orai.
16.20	 „Laukinių	kačių		

nuotykiai“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
19.50	 „Pragaras	ant	ratų“	

(N-7).
20.55	VMG	vasara.
21.00	Kitoks	pokalbis		

(N-7).
22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	Patriotai	(N-7).
23.45	 „Pragaras	ant	ratų“	

(N-7).
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.45	 Ilgai	ir	laimingai.
2.35, 4.25, 6.00	Reporteris.
3.05, 4.55	Gongo	Gangas.
5.35	 Pažabok	stresą!	(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	Koncertas.
15.00	Legendos.
15.45	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.15	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
17.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
18.00	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
18.15	Vilniaus	benedikti-

nių	vienuolynas	ir	
Šv.Kotrynos	bažny-
čia.	2009	m.	Rež.	
V.Babaliauskas.

18.50	 „Trys	Jono	Jurašo	
Antigonės.	Iš	ciklo	
„Maištininkai“.

19.30	Posūkiai	su	Viktoru	
Gerulaičiu.

20.25	 „Australijos	lietuviai	-	
tolimi	ir	artimi“.

21.10	Kultūros	savanoriai.
21.40	Formatas.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.45	 „Viso	gero,	draugai	

partiniai!“
23.40	Muzikinė	novelė	

„Napoleono	žygis	į	
Rusiją“.

24.00	Panorama.	
24.25	 „Prokurorai“.

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

Supervisata“.
10.15, 16.45	 	

„Linksmieji		
žvėreliai“.

10.45	Būrėja.
11.15, 20.05	 	

„Karadajus“.
12.10	 „Arti	namų“	(N-7).
13.05	 „Apgavystės“		

(N-7).
14.00	 „Superauklė“		

(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
17.10	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis		

amžius“	(N-7).
21.00	Nuotykių	f.		

„Laiko	įkaitai“		
(N-7).

23.05	 „Dūmas“		
(N-14).

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

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas	(N-7).
10.00	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
11.00	 „Mastrichto	policija“	

(N-7).
12.00	 „Elementaru“		

(N-7).
13.00	 „Rezidentai“	(N-7).
13.30	 „Keistuoliai	iš	

Baltųjų	rūmų“		
(N-7).

15.00	 Išlikimas		
(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	 „Keistuoliai	iš	
Baltųjų	rūmų“		
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.35	UEFA	Čempionų	
lygos	atrankos	rung-
tynės.	Tiesioginė	
transliacija.

23.40	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.45	 Romantinė	drama	
„Adamas“	(N-7).

2.35	 „CSI	Majamis“	(N-7).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Sveikatos		
užtaisas.

9.45	 „Maiklas		
Džeksonas:		
popkaralius“.

10.45	 „Fortjė	faktorius“		
(N-7).

11.45	 „Trauma“		
(N-7).

12.45	 „Minties	greitis“		
(N-7).

14.30	Geros	savijautos	
gidas.

15.00	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

15.30	 „Muzika,		
suradusi	mus“.

17.30	Mados		
legendos.

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	 „Titnagas“		

(N-7).
23.05	 „Aristokratai“		

(N-7).

 19.30 	 Posūkiai	su
	 	 Viktoru	Gerulaičiu

 11.15 	 Reporteris 14.00 	 Mano	virtuvė		
	 geriausia

 22.05 	 „Titnagas“	 12.00 	 „Elementaru“ 23.05 	 „Dūmas“

TV PROGRAMArugpjūčio 27 d. 

Diva Universal Tv
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeimininkės“.	
6.40,	 8.20,	 17.05,	 21.15	 „Mados	 kontrolė“.	 7.05,	
12.05	„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.	7.30,	10.50,	3.25	
„Džuliana	ir	Bilas“.	8.45,	11.40,	20.50,	1.00	„Išskirti-
niai“.	9.10,	13.2,	18.20	„Liežuvautoja“.	10.00,	17.30,	
4.15	„Nėščia	su	aukštakulniais“.	14.10	„Ieškau	to-
pmodelio“.	15.00,	19.10	„Mados	projektas“.	15.50	
„Paklauskite	 Krislės“.	 16.15	 „Nuotykiai	 rojuje“.	
20.00,	22.30,	1.50	„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.		

Tv1000
5.00,	 14.45	 „Karaliaus	 kalba“	 (N-7).	 7.10	 „Kas	
čia	dabar	kalba?“	9.00	„Ir	kaip	ji	viską	suspėja?“	
(N-7)	10.50	„Saldus	lapkritis“	(N-7).	13.00	„Kas	
čia	dabar	kalba?“	16.50	„Slėptuvė“.	19.00	„Romo	
dienoraštis“.	21.05	„Puikus	planas“.	23.00	„Ap-
gaulės	meistrai“.	1.00	„Žmogus-voras	2“.	

Travel
7.00	Londonas.	8.00,	12.00,	17.00	Australija.	8.30	
Būsto	 paieška.	 9.30,	 13.30,	 18.30	 Šeino	 Delios	
prieskonių	kelionės.	10.00,	15.00,	24.00	Paminklų	
paslaptys.	 11.00,	 16.00,	 23.00	 Glazgas.	 12.30,	
17.30	Kovos	dėl	bagažo.	14.00	Naujo	būsto	paieš-
ka.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 Niujorkas.	 20.00	
Naujo	būsto	paieška.	21.00	Žaidimai	Amerikoje.	

Discovery
7.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Aukcionų	karaliai.	7.50,	
19.05,	1.55	Relikvijų	medžiotojai.	8.15	Išgyventi.	
9.10	 Išgyventi	 kartu.	 10.05	 Aukso	 karštligė.	
10.55	Didelės	statybos.	11.50	Kaip	tai	pagamin-
ta?	12.40	Apgavikai.	13.35	Greiti	ir	triukšmingi.	
14.30	Automobilių	medžiotojai.	15.25	Amerikos	
medkirčiai.	18.10	Likviduotojas.	18.40	Aukcionų	
karaliai.	19.35,	2.25	Karai	dėl	bagažo.	20.00	Kaip	
tai	 veikia?	 21.00	 Didžiausias	 pasaulyje	 laivas.	
22.00,	 2.50	Aukso	 karštligė.	 23.00,	 3.50	Nasrų	
atsakomasis	 smūgis.	 24.00,	 4.50	 Žuvis	 kūjis.	
1.00,	5.45	Aliaska:	paskutinė	riba.

naTional GeorGaphic
8.00	Ryto	programa.	10.00	„Aston-Martin“	auto-
mobilių	gamykla.	11.00	Automobilių	restaurato-
riai.	 12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	 Patrauklus	
mokslas.	Raketa.	Kovinis	saugiklis.	14.00	Moks-
lo	 šėliojimai.	 15.00	 Krokodilų	 karalius.	 16.00	
Pavojingiausi	Australijos	gyvūnai.	17.00	Antrasis	
pasaulinis	 karas.	 Triuškinantis	 pralaimėjimas.	
18.00	 Automobilių	 restauratoriai.	 „Porsche“	
mįslė.	19.00	Mokslo	šėliojimai.	Apvirtusi	valtis.	
Vėjas.	 20.00	 Išlydyti	 pinigai.	 Naujokai.	 Sidabro	
gysla.	21.00	Neįprastas	verslas.	Dideli	statymai.	
22.00	Mokslo	šėliojimai.	23.00	Kalėjimo	sunku-
mai.	Gyvenimas	be	vyrų.	24.00	Aukso	ieškotojai.

animal planeT
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25,	 15.30	 Aligatorių	
tramdytojai.	9.10	Nepaprasti	gyvūnai.	10.05	Vil-
kai.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20,	6.35	Iškviečia-
mas	tramdytojas.	12.50,	5.45	Veterinaro	pagalba.	
13.45	Dž.Korvino	pasivaikščiojimai.	14.40,	2.25	
Afrikoje.	 17.25	 Kačių	 negalima	 nemylėti.	 18.20	
Pažintis	 su	 tinginiais.	 19.15	 Veterinaras.	 20.10	
Ginant	laukinę	gamtą.	21.05	Skraidantys	nasrai.	
22.00,	3.15	Nežinomos	salos.	22.55,	4.05	Lauki-
nė	meilė.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.		

sporT1
7.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	
8.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 „Triumph“	
-	Klaipėdos	„Neptūnas“.	10.00	ATP	250	CREDIT	
AGRICOLE	SUISSE	OPEN	GSTAAD.	Vyrų	tenisas.	
Finalas.	 12.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	
apžvalga.	13.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„PEC	
Zwolle“	 -	 „Vitesse“.	 15.00	 ATP	 250	 Winston-
Salem	Open.	Vyrų	tenisas.	Pusfinalis.	17.00	Rusi-
jos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Tom“.	19.00	Ru-
sijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	20.00	VTB	
Vieningoji	krepšinio	lyga.	„Triumph“	-	Klaipėdos	
„Neptūnas“.	 21.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	22.00	NBA	krepšinio	lyga.	Los	Andželo	
„Clippers“	-	Oklahomos	„Thunder“.	24.00	Portu-
galijos	„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.		

viasaT sporT BalTic
9.40,	 17.00	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	 10.10	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Manchester	
City“	-	„Liverpool“.	12.00	Motosportas.	Žiedi-
nės	 lenktynės.	 14.00	 Motosportas.	 Spidvėjus.	
Rygos	GP	lenktynės.	17.35	Krepšinis.	Pasaulio	
čempionatas.	Ispanija	-	Lietuva.	19.25	Krepši-
nis.	Pasaulio	čempionatas.	Aštuntfinalis.	21.05	
Futbolas.	 Anglijos	 premier	 lygos	 žurnalas.	
21.35	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Ar-
senal“	 -	 „Besiktas“.	 Tiesioginė	 transliacija.	
23.45	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „At-
hletic	 Bilbao“	 -	 „Napoli“.	 1.35	 Premier	 lygos	
apžvalga.	 21.35	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lyga.	 „Arsenal“	 -	 „Besiktas“.	 5.05	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Tottenham“	 -	 QPR.	
6.55	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	„Athletic	
Bilbao“	-	„Napoli“.	8.45	„Formulė-1“.	Belgijos	
GP	lenktynių	apžvalga.	

eUrosporT
	8.00,	10.30,	18.45	Tenisas.	„US	Open“.	9.30,	
16.00	 Dviračių	 sportas.	 „Vuelta	 a	 Espana“	
lenktynės.	 14.00	 Jojimas.	 15.00	 Sporto	 links-
mybės.	
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21.30 	„Fanfanas	Tulpė“  22.45 	 Nusikaltimas	
	 ir	bausmė

 22.30 	 Mūsų	dienos
	 kaip	šventė

22.05 	Specialus	tyrimas 13.30 	 „Kempiniukas		
	 Plačiakelnis“

 9.05 	 „Meilės	sūkuryje“	

TV8
8.05,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	8.30,	15.30	Dvi	
su	puse	virėjos.	9.00	„Agata	Kristi.	Tomis	ir	Tapensė“	
(N-7).	10.00	„Linksmieji	 traukinukai“.	10.25	Senoji	
animacija.	11.05	„Tėčio	trimitas“	(N-7).	12.40,	16.00	
Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	 „Lauki-
nis	angelas“	(N-7).	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	
geriau“	 (N-7).	 17.00,	 20.30	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	
18.00,	22.35	„Meilė	gyventi“	(N-7).	20.00	Labanakt,	
vaikučiai.	21.00	„Pasimatymų	trenerė“	(N-7).	

Info TV
5.00	Info	diena.	9.00	Žinios.	9.40,	12.15,	15.55	
Dviračio	 šou.	 10.05,	 14.15	 Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	
10.55,	 16.20	 24	 valandos	 (N-7).	 11.30,	 15.10	
KK2	(N-7).	12.45	Autopilotas.	13.15	Tauro	ragas	
(N-7).	13.45	Apie	žūklę.	17.00	Info	diena.	

PBK
5.50,	 20.35,	 23.20	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00,	 9.20	
„Labas	rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	11.35	
Gyventi	sveikai.	12.45	Padriki	užrašai.	13.00,	14.20	
„Pavėluota	 atgaila“.	 15.10	 „Laba	 diena!“	 15.50	
J.Menšovos	laida.	16.50,	3.55	Mados	nuospren-
dis.	17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	
Laikas.	21.05,	2.15	 „Uostytojas“.	23.25	Pirmasis	
pasaulinis.	0.25	Informacinė	laida.

REn
7.20	Tinkamas	vaistas.	8.15	Nemeluok	man!	10.05	
Šeimos	dramos.	11.05	Kviestinė	vakarienė.	11.55	
Keista	 byla.	 12.50	 Dokumentinis	 spec.	 projektas.	
14.35	Nuteisk	mane.	15.35	Žiūrėti	visiems!	16.10	
Šeimos	 dramos.	 17.05	 Nemeluok	 man!	 19.15	
Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	
vakarienė.	 21.25	 „Žvaigždžių	 gyvenimas“.	 23.25	
Keista	byla.	0.15	Dokumentinis	spec.	projektas.	

TV PolonIa
7.05	Kas	skamba	mūsų	sieloje.	8.05	 „Ekumeniz-
mas	 -	 kultūros	 nešėjas“.	 8.40	 „Tėvas	 Mateu-
šas“.	10.20,	18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	
10.30	„Karalius	Maciušas	Pirmasis“.	10.50	„Sudie,	
Rokfeleri“.	11.25	 „Laukinė	Lenkija“.	12.00,	23.00,	
4.35	Polonia	24.	12.40,	17.55,	1.45	„Dvi	medalio	
pusės“.	13.05,	18.55,	5.20	„Sultinio	kubelis“.	13.25,	
18.50,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	
13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.45	„Orai	penktadieniui“.	
15.45	17-oji	Vudstoko	stotelė	„Woodstock	2011“	
-	P.Bukartyko	koncertas.	16.40	Lenkų	valgiai.	17.00	
„Zlotopolskiai“.	17.30	Klimatas	ir	skoniai.	19.25	II	
pasaulinio	 karo	 enciklopedija.	 19.55	 „Išvykimas	
-	Mozūrija	1944-1989“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	
Žinios.	 21.50,	 3.45	 „Komisaras	 Aleksas“.	 23.45	
„Karininkai“.	 0.40,	 5.50	 „Hitlerio	 puolimas	 prieš	
Lenkiją.	Kaip	prasidėjo	II	pasaulinis	karas“.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeiminin-
kės“.	6.40,	11.40,	16.40	 „Išskirtiniai“.	7.05,	12.05	
„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.	7.30,	10.50,	3.25	„Džu-
liana	ir	Bilas“.	8.20,	15.50,	20.50	„Išmokysiu	būti	
žvaigžde“.	9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	10.00,	
17.30,	4.15	„Nėščia	su	aukštakulniais“.	14.10	„Ieš-
kau	topmodelio“.	15.00	„Mados	projektas“.	19.10	
„Nuotaka	milijonieriui“.	20.00,	1.00	 „Tikroji	Holi-
vudo	istorija“.	21.40	„Nuotykiai	rojuje“.

TV1000
5.00	„Minės	pirmasis	kartas“.	6.55,	12.45	„Žmogus-
voras	 2“.	 9.20	 „Pokalbiai	 su	 kitomis	 moterimis“.	
11.00	„Namas	monstras“.	15.10	„Gyvūnas“.	17.00	
„Meilutė“.	19.00	„Gerasis	daktaras“.	20.50	„Stebint	
detektyvus“.	22.50	„Tamsos	baikeris.	Keršto	demo-
nas“.	0.50	„Namas	girios	glūdumoj“	(S).	

TRaVEl
7.00Rytinis	Teksasas.	8.00	Las	Vegasas.	8.30,	14.00,	
20.00	Naujo	būsto	paieška.	9.30,	13.30,	18.30	Kas-
pijos	jūra.	10.00,	15.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	
11.00,	16.00,	23.00	Londonas.	12.00,	17.00	Svajo-
nių	 kelionė:	 Las	Vegasas.	 13.00,	 18.00	 Kovos	dėl	
bagažo.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 21.00	 Niujorko	
salų	paslaptys.	22.00	Pilių	paslaptys	ir	legendos.	

DIscoVERy
7.00,	20.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Aukcionų	kara-
liai.	7.50,	19.05,	1.55	Relikvijų	medžiotojai.	8.15	
Išgyventi.	9.10	Išgyventi	kartu.	10.05	Aukso	karš-
tligė.	10.55	Didelės	statybos.	11.50,	6.35	Kaip	tai	
pagaminta?	12.40	Apgavikai.	13.35	Naujas	senų	
automobilių	gyvenimas.	14.30	Automobilių	dirb-
tuvė.	15.25	Vairuotojai.	18.10,	3.20	Likviduotojas.	
18.40	Aukcionų	karaliai.	19.35,	21.30,	2.25	Karai	
dėl	 bagažo.	 21.00	 Dingusių	 daiktų	 pardavėjai.	
22.00,	2.50	Vaikantis	naudos.	22.30	Lombardas.	
23.00,	3.50	Rykliai	 iš	kito	pasaulio.	24.00,	4.50	
Rykliai	iš	tamsos.	1.00	Mirtininko	kelias.

naTIonal GEoRGaPhIc
8.00	Ryto	programa.	10.00	 „Maseratti“	 automo-
bilių	 gamykla.	 11.00	 Automobilių	 restauratoriai.	
12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	 Išlydyti	 pinigai.	
Naujokai.	Sidabro	gysla.	14.00	Neįprastas	vers-
las.	Dideli	statymai.	15.00	Galapagų	salos.	16.00	
Pavojingiausi	Amazonės	gyvūnai.	17.00	Antrasis	
pasaulinis	karas.	Karo	liepsnos.	18.00	Automobi-
lių	restauratoriai.	„Herald“	angelai.	19.00	Gelbė-
kis	nelaimėje.	Nublokšti	 jūron.	Ugnies	liepsnos.	
20.00	Genties	gyvenimas.	Džiunglių	šeimininkai.	
21.00	Pavojinga	kelionė	į	Aliaską.	22.00	Tyrėjai.	
Pavojingas	pakilimas.	23.00	Kalėjimo	sunkumai.	
Moterų	kalėjimas.	24.00	Džiunglių	šeimininkai.

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“	

(N-7).
9.05	 „Meilės	sūkuryje“.
10.10	 „Visada	sakyk		

visada“	(N-7).
11.15	 „Inspektorius	

Mažylis“	(N-7).
12.20	 „Šeimos	reikalai“.
12.50	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.20	 „Antinas	Narsuolis“.
13.50	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
14.20	 „Simpsonai“	(N-7).
14.50	 „Nuostabi	meilė“	(N-7).
16.45	 „Moterys	meluoja	

geriau“	(N-7).
17.50	Kvieskite	daktarą!	

(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	 „Ginklo	broliai“	(N-7).
20.00	 „Visos	Australijos	

dulkės“	(N-7).
21.00	Meilė	ar	pinigai?	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
21.55	Žalioji	enciklopedija.
22.00	 „Gelbėtojų	būrys“	

(N-7).
23.00	Veiksmo	f.	„Atkeršyti	

bet	kokia	kaina“		
(N-14).

1.00	 „Daktaras	Hausas“	
(N-14).

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“.
8.50	 24	valandos	(N-7).
10.10	Tikras	gyvenimas.	

Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

11.10	 „Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“	
(N-7).

12.00	Pagalbos	skambutis	
(N-7).

12.55	 „Kung	Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.55	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.50	 „Be	kaltės	kalta“	(N-7).
17.00	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.30	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	Valanda	su	Rūta.
21.30	Žinios.	
22.10	Siaubo	trileris	

„Galutinis	tikslas	4“	
(N-14).

23.50	 „Paskutinė	tvirtovė“	
(N-7).

0.45	 „Deksteris“	(N-14).
1.45	 Sveikatos	ABC		

televitrina.

6.05	 Labas	rytas,	
Lietuva.

6.30	 Žinios.
9.00	 „Komisaras	

Reksas“		
(N-7).

10.00	 „Namelis		
prerijose“.

11.00	 „Frankenšteinas“		
(N-7).

12.00	Bėdų	turgus.
13.00	 „Naisių	vasara“.
14.00	Žinios.	
14.15	Laba	diena,		

Lietuva.
15.45	Žinios.	
16.00	 „Komisaras		

Reksas“	(N-7).
17.00	 „Puaro“		

(N-7).
18.00	Šiandien.
18.30	Laumės	juosta		

2014.	Vaikų		
muzikos		
festivalis.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.		

Sportas.	Orai.
21.00	 „Frankenšteinas“		

(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Specialus	tyrimas.
23.00	Vakaro	žinios.	
23.30	 „Šnipai“		

(N-7).
24.30	 „Senis“		

(N-7).

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane.
10.00	 „Policijos		

akademija“		
(N-7).

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

sugrįžimas“		
(N-7).

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Striksės“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“		
(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė		

Džonson“	(N-7).
19.30	 „Policijos		

akademija“	(N-7).
20.30	Juoko	kovos		

(N-7).
21.30	Nuotykių	f.	

„Fanfanas	Tulpė“		
(N-7).

23.30	 „Vampyro		
dienoraščiai“		
(N-14).

0.30	 „Detektyvė		
Džonson“	(N-7).

1.30	 „Laukinis“	(N-7).
2.30	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Apaštalas“	(N-7).
9.05	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.15	Reporteris.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	Dokumentinis	f.	

„Didysis	barjerinis	
rifas“	(N-7).

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

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

nuotykiai“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
19.50	 „Pragaras	ant	ratų“	

(N-7).
20.55	VMG	vasara.
21.00	Pasaulis	X	(N-7).
22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	Nusikaltimas	ir	

bausmė	(N-14).
23.45	 „Pragaras	ant	ratų“	

(N-7).
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.45	 Ilgai	ir	laimingai.
2.35, 4.25, 6.00	Reporteris.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,		

Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
12.15	V.Šekspyro	„Įstabioji	

ir	graudžioji	Romeo	
ir	Džiuljetos	isto-
rija“.	1,	2	d.	Rež.	
O.Koršunovas.

15.15	Lagerių	moterys.
15.45	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.15	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
17.45	Žinios.
18.00	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
18.15	 „Prokurorai“.
19.10	Fotografijos	istorija	

arba	Istorija	fotogra-
fijoje.	2	d.	Kovojanti	
Lietuva.

19.35	Posūkiai	su	Viktoru	
Gerulaičiu.

20.20	Dokumentinis	f.	
„Australijos	lietuviai	
-	tolimi	ir	artimi.

21.10	Legendos.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos		

kaip	šventė.
23.45	Dokumentinis	f.	

„Atspindžiai“.
24.00	Panorama.
24.25	Dokumentinis	f.	

„Viso	gero,		
draugai	partiniai!“
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 15.35 	 „Rudis	ir	Semas“13.30 	 „Keistuoliai	iš			
	 Baltųjų	rūmų“

 14.00 	 „Superauklė“

AnimAl PlAnet
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30	Aligatorių	tramdy-
tojai.	9.10	Kačių	negalima	nemylėti.	10.05	Pažintis	
su	tinginiais.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20,	6.35	Iš-
kviečiamas	tramdytojas.	12.50,	5.45	Ginant	laukinę	
gamtą.	 13.45	 Dž.Korvino	 pasivaikščiojimai.	 14.40,	
2.25	 Afrikoje.	 17.25	 Mieliausi	 augintiniai.	 18.20	
Pingvinų	 safaris.	 19.15	 Nežinomos	 salos.	 20.10	
Laukinė	 meilė.	 21.05	 Nasrų	 atsakomasis	 smūgis.	
22.00,	 3.15	 Aliaska:	 šeima	 iš	 miško.	 22.55,	 4.05	
Laukinis	gyvenimas.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.

SPort1
5.00	ATP	250.	„Open	De	Nice“	Prancūzija.	Vyrų	teni-
sas.	Finalas.	7.00	Portugalijos	„Primeira“	 lygos	 turo	
apžvalga.	8.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	Rygos	
VEF	-	Klaipėdos	„Neptūnas“.	9.45	NBA	krepšinio	lyga.	
San	Antonio	„Spurs“	-	Majamio	„Heat“.	12.00	Portu-
galijos	„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.	13.00	Rusijos	
„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Dinamo“.	15.00	ATP	250	
Winston-Salem	Open.	Vyrų	tenisas.	Pusfinalis.	17.00	
Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„Estoril“	-	„Sporting	CP“.	
19.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	
20.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	Rygos	VEF	-	Klai-
pėdos	„Neptūnas“.	21.45	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	
apžvalga.	22.00	NBA	krepšinio	 lyga.	Čikagos“Bulls“	
-	Vašingtono	„Wizards“.	24.00	ATP	250.	 „Open	De	
Nice“	Prancūzija.	Vyrų	tenisas.	Finalas.	

ViASAt SPort BAltic
9.45	 Golfas.	 Inside	 the	 PGA	 Tour	 žurnalas.	
10.15	Golfas.	Europos	turo	savaitės	apžvalga.	
10.45	 „Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 11.45	
Futbolas.	 Anglijos	 premier	 lygos	 žurnalas.	
12.15	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	„Zenit“	
-	 „Standard“.	 14.05	 Futbolas.	 UEFA	 Čempi-
onų	 lygos	 finalas.	 „Real“	 -	 „Atletico“.	 16.55	
Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionato	 aštuntfinalis.	
Argentina	 -	 Brazilija.	 18.45	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	 lygos	burtai.	Tiesioginė	 transliaci-
ja.	 19.45	 „Formulė-1“.	 Belgijos	 GP	 lenktynių	
apžvalga.	 20.45	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempi-
onato	 ketvirtfinalis.	 Serbija	 -	 Ispanija.	 22.35	
Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionato	 ketvirtfinalis.	
Lietuva	 -	 Argentina.	 0.25	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	 lyga.	 „Arsenal“	 -	 „Besiktas“.	 2.15	
Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	„Athletic	Bil-
bao“	-	„Napoli“.	5.00	Krepšinis.	Eurolygos	fi-
nalinio	ketverto	varžybos.	7.30	Kalnų	dviračiai.	
Pasaulio	taurė.	

euroSPort
8.00,	 10.30,	 19.30	 Tenisas.	 „US	 Open“.	 9.30,	
17.00	 Dviračių	 sportas.	 „Vuelta	 a	 Espana“	
lenktynės.	 14.00	 Jojimas.	 15.30	 Irklavimas.	
Pasaulio	 čempionatas.	 18.45	 Futbolas.	
Čempionų	lyga.	

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

Supervisata“.
10.15, 16.45	 	

„Linksmieji		
žvėreliai“.

10.45	Būrėja.
11.15, 20.05	 	

„Karadajus“.
12.10	 „Arti	namų“	(N-7).
13.05	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“		

(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
17.10	Keksiukų	karai.
18.00	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
21.00	 „Midsomerio		

žmogžudystės	VII.	
Karalius	žvejys“	
(N-7).

22.55	 „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	 „Beverli	Hilsas		
90210“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“		
(N-7).

12.00, 18.00	 	
„Elementaru“		
(N-7).

13.00, 21.00	 	
„Rezidentai“		
(N-7).

13.30	 „Keistuoliai		
iš	Baltųjų	rūmų“		
(N-7).

15.00	 Išlikimas		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

19.00, 2.10	 	
„CSI	Majamis“	
(N-7).

20.00	 „Keistuoliai		
iš	Baltųjų	rūmų“		
(N-7).

21.30	Veiksmo	f.		
„Geležinis		
žmogus	2“		
(N-14).

0.20	 Kriminalinė		
drama		
„Akis	už	akį“		
(N-14).

9.00, 20.00, 21.50	 	
Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Objektas	11“		

(N-7).
10.45	 „Fortjė	faktorius“		

(N-7).
11.45	 „Če	Gevara.		

Antroji	dalis“		
(N-7).

14.05	Sveikatos		
užtaisas.

14.35	 „Įkalčiai“		
(N-7).

15.35	 „Rudis	ir		
Semas“		
(N-7).

17.30	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

18.00	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

19.00	 „Fortjė		
faktorius“		
(N-7).

20.20	Geros		
savijautos		
gidas.

20.50	 „Trauma“		
(N-7).

22.05	 „Džentelmenas“		
(N-14).

23.05	 „Objektas	11“		
(N-7).

0.05	 „Įkalčiai“		
(N-7).

„GeleŽiniS ŽmoGuS 2“
Veiksmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius Dž.Favro.
Vaidina R.Daunis jaunesn., M.Rurkas, G.Peltrou.

Multimilijonieriumi tapusį išradėją Tonį Starką prie sienos remia politikai, 
žiniasklaida ir visuomenė, nekantraujanti sužinoti geležinio žmogaus 
paslaptis. Išradėjas suvokia, kad tik laiko klausimas, kada paslaptis bus 
atskleista ir pateks į blogas rankas... Atsirandant vis naujiems priešams, 
Tonis imasi burti komandą - visus savo draugus, kad apgintų geležinį 
žmogų ir išsaugotų savo gyvybę.

tV6
21.30

rekomenduoja

„PASimAtYmŲ trenerĖ“
komedija. JAV. 2012.
Režisierius M.Grifitsas.
Vaidina E.Mabijus, B.Dorsei, 
Dž.Tompson.

Drovus, savimi nepasitikintis Ha-
roldas, norėdamas susirasti mergi-
ną, pasisamdo pasimatymų trene-
rę. Vyro nuostabai, jo trenerė - tai 
mergina iš jo mokyklos, kurią Ha-
roldas kitados buvo įsimylėjęs...

„AtKerŠYti  
Bet KoKiA KAinA“
Veiksmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius L.Šartranas.
Vaidina S.Sigalas, D.Šahlavi.

Interpolo agentas Bobis Singeris 
dalyvauja operacijoje prieš Rytų 
Europos ginklų ir narkotikų pre-
keivius. Operacijos metu nužudo-
mas vienas iš agentų. Degdamas 
kerštu, Singeris prisiekia atkeršyti 
už draugo mirtį. 

„GAlutiniS tiKSlAS 4“
siaubo trileris. JAV. 2009.
Režisierius D.R.Elisas.
Vaidina B.Kampas, Š.Vansanten,
M.Viljamsonas.

Jaunas vaikinas Nikas pamato savo 
ateities viziją - šiurpų incidentą au-
tomobilių lenktynėse, kurių metu 
aukomis tampa jo draugai ir jis pats. 
Jis bando atkalbėti draugus nevykti 
į pražūtingą sporto renginį...

tV8
21.00

lnK
22.10

tV3
23.00



UŽ KADRO

Nors aktorė KameroN Dias (Cameron 
Diaz, 41) jau įžengė į penktąjį savo gy-
venimo dešimtį, tai jai netrukdo ir toliau 
vaidinti žavias viliokles romantinėse ko-
medijose. atvirkščiai, Holivudo gražuolė 
prisipažįsta, kad su amžiumi ji jaučiasi tik 
tvirtesnė, gražesnė ir laimingesnė.

- Būdama vos 16 patekote į mados ir 
pramogų pasaulį. Ar tokie gyvenimo po-
sūkiai privertė jus greičiau suaugti?

- Savarankiška buvau nuo labai jauno am-
žiaus. Tėvai man ir mano sesei nuo mažumės 
suteikė labai daug laisvės. Galbūt dėl to, kad 
buvo dar jauni - patys dar buvo vaikai. Jie 
leido mums būti suaugusiesiems, bet dėl to 
problemų nemačiau. Visada jaučiau, kad su-
gebu tai padaryti. Man tai buvo tikra dovana. 
Žinojau, kad viską galiu padaryti pati, be savęs 
ar kitų žalojimo.

- Mokykloje nebuvote pavyzdinga mo-
kinė. Gal prisimenate, koks gėdingiau-
sias dalykas jums nutiko vidurinėje?

- Mane sunku sugėdinti. Kai buvau vaikas, 
manęs niekas negalėdavo sugėdinti. Aš visa-
da spėju pasijuokti iš savęs prieš tai, kai tai 
padaro kas nors kitas. Štai kodėl galiu drąsiai 
krėsti visokias kvailystes.

- Kokia buvo jūsų mėgstamiausia mo-
kytoja mokykloje?

- Mano mėgstamiausias mokytojas buvo 
tas, kuris visada sėdėjo susikrovęs kojas ant 
stalo. Jis nieko mūsų nemokė, bet pasakojo 
labai geras istorijas apie savo vaikus. O kitas 
mokytojas buvo toks, kurio dantyse visada 
būdavo įstrigęs maistas - tai buvo baisu...

- Ką žinote dabar, ko nežinojote bū-
dama dvidešimties?

- Kaip nuostabu būti nežinomai. (Šypsosi.)

Kameron Dias pirmenybę 
teikia savo tikslo 
siekiantiems vyrams

l Kameron Dias gimė 1972 m. rugpjūčio 30 d., 
Kalifornijoje, JAV.
l Jos tikras vardas yra Kameron Mišelė Dias.
l Aktorė išgarsėjo po to, kai 1994 m. pasirodė filme 
„Kaukė“.
l Būdama 16 metų ji pradėjo modelio karjerą 
Japonijoje, Australijoje, Maroke ir Prancūzijoje. Į 
JAV grįžo sulaukusi 21-erių.
l Vaidino tokiuose filmuose kaip „Mano geriausio 
draugo vestuvės“, „Pakvaišę dėl Merės“, „Čarlio 
Angelai“, „Vanilinis dangus“, „Bloga mokytoja“, „Ko 
laukti, kai laukiesi“ ir kituose.

DOSJĖ

K.Dias: niekada nesijaučiau geriau negu dabar

EPA-Eltos nuotr.

Veidai

TELEVIZIJAUŽ KadRO

- Savo karjerą pradėjote nuo vaid-
mens komedijoje „Kaukė“. Panašu, kad 
ilgainiui nuo to kelio taip ir neišsuko- 
te - jus dažnai galima pamatyti roman-
tiškose komedijose. Kaip atsirenkate, 
kuriuose filmuose vaidinsite?

- Man svarbiausi du dalykai - režisierius 
ir scenarijus. Jei man labai patiko scenarijus, 
turi būti ir geras režisierius. Nes jis yra tas, 
kuris eina į montažinę ir dėlioja filmą. Turi 
pasitikėti tuo žmogumi.

- Neseniai kino ekranuose jūs pasiro-
dėte filmuose „Kita moteris“ ir „Seksvi-
deo“. Panašu, kad darbo jums pastaruo-
ju metu netrūko. Bet buvo etapų, kai 
kino aikštelėje būdavote retas svečias. 
Ar ryždamasi pertraukai nuo filmavimų 
nebijote būti pamiršta?

- Aš nedalyvauju jokiose varžybose. Čia 
ne lenktynės. Visų pirma - vaidinu filmuose 
dėl savęs. Tai suteikia labai geros asmeninės 

patirties ir man tai labai patinka. Kitas da-
lykas, kuris mane „veža“, yra tai, ką savo 
filmais pranešu pasauliui. Man patinka kur-
ti tokius vaidmenis, su kuriais žmonės gali 
susitapatinti arba pabėgti nuo kasdienybės. 
Jaučiuosi privilegijuota galėdama tai daryti. 
Juk įgūdis pasakoti istorijas žmonėms yra 
įgimtas. Darėmė tai per amžius, vos tik nu-
lipome nuo medžių. Smagu, kad tą dabar 
galiu daryti ir aš.

- Netrukus jums sukaks 42-eji. Pripa-
žinkime, kad Holivude moterims vyres-
nis amžius nėra geras draugas. Ar jūs 
patenkinta savo kūnu, išvaizda?

- Ar jūs manote, kad mano kūnas yra ki-
toks nei tuomet, kai man buvo 20? Taip. Bet 
aš manau, kad jis dabar yra daug geresnis. 
Man nerūpi raukšlės, aš dabar jaučiuosi daug 
stipresnė. Niekada gyvenime nesijaučiau ge-
riau negu dabar. Esu laiminga. Dėka darbų, 
kuriuos padariau, ir žmonių, kuriuos sutikau, 
dabar pažįstu save daug geriau. Esu dėkinga 
už tai, ką turiu ir ką pasiekiau. Svarbiausi da-
lykai mano gyvenime yra šeima ir draugai.

- Viename interviu minėjote, kad ne-
norite vaikų. Ar tai tiesa?

- Aš taip nesakiau. Sakiau, kad iki šiol dar 
neturėjau vaikų. Priežastis, kodėl aš jų neturiu 
yra ta, kad suvokiau, jog vaikai atima didelę 
dalį gyvenimo. Bet neturiu nieko prieš jų tu-
rėjimą. Visada sakiau ir sakysiu: esu per daug 
tam pavargusi. Aš tikiu, kad vaikai ateina į ta-
vo gyvenimą tada, kai jie ir turi ateiti. O aš 
savo gyvenime turiu labai daug vaikų. Turiu 
tris dukterėčias ir vieną sūnėną, labai gerai 
sutariu su draugų vaikais. Todėl jei vieną dieną 
nuspręsiu įsivaikinti, arba imsiu susitikinėti su 
kuo nors, kas turi vaikų, arba jei galų gale vai-
ką laimėsiu loterijoje, auginsiu jį ir mylėsiu.

- O koks vyras jums patraukliausias?
- Man patinka sąžiningi vyrai, kurie žino, 

ką veikia gyvenime ir kodėl. Tokie, kurie sie-
kia savo tikslų, o ne nustumia juos į šalį.

Su buvusiu savo širdies draugu 
Džastinu Timberleiku (Justin 

Timberlake) Kameron Dias 
(Cameron Dias) filmavosi filme 

„Bloga mokytoja“

Dėka Darbų, 
kuriuos  
paDariau, ir 
žmonių, kuriuos 
sutikau, Dabar 
pažįstu save  
Daug geriau

ar jūs manote, 
kaD mano kūnas 
yra kitoks nei 
tuomet, kai man 
buvo 20? taip. bet 
aš manau, kaD jis 
Dabar yra Daug 
geresnis

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
Prieš penkerius metus aktorė gavo savo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje

K.Dias: niekada nesijaučiau geriau negu dabar
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 FESTIVALIAI

Šiemet dėl pagrindinio prizo - „Aukso liū-
to“ statulėlės varžysis 20 filmų. Kam ji ati-
teks, spręs devynių narių komisija. Šiemet 
garbė vadovauti komisijai teko „Oskaro“ no-
minaciją turinčiam prancūzų kompozitoriui 
Aleksandrui Despla (Alexandre Desplat). Tai 
pirmas kartas per festivalio istoriją, kai va-
dovauti žiuri paskiriamas kompozitorius.

A.Despla yra parašęs muziką tokiems fil-
mams kaip „Operacija „Argo“, „Filomena“ ir 
„Karaliaus kalba“, jis seka italų režisieriaus 
Bernardo Bertolučio (Bernardo Bertolucci), 
kuris Venecijos festivalio žiuri vadovavo per-
nai, pėdomis.

Festivalį uždarys kinų režisieriaus En Hui 
(Ann Hui) filmas „Aukso amžius“.

Žvaigždės ruošiasi 71-ajam 
Venecijos kino festivaliui

l Tai seniausias kino festivalis pasaulyje. Pirmasis Venecijos kino festivalis įvyko 1932 m. Pirmasis jame parodytas 

filmas buvo Rubeno Mamoljanio (Rouben Mamoulian) „Daktaras Džekilas ir ponas Haidas“.

l Pirmieji Venecijos kino festivalio apdovanojimai įvyko 1934 m. Juose dalyvavo 19 šalių ir daugiau nei 300 

akredituotų žurnalistų.

l Venecijos kino festivalis visada yra renginys intelektualams ir alternatyvaus kino mėgėjams. Organizatoriai ir 

teisėjai labai kruopščiai renkasi konkursinės programos dalyvius, pretenduojančius į apdovanojimus. Dar nė karto nė 

vienas režisierius nesugebėjo laimėti visų trijų pagrindinių apdovanojimų.

l Venecijos kino festivalio dalyviai turi nerašytą taisyklę - kiekvienas laimėtojas arba nominantas jaučia pareigą 

pasakyti kokį nors sarkastišką juokelį apie Holivudą.

l Vienas dažniausių Venecijos kino festivalio svečių yra aktorius Džordžas Klunis (George Clooney). Jis į festivalį 

atvyksta net tuomet, kai nereklamuoja jokių savo premjerų.

FakTai

Venecijos kino 
festiValio dalyViai 
jaučia pareigą 
pasakyti kokį 
nors sarkastišką 
juokelį apie 
HoliVudą

Rugpjūčio 27 d. Veneciją užplūs viso pa-
saulio kino žvaigždės. Čia prasidės kas-
metis 71-asis Venecijos kino festivalis. 
Atidarymo filmu pasirinktas režisieriaus 
Alechandro Gonsaleso Inaritu (Alejandro 
Gonzalez Inarritu) kino filmas „Berdme-
nas“. Festivalis truks iki rugsėjo 6 d.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Praėjusiais metais į Venecijos kino festivalį 
pristatyti filmo „Gravitacija“ atvyko Holivudo 

aktorė Sandra Bulok (Sandra Bullock)

Šiųmetį Venecijos kino festivalį atidarys 
režisieriaus Alechandro Gonsaleso 
Inaritu (Alejandro Gonzalez Inarritu) 
kino filmas „Berdmenas“

Vienas dažniausių Venecijos  
kino festivalio svečių yra aktorius 

Džordžas Klunis (George Clooney)
EPA-Eltos nuotr.
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Ringailė Stulpinaitė

- Labiausiai patikusi filmo scena? 
- Tai buvo pati filmo pabaiga, finalinės sce-

nos, kai vyksta šokių konkursas. Tuo metu pa-
galiau buvo rodoma daug šokio, tikrų judesių, 
choreografijos, o ne vien tik specialūs efektai.

- Kuo šis filmas įdomus, patraukian-
tis?

- Man patinka, kad šios serijos filmuose 
pasakoma labai daug gražių dalykų ir apie šo-
kį, ir apie gyvenimą, draugystę, ir panašiai. 
Šioje dalyje „Šokis hiphopo ritmu. Viskas ar-
ba nieko“, manau, daugiausia dėmesio skiria-
ma pačiam šokiui, ne kitoms siužetinėms li-
nijoms. Ir hiphopas pradėtas rodyti ne iš ko-
mercinės pusės, o iš tos tikrosios, su atitin-
kamais judesiais, maniera. 

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

- Vertėtų pažiūrėti tiems, kurie dar svars-
to, ar pradėti šokti ar ne, ir tiems, kurie svars-
to, ar mesti šokius. Kad galėtų įsimylėti šo-
kius ir suprastų šokį kaip gyvenimo būdą. 
Manau šis filmas padėtų apsispręsti.

- Jeigu galėtumei prisidėti prie šio 
filmo režisūrinių sprendimų, ką nors 
keistum? 

- Visų šitų filmų bėda yra ta pati - vienodas 
scenarijus ir labai nuspėjamas siužetas. Jau 
prieš eidamas į filmą gali nuspėti, kad kokie 
nors du personažai būtinai susipyks, komanda 
iširs, kas nors nutiks paskutinę akimirką, ir 
finalinį šou grupė surepetuos per pusdienį ar 
naktį, kas yra absoliučiai nerealu. Jeigu galė-
čiau tokį filmą statyti pats, norėčiau labiau at-
skleisti tai, kaip šokių kūrimas ir konkursai 
vyksta realybėje, kiek laiko tam ruošiamasi, 

kiek darbo ir pastangų įdedama. Neužgožčiau 
to efektais. Ir šokis, o ne asmeniniai santykiai, 
būtų pirmame plane. Jeigu aš būčiau režisie-
rius, viską pritraukčiau arčiau realybės.

- Ar mėgstate žiūrėti filmus apie šo-
kius?

- Aš fantastiką mėgstu, todėl man labai sma-
gu žiūrėti tokius filmus. (Juokiasi.) Turiu galvo-
je, kad filmuose apie šokius paties šokio kūri-
mas ir atlikimas dažnai supaprastinamas, jis 
kuriamas daugiau pasitelkiant efektus, o ne šo-
kėjų pastangomis ir darbu. Tačiau žiūrėti filmus 
apie šokius apskritai - man didelis malonumas. 

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas su žvaigžde

„Šokis hiphopo ritmu. viskas arba nieko“  pliusai minusai

Labai puikiai praleistas laikas žiūrint gerą filmą

Daug dėmesio skiriama šokiams ir mažiau efektams

Gal kai kurios scenos yra pritemptos

Tragiškai nuspėjamas scenarijus

Į kiną su „Laisvalaikiu“ ėjo šokėjas  
Dainius Žebrauskas su drauge Ieva

Stasio Žumbio nuotr.

Šokėjas Dainius Žebrauskas-skruz-
Dėliukas (43) pats kuria hiphopo stiliaus 
šokius ir tai jam yra ne tik šokis ir atskiri 
judesiai. Dainiui tai yra gyvenimo būdas ir 
didelių pastangų reikalaujantis darbas. Tad 
natūralu, kad geriausias kritikas filmui „Šo-
kis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“ tas, 
kuris pats gyvena  hiphopo ritmu.

„Šokis hiphopo ritmu.  
viskas arba nieko“ 

n Žanras: Drama, romantinis, muzikinis 

n Režisierius: Trish Sie 

n Vaidina: Alyson Stoner, Briana Evigan, Ryan 

Guzman, Izabella Miko, Adam G.Sevani ir kt.

filmas

„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“ - 
tai gyvenimo būdas
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„Hundred Foot Journey“

Nuošalus Prancūzijos miestelis. Gyve-
nimas jame teka ramia ir jokių išsišokimų 
nedrumsčiama vaga. Vienintelė miestelio 
įžymybė - vieną „Michelin“ žvaigždutę tu-
rintis prabangus restoranas, kuriame ne-
vengia apsilankyti ir aukščiausi šalies va-
dovai, ir pramogų pasaulio žvaigždės. Mies-
telio gyventojai be galo didžiuojasi šia mai-
tinimo įstaiga ir yra pasirengę ant rankų 
nešioti restorano vadovę bei savininkę ma-

dam Malori (aktorė Helen Miren). Po vyro 
mirties naujos simpatijos taip ir nesusira-
dusi moteris restoranui skiria visą savo 
energiją - kartais netgi pernelyg entuzias-
tingai ir erzinančiai (darbuotojų atžvilgiu).

Vieną dieną ramus miestelio (ir madam 
Malori) gyvenimo ritmas sutrikdomas, kai į 
restorano kaimynystę - tiesiog priešais gatvę - 
atsikrausto šeima iš Indijos. Negana to, įsi-
gytame apleistame pastate atvykėliai sugal-
voja atidaryti ne ką kita, o... restoraną! Tokio 
akibrokšto madam Malori tikrai nepakęs... 

Ambicinga ir užsispyrusi moteris nusprendžia 
pamokyti įžūlius išsišokėlius. Prasideda links-
mas dviejų konkuruojančių įstaigų pasikan-
džiojimas, kuris galų gale parodys, kad prie-
šininkai yra ne tokie jau ir skirtingi...

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 22-28 d. 11.30, 13.45, 61, 
19.15, 21.25 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 22-28 d. 10.15, 12.20, 14.45, 17 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 22-28 d. 
10.30, 13.15, 16.40, 18.30, 21.15 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija,  
JAV, N-7) - 22-28 d. 16, 19 val.
„Nuodėmių miestas“� (kriminalinis trileris, JAV,  
3D, N-18) - 28 d. 18.50 val. (DELFI kino premjera).
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 22-28 d. 11.15, 
13.30, 15.45, 18, 20.10 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 22-28 d. 10.50, 13.20, 16.20, 
18.50, 21 val. (28 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, JAV, 
Lietuva, Rusija, N-13) - 22-28 d. 14, 16.10, 18.15, 20.20 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
22-28 d. 12.50, 17.50, 21.35 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, N-13) - 22-28 val. 15.30, 
20.45 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 22-28 d. 11.45 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
22-28 d. 10.40 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 22-28 d. 14.15 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
22-28 d. 19.40 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
22-28 d. 21.50 val.
„Ledo šalis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 22-28 d. 12 val. (Vasaros seansas vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 22-28 d. 12.15, 13.50, 16, 
18.30, 19.45, 21.50 val. (18.30 val. seansas vyks 28 d.;  
28 d. 19.45 val. seansas nevyks).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 22-28 d. 11.20, 14.40, 16.50, 19 val.
„Planes“� (animacinis f., anglų kalba be lietuviškų titrų, 
JAV, V) - 22-28 val. 21.15 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 22-28 d. 
11.15, 14, 17, 18.30, 21.30 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV,  
N-7) - 22-28 d. 13.30, 16.15, 19, 21.45 val.
„Nuodėmių miestas“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D,  
N-18) - 28 d. 19.45 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 22-28 d. 11.45, 
14.30, 16.40, 19.15, 21.45 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, JAV, 
Lietuva, Rusija, N-13) - 22-28 d. 14.15, 16.30, 18.35, 20.45 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 22-28 d. 11.10, 15.50, 18.20 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 22-28 d. 13.40, 
18, 21 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
22-28 val. 14.45, 20.30 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 22-28 d. 11, 14 val. (22 d. 11 val. 
seansas nevyks).
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
22-28 d. 16.30, 21.20, 21.50 val. (28 d. 21.20 val. seansas 
nevyks; 21.50 val. seansas vyks 28 d.).
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
22-27 d. 19.10 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
22-28 d. 11.45 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 22-28 d. 12 val.

„Lego filmas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 22-28 d. 12.15 val. (Vasaros seansas vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Sužeistas vyras“� (drama, Prancūzija) - 24 d. 18.50 val.
„Meilės dainos“� (muzikinė drama, Prancūzija) - 27 d. 
17.10 val.
„Dvi motinos“� (drama, Vokietija) - 22 d. 17.30 val.
„Viskas apie mano mamą“� (drama, Ispanija, 
Prancūzija) - 22 d. 20 val.
„Peaches pasidaro pati“� (muzikinė dokumentika, 
Vokietija) - 22 d. 21.50 val. 27 d. 19 val.
„We Can Be Gay Today“� (dokumentinis f., Prancūzija) - 
23 d. 16.30 val.
„Laisvas kritimas“� (drama, Vokietija) - 23 d. 19 val.
„Susitikimai po vidurnakčio“� (erotinė drama, 
Prancūzija) - 23 d. 21 val. 26 d. 21.20 val.
„Jo brolis“� (drama, Prancūzija) - 24 d. 15 val. 27 d. 21.20 val.
„Persekiojimas“� (drama, Prancūzija) - 24 d. 16.50 val.
„Taksistas“� (drama, JAV) - 24 d. 21 val.
„Bye Bye Blondie“� (komiška drama, Prancūzija) - 25 d. 
17.15 val. 28 d. 18.50 val.
„Bankininkė“� (drama, Vokietija) - 25 d. 21.20 val.
„Tai ne filmas apie kaubojus / Dvi motinos“� 
(drama, Prancūzija, Vokietija) - 26 d. 17.15 val.
„Berniokė“� (drama, Prancūzija) - 26 d. 19 val. 28 d. 
17.10 val.
„Skalvijos“� kino akademijos vasaros darbų 
peržiūra“� (įvairūs, Lietuva) - 28 d. 15.30 val.
„Kitoks nei kiti“� (nebylus filmas, Vokietija) - 28 d. 
20.45 val.

MULTIKINO OZAS
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, 3D, V) - 22-28 d. 11.30, 13.45, 16, 18.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f.,  
JAV, V) - 22-26, 28 d. 10.30, 12.30, 14.45, 17 val. 27 d. 
10.30, 13, 14.45, 17 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 22-28 d. 
17.15, 19.30, 21.45 val.

Kino teatruose nuo rugpjūčio 22 d.

n Drama, komedija, JAV, 2014

n Režisierius: Lasse Hallstrom

n Prodiuseris: Steven Spielberg, Oprah 

Winfrey, Juliet Blake

n Scenarijus: Steven Knight

n Vaidina: Helen Mirren, Charlotte Le Bon, 

Rohan Chand, Manish Dayal, Om Puri, Amit 

Shah ir kiti.

„Šimto žingsnių kelionė“

Premjera

Filmo „Šimto žingsnių 
kelionė“ žvaigždė - Helen 

Miren (Helen Mirren)
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV,  
N-7) - 22-23, 25-27 d. 13.15, 16, 19, 21.40 val. 24 d. 12.30, 
15.45, 19, 21.40 val. 28 d. 12.30, 15.45, 19, 12.30 val.
„Nuodėmių miestas“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D,  
N-18) - 28 d. 19 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 22-23, 25-28 d. 12.45, 
15, 17.30, 19.45, 22 val. 24 d. 13, 15, 17.30, 19.45, 22 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 22-27 d. 15.15, 17.15,  
19.15 val. 28 d. 15.15, 17.15, 21.30 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 22-23, 25-27 d. 15, 18.45,  
21.15 val. 24 d. 15, 18.30, 21 val. 28 d. 15, 18.45 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 22-27 d. 16.45, 
19, 21.30 val. 28 d. 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
22-28 d. 14.15, 20.45 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, 3D, V) - 
22-28 d. 11, 13 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
22-23, 25-27 d. 10.15 val. 24 d. 10.05 val. 28 d. 10 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 22-28 d. 21.15 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, 3D, V) - 22, 25-28 d. 11.15 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 22, 24-26, 28 d. 10 val. 23 d. 10.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 22-23, 25-28 d. 12 val. 24 d. 
11, 13.15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 22-23, 25-27 d. 10.45, 13 val.  
24 d. 10, 12 val. 28 d. 10.45 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 23 d. 11 val. (Multikinuko seansai mažiukams).

„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f.,  
JAV, V) - 27 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su 
mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 22, 28 d. 16.30 val. 23 d. 18.45 val. 
26 d. 18.30 val. 27 d. 19.45 val.
„Laisvės tango“� (drama, Prancūzija, Belgija, 
Liuksemburgas) - 22 d. 18 val. 26 d. 19.45 val.
„Kaip mes žaidėme revoliuciją“� (dokumentinis f., 
Lietuva) - 22 d. 19.45 val. 23 d. 15.30 val. 27 d. 16.30 val.
„Maskva, Belgija“� (drama, Belgija) - 23 d. 16.45 val.
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
26 d. 16.30 val. 27, 28 d. 17.45 val.
„Mona“� (drama, Latvija, Islandija) - 28 d. 19.45 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., JAV, 3D, V) - 22-28 d. 11.30, 13.45, 16, 17.45, 
18.45 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 22-28 d. 10.25, 12.30, 14.35, 16.40 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 22-28 d. 
10.50, 13.30, 16.15, 21, 23.45 val. (23.45 val. seansas 
vyks 22, 23 d.).
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV,  
N-7) - 22-28 d. 19, 21.45 val.
„Nuodėmių miestas“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D,  
N-18) - 28 d. 19.40 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 22-28 d. 12.50, 
15.10, 17.15, 19.45, 20.50, 23 val. (28 d. 19.45 val.  
seansas nevyks; 23 val. seansas vyks 22, 23 d.).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 22-28 d. 13, 15, 17, 19.10 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 22-28 d. 15.30, 
21.50 val.

„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 22-28 d. 10.30, 14.20 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 22-28 d. 16.50, 19.15 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, N-13) - 22-28 d. 10.20 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
22-28 d. 21.40 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 22-28 d. 10.50 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
22-28 d. 12.15 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
22-28 d. 19.20 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 22-28 d.  
21.30, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 22, 23 d.).
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
22-28 d. 21.15 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (Nuotykių komedija, JAV, 
N-16) - 22, 23 d. 23.40 val.
„Pabėgimas iš planetos Žemė“� (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, Rusija, V) - 22-28 d. 10.45 val. (Vasaros 
seansas vaikams).

CINAMON
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, 3D, V) - 22-28 d. 11.30, 13.30, 15.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f.,  
JAV, V) - 22-28 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 
20.45 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV, 
N-7) - 22-28 d. 18 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV) - 22-28 d. 16.30, 
19.05, 20.30, 21.40 val. (23, 25, 27 d. 20.30 val. seansas 
nevyks).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, JAV, 
Lietuva, Rusija, N-13) - 22-28 d. 12.30, 16.15, 18.30 val.

Vos prieš metus didžiuosiuose ekranuose 
stebėjome paprasto lėktuvėlio Dasčio nuoty-
kius. Filmuko „Sparnai“ herojus svajojo tap-
ti lenktyniniu lėktuvu, skrendančiu aplink 
pasaulį. Atkaklus lėktuvėlis savo pasiekė: jis 
ne tik dalyvavo lenktynėse, bet jas ir laimėjo. 
Praėjo metai. Dastis sužino labai nemalonią 
naujieną: pasirodo, jo variklio patirta žala jau 
niekuomet neleis Dasčiui lenktyniauti. Nusi-
vylęs lėktuvėlis turi susirasti kitą svajonę. 
Lyg tyčia jo gyvenime atsiranda bebaimių 
miško gaisrų gesintojų būrys. Pagrindinis bū-
rio darbas - saugoti nuo gaisrų Pistono viršu-
kalnės Nacionalinį parką.

Nespėjęs kaip reikia apšilti sparnų, Das-
tis netrukus metamas į patį įvykių sūkurį. 
Nacionaliniame parke įsiplieskia didžiulis 
gaisras. Sparnas į sparną kovodamas su 
naujaisiais savo draugais, Dastis supranta, 
kad šalia greičio, ištvermės ir meistriško 
skraidymo gyvenime yra ir kitų svarbių da-
lykų: draugystė, pasiaukojimas ir drąsa.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

KINAS

Kino teatruose nuo rugjūčio 22 d.

n Animacinė nuotykių komedija, JAV, 2014

Dėmesio! Filmas bus rodomas ir 3D formatu. 

Rinkdamiesi seansą būkite atidūs!„Sparnai: ugnies tramdytojai“
„Planes: Fire & Rescue“

„Forum Cinemas“ nuotr.



74 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 2

Kinas/ teatras
Premjera

„The Expendables 3“

2014 metų vasarą kino teatrus trečią kar-
tą sprogdins nesunaikinami vyrai. „Nesunai-
kinami 3“ bus tęsinys, pranoksiantis savo 
pirmtakus. Filmo kūrėjai žada 24 kartus per 
sekundę sprogstančią bombą. Iš pirmųjų dvie-
jų filmų „Nesunaikinami 3“ pasiliko geriau-
sius aktorius, žanrą ir garso takelio motyvą. 
Visa kita - stipriau, greičiau ir galingiau.

Prie daugiausiai veiksmo žvaigždžių su-
būrusio filmo prisijungė ekranuose senokai 
matytas narsios širdies savininkas Melas Gib-
sonas (Mel Gibson), antžmogiškasis Veslis 
Snaipsas (Wesley Snipes), neprilygstamasis 
Zoro - Antonijus Banderasas (Antonio Ban-
deras) ir Indiana Džounsas - Harisonas Fordas 
(Harrison Ford). Šį kartą nesunaikinama ko-
manda susidurs su Konradu Stounbenksu, 
kurį įkūnijo M.Gibsonas, - prieš daug metų 
kartu su Barniu (akt. S.Stalone) jų grupę įkū-
rusiu veikėju. Kadaise buvęs doras vyrukas, 
vėliau išvertė kailį ir tapo beatodairiškai pel-
no siekiančiu ginklų prekiautoju. Barnis buvo 
priverstas jį nužudyti ir galvojo, kad tai pada-
rė. Bet atšokęs savo paties laidotuves Stoun-
benksas vėl pasirodo. Jis grįžta tam, kad su-
naikintų nesunaikinamus. Tačiau Barnis turi 
kitų planų. Kovai su senais priešais jis nu-
sprendžia pasitelkti šviežią kraują ir įtraukia 

į „Nesunaikinamų“ komandą jaunus, greitus 
ir naujų kovos technikų išmokytus profesio-
nalus. Ši „Nesunaikinamų“ misija tampa 
spektakliu, kuriame senoji gvardija mokosi 
naujovių iš jaunimo, o grumtis jai padeda 
aukštosios technologijos. Režisierius priver-
tė veiksmo juostų ekspertus, S.Stalonę ir 
A.Švarcenegerį rodyti geriausia, ką moka. Šį 
kartą jie išdarinės tokius dalykus, kurių šie 
guvūs senukai jaunystėje nė nesapnavo. Treš-
kės ne tik Rembo ir Terminatoriaus kaulai. 
„Mechanikas“ Džeisonas Stathemas (Jason 
Statham) su universaliu kariu Dolfu Landgre-
nu (Dolph Lundgren) į kompaniją pasikvietė 
stiprią, vikrią ir seksualią kovos menų eks-
pertę Rondą Roisę (Ronda Rousey). Įtampos 
„Nesunaikinamuose 3“ tiek, kad pats Čakas 
Norisas (Chuck Noris) neatlaikė (neįtikėtina, 
bet faktas)  - jis nusprendė filmą saugiai žiū-
rėti kino salėje, o ne vaidinti jame.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

„Nesunaikinami 3“
Kino teatruose nuo rugpjūčio 22 d.

n Veiksmo filmas, JAV, 2014

n Režisierius: Patrick Hughes

n Scenarijus: Sylvester Stallone, Creighton 

Rothenberger, Katrin Benedikt.

n Vaidina: Sylvester Stallone, Arnold 

Schwarzenegger, Antonio Banderas, Jason 

Statham, Wesley Snipes, Mel Gibson, Harrison 

Ford, Dolph Lundg, Jet Li ir kiti.

Teatras
VILNIUS

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“�  
Mažoji salė

23 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“.  
Rež. N.Indriūnaitė.
24 d. 12 val. - „Pasaka apie vėžliuką“ (Žano Gryvos kny-
gelės motyvais). Rež. A.Mikutis.

RAGANIUKĖS TEATRAS
23 d. 12 val. - Premjera! „Zuikio vestuvės“.  
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
22, 23 d. 19.30 val. - „Misteris X (Cirko princesė)“.  
2 v. operetė. Rež. R.Bunikytė. Dir. S.Domarkas.
26 d. 18.30 val. - L.Gershe „Laisvi drugeliai“.  
Rež. D.Kazlauskas (Juozo Miltinio dramos teatras).

ŽVEJŲ RŪMAI
24 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! R.Thomas „Vyras 
spąstuose“. Rež. D.Kazlauskas (Juozo Miltinio dramos teatras).

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS „RAMYBĖ“� 
23 d. 20 val. - A.Kaniava „Tūla ir kiti“.

SENOJI GIMNAZIJA
23 d. 19 val. - L.M.Montgomery „Anė iš Žaliastogių“.  
Rež. A.Gluskinas (Juozo Miltinio dramos teatras).

„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
23, 25, 27 d. 20.30 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 22-28 d. 20.20, 
22.15 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 22-28 d. 17.30, 19.45, 22 val. 
(23, 25, 27 d. 22 val. seansas nevyks).
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, N-13) - 23, 25, 27 d. 13 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 23, 25, 
27 d. 22 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 23, 25, 27 d. 
15.15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
22-28 d. 11, 14.30 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
22, 24, 26, 28 d. 15.15 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 23-28 d. 10.30, 14.15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 22-28 d. 12.15, 13 val. 
(23, 25, 27 d. 13 val. seansas nevyks).

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., JAV, 3D, V) - 22-28 d. 11.30, 13.45, 16,  
19.15, 21 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 22-28 d. 10.30, 12.35, 14.50, 17 val.

„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 22-28 d. 
31.30, 16.15, 18.30, 21.30, 23.45 val. (23.45 val. seansas 
vyks 22-23 d.).
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV,  
N-7) - 22-28 d. 17.45, 20.45, 23.30 val. (23.30 val. sean-
sas vyks 22-23 d.).
„Nuodėmių miestas“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D,  
N-18) - 28 d. 18.20 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 22-28 d. 13.20, 15.30, 
19, 21.40, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 22-23 d.).
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 22-28 d. 10.40, 15.45, 18.20, 
23.15 val. (28 d. 18.20 val. seansas nevyks; 23.15 val. 
seansas vyks 22-23 d.).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 22-28 d. 14.40, 19.30 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
22-28 d. 16.45, 21.15 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, V) -  
22-28 d. 10, 10.15 val. (10 val. seansas vyks 28 d.;  
28 d. 10.15 val. seansas nevyks).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 28 d. 12.15 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 22-28 d.  
13.10 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, N-13) - 22-28 d. 21.50 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
22-28 d. 11.15 val.
„Vėžliuko Semio nuotykiai 2“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, Belgija, V) - 22-28 d. 11 val. 
(Vasaros seansas vaikams).
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

Legendinė Holivudo 
žvaigždžių rinktinė vėl kartu

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

Koncertai
VILNIUS

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
23 d. 21 val. - „Rusiška brangenybių dėžutė“. 
Fortepijono rečitalis. Gintaras Januševičius (fortepijonas).
24 d. 18 val. - Merope efektas. Naujųjų laikų ritua-
linė muzika. J.Ch.Bonnafous (bansuris, Prancūzija), 
I.Jurgelevičiūtė (vokalas, kanklės, Lietuva), B.Cools (gitara, 
Belgija), M.Windoplh (kontrabosas, Vokietija/Brazilija), 
M.Hiroshi (perkusija, Ispanija).
26 d. 19 val. - Ašaros muzikoje. Neįprasto dueto iššūkis. 
Duetas Van Vliet: J.Anderson (altas, Didžioji Britanija), 
R.Luc (akordeonas, Lenkija).
27 d. 19 val. - Stravinskio sapnas. Muzikinė misterija, 
skirta 101-osioms baleto „Šventasis pavasaris“ premjeros 
metinėms. Akordeonistų kvartetas, styginių kvartetas.

ŠV.KAZIMIERO  
BAŽNYČIA

26 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. Mario 
Cifferi (vargonai, Italija). Įėjimas nemokamas.

VU BOTANIKOS SODAS
24 d. 19 val. - Rolandas Kazlas ir draugai. „Dainapjūtė“.

MOKYTOJŲ NAMAI
27 d. 19 val. Kiemelyje - KULI Family koncertas „Būn 
tep“. A.Kulikauskas, A.Giniotis.

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
24 d. 18 val. - XIX Pažaislio muzikos festivalis.

PAŽAISLIO VIENUOLYNAS
24 d. 18 val. - Kauno geto likvidavimo 70-osioms meti-
nėms atminti. Giuseppe Verdi REQUIEM. Kauno miesto sim-
foninis orkestras. Vyr. dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija), vad. 
A.Treikauskas. Kauno valstybinis choras (meno vad. ir dir. 
P.Bingelis). Solistai: S.Janušaitė (sopranas), J.Vaškevičiūtė 
(mecosopranas), E.Montvidas (tenoras), T.Girininkas (bosas).

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
26 d. 22 val. Koncertų salės parko estradoje - Vasaros 
koncertų ciklas. „Jūreiviška sakmė“. Klaipėdos kamerinis 
orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Solistai: E.Sašenko, 
R.Karpis, M.Rojus Ritmo grupė: S.Šiaučiulis (klavišiniai), 
E.Federavičius (perkusija).

ŽVEJŲ RŪMAI
23 d. 16 val. - Klaipėdos m. folkloro klubo „Šeimyna“ 
kūrybinės veiklos 20-mečio jubiliejinis koncertas.

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS  
„RAMYBĖ“� 2

2 d. 20 val. - Aurelijus Globys ir Zbignev Levicki gitaros 
ir smuiko dvikovoje.

POILSIO CENTRAS „PUŠYNAS“� 
23 d. 20 val. - Gražiausios dainos, romansai ir šokiai 
fortepijonui. Duetas „Dolce Amor“: Loreta Haidari (fortepi-
jonas) ir Anvar Haidari (tenoras).

BIRŠTONAS

KURHAUZAS
22 d. 19 val. - Džiazo ir bliuzo muzikos vakaras. 
A.Anusauskas (fortepijonas), M.Martinkėnaitė (vokalas), 
V.Pilibavičius (trombonas).

KITI MIESTAI

22 d. 20 val. Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno 
ansamblio kieme - XI tarptautinis Tytuvėnų vasaros 
festivalis. Lietuvos kamerinis orkestras. Valstybinis 
kamerinis choras „Polifonija“. Solistai: V.Miškūnaitė 
(sopranas), N.Petročenko (mecosopranas), T.Pavilionis 
(tenoras), T.Girininkas (bosas), I.Kramarev (trimitas). Dir. 
R.Šervenikas.
24 d. 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje - „Čiurlionio 
kelias“; 19 val. Druskininkų bažnyčioje - Programa 
„Čiurlioniškąją stygą palietus“. Sakralinės muzikos valan-
dos. J.Vizbaraitė (sopranas), V.Gurstis (fleita, Lietuva, 
Vokietija), V.Survilaitė (vargonai).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Evelina Sašenko
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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 p j ū č i o  2 2 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



80 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 2

Penktadienis - gana rami diena, tinkama baigti darbus, pasirūpinti namais, nebloga šeimos poilsiui, iškyloms prie van-
dens, jaukiems susitikimams su artimais žmonėmis.
Šeštadienis - šventiška diena, nebloga svečiuotis, eiti į pasimatymą, kurti, tačiau nepradėti naujų darbų. Leiskite sau 
džiaugtis gyvenimu, tik nesisvaiginkite ir nesipuikuokite.
Sekmadienis - prasta diena, netinkama jokiems svarbiems reikalams, linksmybėms, venkite puikybės, pasipūtimo, nesi-
velkite į svetimas istorijas, valykitės, atsisakykite žalingų įpročių.
Pirmadienis - iki popietės truks prastas metas: valykitės, švarūs pasitikite jaunatį, kuri prasidės kiek po 17 val. Tai puikus metas 
planuoti, kurti planus ateičiai, ypač darbo bei sveikatos srityje. Kils puikių idėjų, tai, ką mąstysite, turės didelę realizacijos jėgą.
Antradienis - gana darbinga diena, palanki pradėti ir naują sveikatingumo ciklą, laikytis dietos, sportuoti, nes įpročiai 
greičiau įsitvirtins, duos ilgalaikių teigiamų rezultatų. Diena nelabai tinkama pirkiniams, meilei.
Trečiadienis - veržli, praktiška diena, nebloga sportui, įvairiems darbams, įvesti tvarką darbo vietoje, tačiau netinkama 
meilei, pirkiniams. Neprovokuokite konfliktų su priešinga lytimi ir diena praeis neblogai, nemažai nuveiksite.
Ketvirtadienis - nebloga diena tyrinėti, bendrauti, eiti į kultūros renginius. Susilaikykite nuo egoizmo, pasipūtimo, 
būkite saikingi, taktiški, jei nenorite sugadinti santykių.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Nuo rugsėjo mėnesio - Astrologijos kursai  

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. 
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt, 

 tel. (8-612) 96-007

Rugpjūčio 22-28 diena

Geriausios dienos: 22, 23.

SVEIKINA

Atlikėjas, kompozitorius  
Andrius Mamontovas
1967 08 23

Sporto žinių vedėja  
Vlada Musvydaitė
1983 08 23

Karjerą baigęs Lietuvos 
krepšininkas Mindaugas Žukauskas
1975 08 24

Atlikėja Violeta  
Riaubiškytė-Tarasovienė
1974 08 25

Šeštadienį skirkite 
poilsiui. Per jaunatį labai svarbu 
apmąstyti darbo, verslo reikalus - 
kils puikių kūrybinių idėjų ar net 
meilės kibirkštis. Tačiau visa tai 
realizuoti geriausia antroje savai-
tės pusėje.

aVinui

Penktadienis puikus kelio-
nėms, susitikimams su giminėmis, 
draugais. Jaunatis atveria jums 
geresnį, kūrybingą periodą. Tai 
palankus metas pažintims, meilei, 
partnerystei, tik savaitės viduryje 
pasisaugokite vaidų šeimoje.

JAUČIUI

Šeštadienį skirkite išky-
loms, susitikimams su draugais. 
Jaunatis palanki atrasti būdų, 
kaip pasirūpinti šeima, namais, 
taip pat sutvarkyti darbo reikalus 
gaunant ilgalaikę naudą.

dVYniaMs

Penktadienis palankus 
saviraiškai, jaukiai bendrauti su 
šeima. Jaunatis pradės gausių kon-
taktų, pažinčių, aktyvaus bendravi-
mo bei mokymosi laikotarpį. Bus 
daug kelionių, judėjimo, dalijimosi 
informacija - naudokitės tuo.

VĖŽIUI

Šeštadienis neblogas 
poilsiui, meilei, kūrybai. Jaunatis 
jums atvers uždarbio bei nekilnoja-
mojo turto tvarkymo, prisistatymo 
galimybių - įsiklausykite. Venkite 
puikybės, narciziškumo, konfliktų 
šeimoje, ypač savaitės viduryje.

LIŪTUI

Penktadienis puikus kolek-
tyvinei veiklai, susitikti su draugais. 
Jaunatis jums labai svarbi - sutikite 
ją prasmingai, pamąstykite apie tai, 
kas išties svarbu, kurkite ateities 
planus, galite užmegzti svarbius 
ilgalaikius kontaktus.

MerGeLei

AstrologiNė progNozė

BLoGiausia diena: 24.

Šeštadienis palankus 
svečiuotis, susitikti su draugais, o 
jaunatis - imtis dvasinių praktikų. 
Galite gauti neblogų uždarbio 
pasiūlymų. Vis dėlto finansinių 
reikalų (taip pat meilės) sprendimus 
geriausia nukelti į savaitės pabaigą.

SVARSTYKLĖMS

Penktadienis neblogas 
kelionėms, pristatymams. Jaunatis 
jums bus asmeninės jėgos, stipry-
bės metas. Jei neignoruosite drau-
gų, kolektyvo - sulauksite puikių 
idėjų, galimybių. Savaitės viduryje 
valdykite agresyvumą.

SKORPIONUI

Šeštadienis neblogas 
iškyloms, kultūros renginiams. Per 
jaunatį apmąstykite darbo reikalus - 
gausite paramą, atsivers karjeros 
galimybių, tačiau joms įgyvendinti 
palaukite antros savaitės pusės. Jei 
vengsite arogancijos, pavyks.

ŠauLiui

Su jaunatimi prasidės 
geresnis laikotarpis, palankus 
pristatymams, kelionėms, susiti-
kimams su svarbiais asmenimis. 
Įsiklausykite į kolektyvo, draugų 
pasiūlymus, tačiau verslo operaci-
jas atidėkite kelioms dienoms.

OŽIARAGIUI

Šią jaunatį skirkite laiko 
dvasinėms praktikoms, savo 
esminiams tikslams suvokti ir 
rasite jų realizavimo būdus. Tai 
vidinio susitelkimo, jėgos kaupi-
mo metas. Kita vertus, aplinkiniai 
irgi gali pažerti puikių idėjų.

Vandeniui

Penktadienis palankus 
kūrybai, meilės pasimatymui. 
Jaunatis - puikus metas apmąstyti 
būsimas keliones, studijas, ilga-
laikės partnerystės sutartis, atrasti 
naujo uždarbio galimybių. Tai įgy-
vendinti geriausia kitą šeštadienį.

ŽUVIMS

PAMATYK. Budistinių relikvijų paroda Klaipėdoje rugpjūčio 29-31 d., plačiau www.dharma.lt.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Polipas. Didvyris. Rama. 
Uranas. „Dadu“. Moralas. Sin. Kavos. 
Ramunė. Adis. Ramina. Dama. Anot. 
Tamara. Visata. AN. Kabinasi. Sora. 
Kalanas. Metropolitas. Sd. Virtinė. 
Oranas. Ka. Sauja. Amatas. Sai. Uma. 
Amanas. Daug. Yda. Minedas. Brando. 
Rasputinas. Zebrais.
Horizontaliai: Pirmadienis. Yr. Omas. 
Rauda. Kvorumas. Tumas. Anatomija. 
Trelė. Arena. MU. Atė. It. Susana. Ani. Don. 
Amen. Rasit. Pomada. Banis. Koranas. 
Man. Kalatas. Pas. Talinas. Rabatas. Be. 
Kaminas. Rb. Damanas. Dar. Praviras. 
Sana. Donas. Skaudi. Sausa. Išdaigos.
Pažymėtuose langeliuose: 
ViKruolis.

sENTENCiJa

„Pinigai, kuriuos 
turi, - laisvės 
įrankis, o tie, 
kurių vaikaisi, - 
vergijos įrankis“.

Žanas Žakas Ruso

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti kremą deginimuisi 
soliarume „Australian Gold 
Hardcore Black“

Atsakymą į kryžiažodį iki rugpjūčio 
26 d. siųskite SMS žinute numeriu 
1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina - 1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja VidA JurKuTĖ iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas kremas 
deginimuisi soliariume „Australian 
Gold Hardcore Black“.
Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.

SU
DO

KU
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l

„Microsoft“ savininkas Bilas Geitsas po 
mirties atsiduria prie dangaus vartų.

- Sveikas, Bilai, - sako šiam šv. Petras. 
- Per savo gyvenimą padarei tiek gerų, tiek 
blogų dalykų, todėl leisiu tau pasirinkti, kur 
nori keliauti.

Šv. Petras pirmiausiai parodo paveiks-
lėlį iš pragaro, kur smėlėtame paplūdimyje 
bėgioja nuogos moterys. Vėliau parodo pa-
veikslėlį iš dangaus, kur angelai groja arfo-
mis ir gieda giesmes. Bilas ilgai negalvojęs 
pasirenka pragarą. Po savaitės šv. Petras 
nusprendžia pažiūrėti, kaip Bilui sekasi pra-
gare. Guli vargšelis ant stalo, o jį apstoję 
šakėmis bado velniukai.

- O kaip tas paveikslėlis su pragaro vaiz-
du?! Jis neatitinka tikrovės! - šaukia Bilas 
šv. Petrui.

- Na, tai tebuvo ekrano užsklanda, - at-
sako šventasis.

l

Tėvas pamokslauja sūnui:
- Sūnau, ar žinai, kad būdamas tavo me-

tų Vinstonas Čerčilis kiekvieną rytą kelda-
vosi penktą valandą ir darydavo mankštą?

- Tėti, ar žinojai, kad sulaukęs tavo me-
tų Vinstonas Čerčilis jau buvo Britanijos 
ministras pirmininkas? - atkirto sūnus.

l

Klausimas: jei žmona šaukia prie prie-
kinių namo durų, o šuo loja prie galinių, 

kurį pirmą įsileisti į namus? Atsakymas: 
šunį, nes vos įėjęs pro duris jis iškart nu-
tyla.

l

Pinigų padirbinėtojas per klaidą priga-
mino pluoštą 8 dolerių kupiūrų. Kadangi jų 
išmesti nenorėjo, nusprendė nueiti į banką 
ir pabandyti laimę. Priėjęs prie langelio tar-
nautojo paprašė iškeisti pinigus ir padavė 
vieną 8 dolerių banknotą. Banko darbuoto-
jas pasižiūrėjo, nusišypsojo ir grąžino du 
banknotus po 4 dolerius.

l

Eina Štirlicas mišku ir pamato žmones 
su lazdomis. „Slidininkai“, - pagalvojo Štir-
licas. „Štirlicas“, - pagalvojo žvejai.

aNEkDOTai

Beprotiškas pasaulis

 AITVARAI. Įvairiausių spalvų, dydžių ir for-

mų aitvarų galima buvo išvysti 23-iajame 

Aitvarų festivalyje Lemverderyje (Vokietija). 

AGUONOS. 888 246 
keramikinės aguo-
nos. Tokia gražia ins-
taliacija prie istorinės 
Londono Tauerio 
tvirtovės mėgavosi 
londoniečiai ir miesto 
svečiai. Kelias savai-
tes Didžiosios Brita-
nijos sostinėje vyko 
renginiai, skirti pa-
minėti 100-ąsias Pir-
mojo pasaulinio karo 
pradžios metines bei 
karo metu žuvusiems 
Jungtinės Karalystės 
ir jos kolonijų kariams 
atminti. Savąją gėlę 
įsmeigė ir Kembridžio 
hercogienė Ketrina 
(Catherine).




