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šIaMe	nuMeryje

TV3 publicistikos laidos „Prieš srovę“ vedėja Audrė Kudabienė griauna stereotipą, kad lietu-
vaičiai yra uždari, užsisklendę ir nemėgsta plaukti prieš srovę. 68 p.

■

Legendinio krepšininko Šarūno Marčiu-
lionio ir kitų krepšinio specialistų paste-
bėjimai bei prognozės artėjant pasaulio 
krepšinio čempionatui Ispanijoje. 12 p.

■

Restoranas „Narutis“ pradeda degustaci-
nių vakarienių sezoną ir kviečia gurma-
nus išbandyti naujų skonių. �5 p.

■
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„LaisvaLaikio“ interviu

Vienos šmaikščiausių LNK televizijos laidų 
„KK2 penktadienis“ vedėjas ŽygimaNtas  
staKėNas su šeima šiuo metu dar džiau-
giasi paskutinėmis vasaros ir atostogų 
dienomis. Šeima leidžia laiką gamtoje, 
kartu pramogauja, tačiau Žygimantas 
laukia naujojo LNK sezono ir jau spėjo  
pasiilgti draugais tapusių kolegų.

Ringailė Stulpinaitė

- Kaip praleidote vasarą? Kaip pra-
mogavote? Ir kaip bėga paskutinės va-
saros dienos?

Žygimantas: Bėgom, lėkėm, važiavom, 
skridom visur. Buvome išskridę į draugų 
vestuves. Kai televizijos sezonas baigiasi, 
ką daugiau belieka veikti? Pramogauti. Va-
sarą norisi vis važiuoti prie ežero, bet no-
rėtųsi savo kampą gamtoje turėti. Aplink 
Vilnių prie ežerų yra sausakimša ir nesma-
gu. Taip pat mėgstame vaikštinėti mieste, 
einame į koncertus, žmonimės, taip sa-
kant. 

Dovilė: Vasara yra atostogų metas, sten-
gėmės laiką leisti miškuose, ežeruose, būti 
aktyvūs. Mes su Žygiu kartą per metus vi-
suomet kur nors išvažiuojame dviese, tai bū-
na arba per mūsų vestuvių metines, arba per 
mano gimtadienį. Nes su šeima ir taip leidžia-
me visą įmanomą laisvalaikį. Mūsų sūnūs jau 
dideli, mes esame draugai ir pramogauti kar-
tu labai gera.

- Artėjantis ruduo jums bus ypatin-
gas. Bus dešimtosios vestuvių metinės, 
kaip jas paminėsite? 

Žygimantas: Vestuvių metinės bus rug-
sėjo 22-ąją. Skrisime į Filipinus. Vaikus pa-
liksime seneliams ir pabūsime dviese, tai bus 
nuostabi mūsų šventė.

Dovilė: Per kiekvienas metines turime 
tradiciją važiuoti į Nidą, o dabar, kai jau 10 
metų, sugalvojome, kad reikia sukaktį pami-
nėti rimčiau. Į tokią didelę stiklinę vazą mes 
ilgą laiką mesdavome smulkius pinigus, ge-
ležinius litus ir centus - išskyrus baltus. Pra-
džioje mes juos į vazą mėtėme be tikslo, tad 

Ypatingas Žygimanto ir Dovilės Sta kėnų ruduo

MeS abu kaip  
norS lepinaMe  
ir StebinaMe 
vienaS kitą.  
tai labai Svarbu

Dovilė

Žygimantas ir Dovilė Stakėnai džiaugiasi atradę 
santykių balansą ir harmoniją, jie net virtuvėje 
sukasi dviese, kad nebūtų nuobodu

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LaisvaLaikio“ interviu

teko sugalvoti, kaip juos panaudosime. Nu-
sprendėme, kad puikiai tiks mūsų vestuvių 
dešimtmečiui. 

- Kuris iš jūsų šeimoje yra galva, o 
kuris - kaklas? Kaip dalijatės darbus ir 
pareigas?

Žygimantas: Mes dalijamės visus darbus. 
Dovilė yra mūsų projektų vadovė. (Juokiasi.)

Dovilė: Nėra vienos galvos. Balansas ir 
harmonija mūsų šeimoje yra visose srityse. 
Niekas nesureikšmina nei vieno, nei kito. 
Svarbiausia, kad sutampa mūsų požiūris į gy-
venimą, artimą žmogų. Aš ne vieną kartą Žy-
giui sakiau, kad jis yra pats geriausias mano 
draugas. Pirmiausia mes esame labai geri 
draugai. 

Žygimantas: Iš tėvų gautas auklėjimas 
taip pat yra sudedamoji santykių dalis. Be to, 
mes gyvename ne dviese, mes turime du vai-
kus, todėl labai svarbu, kad jie matytų teisin-
gą pavyzdį. Juk auklėjimas, vertybės perduo-
damos iš kartos į kartą.

- Neseniai keliavote į įspūdingą drau-
gų povestuvinę kelionę, kurioje jiems do-
vanojote savo kurtą dainą. Ar dainuojate 
ir žmonai? Gyvenate su muzika?

Žygimantas: Tai buvo vestuvinė kelionė. 
Mes su jaunikiu juokėmės, kad tai buvo ne 
medaus mėnuo, o medaus savaitgalis su drau-
gais. Aš sukūriau žodžius pagal grupės  
„Queen“ muziką per tris paras. Ta daina, 
„Mes žinom“, tapo kelionės himnu. Dainuo-
ju aš tau? (Kreipiasi į Dovilę - aut. past.)

Dovilė: Dainuoji, kai paprašau. (Šypsosi.)
Žygimantas: Aš trylika metų dainavau 

„Ąžuoliuko“ chore, bet dainuoti chore nė-
ra tas pats, kas dainuoti vienam. Kartais, 
kai jau vaikams atrodo, kad namuose per 
ramu, jie patys pasiūlo įjungti kokią nors 
gerą dainą.

Dovilė: Muzika pas mus skamba dažnai 
namuose.

Ypatingas Žygimanto ir Dovilės Sta kėnų ruduo

n Dovilė Stakėnienė gimė 1982 m. birželio 

9 d., Žygimantas Stakėnas - 1981 m. 

gruodžio 5 d.

n Jiedu susituokė 2004 m. rugsėjo 22 d., 

o šiemet švęs santuokos dešimtmetį.

n Dovilė ir Žygimantas turi du sūnus: 

devynerių Kajų ir penkerių Pijų.

n Dovilė Vilniaus kolegijoje baigė kosme-

tologijos studijas ir turi savo kabinetą. Kad 

dirbs kosmetologe, ji žinojo nuo 8 klasės.

n Žygimantas 13 metų lankė chorą 

„Ąžuoliukas“, Vilniaus kolegijoje baigė 

renginių vadybą ir šiuo metu LNK  

televizijoje veda laidą „KK2 penktadienis“.

DOsJĖ

Aš neįSivAizDuoju 
SAvęS SėDinčio 
prie televizoriAuS 
ir šAukiAnčio: 
„nA, kAS buS 
vAkArienei“

Žygimantas

Žygimantas ir Dovilė Stakėnai sako, jog 
jiems ypač svarbu kuo daugiau laiko leisti 
su vaikais, Kajumi (kairėje) ir Pijumi
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Gal ir pašokate?
Žygimantas: Žinoma. Mano Dovilė juk 

šokėja.
Dovilė: Esu kilusi iš Marijampolės, ten 

dar mokykloje ilgus metus lankiau šokių ko-
lektyvą. Labai mėgau šokti, tad kai kurių šo-
kių pamokiau ir Žygimantą.

- O kuo palepinate vienas kitą?
Žygimantas:  Na, nueinu į sendaikčių tur-

gų, nuperku kokį nors senovišką papuošalą. 
Aš nežinau, ar tai yra lepinimas, tiesiog nuste-
binti stengiuosi. O Dovilė mane lepina geru-
mu, nuoširdumu, masažais, skaniu maistu.

Dovilė: Taip, mes abu kaip nors lepiname 
ir stebiname vienas kitą. Tai labai svarbu. Man 
patinka, kad Žygimantas moka mane pradžiu-
ginti kaip nors originaliai. Tai nebūtinai dova-
nos, papuošalai iš kokių nors prabangių, garsių 
parduotuvių. Jis moka nustebinti netradiciškai. 
Kad ir minėtu papuošalu iš sendaikčių turgaus, 
štai ir dabar segiu ant kaklo jo dovanotą paka-
butį. Kartais jis dovanas paslepia mano salo-
tose. (Juokiasi.) Daug smagiau gauti kažką, į 
ką žmogus įdėjo dalį savo širdies.

- Žygimantai, minėjote, kad lankėte 
„Ąžuoliuką“. Ar vaikai taip pat seka tė-
čio pėdomis?

Žygimantas: Taip, Kajus „Ažuoliuką“ jau 
lanko penktus metus, o Pijus pradės lankyti 
šiemet. Taip, tai galima pavadinti tradicija. 
„Ąžuoliukas“ yra fantastiška mokykla, ne tik 

dainavimo, lavinimosi, kultūros prasme, tai 
ir puiki gyvenimo mokykla. Man ši mokykla 
taip pat daug davė, ne tik kaip choras. Tai yra 
kūryba, disciplina, žmonės, bendravimas.

- Rodos, visa šeima esate labai akty-
vūs, sveikai gyvenate. Sportuojate? Svei-
kai maitinatės?

Žygimantas: Trys arai pievos yra mūsų 
sveika gyvensena. (Juokiasi.)

Dovilė: Čia jis taip juokauja, kai aš pada-
rau salotų visokių.

Žygimantas: Ėjau kažkada į treniruoklių 
salę, bet aš labai greit viską padarau ir man 
nusibosta Dovilės laukti, tad apsiribojau svei-
ka mityba. Bėgiojimas kol kas „neveža“. 

Dovilė: Nepropaguojame jogos ir ne-
bėgame krosų. Mes tiesiog esame judrūs 
ir mėgstame sveikai gyventi, sveikai mai-
tintis. Mityba, manau, yra svarbiausias da-
lykas. Aš labai mėgstu gaminti, o svarbiau-
sia, kad ir vyras, ir vaikai mėgsta viską, ką 
pagaminu.

Žygimantas: Tiesa, bet per atostogas gali-
ma ir nukrypti šiek tiek nuo sveikos mitybos. 
Jeigu su vaikais ateiname į restoraną ir neribo-
jame savęs, tai negalime riboti ir jų. O kai jau 
grįžtame į darbų ir mokyklos režimą, Dovilė 
pasistengia, kad mes visi sveikai maitintumės.

- Tai dažniausiai gamina žmona?
Žygimantas: Dažniau Dovilė. Bet aš ne-

įsivaizduoju savęs sėdinčio prie televizoriaus 
ir šaukiančio: „na, kas bus vakarienei“ arba 
„ar jau pagaminai“? Ir nereikia galvoti, kad 
mes taip tiesiog šnekame, mes tikrai labai 
vertiname buvimą kartu. 

Dovilė: Kaip ir viską gyvenime, taip ir 
maistą ruošiame kartu. Man liūdna vienai 
suktis virtuvėje, aš pasikviečiu Žygį. Kol ką 
nors pjaustome, verdame, mes bendraujame, 
kalbamės, dainuojame. Tiesa, būna dienų, kai 
gaminti man pabosta, bet ne taip stipriai, kad 
nebegaminčiau. Žygimantas ir pats puikiai 
gamina. Yra nustebinęs mane ne kartą. Pa-
vyzdžiui, grįžtu namo iš darbo, o ant stalo 
garuoja beprotiškai skani agurkinė sriuba.

- Ar jau ruošiatės artėjančiam darbų 
sezonui? 

Aš ne vieną  
kArtą Žygiui 
sAkiAu, kAd jis yrA 
pAts geriAusiAs 
mAno drAugAs

Dovilė

Dovilės ir Žygimanto pagrindinis sveiko 
gyvenimo receptas - nuolat namuose 
skambantis jųdviejų ir jų vaikų juokas

Stasio Žumbio nuotr.

Santuokos dešimtmetį Žygimantas ir 
Dovilė Stakėnai suplanavo ypatingą. 
Ta proga jie keliaus į Filipinus

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 9 �
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Dovilė: Žygimantas jau užsirašė į kirpyk
lą. (Juokiasi.)

Žygimantas: Dar tik morališkai, juk vis 
dar atostogos. 

- Praėjusiame LNK sezone vedėte lai-
dą „KK2 penktadienis“ su T.Ališausku, 
I.Puzaraite ir U.Skonsmanaite. Papasa-
kokite, kaip sekasi dirbti su tokiais 
šmaikščiais ir padūkusiais kolegomis? 

Žygimantas: Tai yra fantastiška kompa
nija. Su Ugne esame nuo seno pažįstami, Irū
na kilusi iš Marijampolės, kaip ir mano Do
vilė. (Juokiasi.) Tomas irgi labai fainas. Mes 
visi jau esame susibendravę, turime sistemą, 
kaip dirbti, kaip ką daryti. Mes dėl visko ta
riamės. Jie man jau yra ne tik kolegos, bet ir 
draugai už darbo ribų. 

- Patraukiate su kolegomis vieni kitus 
per dantį?

Žygimantas: Aš tai visus traukiu per 
dantį, mėgstu kartais paerzinti. Jie mane irgi 
paerzina, tiesiog esame linksmi žmonės. Bet 
niekas nieko nedaro piktuoju, mūsų pokštai 
yra smagūs ir šmaikštūs. Niekuomet nelai
dome įžeidžiančių juokelių. 

- Apibūdinkite kolegas keliais žo-
džiais. Už ką galėtumėte juos pagirti?

Žygimantas: Tomas: rimtas, nerimtas, 
šeimyniškas. Jis turi tiek šunų ir vaikų, kad 
aš net nežinau, kiek jis jų turi. (Juokiasi.) 
Ugnė: valiūkiška, demoniška, užsispyrusi. 
Irūna: iš Marijampolės, labai nuoširdi, pri-
kolna. 

- Laukiame naujo LNK sezono, kuo 
nustebins „KK2 penktadienis“?

Žygimantas: Viskas nauja: nuo deko
racijų iki apipavidalinimo, net mes stovė
sime visai kitoj vietoj (Juokiasi). Studijoje 
bus daug žiūrovų, todėl laukia gyvų akcijų, 
atrakcijų ir interaktyvumų. Kviesimės 
daug svečių iš užsienio, plėsim geografiją 
ir akiratį  bus ekstrasensų, mentalistų, 
magų, plastikos chirurgijos žvaigždžių ir 
kitokių keistenybių, kurios varo žiūrovus 

iš proto net visko mačiusiame pasaulyje. 
Praėjusiame sezone viešėjusi gyva Barbė 
iš Ukrainos, tik žiedeliai, palyginti, kas bus 
šiemet. 

- Pats vedate pramoginę laidą, o ką 
su žmona žiūrite likę namuose?

Dovilė: Aš retai žiūriu televizorių, o jei 
ir žiūriu, tai dažniausiai būna žinios.

Žygimantas: Mes žiūrime tik žinias ir 
filmus. Tiesa, kai Dovilė užmiega, aš pažiūriu 
ir serialus, kokį „Mentalistą“. Man iš vaikys
tės kažkodėl likęs prisiminimas, kai mes su 
broliu ir sese sėdėdavome savo kambaryje, 
o tėvai riktelėdavo žiūrėdami žinias: „Vaikai, 
sportas.“ Ir mes visi bėgdavome žiūrėti. Ko
dėl? Nežinau. Gal tik sportas nekenkdavo 
mūsų sąmonei ir mąstysenai.

- Laidoje „KK2 penktadienis“ ne-
trūksta humoro, ar juokas jūsų namuose 
ir gyvenime dažnas svečias? O galbūt 
gyvenime esate labai rimti?

Žygimantas: Žinoma, pas mus juokas 
namuose skamba nuolat. 

Dovilė: Juokas irgi prisideda prie sveikos 
gyvensenos. Juoktis juk sveika. 

AuklėjimAs, 
vertybės 
perduodAmos iš 
kArtos į kArtą

Žygimantas



� laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 9

Veidai

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 9 9

N.Pareigytė 
kvies kavos

Dar visai neseniai susilaukusi savo 
pirmosios atžalos atlikėja Nijolė Pa-
reigytė-rukaitieNė (29) mėgavo-
si ramybe ir jaukia šeimos aplinka. Bet 
dabar ją išvysime televizijos ekrane.

„atrodė, kad televizijos projektai ir 
viliojantys pasiūlymai išeiti į viešumą ne-
bus įdomūs dar ilgai, tačiau išgirdus lNk 
pasiūlymą vesti laidą moterims suklusau 
ir supratau, kad čia slypi labai daug neat-
sakytų klausimų ir įdomybių“, - 
pasakoja Nijolė, paklausta, kodėl augi-
nanti vienų metų atžalą ji grįžta į eterį.

anot jos, šeštadienio rytas prie puo-
delio kavos yra tiesiog tobulas metas 
visoms moterims susiburti drauge ir 
padiskutuoti apie tai, kas nuolat visoms 
rūpi. „Visada mėgaujuosi akimirkomis 
su artimomis draugėmis. Įdomios nau-
jienos, naudingi patarimai, gyvenimo 
istorijos atgaivina kiekvienos moters 
sielą. tai ir yra laidos „Mes pačios“ tiks-
las. tad drąsiai visas žavias koleges ir 
netgi jų vyrus maloniai kviečiu įsijung-
ti lNk šeštadienio rytais!“ - šypsosi 
Nijolė.

laidos vedėja žada įdomių pašne-
kesių studijoje, pažinčių su moterimis, 
padariusiomis stulbinamą karjerą ir, 
atvirkščiai, visą gyvenimą atidavusioms 
tik šeimai ir vaikams. Nijolė ieškos re-
cepto, kaip suderinti šeimą, darbą ir 
moterišką grožį.

atsinaujinusioje „Beatos virtuvėje“, 
kurioje, be gausybės gardžių receptų, kelionių 
ir įdomių pasakojimų apie maistą, bus ir speciali 
rubrika vaikams „Šiandien aš virtuvės šefas“. 
apie vaikus virtuvėje ir 10-15 metų sulaukusių 
virtuvės šefų konkursą laidos vedėja Beata 
NicholsoN (34) pasakoja su malonumu.

„kiek pamenu, būdama 12 metų jau 
puikiai gaminau balandėlius, kotletus, viriau 
sriubas ir galėjau pamaitinti mamą, tėtį, 
sesę. o štai kai dabar apsižvalgau aplink, 
matau vis daugiau vaikų, kurie iki 10 metų 
rankose nėra laikę aštraus peilio ar išsivirę 
patys arbatos... esu įsitikinusi, kad į virtuvę 
vaikus reikia įsileisti kuo anksčiau, nes 
jiems reikia patiems viską patirti ir sužinoti, 
kad jie taptų savarankiškesni ir mokėtų 
savimi pasirūpinti“, - sakė B.Nicholson.

Beata tiki, kad jei visa šeima pagirs ir 
skaniai suvalgys pirmuosius vaiko paruoštus, 
kad ir per storai suraikytus, sumuštinius ar 
nelabai iškilusius keksiukus, vaiko 
pasitikėjimas savimi augs kaip ant mielių. 
o tai, šeimininkaujant kartu su vaikais, ir 
yra pagrindinis tikslas virtuvėje.

„Mano patirtis rodo, kad nuo 2 metų 
mažieji jau yra visai neprasti padėjėjai, o 
sulaukę 6 ar 7 metų geba ir virtinukų tešlą 
kočioti, ir sausainių iškepti. Na, o po tokios 
praktikos dvylikos sulaukusios jūsų atžalos 
mokės paruošti viską, jūs galėsite gulėti sau 
kojas ištiesę“, - šypsosi tV3 laidos vedėja.

Pirmoji rubrika vaikams „Šiandien aš 
virtuvės šefas“ - nuo rugsėjo 6 dienos 
šeštadieniais 10.30 val. laidoje „Beatos 
virtuvė“ per TV3.

Veidai

Beatos Nicholson virtuvės karjera prasidėjo vaikystėje

Beata Nicholson sako, kad reikia pasitikėti 
savo vaikais ir sulaukę 12 metų jie gamins 
geriau už jus Redakcijos archyvo nuotr.

Nijolė Pareigytė - naujos  
laidos moterims „Mes pačios“ vedėja

LNK nuotr.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Veidai

Visose prestižinėse plaukimo varžybose 
triumfavusi Rūta Meilutytė neprarado ambi-
cijų ir kelia sau naujus uždavinius.

„Mano kiti tikslai yra Rio de Žaneiro olim-
piada ir kitų metų pasaulio čempionatas Kaza-
nėje“, - sakė Europos čempionato auksą plauk-
dama 50 m krūtine iškovojusi R.Meilutytė.

Lietuvos sportininkė prieš tai tą pačią sa-
vaitę spėjo iškovoti du aukso medalius ir jau-
nimo olimpinėse žaidynėse Kinijoje. Nepai-
sant ilgo skrydžio iš Kinijos, R.Meilutytė 

spėjo prisitaikyti prie Berlyno baseino ir iš-
kovoti trūkstamą trofėjų - Europos auksą.

„Galėjau šiek tiek geriau nuplaukti, bet vis 
tiek esu patenkinta rezultatu. Vakare jautėsi 
nuovargis po ilgos kelionės, bet su tuo labai 
gerai susitvarkėme“, - pasakojo R. Meilutytė.

Itin sėkmingai Europos čempionate pasi-
rodė anykštėnas Giedrius Titenis, kuris iš-
kovojo sidabro medalį 50 m plaukimo krūtine 
rungtyje, o 100 ir 200 m distancijose džiau-
gėsi bronzos apdovanojimais.

„Įdėjau daug darbo ir labai padėjo visa 
komanda, - teigė G.Titenis. - Negalėčiau iš-
skirti vieno aspekto, nulėmusio sėkmę. Labai 
daug dėmesio skyriau darbui tiek vandenyje, 
tiek salėje. Tokie dalykai ir lėmė geresnius 
rezultatus“.

G.Titenio treneris Žilvinas Ovsiukas 
džiaugėsi, kad plaukikai tobulėja ir kryptingai 
artėja svarbiausio tikslo link - Rio de Žaneiro 
olimpinių žaidynių. „Tai buvo didelis žingsnis 
olimpinių žaidynių link. Iki Rio de Žaneiro 
žaidynių dar dveji metai, todėl galima buvo 
eksperimentuoti. Turime savo planą ir siek-
sime savo tikslų. Daug dėmesio skiriame ko-
mandos formavimui. Konkurencija pasaulyje 
yra milžiniška, todėl visi turi eiti į priekį“, - 
aiškino Ž.Ovsiukas.

Keletą dienų R.Meilutytė ketina praleisti 
Lietuvoje, o jau kitą savaitę vyks į komercines 
varžybas Singapūre. G.Titenis porą dienų skirs 
poilsiui, o vėliau vėl kibs į treniruotes.

Parengta pagal Eltos inf.

Auksiniai ir sidabriniai 
Lietuvos vaikai grįžo į Lietuvą

Naktį iš pirmadienio į antradienį į Lietuvą sugrįžo puikiai Europos plaukimo čempio-
nate Berlyne (Vokietija) pasirodę Rūta MEiLutytė (17), GiEdRius titENis (25) ir kiti 
Lietuvos plaukikai.

Rūta Meilutytė ir iš Nandzinge (Kinija) vykstančių 
jaunimo (iki 18 metų) vasaros olimpinių žaidynių, ir 
iš Europos čempionato Vokietijoje parsivežė auksą

Lietuvos rekordą pagerinęs plaukikas 
Giedrius Titenis iš Europos čempionato 
parsivežė sidabrą ir 2 bronzos medalius

EPA-Eltos nuotr.
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10 faktų, 

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Atrodytų, kad apie dainininkę Liepą  
MondeikAitę (24) jos gerbėjai jau žino viską.  
Mediciną studijuojanti mergina prieš trejus metus 
savo krištoliniu balsu, didelėmis akimis ir mote-
riškomis kūno linijomis atrankoje į „euroviziją“  
sužavėjo žiūrovus. Šiandien ji koncertuoja su  
grupe „pop Ladies“, džiaugiasi sėkmingai besi-
klostančiais santykiais su mylimuoju verslininku  
evaldu norkevičiumi ir tiesiog mėgaujasi gyveni-
mu. pateikiame keletą faktų, kurių iki šiol galbūt 
dar nežinojote apie žavingąją Liepą.

n Vaikystėje Liepa penkerius metus lankė leng
vąją atletiką ir buvo tapusi Lietuvos jaunučių 
čempione. Deja, prieš vienas varžybas jai nuti
ko nelaimė. Liepa ruošdamasi rungčiai pargriu
vo. Mergina susilaužė ranką ir varžybose daly
vauti nebegalėjo.

n Mėgstamiausia Liepos knyga yra Ievos Simo
naitytės „Aukštujų Šimonių likimas“.

n Dainininkė turi keturis kvepalų buteliukus. 
Mėgstamiausi  „Yves Saint Laurent“ „Elle“.

n Labiausiai erzinantis ir Liepą varginantis grožio 
ritualas  makiažas prieš koncertus. Ji prisipa
žįsta, kad mielai to išvengtų, deja, be makiažo 
nepritaptų prie kolegių scenoje.

n Kūno vieta, kuri Liepai labiausiai nepatinka, 
yra jos kojos. Atlikėja prisipažįsta ypač  
kompleksuojanti dėl savo stambių blauzdų.

n Nors dabar visi Liepą įpratę matyti šviesiais plau
kais, buvo laikai, kai ji buvo raudonais, juodais, 
rudais, geltonais ir net oranžiniais plaukais. Natū
rali jos plaukų spalva yra lietuviškai pilka.

n Žinoma dainininkė yra neabejinga cepelinų kva
pui. Mergina prisipažįsta negalinti atsispirti 
šiam tradiciniam lietuvių virtuvės patiekalui.

n Būdama paauglė Liepa bandė rašyti dienoraštį, 
bet nepavyko, po poros dienų šį užsiėmimą ji 
metė. „Tai pamiršdavau, tai tingėdavau. Nema
čiau tikslo. Parašiau gal tik porą puslapių“,  
pasakojo dainininkė.

n Kai buvo maža, Liepa visada svajojo turėti savo 
degalinių tinklą. Apie tai ji svajoja ir dabar.

n Liepos telefono pagrindinį ekraną puošia jos 
pačios nuotrauka. „Visi dėl to juokiasi ir sako, 
kad esu savimyla, bet man gražu“,  šypsojosi 
mergina. Tiesa, ji pridūrė, kad netrukus tą 
nuotrauką ketina pakeisti kita  kurioje ji bus 
su savo mylimuoju.
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kurių nežinojote  
apie Liepą Mondeikaitę
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Kur žiūrės: į Ispaniją kol kas vykti 
neplanuoju, tad rungtynes stebėsiu savo 
viešbučio bare „Stars and Legends“. Juk 
dirbti reikės (juokiasi).

MėgstaMiausios KoMandos: la-
biausiai palaikau mūsų rinktinę, tačiau man 
įdomu, kaip seksis mano bičiulio Aleksand
ro Volkovo kuruotai Ukrainos rinktinei su 
treneriu Maiku Frotelu (Mike Fratello). Ma-
nau, ši komanda gali pateikti staigmenų. 
Įdomu, kaip žaidimas klostysis amerikie-
čiams ir, žinoma, ispanams. Manau, būdami 
čempionato šeimininkais jie tikrai stengsis 

nepraleisti progos pasipuošti medaliais,  
apskritai bus labai įdomus čempionatas.

MėgstaMiausi KrepšininKai: 
labiausiai palaikau rinktinei atstovaujančius 
Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos 
auklėtinius.

LauKiaMiausios rungtynės: la-
bai laukiu ketvirtfinalio kovų. Mano galva, 
tai svarbiausios rungtynės.

prognozė: viskas priklauso nuo ket
virtfinalio. Jei šias rungtynes Lietuva lai-
mės, galima pagalvoti ir apie bronzą, jei ne, 
bus penkti.

Oranžinio kamuolio 
karštinė prasideda 

Lietuvoje ir vėl karaliaus krepšinis. Rugpjūčio 30 - rugsėjo 14 dienomis, kai mūsų 
šalies rinktinės krepšininkai kovos dėl aukščiausių pasaulio čempionato apdova-
nojimų, geltonai žaliai raudonų aistruolių armija gyvens krepšiniu ir sirgs už sa-
vo komandą. „Laisvalaikis“ pasidomėjo, kaip  čempionatui ruošiasi krepšininkai, 
sporto žurnalistai ir komentatoriai.

Palaikys savo krepšinio mokyklos auklėtinius
Lietuvos krepšinio legenda ir ilgametis rinktinės narys ŠaRūnas MaRčiuLionis (50):

Tikisi medalių
Moterų krepšinio rinktinės lyderė ir Lietuvos 
moterų krepšinio lygos čempionė Mantė 
KvedeRavičiūtė (23):

Kur žiūrės: kadangi būsiu išvykusi į 
užsienį treniruotis svarbioms varžyboms, vie-
nintelė galimybė pamatyti žaidžiančią vyrų 
rinktinę  transliacijos internetu. Manau, čem-
pionatas bus įdomus, todėl stengsiuosi žiūrė-
ti ne tik mūsų komandos rungtynes.

MėgstaMiausios KoMandos: be 
mūsų rinktinės žaidimo, man bus įdomu ste-
bėti, kaip seksis greitą krepšinį mėgstančiai, 
bene labiausiai susižaidusiai komandai čem-
pionate  ispanams. Nemačiau nė vienų drau-
giškų čempionato šeimininkų rungtynių, tad 
smalsu pamatyti, kaip jie pasirodys pirmeny-
bėse. Taip pat įdomu, kaip seksis kitų žemynų 
rinktinėms, ypač JAV komandai, kurioje šie-
met nebus NBA žvaigždžių.

MėgstaMiausi KrepšininKai: 
svarbiausia visos komandos pasirodymas, to-
dėl atskirų žaidėjų negalėčiau išskirti.

LauKiaMiausios rungtynės: visos 
laukiamos, nes manau, visos bus įdomios. La-
biausiai laukiu ketvirtfinalių ir kovų dėl me-
dalių.

prognozė: mūsų rinktinė gali įveikti 
bet kurią komandą, nebent ispanai galėtų už-
kirsti kelią siekiant aukščiausių apdovanojimų. 
Jei sėkmingai klostysis čempionatas, vyrai 
tikrai gali parvežti bronzą, o gal ir sidabrą.Pirmąsias čempionato rungtynes  

Šarūnas Marčiulionis stebės savo bare
Redakcijos archyvo nuotr.
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Nori naujų vėjų
Krepšinio komentatorius RobeRtas  
PetRausKas (38):

Kur žiūrės: vyksiu į Ispaniją, kur bus 
čempionatas. Ten komentatoriai ir žurnalistai 
turi savo tribūną, kurioje viena vieta, o gal 
net ir dvi, nes rungtynes taip pat komentuos 
mano kolega Linas Kunigėlis, bus skirtos Lie-
tuvos delegacijai. Jei rungtynes stebėčiau per 
televizorių, būčiau tikras sirgalius, tačiau žur-
nalistų tribūnoje pirmiausia vyksta darbas. 
Pamenu, pernai vykusiame krepšinio čempio
nate kai kurie serbų ir makedonų komenta-
toriai taip įsiaudrino, kad organizatoriams te-
ko juos raminti ir buvo pasiūlyta sirgti eiti į 
sirgalių vietas. Taigi, mes ten pirmiausia 
vykstame dirbti. Žinoma, skirtumas komen-
tuojant Lietuvos rinktinės rungtynes ir dvie-
jų kitų komandų rungtynes yra.

MėgstaMiausios KoMandos: vi-
sada norisi, kad atsirastų naujų vėjų ir nedo-
minuotų visuomet dominuojančios komandos. 
JAV ir Ispanijos rinktinės yra aiškios 2014 
metų čempionato favoritės, tačiau kiekviena-
me čempionate atsiranda komandų, kurios 
geru žaidimu ir užsidegimu kelia simpatijas. 
Manau, tokių komandų šiame čempionate taip 
pat bus.

LauKiaMiausios rungtynės: pir-
mos rungtynės yra pirmos rungtynės. Jų la-
biausiai ir laukiu. Dažnai komandas vertiname 
už praeities nuopelnus, žinomus vardus, 
skaudžias pergales prieš Lietuvos rinktinę. 
Manau, tikrai nenorėtume jų žaisti su Argen-
tina ar Puerto Riku, nei su Brazilija, tad ma-
nau, jog Pietų Amerikos čempionė Meksikos 
rinktinė  neblogas varžovas pirmoms rung-
tynėms, kurios tikrai bus įdomios. Kad ir kaip 
banaliai beskambėtų, čempionate silpnų ko-
mandų nėra.

MėgstaMiausi žaidėjai: kai buvau 
vaikas, turėjau savo favoritus, tačiau laikui 
bėgant žvilgsnis pasikeitė. Juk neretai būda-
vo, kad tie žaidėjai, kurie labai patikdavo, vė-
liau nuvildavo. Ir atvirkščiai. Kadangi krep-
šinis  komandinis žaidimas, vis labiau įsiti-
kinu, kad tai, kas vyksta aikštelėje, priklauso 
ne nuo vieno žmogaus. Net komandos, turin-
čios ryškius lyderius, galinčius nulemti rung-
tynių baigtį, turi keliasdešimt minučių kovo-
ti ir vieningai dirbti, kad rungtynių pabaigoje 
galima būtų ką nors lemti. Asmenybės krep-
šinyje yra, bet ryškėja tendencija, kad laimi 
komandos, turinčios ilgą atsarginių žaidėjų 
suolelį, lygiaverčius keitimus, sistemingą pla-
ną ir stiprų trenerių štabą. Kai svarbiausia 
komandinis darbas, nėra prasmės išskirti vie-
ną ar kitą žaidėją.

Prognozė: niekada neprognozuoju 
čempionatų rezultatų, tad ir šįsyk nesiryžtu 
to daryti.

Komentuoti krepšinio čempionato 
rungtynių Robertas Petrauskas 
vyksta jau ne pirmą kartą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Rungtynes  
stebės darbe
TV3 sporto žinių vedėja Vlada  
MusVydaiTė (31):

Kur žiūrės: greičiausiai kaip visuo-
met, darbe. Kolegos išvyksta į Ispaniją, kur 
ir vyks čempionatas, o man patikėtos spor-
to žinios. Baruose žiūriu labai retai, bet jei 
pavyksta, labai džiaugiuosi - vis šioks toks 
paįvairinimas.

MėgstaMiausios KoMandos: 
esu patriotė ir sergu tik už Lietuvą. Myliu 
lietuvius. Kitoms komandoms pikto nelin-
kiu, negatyvių minčių neturiu, bet noriu, 
kad sektųsi mums. Būna, žinoma, kad vie-
na ar kita komanda netikėtai gerai pasirodo 
čempionate, vadinamieji juodieji arkliukai. 
Tokioms komandoms simpatizuoju, tačiau 
dar neaišku, kurios komandos šiemet bus 
tie arkliukai.

LauKiaMiausios rungtynės: 
labai norėčiau išvysti lietuvius finale, tad 
labiausiai ir laukiu šių.

MėgstaMiausi žaidėjai: visi Lie-
tuvos rinktinės krepšininkai yra mėgsta-
miausi, vieno neišskirčiau.

Prognozė: net neįsivaizduoju, leng-
viau būtų atsakyti įpusėjus čempionatui. 
Neseniai vykusiame pasaulio futbolo čem-
pionate man spėlioti sekėsi nekaip, tad šį 
sykį tikriausiai sektųsi panašiai - visiškai 
neįsivaizduoju, kokią vietą užims mūsų ko-
manda. Tegul visi vyrai būna sveiki ir jiems 
sekasi kuo geriau. Aišku, būtų smagu pa-
matyti pasipuošusius medaliais, bet tai jau 
sunki užduotis.

Ispanijos tribūnose 
vadovaus aistruoliams
lietuvos vyrų krepšinio rinktinės aistruolių lyderis 
ToMas Balaišis-sėkla (42):

Kur žiūrės: kaip ir visuomet, keliausiu ten, 
kur vyksta čempionatas. Šiemet paskui vyrų krepšinio 
rinktinę vyksiu į Ispaniją. Gyvai stebėti varžybas ir 
palaikyti krepšininkus visai kas kita nei bare ar prie 
televizijos ekranų. Kol yra galimybės, o tikiuosi jos 
bus visada, krepšininkus palaikysiu ten, kur verda 
veiksmas.

MėgstaMiausios KoMandos: palaikau tik 
mūsų komandą ir įdomu tik kaip seksis jai. Nesuvestų 
sąskaitų yra visuomet, tai nesibaigiantis procesas, tad 
už nieką daugiau nesergu ir nieko kito nepalaikau.

LauKiaMiausios rungtynės: labai pasi-
ilgau krepšinio, tad visos rungtynės laukiamiausios.

MėgstaMiausi žaidėjai: į rinktinę žiūriu 
kaip į visumą ir nedaliju į atskirus žaidėjus.

Prognozė: kaip ištikimas sirgalius tikiu, kad 
rinktinė užims pirmąją vietą.

Tomas Balaišis-Sėkla tiki, 
jog mūsų rinktinė gali 
iškovoti čempionato auksą

Vlada Musvydaitė sako, jog čempionatas 
bus įdomus, bet nelengvas, tad jo 
rezultatų prognozuoti nesiryžta
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Parengė Eimantė  Juršėnaitė

n Artėjantis pasaulio krepšinio čempionatas bus vienas 
žiūrimiausių sporto renginių Lietuvoje pastaruoju 
metu. Oficialaus čempionato transliuotojo „Viasat“ 
užsakymu atlikta apklausa parodė, kad stipriausių 
pasaulio krepšininkų kovas ruošiasi stebėti net 68 proc. 
Lietuvos gyventojų. (Sočio žiemos olimpines žaidynes 
žiūrėjo 63 proc., o praėjusių metų Europos krepšinio 
čempionatą 54 proc. Lietuvos gyventojų.)

n 42 proc. Lietuvos gyventojų stengsis pamatyti 
visą pasaulio krepšinio čempionatą, o ketvirtadalis 
(26 proc.) - tik Lietuvos rinktinės varžybas. Jaunesni 
žiūrovai (18-29 m.) dažniau žiūrės tik Lietuvos rinktinės 
varžybas, o vyresni - dažniau visą krepšinio čempionatą.

n Dažniausiai lietuviai renkasi žiūrėti krepšinio 
čempionato rungtynes namie - su šeimos nariais 
(74 proc.) arba draugais (24 proc.). Baruose rungtynes 
žiūrėti planuoja 17 proc. Lietuvos gyventojų. Dažniausiai 
tokį būdą pasimėgauti aukščiausio lygio krepšiniu ren-
kasi jaunesni žiūrovai.

Trumpa sTaTisTika

Kur žiūrės: viskas gali labai greitai 
pasikeisti, tad dar nežinau. Labai norėčiau 
nuvykti į Ispaniją ir mūsų krepšininkus pa-
laikyti sirgalių tribūnose.

MėgstaMiausios KoMandos: ži-
noma, labiausiai sergu už mūsų šalies rink-
tinę. Savotiškas simpatijas jaučiu ir slovė-
nams. Jiems visuomet pavyksta suburti įdo-
mią ir stiprią rinktinę, tačiau jie nuolat lieka 
už pakylos ir ryškesnių pergalių neiškovoja. 
2013 metais pati buvau nuvykusi į Europos 
čempionatą Slovėnijoje ir mačiau, kaip dužo 
jų viltys, panašiai kaip mūsų 2011 metais, 
kai čempionatas vyko Lietuvoje. Todėl vi-
sada palaikau šią komandą. Taip pat įdomu, 
kaip seksis Brazilijos rinktinei.

MėgstaMiausi KrepšininKai: 
myliu visą Lietuvos rinktinę ir palaikau kiek
vieną jos narį. Pagarbą jaučiu ir broliams 
Gazoliams (Pau ir Markui Gazoliams  red. 

past.), kurie, kaip ir jau nebeatstovaujantis 
Vokietijos rinktinei Dirkas Novickis, būdami 
žvaigždėmis sugeba išlikti žmogiški, ne aro-
gantiški.

LauKiaMiausios rungtynės: 
noriu ir tikiuosi, kad lietuviams pavyks nu-
keliauti iki pusfinalio, ten susikauti su Jung-
tinių Amerikos Valstijų komanda ir ją nuga-
lėti.

prognozė: krepšinis  sportas, kuria-
me galioja ir sėkmės dėsniai. Sunku progno-
zuoti, kaip bus, bet aš, ištikima sirgalė, esu 
optimistiškai nusiteikusi. Turime pajėgią 
komandą: ir veržlaus jaunimo, ir patirties, 
todėl manau, mūsų rinktinei tikrai pavyks 
nukeliauti iki pusfinalio. Žinoma, gali pasi-
taikyti bloga diena ir lagaminus krepšininkai 
krausis jau po aštuntfinalio, tačiau mano 
nuojauta kužda, kad taip nenutiks ir šiai 
rinktinei pavyks nukeliauti toli.

Simpatizuoja ir slovėnams
LNK sporto žinių vedėja AstA ŽuKAitė-NALivAiKieNė (28):

n Pirmasis Pasaulio krepšinio čempionatas sureng-tas 1950 m. Buenos Airėse Argentinoje. Šių metų 
čempionatas Ispanijoje - septynioliktas. 
n Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio 
rinktinė pirmenybėse dalyvavo 3 kartus:
n 1998 metais Graikijoje Lietuvos krepšininkai liko 7
n 2006 metais Japonijoje krepšininkai užėmė 7 vietą
n 2010 metais Turkijoje Lietuvos rinktinė pasipuošė čempionato bronzos medaliais.

Šiek Tiek isTorijos...

Šiame čempionate - 
nemažai rinktinių iŠ 
egzotiŠkų krepŠiniui 
Šalių, tačiau dabar viSi 
moka žaiSti krepŠinį. 
ankSčiau dar žiūrėdamaS 
į kokią komandą iŠ azijoS 
ar afrikoS galėdavai 
lengvai nuSpėti 
rungtynių baigtį, dabar 
viSkaS nebėra nuSpėjama 
ir rungtynėS vykSta 
atkakliau ir įdomiau

Legendinis krepšininkas  
arvydas sabonis

Asta Žukaitė-Nalivaikienė tikisi,  
jog šiemet pavyks suvesti sąskaitas 
su JAV komanda ir ją nugalėti

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Eimantė Juršėnaitė

- Esi jaunas verslininkas, plėtojantis 
sėkmingą projektą. Koks buvo tavo ke-
lias?

- Iš tėvų pinigų nesu ėmęs nuo 15 metų. 
Kadangi gerai mokėjau anglų kalbą, dar bū-
damas paauglys verčiau tekstus, taip pat dir-
bau BTV sporto komentatoriumi. Taip dirbau 
pustrečių metų, o tada paviliojo pramogų pa-
saulis - ėmiausi renginių vedėjo, o vėliau ir 
organizatoriaus pareigų. Tuo pat metu sukau 
plokšteles prie diskžokėjo pulto (J.Pikelis 
gerai žinomas kaip DJ Justin Beat, - red. 
past.). Jau tada man prireikė neblogai išma-
nyti rinkodarą ir suvokti, kad kiekvienas ren-
ginys yra tarsi savotiškas produktas, kuris 
turi sudominti žmones. Kaskart teko kažkuo 
rizikuoti, kad gaučiau pelno, o tai jau yra 
verslas. Vėliau mane pastebėjo „Stiklių“ sa-
vininkai Romas Zakarevičius bei Aleksandras 
Ciupijus ir pakvietė vadovauti savo naujam 
barui, kuris vadinasi „Glory Bar by Stikliai“. 
Nuo nulio sukūriau baro koncepciją, kuri pa-
siteisino, o baras sulaukė pasisekimo ir šian-
dien yra vienas prabangiausių Vilniuje. Ta-
čiau praleidęs pusmetį patogioje direktoriaus 
kėdėje supratau, kad mane kamuoja mintis 
apie nuosavą projektą. Taip kilo idėja apie 
„Stebink.lt“.

- Vis dėlto iš kur tokia originali idė-
ja?

- Būdamas DJ Justin Beat buvau gerai 
žinomas jaunimui. Bent kelis kartus per mė-
nesį sulaukdavau prašymų ką nors pasveikin-
ti. Susimąsčiau: „Jei aš gaunu tiek prašymų,  
kiek jų sulaukia Vaidas Baumila?“ Pats Vaidas 
patvirtino, kad jis tokių prašymų sulaukia 
kasdien. Suvokiau, kad tai puiki verslo gali-
mybė.

- Kas yra „Stebink.lt“?
- Trumpai tariant, tai internetinė parduo-

tuvė, prekiaujanti staigmenomis. Staigmena - 
asmeninis vaizdo įrašas, kuriame išskirtinis 
sveikinimas skamba iš žinomo žmogaus lūpų. 
Mes gauname asmeninę žinutę, kurią per-

duodame pasirinktai žvaigždei, o ši perduoda 
linkėjimus adresatui. Tai ganėtinai originali 
dovana gimtadienio, sužadėtuvių ar kita pro-
ga. Kiekvienas sveikinimas labai asmeniškas 
ir individualus, nes užsakovas išsako konkre-
čius norus, papasakoja apie sveikinamąjį ir 
panašiai. Be to, tai ne tik maloni, bet ir ilgai 
išliekanti dovana.  „Stebink.lt“ taip pat sutei-
kia galimybę verslui reklamuoti savo produk-
tus - žinomi žmonės perduos reklaminę ži-
nutę vardu kreipdamiesi į verslo klientus. 
Užsakovams išsiunčiame kelis įrašo varian-
tus, o jis pasirenka labiausiai patikusį. Kadan-
gi su projektu bendradarbiauja tik įžymybės, 
mėgstančios savo gerbėjus, visi sveikinimai 
būna nuoširdūs ir šilti. Iš pradžių samdėme 
operatorių, kuris filmavo žvaigždes, tačiau 
vėliau paaiškėjo, kad žmonėms labiau patinka 
nenupudruotos garsenybės, savo sveikinimus 
įrašančios telefonu iš namų ar koncerto už-
kulisio. Taip žinomi žmonės atrodo tikresni 
ir žemiškesni.

- Ar sunku garsius žmones prikalbin-
ti bendradarbiauti?

- Nelengva. Kadangi nemažai žinomų 
žmonių pažinojau asmeniškai, buvo kiek len-
gviau. Mažai kalbintų žvaigždžių atsisakė 
bendradarbiauti. Šiuo metu galima užsisaky-
ti 32 žinomų, gerbiamų ir gerą reputaciją tu-
rinčių įžymybių - nuo „Radistų“ ar Karinos 
Krysko iki Renaldo Seibučio ar Žydrūno Sa-
vicko - sveikinimus. Tačiau yra ir daugiau 
žvaigždžių, kurios jau netrukus papildys svei-
kinančių gerbėjus gretas.

- O kuris garsus žmogus labiausiai 
pageidaujamas sveikintojų?

- Norėčiau atsakyti į šį klausimą, tačiau 
konfidencialumo sutartis įpareigojo nutylėti 
tokią statistiką. Galiu pasakyti tik tiek: popu-
liariausi gražūs vyrai ir gražios moterys, o 
sveikina dažniausiai vyrus. Man visuomet 
smagu, kai žmona vyrui siunčia kokios nors 
labai žinomos dailiosios lyties linkėjimus.

- Koks buvo „Stebink.lt“ kelias nuo 
idėjos iki jos įgyvendinimo?

- „Stebink.lt“ gyvuoja 7 mėnesius, o jo 
kelias iki internetinės vaizdo klipų platfor-
mos - standartinis. Kuriant startuolius įpras-

ta, kad atsiranda idėja, tada renkama koman-
da, ieškoma investuotojų, o galiausiai visuo-
menei pristatomas pats produktas. Tiesa, 
mano atveju jis buvo trumpesnis. Kadangi 
tikėjau, jog šia veikla galiu užsiimti pats vie-
nas, komandos rinkti nereikėjo, kaip ir in-
vestuotojų, nes buvau sutaupęs nemažai pi-
nigų, kurių visiškai pakako verslui steigti. 
Mano skaičiavimais, galėjau steigti verslą ir 
pats pragyventi iš turimų santaupų, net jei 
porą metų verslas neneštų pelno. Mėgstu 
riziką, tačiau viską pasveriu. Taip man atite-
ko privilegija turėti 100 procentų įmonės. 
Tiesa, dalyvavau ISM „Founders School“ 
verslumo skatinimo programoje, kurioje iš 
100 dalyvavusių idėjų „Stebink.lt“ tapo vie-
na iš 8 įmonių, gavusių 10 000 litų finansa-
vimą ir patalpas ISM inovatorių bazėje. Be 
to, dalyvavimas šiame projekte suteikė ir 
didelį neįkainojamų žinių bagažą: mentorių 
ir konsultantų patarimai buvo labai naudingi 
plėtojant projektą, ir manau, dar labai pravers 
ateityje.

- Vyrauja nuomonė, kad startuolių kū-
rėjams svarbiausia ne pelno, o vertės kū-
rimas. Kokią grąžą gauni tu?

- Manau, tai stereotipas. Prieš kelerius 
metus galbūt ir buvo tiesa, kad startuolis ga-
li sukurti vertę ir pritraukti investuotojų ne-
gaudamas pelno, tačiau, manau, startuolių 
kūrėjai galvoja ir apie pelną. Turint tik varto-
tojų, pritraukti investuotojų labai sudėtinga. 
Esame pelno siekianti organizacija, tiesa ne-
pamirštame ir socialinių tikslų. Kai kurios 
įžymybės, pavyzdžiui, Renaldas Seibutis, Žy-
drūnas Savickas, Antanas Guoga, gautas lėšas 
skiria labdarai. 

- Investuotojai dažniausiai žvalgosi į 
startuolius, turinčius potencialą įžengti ir 
į užsienio rinkas. Apie plėtrą negalvoji?

- Taip, startuolio tikslas – ir užsienio 
rinkos. Sekantis „Stebink.lt“ žingsnis - Len-
kija. Pagalvodavome ir apie didelę Rusijos 
rinką, kur, manau, tikrai sulauktume pasi-
sekimo, tačiau susiklosčius tokiai politinei 
situacijai, akys noru žengti ten nebedega.

Verslo žmonės

Vilniečio verslas - žinomų žmonių sveikinimai
Neretai tenka gerai pasukti galvą norint 
brangiam žmogui išrinkti originalią, as-
menišką ir įsimintiną dovaną. Vilnietis 
Justas Pikelis (23) sugalvojo išeitį, kaip 
šį galvosūkį palengvinti ir įkūrė analogų 
pasaulyje neturintį verslą - sveikinimų 
parduotuvę „stebink.lt“, kur sveikinimai 
skamba iš žinomų žmonių lūpų.

TurinT Tik 
varToTojų, 
priTraukTi 
invesTuoTojų 
labai sudėTinga

Žinomų Lietuvos žmonių sveikinimai  
kainuoja skirtingai (keletas pavyzdžių):

l Aktorės Karinos Stungytės - 195 Lt
l Atlikėjo Vaido Baumilos - 195 Lt
l Dainininkės Natalijos Bunkės - 495 Lt 
l Radistų Jono Nainio ir Rolando Mackevičiaus - 
495 Lt
l Krepšininko Renaldo Seibučio - 295 Lt (labdara)
l Galiūno Žydrūno Savicko - 990 Lt (labdara)

ĮDOMU
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Verslo žmonės

- Atsiradus unikaliai idėjai, atsiranda 
ir norinčių ją kopijuoti. Ar „Stebink.lt“ 
analogų neturi?

- Kai kūriau šį projektą, analogų nebuvo 
ir užsienyje. Kiek žinau, ir dabar tikslaus 
atitikmens nėra. Galbūt tai, kad idėjos grei-
tai kopijuojamos, - dar vienas stereotipas. 
Žinoma, po poros „Stebink.lt“ gyvavimo mė-
nesių buvo atsiradęs konkurentas, tačiau jo 
veikla greitai nutrūko. Aš sukūriau tokią rin-
ką, tad esu pranašesnis, konkurentui būtų 
nelengva įrodyti, kad jis geresnis. Be to, ma-
no saugiklis - sutartys su žinomais žmonė-
mis. Jie arba atsisako dirbti su „Stebink.lt“, 
arba yra projekte. Kadangi mėgstu varžytis 
ir laimėti, norėčiau, kad šioje rinkoje būtų 
konkurentų. Tai man būtų papildoma moty-
vacija stengtis.

- Ar pavadintum save verslininku?
- Man labiau patinka žodis „entreprene-

ris“. Manau, turiu tą dvasią, sugebu iš nieko 
sukurti kažką. Ypač mane žavi tokie kaip 
Ričardas Brensonas, kuris sukuria vieną 
verslą, vėliau jį parduoda ir juda toliau, kuria 
kitą.

- Vadinasi, ateityje ir tave išvysime 
plėtojantį kitokį startuolį?

- „Stebink.lt“ mano tarpinė stotelė link 
kito verslo. Yra potencialių pirkėjų, kurie šią 
veiklą nupirktų. Nesu labai prisirišęs prie 
šio projekto ir apskritai manau, kad nereikia 
prie verslo emociškai prisirišti. Kur yra 
verslas - emocijos gali pakenkti. Manau, tik 
laiko klausimas, kada šį verslą parduosiu 
įmonei, kuri tęs misiją stebinti žmones. Pa-
saulis yra įdomus, tad užsiimti tik vienu 
verslu - nuobodu. Kitas mano projektas bus 
susijęs su žmonėmis, tačiau bus nutolęs nuo 
pramogų verslo. Dalyvaudamas ISM ir Eu-
ropos Sąjungos projekte įgijau daug naudin-
gų žinių, kurias panaudosiu.

Vilniečio verslas - žinomų žmonių sveikinimai

l Gimimo data: 1990 09 06 

l Studijos: teisė (Mykolo Romerio universitetas)

l Laisvalaikio pomėgiai: sportas

l Gyvenimo kredo: Vinsio Lombardžio mintis: 

skirtumas tarp žmogaus, kuriam sekasi, - ne tai, 

kad jam trūksta jėgos, išminties, bet kad jis turi 

valios ir troškimą

DosjĖ

Kur yra verslas - 
emocijos gali 
paKenKti

Justo Pikelio asmeninio albumo nuotr.

 Nors šiemet įkurtas verslas 
„Stebink.lt“ sulaukė 

pasisekimo, Justas Pikelis jau 
gvildena idėjas ir galvoja apie 

naujas verslo galimybes
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 STILIUS

Jaunosios kartos dizainerė Jelena Taricina (23) 
kuria drabužius, kuriais pasipuošusios moterys 
ir vaikai iš pilkos masės išsiskiria netradicinė-
mis rūbų formomis. „Trikotažas - mano mėgs-
tamiausias audinys, puikiai tinkantis laisvalai-
kio drabužiams. Kadangi mano kūryboje labai 
svarbus formos išlaikymas, ši medžiaga labai 
tinkama. Vėstant orams siūlau dėvėti moteriš-
kus ir vaikiškus hudžius bei plono ir storo triko-
tažo kelnes. Šilti, jaukūs drabužiai tikrai pravers 
ir šiltesniais, ir vėsesniais vakarais, sušildys, o 
svarbiausia visuomet pakels nuotaiką“, - įsitiki-
nusi prieš metus įkurto prekės ženklo „MaUFas-
hion“ savininkė J.Taricina. 

Stilingam 
rudeniui

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Jelena Taricina 
kuria patogius 

drabužėlius 
mažiesiems

Anyos Dee nuotr.

„MAUFashion“ drabužiai labai 
praverčia vėsiais vakarais

Rusnės Pazdrazdytės nuotr.

Jelenos Taricinos kūryboje labai 
svarbi drabužio forma

Drabužių kūrėja Jelena Taricina
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Dėl įtempto grafiko ir daugybės kelio-
nių M.Levickis drabužius perka, kaip sako 
pats - ten, kur pakliūva. „Tenka daug ke-
liauti, todėl apsiperku tada, kai turiu bent 
kažkiek laisvo laiko. Kartais apsilankau ir 
padėvėtų drabužių parduotuvėse, ypač 
Londone. Ten galima rasti labai įdomių ne 
tik apdarų, bet ir stiliaus detalių“, - pasa-
kojo akordeonistas. Į drabužio kainą vaiki-
nas didelio dėmesio nekreipia. Dažnai iš-
laidauti jis sau neleidžia. „Kai atsiranda tam 
tikra proga ar tinkama nuotaika, paišlaidau-
ju. Pavyzdžiui, neseniai pirkau „Armani“ 
batus už 500 eurų (1725 litus), bet tokie 
pirkiniai būna reti“, - sakė M.Levickis.

Rinkdamasis drabužį, didžiausią dė-
mesį jis kreipia į jo kirpimą. „Labai 
mėgstu mano kūną atitinkančius drabu-
žius, bet ne visada tokius pavyksta ras-

ti. Kol kas pas dizainerius nevaikštau, 
bet tikiuosi, toks momentas išauš“, - 
šypsojosi muzikantas.

Paklaustas apie mėgstamas stiliaus 
detales, Martynas prisipažino, kad viena 
mėgstamiausių - dekoratyvinė nosinaitė 
viršutinėje švarko kišenėje, kitaip vadi-
nama „fantazija“. „Kaip akordeonistas 
negaliu ryšėti kaklaraiščio ar segėti pe-
teliškės - grojant vis tiek nieko nesima-
to. Mėgstu laisvesnį stilių, o nosinaitė 
yra jo detalė, man patinkanti puošmena. 
Tiesa, neturiu jų labai daug - gal kele-
tą“, - savo garderobo turinį bandė prisi-
minti muzikantas.

Nors savo stilių laisvalaikiu M.Levic-
kis įvardija kaip hipsterių, geriausiai akor-
deonistas jaučiasi dėvėdamas kostiumą. Jų 
muzikanto spintoje kabo maždaug penki 
vienetai. „Daugiausiai savo spintoje turiu 
batų. Net gėda prisipažinti, bet jų suskai-
čiuočiau kokių 30 porų“, - šypsojosi Mar-
tynas. Baigdamas pokalbį jis pridūrė, kad 
mados tendencijų nesivaiko, dažniausiai 
drabužį renkasi pagal nuotaiką.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

 STILIUS
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M.Levickio spintoje - 
5 kostiumai ir 30 porų batų

Kartais 
apsilanKau ir 
padėvėtų drabužių 
parduotuvėse, 
ypač londone. 
ten galima rasti 
labai įdomių ne 
tiK apdarų, bet ir 
stiliaus detalių

Akordeonistas Martynas Levickis  
laisvalaikiui renkasi hipsterių stilių

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Išskirtiniu laikrodžiu pasipuošęs 
muzikantas neatskleidė  
nei jo vertės, nei kilmės

Stasio Žumbio nuotr.

Net jei nežinotum, kas yra MartyNas Levickis (24), prasilenkęs su juo  
gatvėje, tikriausiai atsisuktum. Geriausiu pasaulio akordeonistu tituluojamas 
Martynas išsiskiria elegancija ir savitu stiliumi. Muzikantas prisipažįsta,  
kad savo drabužiais dažniausiai rūpinasi pats, tačiau tikisi, kad ateis diena,  
kai siūtis kostiumų eis pas dizainerius.

Martynui labiausiai 
patinkanti stiliaus 
detalė - nosinaitė 
švarko kišenėje
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Prabangi, išskirtinė ir elegantiška
StiliuS

Kolekcijoje 
dominuoja 
jūros spalvos

Džordžo Hobeikos 
(Georges Hobeika) 
kolekcijoje vietos atsirado 
ir mažosioms panelėms

stilius

Prabangūs audiniai, kuriuos dar labiau išryškina 
subtili audinių puošyba, rankų darbo siuviniai, kris-
talų gausa  - visa tai lyg firminės etiketės dizainerio 
Džordžo Hobeikos (Georges Hobeika) kūrybai. Ne 
išimtis ir naujausia šio iš Libano kilusio kūrėjo ko-
lekcija 2014-2015 metų rudeniui ir žiemai, prista-
tyta neseniai vykusioje Paryžiaus aukštosios mados 
savaitėje. Smulkių siuvinėtų detalių gausa, praban-
gus blizgesys ir variacijos jūros mėlio atspalviais 
moteris iškelia iki nežemiško grožio aukštumų.

Prabangi, išskirtinė ir elegantiška

21

Rankomis siuvinėti 
audiniai, „apibarstyti“ 

žiedlapiais, sukuria 
ypatingo grožio sukneles

EPA-Eltos nuotr.
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Kaip byloja vienas iš biblinių padavimų, 
prieš visiems laikams išvydamas iš rojaus 
prasikaltusią Ievą, Kūrėjas įsakė pradurti jai 
ausis, o paskui, matyt, iš gailesčio, padova-
nojo nusidėjėlei nuostabius auskarus, papuoš-
tus neregėto grožio brangakmeniais. Kalba-
ma, kad būtent nuo tada auskarai visiems 
laikams ir visose tautinėse kultūrose tapo 
nepakeičiamu moters puošybos atributu.

senas paprotys

Kai kuriose tautose nuo seno gyvas papro-
tys: vos tik mergytė pradėdavo savarankiškai 
vaikščioti, motina (nepriklausomai nuo luomo) 
įverdavo jai į ausytes mažutėlius pailgus aus-
kariukus, papuoštus spalvotais akmenukais. 
Beje, ji tai padarydavo ne vien tam, kad pa-
brėžtų jaunos būtybės grožį, bet ir sveikatos 
sumetimais. Mūsų protėviai puikiai išmanė 
gydomąsias ausų papuošalų savybes. Šiandien 
įrodyta, kad švelniai siūbuodami auskarai ma-
sažuoja ausų spenelių akupunktūrines zonas 
ir kartu padeda išvengti daugelio negalavimų. 
Spėjama, kad seniausia žinoma auskarų for-

Grožio paletė

Ilgi kabantys auskarai, net 
jei jie žaižaruoja briliantais, 
tiks tik aukštoms moterims, 
kaip, pavyzdžiui, modeliui 
Irinai Šeik (Irina Shayk)

Dar senovės graikai ir romėnai įvertino ypatingas auskarų savybes ir net manė, kad 
būtent ausis yra atminties sergėtoja. Dabar nustatyta, kad bet kuri auskaro forma, jo 
sudėtyje esantis metalas ar akmuo yra unikalūs ir gali ypatingai veikti jų šeimininkę.

Ne tik gražu, bet ir sveika

Bleik Laivli (Blake Lively)
EPA-Eltos nuotr.

Uma Turman 
(Uma Thurman)

Teilor Svift 
(Taylor Swift)
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ma - variniai,  sidabriniai  ar  auksiniai  žiedai, 
prie kurių būdavo pritvirtinama viena ar kelios 
metalinės plokštelės su smulkiais vertingai-
siais mineralais. Kuo žaismingiau  ir  ryškiau 
jie  žaižaruodavo  įvairiausių  formų auskariu-
kuose, tuo kilmingesnė buvo mažoji panelė.

Esi pavargusi - pasitikrink auskarus

Gal ne visi žino, kad auskarai, kurių ąse-
lės pagamintos  iš melchioro ar nikelio, gali 
sukelti labai skausmingų alerginių reakcijų ir 
sunkiai paaiškinamą nuovargį. Specialistai pa-
taria nerizikuoti ir geriau rinktis tauriuosius 
metalus: auksą, sidabrą, platiną ar jų lydinius. 
Žinoma, tai nepigu, užtat visiškai saugu ir net 
naudinga sveikatai.

svarbu mokėti pasirinkti

Auskarus  irgi  reikia mokėti  pasirinkti: 
mažoms moterims geriau vengti ilgų karulių, 
net jei šie žaižaruoja briliantais. Tokia auska-
rų forma puošia tik aukštas ir lieknas. Apkū-
nioms trumpakaklėms damoms net labai tiks 

masyvūs auskarai, panašūs į sagas (ypač jei 
ir šukuosena puri).

slėpininga spalvos magija

Akmenų žaismas užburia, ypač jei jie ati-
tinka Zodiako ženklą. Be  to, patartina  turėti 
galvoje, kad kiekviena spalva unikali  ir daro 
ypatingą poveikį. Tarkim, remdamiesi ilgame-
čiais stebėjimais žmonės tvirtina, kad raudoni 
akmenys (rubinas, špinelis, granatas), įsodin-
ti į auskarus, gerina kraujotaką, mažina galvos 
skausmą, padeda išsaugoti sveiką veido odą, 
skatina aktyvumą. Gintaras kelia organizmo 
tonusą ir valo jį nuo šlakų, o visi žalios spalvos 
mineralai, pavyzdžiui, smaragdas, chrizolitas, 
chrizoprazas, naudingi pavargusioms akims, 
pablogėjus regėjimui, esant aritmijai ar padi-
dėjus kraujospūdžiui. Melsvi akmenys - safy-
ras,  lazuritas,  akvamarinas -  tinka kenčiant 
epizodinius neuralginius  skausmus. Žodžiu, 
rinktis yra  iš ko.  Ir neužmirškite graikų bei 
romėnų prietaro, kad būtent ausis yra atmin-
ties sergėtoja. Nors tie, kurie dovanoja auska-
rus, tokių subtilybių turbūt nepamiršta.

Grožio paletė

Kosmetinių medžiagų žodynėlis
Dažnai atrodo, kad gaminio sudėties aprašymus ant 
buteliukų ir dėžučių gali suprasti tik chemikai. Tuo 
metu sudėtingi pavadinimai kartais apibūdina gana 
paprastas medžiagas. Pateikiame trumpą kosme-
tikoje dažnai naudojamų veikliųjų medžiagų sąrašą.

n Aminopeptidai yra senėjimą stabdančių 
veikliųjų medžiagų mišinys su pentapeptidais. 
Pastaruosius sudaro penkios (graik. penta) 
aminorūgštys, mažiausi baltymų konstrukciniai 
elementai.

n Bisabololis yra pagrindinė vaistinės ramunės 
veiklioji medžiaga. Į kosmetikos gaminius dedamas 
bisabololis ramina sudirgusią odą, mažina parau-
dimus, jį gerai toleruoja net itin jautri oda.

n DHA (dihidroksiacetonas) odą nuspalvina: 
bespalvės medžiagos dedama į savaiminio įdegio 
kremus, nes ji reaguoja su raginiame odos  
sluoksnyje esančiu keratinu ir virsta pigmentu.  
Oda paruduoja.

n Ektoinas yra apsauginė molekulė, kurią turi 
karštose ir nesvetingose vietovėse, pavyzdžiui, 
sūriuose vandenyse, gyvenantys mikroorganizmai. 
Kremuose jis apsaugo odą nuo UV spindulių ir 
sulaiko drėgmę.

n Farnezolis yra natūrali kai kurių eterinių aliejų, 
tokių kaip liepžiedžių ar rožių, dalis. Malonus jo kva-
pas primena pakalnutes. Be to, farnezolis natūraliai 
konservuoja ir dezodoruoja - tai ideali švelnių 
dezodorantų ir kojų kremų kvapioji medžiaga.

n Ginkgo biloba (dviskiautis ginkmedis). 
Kraujagysles stiprinantis Azijoje augančio medžio 
lapų ekstraktas gerina odos mikrocirkuliaciją ir  
jungiamojo audinio elastingumą.

n Hialurono rūgštis - natūrali odos sudėtinė 
dalis, ji sulaiko drėgmę efektyviau už bet kurią kitą 
medžiagą. Kosmetiniais tikslais anksčiau ji būdavo 
išgaunama iš gaidžių skiauterių. Ištobulėjus bio-
technologijoms, šiandien ją galima gaminti, tarkim, 
iš kviečių.

n Izoflavonai, arba izoflavoidai, yra gelsvi 
pigmentai. Augaluose, pavyzdžiui, sojoje, jie veikia 
antibakteriškai, odą - kaip estrogenai, jaunina.

n Simondsijos - amžinai žaliuojančio dykumų 
krūmo, vaisių ekstraktas, kuriame gausu natūralaus 
vitamino A, E ir karotinoidų. Maitina, lygina ir stang-
rina odą, be to, palaiko jos drėgnumą.

n Karnozinas apsaugo odos baltymus ir net 
ląstelių genetinę medžiagą nuo aplinkos poveikio. 
Todėl aminorūgščių mišinys ypač veiksmingai lėtina 
odos senėjimo procesą.

n Kolagenas palaiko odos elastingumą. Kremuose 
šiandien naudojamas daugiausia augalinis kola-
genas. Tačiau grynas jis veikia trumpai, ilgesniu 
poveikiu pasižymi vadinamieji kolageno stimu-
liatoriai iš ryžių ar sojos, skatinantys jo natūralią 
gamybą.

n Linolio rūgštis. Jos reikia kasdien gauti su 
maistu, nes organizmas šios svarbios omega-6 rie-
biosios rūgšties pats negamina. Jos, pavyzdžiui, yra 
žuvyje. Kosmetikos gaminiuose esanti linolio rūgštis 
stiprina odos apsauginį barjerą ir didina odoje esantį 
drėgmės kiekį.

n Niacinamidas (vitaminas B3) stiprina natūralią 
odos apsaugą, apsaugo nuo išsausėjimo ir sausos 
odos raukšlelių susidarymo.

n OPC (oligomerinis proantocianidinas) gaunamas 
iš vynuogių kauliukų arba pinijų žievės. Tai antioksi-
dantas, net 18 kartų aktyvesnis už vitaminą C.

Pravartu žinoti

Parengta pagal užsienio spaudą

Jei skausmas esant uždegimui sustiprė-ja  esant  ramybės būsenos  ir  apsilpsta 
judant; kai skausmas paūmėja pervargus, 
naktimis, dėl traumų, kai kurį nors organą 
ima mausti  dieną dėl  per  didelio krūvio, 
įsigykite auksinius auskarus su vaiskiais 
akmenimis arba sidabrinius su nefritu, jas-
piu, agatu, hematitu, lazuritu.

Tiek vyrų, tiek moterų seksualumui tei-
giamos įtakos turi raudonieji kristalai 

(rubinas,  turmalinas,  karneolis),  kai  vei-
kiamas atitinkamas taškas ausyje (toje vie-
toje kartais įsegamas papildomas mažytis 
auskariukas).

Apsaugai nuo blogos akies rekomenduo-
jamas sidabrinis auskaras su hematitu 

(moterys jį segasi į kairę, vyrai - į dešinę 
ausį). Gydomasis mineralų  poveikis  bus 
stipresnis, jei auskarai bus segami asimet-
riškai: su gydomuoju akmeniu - sveikoje 
galvos  pusėje,  o  skaudamoje -  nedidelis 
įsukamas auskaras  iš  to metalo,  iš kurio 
padarytas akmens apsodas. Pavyzdžiui, jei 
jūsų kepenys nesveikos, auskarą su mala-
chitu ar koralu variniame apsode nešioki-
te kairėje ausyje, o į dešinę įsisekite mažą 
varinį rutuliuką. Komplektą papildžius dar 
ir žiedu ar diržo sagtimi, gydomasis efek-
tas tik sustiprės.

JEi turitE svEikatos ProblEmų, PravErs šiE Patarimai

Keli Osburn  
(Kelly Osbourne)

Andželina Džoli 
(Angelina Jolie)
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ŽvaigŽdės

Žvaigždės, prisidengusios  slapyvardžiais
Pramogų verslo pasaulyje viešpatauja savi įstatymai, ku-
rių laikytis privaloma kiekvienam artistui, pasirinkusiam 
šį kelią. Ir hipotezė, kad žmogaus vardas daro tiesioginę 
įtaką jo likimui, čia beveik pasitvirtina. Juk kartais var-
das arba pavardė tiek nedera prie sceninio įvaizdžio, kad 
žvaigždei nieko nelieka, kaip jį pakeisti arba pasinaudoti 
skambesniu slapyvardžiu. Bet būna ir kitų priežasčių, dėl 
kurių garsenybės ryžtasi keisti inicialus.

Močiutės garbei
Natali PortmaN (Natalie Portman, 33)

tikrasis vardas Natali Heršlag (Natalie Hershlag)

Natali dievina gimtąją Jeruzalę. Scenos pseudonimą 

Portman pasirinko neatsitiktinai. Tai jos močiutės iš ma-

mos pusės mergautinė pavardė. Natali nutarė vaidinti ki-

ne šia pavarde tada, kai gavo jos likimą pakeitusį Matildos 

vaidmenį Liuko Besono (Luc Besson) filme „Leonas“.

Bėgo nuo garsios 
pavardės
Nikolas keidžas (Nicolas Cage, 59) 
tikrasis vardas Nikolas Kimas Kopola (Nicolas Kim 
Coppola)

Aktoriaus karjeros pradžioje Nikolas nutarė tapti 
Keidžu, kad jo niekas nesietų su garsiuoju dėde Fren-
siu Fordu Kopola (Francis Ford Coppola). Naują pavar-
dę Nikolas rinkosi neilgai, juk jis turėjo net du dievai-
čius bendrapavardžius: kompozitorių avangardistą Džo-
ną Keidžą ir komiksų herojų Liuką Keidžą.
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ŽvaigŽdės

Žvaigždės, prisidengusios  slapyvardžiais

Taikėsi prie Holivudo 
aukštuomenės stiliaus
Lana DeL Rei (Lana Del Rey, 29)  
Tikrasis vardas Elizabet Vulridž Grant (Elizabeth Woolridge 
Grant)

Netikėtai visame pasaulyje 2011 m. išgarsėjusi daini-
ninkė iš pradžių pasirodydavo Lizi Grant vardu. Bet mer-
ginos vadybininkai nusprendė, kad neįprastas Elizabet atlie-
kamos muzikos stilius įpareigoja pasirinkti slapyvardį, ati-
tinkantį Holivudo aukštuomenės stilių. Taip atsirado vardas 
Lana Del Rei, pasiskolintas iš Lanos Terner (Lana Turner) 
ir iš automobilio „Ford Del Rey“ pavadinimo.

Pasirinko mėgstamo 
rašytojo pavardę
OLivija vaiLD (Olivia Wilde, 30) 

Tikrasis vardas Olivija Džein Kokbern (Olivia 

Jane Cockburn)

Aktorė, 2009 m. pripažinta seksualiausia 

pasaulio moterimi, nuo gimimo vadinosi Olivi-

ja Džein Kokbern. Bet kūrybinės karjeros pra-

džioje mergina tvirtai nusprendė pasirinkti sla-

pyvardį ir tam pasinaudojo mėgstamiausio ra-

šytojo Oskaro Vaildo (Oscar Wilde) pavarde.

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Patiko pravardė
Maili SairuS (Miley Cyrus, 21) 

Tikrasis vardas Destini Houp Sairus (Destiny 

Hope Cyrus)

Dainininkė ir populiaraus televizijos serialo 

„Hana Montana“ žvaigždė iš pradžių vadinosi 

Destini Houp - tėvai taip pavadino mergaitę tar-

si nujausdami, kad gyvenime ji daug pasieks (ang. 

Destiny - likimas, Hope - viltis). Kadangi nuo 

vaikystės Destini ypač daug šypsodavosi, jai grei-

tai prilipo pravardė Maili (Miley yra vedinys iš 

Smiley - besišypsanti). Šią ji nedvejodama paver-

tė scenos slapyvardžiu. 2008 m. dainininkė ofici-

aliai pasikeitė vardą ir tapo Maili Sairus.

Pasiskolino iš tėvo
ČarliS ŠynaS (Charlie Sheen, 48) 
Tikrasis vardas Karlosas Irvinas Estevesas (Carlos Irwin Estevez)

Skandalingasis aktorius visą gyvenimą filmavosi Čarlio Šyno pseudonimu, ku-
rį iš dalies pasiskolino iš aktoriaus tėvo. Ir tik neseniai, 2013 m. ekranuose pasi-
rodė R.Rodrigeso filmas „Mačetė žudo“, kuriame Čarlis vaidina tikruoju vardu.

Dainos 
motyvas
lady GaGa, 28  
Tikrasis vardas 
Stefani Džoana Andželina 
Džermanota (Stefani Joanne 
Angelina Germanotta)

Sėkmės skandalingoji 
dainininkė sulaukė po to, kai 
prodiuseris patarė jai pasi-
rinkti kūrybinį pseudonimą, 
nes tikrasis vardas buvo 
pernelyg ilgas ir sudėtingas. 
Dainininkė pasirinko Lady 
Gaga (pagal „Queen“ dainą 
„Radio Ga Ga“), nes mėg-
džiojo Fredžio Merkurio 
(Freddie Mercury) pozas ir 
grimasas.

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 9 27

Vaikystės vardas
Vupi GoldberG (Whoopi Goldberg, 58) 
Tikrasis vardas Kerin Elein Džonson  
(Caryn Elaine Johnson)

Šiandien specifinės išvaizdos milijonų kino žiūro-
vų numylėtinę pasaulis pažįsta kaip Vupi Goldberg. 
Bet mažai kas žino, kad Vupi - Kerin vaikystės pra-
vardė. Pavardė Goldberg - aktorės mamos, kuri turi 
žydiško kraujo.

ŽvaigŽdės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Keitė keletą kartų
Ferdži (Fergie, 39) 
Tikrasis vardas Steisi En Fergiuson (Stacy Ann Ferguson)

Amerikietė dainininkė Ferdži - dar viena žvaigždė, sėkmingai pada-
riusi karjerą ne tikruoju vardu. Bet tuo mergina neapsiribojo, neseniai 
oficialiai pakeitė vardą ir pavardę - dabar ji yra Ferdži Demel (Fergie 
Duhamel). Vardą dainininkė susigalvojo pati, o štai pavardė - jos vyro.

EPA-Eltos nuotr.
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 ApdovAnojimAi

MTV muzikos vaizdo klipų apdovanojimuose -  
nuogybių paradas
Sekmadienį Los Andžele įteikti kas-
metiniai MTV muzikos vaizdo kli-
pų apdovanojimai. Juose triumfavo 
Maili Sairus (Miley Cyrus ), pelniusi 
pagrindinę - Metų vaizdo klipo - sta-
tulėlę už hitą „Wrecking Ball“. Ji šioje 
kategorijoje įveikė Bijonsę (Beyonce) 
ir jos vyrą Jay Z, kurie buvo nominuo-
ti už „Drunk in Love“, Igi Ezeilje (Iggy 
Azalea), nominuotą už „Fancy“ su 
Charli XCX, taip pat Farelą Viljamsą 
(Pharrell Williams) su „Happy“ ir Sia 
su „Chandelier“. Atlikėjos, susirinku-
sios į muzikos metų renginį, atrodo 
varžėsi ne tik dėl muzikos - kaip nie-
kad buvo daug beskonybės ir apnuo-
ginto kūno.

l Pirmieji MTV apdovanojimai buvo išdalyti 1984 metais.
l Laureatai gauna astronautą Mėnulyje vaizduojančią statulėlę, vadinamą „Moonman“.

ĮDOMU

...Dženifer Lopes 
(Jennifer Lopez)

Nuogumo ir vulgarumo varžytuves 
laimėjo Amber Ros (Amber Rose), 
kurią lydėjo  Wiz Khalifa

Kritikos 
sulaukė ir  
Kim Kardašian 
(Kim 
Kardashian)

Savo grožybes 
demonstravo 
Rita Ora...

l Metų vaizdo klipas 
Maili Sairus (Miley Cyrus) ir jos hitas „Wrecking Ball“.
l Geriausias vyro atlikėjo vaizdo klipas
Edas Šyranas (Ed Sheeran) su „Sing“, kurį įrašė duetu su  
Farelu Viljamsu (Pharrell Williams).
l Geriausias moters atlikėjos vaizdo klipas
Keitė Peri (Katty Perry) ir jos klipas „Dark Horse“, įrašytas su reperiu Juicy J.
l Geriausias popmuzikos vaizdo klipas
Arijana Grande (Ariana Grande) su kūriniu „Problem“, kuriame taip pat 
pasirodo Igi Ezeilje (Iggy Azalea).
l Geriausias roko grupės vaizdo įrašas
Ela Jelič Okonor (Ella Yelich-O’Connor), geriau žinoma slapyvardžiu Lorde ir  
jos vaizdo klipas „Royals“.
l Geriausias hiphopo vaizdo klipas
Dreikas (Drake) ir kanadiečių duetas „Majid Jordan“ su daina 
„Hold On, We Are Going Home“.

l Geriausiai bendradarbiaujantys atlikėjai
Bijonsė (Beyonce) ir Jay Z, kartu pasirodę „Drunk in Love“  
dainos įraše.
l Geriausia kinematografija ir vaizdo klipas,  
kuriame geriausiai perduodama socialinė žinutė
Bijonsė (Beyonce) ir jos „Pretty Hurts“.
l Vaizdo klipas su geriausia choreografija 
Sija Furler (Sia Furler) ir jos kūrinys „Chandelier“.
l Geriausia režisūra 
DJ Snake ir Lil Jon vaizdo klipas „Turn Down For What“.
l Geriausias vaizdo efektas
„OK Go“ klipas „The Writing’s on The Wall“.
l Geriausias montažas
Eminemas (Eminem) už kūrinio „Rap God“ montažą.
l Geriausi dainos žodžiai
„5 Seconds of Summer“ su kūriniu „Don’t Stop“. 

laiMėTOJai

...Demi Lovato 
(Demi Lovato)
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 ApdovAnojimAi

MTV muzikos vaizdo klipų apdovanojimuose -  
nuogybių paradas

Bijonsė (Beyonce) gavo 4 apdovanojimus, vienas jų - Maiklo Džeksono  
(Michael Jackson) prizas už nuopelnus muzikai EPA-Eltos nuotr.

Arijana Grande
(Ariana Grande) 
vadinama naująja 
popmuzikos sensacija

l Metų vaizdo klipas 
Maili Sairus (Miley Cyrus) ir jos hitas „Wrecking Ball“.
l Geriausias vyro atlikėjo vaizdo klipas
Edas Šyranas (Ed Sheeran) su „Sing“, kurį įrašė duetu su  
Farelu Viljamsu (Pharrell Williams).
l Geriausias moters atlikėjos vaizdo klipas
Keitė Peri (Katty Perry) ir jos klipas „Dark Horse“, įrašytas su reperiu Juicy J.
l Geriausias popmuzikos vaizdo klipas
Arijana Grande (Ariana Grande) su kūriniu „Problem“, kuriame taip pat 
pasirodo Igi Ezeilje (Iggy Azalea).
l Geriausias roko grupės vaizdo įrašas
Ela Jelič Okonor (Ella Yelich-O’Connor), geriau žinoma slapyvardžiu Lorde ir  
jos vaizdo klipas „Royals“.
l Geriausias hiphopo vaizdo klipas
Dreikas (Drake) ir kanadiečių duetas „Majid Jordan“ su daina 
„Hold On, We Are Going Home“.

l Geriausiai bendradarbiaujantys atlikėjai
Bijonsė (Beyonce) ir Jay Z, kartu pasirodę „Drunk in Love“  
dainos įraše.
l Geriausia kinematografija ir vaizdo klipas,  
kuriame geriausiai perduodama socialinė žinutė
Bijonsė (Beyonce) ir jos „Pretty Hurts“.
l Vaizdo klipas su geriausia choreografija 
Sija Furler (Sia Furler) ir jos kūrinys „Chandelier“.
l Geriausia režisūra 
DJ Snake ir Lil Jon vaizdo klipas „Turn Down For What“.
l Geriausias vaizdo efektas
„OK Go“ klipas „The Writing’s on The Wall“.
l Geriausias montažas
Eminemas (Eminem) už kūrinio „Rap God“ montažą.
l Geriausi dainos žodžiai
„5 Seconds of Summer“ su kūriniu „Don’t Stop“. 

laiMėTOJai

Pagrindinį apdovanojimą pelnė 
Maili Sairus (Miley Cyrus)

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Vienas butas, trys erdvės, vienas mėnuo 
ir 50 tūkst. litų - tokį iššūkį priėmė trys laidos 
dalyviai - architektai Linas Lapinskas ir 
Artūras Čižiūnas bei dizainerė Indra 
Marcinkevičienė. Kaip jiems pavyko tuščias 
betonines erdves paversti jaukiu butu, 
pateikiame ir jūsų teismui.

Nelengvą iššūkį priėmę dizaineriai pasa-
kojo, kad įrengti apie 70 kvadratinių metrų 
butą per vieną mėnesį buvo misija „neįma-
noma“, todėl nemigo naktų išvengti nepavy-
ko. Kiekvienas jų turėjo sau išsikeltus tikslus 
ir vizijas, kurias galiausiai pavyko įgyvendin-
ti. Pavyzdžiui, dizainerė I.Marcinkevičienė, 

Misija - interjeras 
Praėjusią savaitę televizijos žiūrovai turėjo 
galimybę išvysti naują TV3 projektą „Misija 
interjeras“. Jame trys dizaineriai kūrė vieno 
buto interjerą. Prie laidos vairo stojo į TV 
eterį grįžusi žurnalistė Lavija Šurnaitė.

Pagrindinis Lino Lapinsko interjero akcentas - 
transformuojama baldo konstrukcija

už 50 tūkst. litų

INTERJERAS
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įrengusi svetainę, siekė padaryti taip, kad, 
nesinaudojant virtuvės zona, svečiai net ne-
įtartų, kad ji šioje erdvėje apskritai egzistuo-

ja. „Virtuvę paslė-
piau didelėse spin-
tose. Jei tau jos 
nereikia, galima 
tiesiog užverti 
duris“, - pasakojo 
dizainerė.

Miegamąjį ir 
vonios kambarį 
įrengęs architek-

tas A.Čižiūnas pasakojo, kad interjerą bandė 
pritaikyti prie vaizdo pro kambario langą. 
„Pro langą matosi industrinis Vilniaus veidas, 

todėl ir miegamajame vyrauja atitinkamos 
spalvos, medžiagos ir faktūros“, - sakė 
A.Čižiūnas.

Bene ekstremaliausiai atrodė mažiausia 
buto erdvė, kuria rūpinosi architektas 
L.Lapinskas. Kūrėjas pasirinko minimalistinį 
interjero dizainą - keičiant jo paties sukurto 
baldo padėtį iš sofos galima padaryti darbo 
stalą ir kėdę arba darbo vietą stovint.

Visų dizainerių darbą vertino potencialus 
buto pirkėjas. Ar laida turės tęsinį, ar tai bus 
tik vienkartinis projektas, nuspręs TV žiūrovai 
balsuodami interneto portale www.zinios.lt.

INTERJERAS

Bene spalvingiausia buto  
erdvė - svetainė - išsiskyrė 

autorinių darbų gausa

Laidos „Misija interjeras“ kūrybinė komanda: dizainerė Indra Marcinkevi-

čienė, architektas Artūras Čižiūnas, projekto vedėja Lavija Šurnaitė ir 

architektas Linas Lapinskas

Stasio Žumbio nuotr.

Į nedidelį vonios kambarį 
tilpo ir dušas, ir vonia

Miegamajame plytų ir medžio derinys 
 tiko prie industrinio vaizdo per langą
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Skonio kodaS

 Vasarai baigiantis - iškyla 
pievelėje prie Baltojo tilto

Eltos nuotr.

Neseniai į pievelę Vilniuje prie Baltojo tilto susirinko iškylautojai. Masinės 
iškylos organizatoriai surengė keptos mėsos fiestą. Iškylą jau trečius metus iš 
eilės organizavo gruziniško mineralinio vandens „Borjomi“ atstovybė Lietuvo-
je, pasitelkusi Lietuvos barbekiu kepėjų asociaciją, kurios profesionalai ne tik 
kepė vištieną, bet ir dalijosi žiniomis, kaip kepti mėsos patiekalus lauke. 
100 kg marinuotos vištienos renginiui dovanojo „Vilniaus paukštynas“.

Pamokos ir pietūs vilniečiams

Eltos inf.
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RestoRanai

Ko iš restorano pageidauja skubantis klien
tas? Skaniai pavalgyti? Be abejo. Ko pa
geidauja iš restorano klientas gurmanas? 
Ne tik pavalgyti, bet ir patirti išskirtinių 
skonio įspūdžių. Ir dar ne viskas. Gur
manas nori gastronominės informacijos. 
Naujo jutiminio pažinimo.

Žodis „degustacija“ Lietuvoje tapo įpras-
tas ir kone privalomas tiems, kurie save 
vadina geros virtuvės gerbėjais. Degustaci-
ja - tai ne tik ragavimas. Tai skonio recep-
torių pratybos, nauji, mažai pažįstami pro-
duktai, specialistų komentarai, ginčai, dis-
kusijos. Viešbučio „Narutis“ restoranas sė-
kmingai išmėgino naują bendravimo su iš-
rankiais klientais formą - degustacines va-
karienes.

Kuo skiriasi eilinė vakarienė ir degustaci-
nė vakarienė restorane? Apie tai pasakoja Ita-
lijos užsienio žurnalistų asociacijos narys Pau-
lius Jurkevičius: „Degustacinė vakarienė - tai 
sudėtingas, bet labai įdomus gastronominio 
pažinimo formatas. Jos metu pateikiamas iš-
baigtas kelių patiekalų meniu. Juos paprastai 
vienija konkreti vakaro tema. Patiekalai aiški-
nami, komentuojami, vakaro svečiai aktyviai 
keičiasi patirtimi ir nuomonėmis.“

Romoje dirbantys žurnalistai Paulius ir Jur-
ga Jurkevičiai specializuojasi itališkos virtuvės, 
unikalių produktų, sveikos mitybos srityje. 
„Mūsų degustacinė vakarienė paprastai susi-
deda iš dviejų dalių, - pasakoja knygų „Staltie-
sės ritmas“, „Italija“, „Sava Roma“ autorius ir 

bendraautoris P.Jurkevičius. - Pirmoje dalyje 
pristatome unikalų produktą. Jį ragaujame, gi-
linamės į aromato ir skonio dalykus, kalbame 
apie jo gamybą, teritoriją.“ J.Jurkevičienė rū-
pinasi antrąja pristatymo dalimi: „Sudarau spe-
cialų meniu ir drauge su profesionalia restora-
no kulinarų komanda gaminu vakarienę iš pen-
kių patiekalų, kurie aiškina degustuoto pro-
dukto taikymą virtuvėje.“

 Degustacijų serijos projektas startavo šių 
metų pavasarį, vyko du renginiai: horizontali 
„Montecchia“ alyvuogių aliejaus degustacija 
ir parmezano vertikalė, kurios metu pirmą 
kartą Lietuvoje ragavo 120 mėnesių brandos 
sūrį. 2014-2015 m. sezonu planuojama apie 
10 įspūdingų renginių, kurie stebins auten-
tiškais produktais iš užsienio šalių, specialiai 
atgabentais iš nedidelių ūkių, kulinarijos pa-
saulyje garsiais svečių vardais ir netikėtu po-
žiūriu į mums įprastus produktus.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

degustacinių vakarienių sezono pradžia
„Naručio“ restorane - 

su „Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida degustacinei vakarienei

l Rugsėjo 3 d. degustaci-
joje - itališki Parmos, „San 
Daniele“, „Norcia“ kumpiai, 
DIDŽIAUSIAS PASAULYJE 
pastos formatas ir kitoks 
požiūris į lietuviškus grybus. 

Vakaro vedėjai - Paulius ir Jurga Jurkevičiai.
l Rezervacija telefonu (+370-614) 36-627. 

„laisvalaikis“ rekomenduoja

„Naručio“ restoranas skelbia 
degustacinių vakarienių 
sezono pradžią
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10 Moterys mokosi  
geriau

Jau nebe nuostabu, kad moterys vienu 
metu moka užsiimti keliomis veiklomis, ma-
ža to, joms tai puikiai sekasi. Kolumbijos ir 
Džordžijos universitetų mokslininkai nustatė, 
kad moterys yra geresnės mokinės nei vyrai. 
Jos sugeba labiau susikaupti, yra lankstesnės 
ir geriau organizuotos. 

Šie bruožai padeda moterims užduotis su-
prasti greičiau ir geriau, tad ir sėkmė dažniau 
aplanko.

9 Moterys yra  
tvarkingesnės

Kalbame ne apie asmeninę savęs prie-
žiūrą, nors čia greičiausiai irgi būtų ką pa-
lyginti, o apie aplinką, kuri mus supa. Mo-
terys linkusios atsakingiau žiūrėti į tvarką 
namuose, kambaryje, darbo vietoje ar net 
automobilyje. San Diego valstijos universi-
teto mokslininkai ištyrė, kad ant vyrų darbo 
stalo yra 10-20 procentų daugiau bakterijų 
nei moterų darbo vietose.

8 Pokalbyje dėl darbo  
moterys pasirodo geriau

Nesvarbu, kaip sutrikusi atrodo moteris per 
pokalbį dėl darbo, rezultatas dažniausiai būna 
joms palankus. Vakarų Ontarijo universiteto ty-
rimai atskleidė, jog moterys geriau susitvarko su 
stresu ir sugeba susiimti. Beje, paprastai egza-
minams, testams ar pokalbiams moterys iš anks-
to būna pasiruošusios atsakingiau nei vyrai.

7  Moterys vis gražėja  
(yra patrauklesnės)

Pažangos ir evoliucijos tyrimai parodė, kad 
moterys kasdien tik gražėja, o vyrai ilgesnį 
laiką išlieka tokie pat, mažiau keičiasi. Gražios 
moterys dažniau gimdo, o tai reiškia, kad gims-
ta vis daugiau gražių mergaičių. Taigi jeigu grei-
tu metu planuojate susilaukti mergaitės, žino-
kite, ji bus viena gražiausių pasaulio moterų. 

6 Moterys dažniau išgyvena  
po automobilių avarijų

Neretai moterys vertinamos kaip pras-
tos vairuotojos, tačiau „Carnegie Mellon“ 
universitete atlikta studija parodė, kad net 
77 proc. vyrų yra didesnė tikimybė mirti prie 
vairo nei moterims. Taigi tvirtai prisisekite 
saugos diržais, jei važiuojate be moters.

5  Moterys - geresnės  
guodėjos

Apklausus 2000 žmonių paaiškėjo, jog 
moterys yra geresnės guodėjos nei vyrai. Pa-
sirodo, daug kas savo problemas linkę išsipa-
sakoti moterims, nes jos geriau išklauso ir 
randa puikių sprendimų. 

4 Moterys dažniau įgyja  
aukštąjį išsilavinimą

Kiek studentų vyrų atidėlioja baigiamųjų 
darbų rašymą ir, jei įmanoma, gynimą? Pasi-
rodo, moterims priimtiniau laiku baigti pra-
dėtus darbus, o ne nukelti darbo baigimo ter-
miną kelis kartus. Taigi moterys aukštojo 
išsilavinimo laipsnį gauna greičiau nei vyrai 
ir siekia dar vieno.

3 Moterys turi stipresnę  
imuninę sistemą

Moterų organizmas gerokai lengviau 
kovoja su peršalimo ar gripo simptomais. 
Makgilo universitete atlikti tyrimai paro-
dė, kad slaptas dailiosios lyties ginklas ko-
voje su ligomis ir infekcijomis yra estro-
genas. 

2 Geresnės  
investuotojos

Mėgdamos planuoti ir turėdamos dovaną 
iš anksto numatyti įvykius, investicijų srity-
je moterys pranašesnės už stipriąją lytį. Be-
je, jos, spręsdamos kasdienes problemas ir 
tvarkydamos galybę reikalų, tampa geresnė-
mis praktikėmis. 

1 Moterys  
gyvena ilgiau

Dėl visų išvardytų ir dar nepaminėtų 
puikių savybių moterys 5-10 metų gyvena 
ilgiau nei vyrai. Taigi vertinkite moteris 
rimtai, jos gali gyventi ilgiau už jus.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė

Įdomybės

Sritys,  
kuriose moterys pranoksta vyrus
Mokslininkai metų metus nepailsdami 
tiria moterų ir vyrų skirtumus kasdienėje 
veikloje, jų gebėjimus, atliekamų darbų 
kokybę ir panašiai. Štai kokį dešimtuką 
veiklų, kuriomis silpnoji lytis pranoksta 
stipriąją, pavyko sudaryti, remiantis pa-
saulio mokslininkų tyrimais. „Laisvalaikis“ 
pateikia sričių, kuriose moterys pranoksta 
vyrus, top 10.

EPA-Eltos nuotr.
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labiausiai lankoma  
šalis - Prancūzija

Prancūzija yra labiausiai lankoma pa-
saulio šalis, rodo atitinkamas tyrimas. Per-
nai čia apsilankė 84,7 mln. užsienio turis-
tų. Tai yra 2 proc. daugiau nei 2012-aisiais. 
Tyrimas atliktas Ūkio ministerijos ir Cen-
trinio banko užsakymu. Toliau sąraše eina 
JAV ir Ispanija, kurios sulaukė atitinkamai 
69,8 ir 60,7 mln. lankytojų.

Pateiktais duomenimis, daugiausiai už-
sieniečių į Prancūziją atvyko iš Vokieti- 
jos - 13 mln. Po jų eina britai. Daugiausiai 
turistų ne europiečių Prancūzija sulaukė iš 
Šiaurės Amerikos. Jų buvo 5,8 proc. dau-
giau nei 2012 metais. Smarkiai išaugo ir 
turistų iš Azijos skaičius - beveik 13 proc. 
iki 4,5 mln. Ypač didėjo kinų atostogautojų 
skaičius: nuo 2009-ųjų jis padvigubėjo. O 
štai dėl susilpnėjusios jenos lankytojų iš Ja-
ponijos sumažėjo.

70-metis australas 
PerPlaukė lamanšą

70-metis australas tapo seniausiu žmo-
gumi, perplaukusiu Didžiąją Britaniją ir 
Prancūziją skiriantį Lamanšo sąsiaurį.

Kirilas Beldokas (Cyril Baldock) 34 km 
atstumą nuo Doverio iki Gris-Nez kyšulio 
įveikė per 12 val. ir 45 min.

K.Beldokas yra kilęs iš Sidnėjaus. Jis 
penkiais mėnesiais vyresnis už ligšiolinį 
rekordininką Rodžerį Alsopą (Roger All-
sopp). Britas sąsiaurį perplaukė 2011 me-
tais. K.Beldokas pasakojo, kad sunkiausia 
jam buvo po dešimties valandų plauki- 
mo - skaudėjo rankas, atrodė, kad daugiau 
nepaplauks. „Tačiau aš susiėmiau“, - džiau-
gėsi vyras. K.Beldokas pirmą kartą Laman-
šo sąsiaurį perplaukė 1985-aisiais. Jis yra 
penktas australas, kuriam iki šiol pavyko 
tai padaryti.

Gdanske rastas 200 metų 
senumo butelis su Gėrimu

Ištyrus Gdansko įlankoje neseniai ras-
tą 200 metų senumo butelį, paaiškėjo, kad 
jo viduje esantis alkoholinis gėrimas vis 
dar saugus vartoti. Po vandeniu esančiose 
laivo nuolaužose aptiktame moliniame bu-
telyje įspaustas žymios Vokietijos gazuoto 
vandens kompanijos „Selters“ pavadini-
mas. Butelio kamštelis puikiai atliko savo 
paskirtį, tačiau talpą atidarę Gdynės labo-
ratorijos darbuotojai jame rado ne vandenį, 
o maždaug 14 promilių stiprumo alkoholi-
nį gėrimą. Atlikus laboratorinius bandy-
mus, paaiškėjo, kad skystis vis dar geria-
mas. Pirminiais vertinimais, butelyje gali 
būti džinas.

Užaugusi upė
Bangladeše teka ir tokios upės - per 

augalais apaugusią Burigangos upę tenka 

labai sunkiai irtis.

KaleidosKopas

Menininkų darbai Džerbos salos miestelio gatvėse

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 9 39

Londono simbolis Big Beno laikro-
dis buvo sustabdytas - imtasi išvalyti 
jo ciferblatą. Paskutinį kartą visos ke-
turios laikrodžio pusės buvo valytos 
2010 metais. Šiam darbui atlikti teko 
samdyti profesionalus, nebijančius 
aukščio.

kaleidoskopas

Nupraustas  
Big Benas

EPA-Eltos nuotr.

Muziejus po 
atviru dangumi

Brazilijos menininkas Klaudijus Etos (Claudio Ethos) kartu su kitais 150 menininkų iš įvairių šalių ryžosi Eriadhos kaimelyje (Džerbos sala, Tunisas) įgyvendinti grandiozinį sieninės tapybos projektą „Djerbahood“. Projekto tikslas - ne tik papuošti gyvenvietę, bet ir pritraukti daugiau turistų, mat menininkų darbai - lyg muziejus po atviru dangumi.
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Išmokti bent vieną užsienio kalbą nėra 
lengva. O paranormalių reiškinių tyrinė-
tojams gerai žinomas ksenoglosijos fe-
nomenas, kai žmonės nei iš šio, nei iš to 
pradeda kalbėti kalbomis, kurių anksčiau 
nesimokė.

Po amnezijos amerikietis  
prakalbo švediškai

Praėjusių metų vasarą vieno Palm 
Springso viešbučio kambaryje buvo rastas 
jaunas vyras be sąmonės. Kai jis atsipeikėjo 
ligoninėje, pasirodė, kad nieko neprisimena. 
Nors turėjo dokumentus Maiklo Tomo 
Boatraito, gimusio Floridoje, vardu, jis 
tvirtino esąs švedas Johanas. Be to, ir 
kalbėjo švediškai. O pažiūrėjęs į savo 
nuotrauką, jis savęs neatpažino... Gydytojai 
konstatavo, kad M.Boatraitą ištiko 
amnezija. Socialinės tarnybos darbuotojams 
pavyko išsiaiškinti, kad M.Boatraitas yra 
tikroji šio žmogaus pavardė ir kad jis - 
grafinio dizaino specialistas, dėstė anglų 
kalbą Japonijoje ir Kinijoje, bet prieš metus 
iki įvykio grįžo į JAV. Pasirodė, kad 9-ojo 
dešimtmečio viduryje M.Boatraitas lankėsi 
Švedijoje, bet vargu ar galėjo tobulai 
išmokti kalbą. Kai švedų išeivijos JAV 
atstovams buvo duota paklausyti jo balso 
įrašų, šie pareiškė, kad jo kalbos negali 
priskirti nė vienai tarmei.

Prakalbo net senovės  
egiptiečių kalba

Toks atvejis ne vienintelis. Pavyzdžiui, XIX 
a. viduryje Niujorko aukščiausiojo apeliacinio 
teismo nario dukra staiga prakalbo daugybe 
kalbų, tarp jų ispanų, lenkų, graikų, italų, 
portugalų, vengrų ir lotynų, taip pat kitomis, 
kurių nepavyko net nustatyti. 1927 m. 
mergina iš Anglijos aptiko gebanti rašyti 
senovės egiptiečių kalba. Dar po ketverių 
metų ji pradėjo šia tarme kalbėti. Anglijos 
psichikos tyrinėjimų draugijos archyve yra 
saugomi du jos balso įrašai ir jos rašyti tekstai 
senovės egiptiečių kalba.

1970 m. gegužės 10 d. Amerikos metodistų 
bažnyčios pastorius Kerolas Džėjus, 
laisvalaikiu domėjęsis hipnoze, užhipnotizavo 
žmoną Dolores, norėdamas išvaduoti ją nuo 
migrenos. Kai jos kažko paklausė, moteris 
vokiškai atsakė „nein“ (ne). Po kelių dienų 
pastorius pakartojo hipnozės seansą, ir jo 
žmona ėmė sklandžiai kalbėti vokiškai, save 

vadindama svetimu vardu. Buvo surengti 22 
tokie seansai, kuriuose dalyvavo ir žinomi 
specialistai. Jie padarė išvadą, kad Dolores 
išties kalba vokiškai kaip etninė vokietė, nors 
jos kalboje pasitaikydavo archaizmų.

Po nakties pamiršo gimtąją kalbą

Šis atvejis nutiko XX a. paskutinio 
dešimtmečio viduryje. Vokietis santechnikas 
Tomas iš Botropo ryte su žmona Kirsten 
pradėjo kalbėti nesuprantama kalba. 
Išvakarėse sutuoktiniai susibarė dėl to, kad 
Tomas atsisakė eiti į svečius pas uošvę. Vyras 
atsigulė užsikimšęs ausis kamštukais... O 
ryte pasirodė, kad jis visiškai pamiršo gimtąją 
vokiečių kalbą! Negana to, jį baisiai erzino 
tai, kad Kirsten kalba „svetima“ kalba ir 
nesupranta nė žodžio iš to, ką sako jis! Kaip 
nustebo iškviestas greitosios gydytojas, 
išgirdęs Tomą kalbant rusiškai! Paaiškėjo, kad 
santechnikas niekada nesimokė rusų kalbos 
ir net nebaigė vidurinės mokyklos... Taip pat 
niekada nebuvo išvykęs iš gimtojo miestelio. 
Kirsten net teko lankyti rusų kalbos kursus, 
kad galėtų susikalbėti su vyru. Galop buvo 
rasti specialistai, jie Tomui padėjo prisiminti 
gimtąją kalbą.

kalbos fenomenas - po traumų

Dažniausiai tokius fenomenus sukelia fizinės 
arba emocinės traumos. Pavyzdžiui, vienos 
Sofijos ligoninės medicinos seserį trenkė 
aukštos įtampos elektros srovė. Gydytojai 
vargais negalais merginą ištraukė iš ano pasaulio, 
bet atsipeikėjusi ji ėmė kalbėti rusiškai ir visiškai 
nebemokėjo gimtosios bulgarų kalbos! Tiesa, ši 
būsena truko neilgai. O valstietis iš Pakistano, 
į kurį trenkė žaibas, visą savaitę kliedėjo... 
japoniškai. Tačiau atsipeikėjęs pakistanietis 
prarado gebėjimą kalbėti svetima kalba.

Hipotezės nepatvirtintos

Hipotezių yra daugybė. Pavyzdžiui, galima 
manyti, kad visi tie žmonės yra užsienio 
žvalgybų agentai, kurie išsiduoda būdami 
nesąmoningos būsenos. Bet dažnai „agento“ 
asmenybė niekaip nesiderina su šia teorija. 
Dar viena gana paplitusi versija siejama su 
reinkarnacijos teorija: dėl kokio nors 
sukrėtimo esą grįžtama į ankstesnius 
gyvenimus. Ir galop - genetinė atmintis: mes 
prisimename kalbas, kuriomis kadaise kalbėjo 
tolimi protėviai. Deja, nė viena iš šių hipotezių 
nebuvo patvirtinta.

Neatskleista smegenų paslaptis - 
ksenoglosija

Hipotezės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Tarp hipoTezių 
įvardijama ir 
geNeTiNė aTmiNTis: 
mes prisimeName 
Kalbas, Kuriomis 
Kadaise Kalbėjo 
Tolimi proTėviai

EPA-Eltos nuotr.
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Išsiskirianti savo įspūdingais ir be galo 
energingais pasirodymais grupė „Freedo-
nia“ atvyksta į Lietuvą. Grupės „Freedonia“ 
iš Ispanijos, užkariavusios didžiąsias Ispa-
nijos koncertų sales ir festivalius, muzikoje 
susipina ispaniški ritmai, klasikinio džiazo 
bei „afrobeat“ elementai, bliuzo legendų 
Etos Džeims (Etta James), Marvino Gejaus 
(Marvin Gaye), Jackie Wilson ir Barbaros 
Aklin (Barbara Acklin) įkvėpti kūriniai.

Skaitytojų dėmesiui - keletas klausimų 
grupės nariams.

- „Freedonia“ į Lietuvą atvyksta pir-
mą kartą, todėl norėtume su jumis susi-
pažinti. Kas sudaro jūsų grupę?

- Esame dešimt muzikantų. Harmoninę 
ritminę ansamblio dalį sudaro Izraelis Čeka 
(Israel Checa), grojantis būgnais, Viktoras 
Aceitunas (Victor Aceituno) - perkusija (con-
gas, bongos ir kiti perkusiniai instrumentai), 
Franas Panaderas (Fran Panadero) - bosine 
gitara, Anchelis Pastoras (Angel Pastor) - gi-

„Freedonia“

Grupės "Freedonia" siela -  
vokalistė Maika Sitė (Mayka Sitte)

Organizatorių nuotr.
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 Pramogos

tara ir Robertas Garsija (Roberto Garcia) - kla-
višiniais instrumentais (Hammond, Rhodes ir 
kiti). Antroji grupės sekcija yra pučiamieji ins-
trumentai: Davidas Peresas (David Perez), 
grojantis saksofonu, Alechandras Fernandesas 
(Alejandro Fernandez) - saksofonu ir fleita, 
Izraelis Karmona (Israel Carmona) - trombo-
nu ir Luisas Soleras (Luis Soler) - trimitu. Abi 
šios dalys susijungia ir paklūsta grupės prie-
šakyje esančiai vokalistei Maikai Sitė (Mayka 
Sitte) - ją vadiname mūsų „kurstytoja“.

- Ką reiškia jūsų grupės pavadinimas 
„Freedonia“?

- „Freedonia“ buvo pramanytos respubli-
kos filme „Duck Soup“ pavadinimas. Šis fil-
mas yra sąmojinga, kandi bei linksma satyra 
politikos, karo ir korupcijos temomis.

- Jūsų repertuaras labai platus ir ap-
ima „funky“, „afrobeat“, džiazo, roko 
elementus. Kaip tiksliausia būtų įvardy-
ti jūsų atliekamą muzikos stilių?

- Tiesą sakant, klausimas, kokios muzikos 
etiketę mums prikabinti, yra sudėtingas. Juo-
kaudami sakome, kad grojame „punk-soul“ 

stiliaus muziką, tačiau mes tikrai nevartojame 
jokio konkretaus jos apibrėžimo. Apskritai af-
roamerikietiška muzika mums patinka dėl sa-
vo šaknų, šviežumo ir spontaniškumo.

- Esate pelnę ne vieną muzikos apdo-
vanojimą. Kurie iš jų yra jums įsiminti-
niausi?

- Gauti apdovanojimų yra puiku, tačiau 
yra įvertinimų, kurie ne visuomet teisingi ar 
pagrįsti. Paprastai ar juos gausi, priklauso nuo 
sėkmės. Turbūt vienas svarbiausių apdova-
nojimų buvo „Guille Awards“, gautas Madri-
de už geriausią pasirodymą - jis tapo malonia 
staigmena visiems grupės nariams.

- Kokias emocijas siekiate perduoti 
klausytojams savo atliekama muzika?

- Svarbiausia yra sujaudinti. Mūsų tikslas 
yra šokti, juoktis, liūdėti, dainuoti, t.y. išreikš-
ti savo emocijas per muziką. Meilė, širdgėla, 
ekonominė krizė, grupės gyvenimas - tai yra 
temos, kuriomis kalbame.

- Ar dažnai keliaujate? Kokių minčių 
sukėlė kvietimas atvykti į Lietuvą?

- Jau ilgą laiką grojame už Ispanijos ribų, 
tačiau iki šiol į Lietuvą nesame atvykę, todėl 
šia galimybe labai džiaugiamės. Tikimės pa-
tenkinti jūsų lūkesčius ir, jei tik bus galimybė, 
susipažinti su jūsų šalimi.

- Ką esate girdėję apie mūsų šalį ar 
muzikos atlikėjus?

- Mes labai laukiame, kada galėsime ap-
lankyti Lietuvą - tai graži šalis, turinti seną 
istoriją ir kultūrą. Šios žinios mus pasiekė per 
sportą, folklorą, mus aplankančius žmones... 
Norime pasidalyti savo muzika su visa Lie-
tuvos publika. Tikimės, kad žmonės į mūsų 
pasirodymus ateis su šokių bateliais! Mes 
stengsimės būti smagūs ir padaryti koncertus 
įdomius jums visiems.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Freedonia“ kviečia į koncertus ateiti su šokių bateliais

l Rugsėjo 3 d. 19 val. Mokytojų namų kiemelyje, 
Vilniuje 
l Rugsėjo 5 d. 19 val. Ryšių kiemelyje 837, Kaune

Daugiau informacijos www.gmgyvai.lt

„Freedonia“ koncertai vyks
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Ratai

„Galinguosius „Elephant-Vac“ siurblius pa-
statėme prieš gerą mėnesį. Juos išrinkome ap-
silankę tarptautinėje parodoje „The Car Wash 
Show“, vykusioje JAV. Kolegos plovyklų ope-
ratoriai, su kuriais ten kalbėjome, sakė, kad jie 
yra patys geriausi. Per labai trumpą laiką įsiti-
kinome, kad jie buvo visiškai teisūs“, - sakė 
plovyklos „Tyra“ vadovas Ignas Raišelis.

Pavadinime esantis žodis „dramblys“ pui-
kiai apibūdina šių valymo prietaisų siurbia-
mąją galią - ji siekia net 2000 W. Palyginti, 
buitinių siurblių galia, kuri dažnai painiojama 
su siurblio variklio galia, vidutiniškai siekia 
iki 300 W. Tai reiškia, kad „Tyroje“ esantys 
automobilių siurbliai švarina šešis kartus 
smarkiau nei įprasti siurbliai namuose.

Pasak I.Raišelio, „Elephant-Vac“ siurbliai 
yra itin patogūs, su lanksčia, aukštai iškelta 
gerve ir ilga žarna, pasibaigiančia plonu ant-
galiu, todėl lengvai pasiekiamas bet kuris au-
tomobilio salono kampelis.

Su vienu žetonu klientai gali siurbti kiek 
daugiau nei 8 minutes. Ant siurblio yra indi-
katorius, leidžiantis klientams sekundžių tiks-
lumu matyti, kiek dar liko siurbimo laiko.

Plovykla „Tyra“ siūlo  
nemokamai išsisiurbti automobilį

„Nemokėkite už automobilio salono siur-
bimą!“ - tokiu šūkiu rudeninį automobilių 
plovimo sezoną pasitinka plovykla „Tyra“. 
Paslauga nemokamai siūloma klientams, 
įsigijusiems programą „Platininė“. „Lais-
valaikio“ kortelių turėtojams čia taip pat 
taikomos papildomos nuolaidos.

Ignas Raišelis

„Tyroje“ esantys automobilių siurbliai 
švarina šešis kartus smarkiau nei 
įprasti siurbliai namuose

Tausojančio 
automobilio plovimo 
metu naudojamos 
aštuonios skirtingos 
plovimo priemonės
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Vardydamas kitus plovyklos „Tyra“ pranašu-
mus, I.Raišelis sakė, kad užsukantys klientai itin 
vertina patogumą, automobilį tausojantį plovimą 
ir rekordinę spartą. „Kokybę vairuotojai įvertina 
jau po pirmojo karto“, - sakė I.Raišelis.

Šioje plovykloje automobilio plovimu iš 
pradžių rūpinasi darbuotojai - kėbulas api-
purškiamas purvo tirpikliu, aukšto spaudimo 
vandens srove pašalinami nešvarumai. Vėliau 
ant konvejerio riedantis automobilis dar kelis 
kartus plaunamas tirpikliais ir šampūnais. 
Plovimo metu naudojamos aštuonios skirtin-
gos priežiūros priemonės, specialiai parinktos 
gamintojo „Einszett“ atsiųstų specialistų.

Kebliausius kėbulo įlinkius pasiekiančios 
šluostės yra pagamintos iš specialaus mikro-
pluošto, todėl nebraižo paviršiaus. Nuplautą 
automobilį nusausina itin galinga džiovinimo 
sistema, kuri taip pat tausoja kėbulo dangą.

Plovyklos „Tyra“ teikiamų plovimo pas-
laugų kokybę patvirtina narystė Tarptautinė-
je automobilių plovyklų asociacijoje.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

l Įrenginių tiekėjai: „Sonny’s“ (JAV)
l Įrenginių montuotojai ir prižiūrėtojai:  
OZW (Vokietija)
l Plovimo programų skaičius: 4
l Vieno plovimo metu naudojamos  
skirtingos cheminės priemonės: 8
l Plovimo priemonių gamintojas „Einszett“ 
(Vokietija)
l Plovimo konvejeryje trukmė: 5 min.
l Konvejerio našumas - iki 60 automobilių per 
valandą
l Džiovinimo sistema: 66 kW - galingiausia 
visoje Lietuvoje

su „laisvalaikio“ kortele:
„Bronzinė“ programa - 20 litų
„Sidabrinė“ programa - 23 litai
„Auksinė“ programa - 25 litai
„Platininė“ programa - 31 litas

Adresas: „Ogmios miestas",  
Ūkio kiemas 3, Verkių g.29, Vilnius  

www.tyraplovykla.lt

Plovykla „Tyra“

Ratai

EPA-Eltos nuotr.

„Ant bangos“ - dviračiai
Dviračiai šiais laikais madingi. 

Tad ir dviratininkams reikia būti 
madingiems - Meksike (Meksika) 
dizaineriai pristatė kolekciją „Moda 
Bici“ dviratininkams.
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Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar kada nors susimąstėte, kaip atrodys ateitis? 
Atrodo, kad joje tikrai bus robotai, balsu per-
skaitantys jūsų elektroninį paštą ir užsakantys 
picos. Vairuodami žemėlapį stebėsite ne įpras-
toje navigacijoje, o ant mašinos stiklo, doku-
mentus čia pat, kavinėje, spausdins kišeniniai 
spausdintuvai.

El.reklama: ateities technologijos

kaip vairuosime ateityje 

Kas?
„Navdy“.

Ką padarė?
Savo išmaniuosius telefonus naudo-

jame nuolatos - tikriname, kas vyksta 
„Facebook“, skaitome naujienų portalus. 
Tačiau kai vairuojame, turime trumpam 
atsisveikinti su savo technologijomis. Net 
specialus dėklas nėra atsakymas - jis pri-
verčia nusukti akis nuo kelio. Šią proble-
mą pasišovė išspręsti „Navdy“.

Kodėl veikė?
Įrenginys statomas tiesiai prieš vai-

rą. Jis turi miniatiūrinį projektorių, iš 
kurio vaizdą transliuoja į priešais esan-
tį stiklą. „Navdy“ sukūrė vairavimo ma-
lonumą išlaikančių programėlių, taip 
pat įrenginys belaidžiu internetu „susi-
draugauja“ su jūsų telefonu. Sėdite prie 
vairo, žiūrite į kelią, o mažame stikliuke 
matote žemėlapį, galite atsiliepti į kolegos 
skambutį, parašyti „Twitter“ žinutę. Vi-
sa tai daroma balsu ir gestais.

rezultatai
Pristatomasis vaizdo klipas pasirodė 

vos prieš mėnesį, o peržiūrų skaičius - 
pusė milijono. 

http://goo.gl/lH8idQ

n Ateities technologijas pačiupinėti galima jau 

dabar, tik išankstiniais užsakymais būtina paremti 

jų autorius.

Vietoj IšVadų
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Internetas

kaip atrodo kišeniniai 
spausdintuvai 

Kas?
„ZUtA Labs“.

Ką padarė?
Belaidį internetą galima rasti kone vi-

sose kavinėse, kompiuterį ir kitus išma-
niuosius įrenginius - nešiotis vienoje ran-
kinėje, tačiau yra tokių daiktų, kurie me-
tų metus nekeičia formos ir yra morališkai 
atgyvenę. Taip teigia „ZUtA Labs“ koman-
da, pristatanti kišeninį spausdintuvą.

Kodėl veikė?
Jo veikimas gana paprastas. Radijo 

bangomis valdomą žaislinį automobilį 
primenantis mechanizmas lėtai važiuo-
ja popieriaus lapu, o ant jo įtaisytas la-
zeris paišo norimus simbolius. Visa tai 
transliuojama iš jūsų mobiliojo telefono 
ar kompiuterio.

rezultatai
Įrenginio gamybos pradžiai jo kūrėjai 

tikėjosi surinkti 400 tūkst. dolerių vertų 
išankstinių užsakymų, tačiau jais patikė-
jo daugiau nei 3 tūkst. internautų, sune-
šusių daugiau kaip pusę milijono dolerių. 
Atrodo, kišeninius spausdintuvus jau 
greit pamatysime parduotuvių lentynose.

El.reklama: ateities technologijos Elektroninis šeimos narys 

Kas?
„Jibo“.

Ką padarė?
Šiuo metu internete sklando vaizdo klipas, 

pristatantis ateities namų robotą. Savo funk-
cijomis jis galbūt šiek tiek primena mūsų 
naudojamus išmaniuosius įrenginius, tačiau 
kūrėjai tikina, kad tai daugiau nei technolo-
gijos, „Jibo“ kėsinasi tapti visaverčiu šeimos 
nariu.

Kodėl veikė?
Stalinis robotas atpažįsta žmonių veidus, 

tad specialia kamera gali juos sekti, fotogra-
fuoti bei filmuoti. Ši funkcija puikiai tinka per 
vakarėlius ar kai atžala lieka viena namuose: 
„Jibo“ perskaitys elektroninį paštą, užsakys 
maisto, paseks pasaką, vos grįžus koridoriuje 
įjungs apšvietimą ir visada norės su jumis 
bendrauti.

rezultatai
Šiuo metu norima paleisti masinę gamy-

bą, tad siūlomi išankstiniai užsakymai. At-
rodo, kad reikiamą sumą surinkti ilgai ne-
truks, pristatomasis vaizdo klipas jau peržiū-
rėtas 5,5 mln. kartų.

http://goo.gl/aCMF7o

http://goo.gl/f6bY1b
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Aktualioji valanda 

Ryto espresso 

www.ziniuradijas.lt

Pozicija

Interviu su A.Kudabiene - 68-69 p. 

2014 m. rugpjūčio 29 - rugsėjo 4 d.
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TV6  4 %
TV8  3,8 %
Lietuvos rytas TV  3,6 %
RTR Planeta  3,5 %
PBK  3,5 % 

Info TV  2,7 %
Video ir DVD  1,8 %
REN Lietuva  1,6 %
LRT Kultūra  0,6 %
Liuks!  0,5 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

PBK  4,1 %
TV6  3,9 %
Lietuvos rytas TV  3,8 %
Info TV  3,1 %
RTR Planeta  2,8 %

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

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

TV3 16,4 %

TRUMPAI

 

Dainininkei Rūtai Ščiogolevaitei-
Damijonaitienei (33) naujame TV3 sezone 
patikėtos intriguojančios pareigos - ji taps pokalbių 
laidos „Ginčas be taisyklių“ viena iš vedėjų. Laidoje 
jai talkins televizijos senbuvis Kristupas Krivickas. 
„Nesu žurnalistė, nesu publicistė, tačiau džiugu, kad 
projekto kūrėjai mane mato kaip tokios laidos vedėją, 
tiki ir pasitiki“, - sakė R.Ščiogolevaitė-Damijonaitienė. 
Nauja laida TV3 eteryje pasirodys jau rugsėjo 4 d.

Edvino Kalėdos trilogijos „Nemylimi. Svetimi. 
Pasmerkti“ gerbėjai jau greitai sulauks intriguojan-
čios istorijos tęsinio. TV3 eteryje naujas kultinio 
serialo „Pasmerkti 3“ sezonas - jau rugsėjį. Seriale 
pasirodys milžinišką populiarumą pelnę aktoriai: 
toma vaŠkevičiūtė, Tadas Gryn, Rolandas 
Boravskis, Vytautas Kupšys, Marius Mačiulis, 
Kristina Stungytė, Žilvinas Tratas, Emilija Latėnaitė, 
Josifas Baliukevičius, Saulius Balandis ir kiti.

MUzIkINės lAIdos 

Jose nematau nieko blogo. Jei kam nors 
nepatinka, gali perjungti kanalą. Manau, kad 
turime gerų ir profesionalių muzikos projek-
tų. Juose vertinu aukštą lygį, orkestrą, gyvą 
atlikimą, klasiką, džiazą.

lAIdos, sUTEIkIANčIos žINIų 

Man patinka dokumentikos kanalai. Juos 
pažiūrėjęs jautiesi lyg knygą paskaitęs.

kANAlų įvAIRovė 

Tai yra didelis pranašumas. Dabar, kai 
pasaulyje vyksta tokie konfliktai, gerai, kad 
galiu pasižiūrėti ir tuos rusų propagandinius 
kanalus. Man įdomu, kaip jie pateikia nau-
jienas.

GAlIMybė įsIRAšyTI  
lAIdAs 

Fantastiška, kad dabar laidas galima įsi-
rašyti, pažiūrėti tada, kada tau patogu. Man, 
kaip dideliam futbolo aistruoliui, buvo nuos-
tabu, kad galėjau įsirašyti pasaulio futbolo 
čempionato varžybas.

ANIMAcIjA sU sMURTo 
ElEMENTAIs 

Esu kategoriškai prieš smurtą animacijos 
filmuose vaikams. Mano vaikas žiūri tuos ka-
nalus, kur nėra jokio smurto. Nesakau, kad 
vaikams reikia būtinai rodyti tuos sovietinius 
filmukus, kuriems mes jaučiame nostalgiją. 
Man svarbu, kad juose nebūtų agresijos.

NEIGIAMA INfoRMAcIjA  
žINIų lAIdosE 

Man jose per daug agresijos, nuolat bruka-
mos neigiamos naujienos. Pažiūrėjus tokią lai-
dą nuotaika tikrai nepagerės, todėl nežiūriu.

REklAMų TRUkMė 

Reklamų reikmę suprantu, bet televizijos 
turi jausti tam tikras ribas. Kai reklama trun-
ka pusę valandos, o taip tikrai būna, pamirš-
tu, apie ką buvo filmas ir kad apskritai kažką 
žiūrėjau.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

LNK 16,3 %

LRT Televizija 
7,6 %

BTV 7,4 %

NTV Mir Lietuva 
5,5 %

TV1 4,3 %
Kiti  
kanalai 15,8 %

TV3 19,9 %

LNK 16,5 %

LRT Televizija 
7,5 %

BTV 6,8 %

NTV Mir Lietuva 
5,9 %

TV1 5,1 %
Kiti  
kanalai 12,7 %
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AŠTRUS ŽVILGSNIS

Dainininkas DEIVIDas NoRVILas (34) 
vienas iš tų retų žvaigždžių, kuris drąsiai 
prisipažįsta - žiūrėti televizorių jam patin-
ka. Tiesa, tai nereiškia, kad atlikėjas žiūri 
viską, kas pakliūva. Dažniausiai jis renkasi 
dokumentikos, klasikinės muzikos ar fil-
mų kanalus.

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Deividą Norvilą

Nr. Laida       TV  Reitingas

1 KaRIBŲ PIRaTaI.  
 aNT KEIsTŲ BaNGŲ TV3 8,6
2 KoNTRoLINĖs VYRŲ KREPŠINIo  
 RUNGTYNĖs/LIETUVa-sLoVĖNIJa TV3 8,3
3 LNK ŽINIos LNK 7,8
4 VaLaNDa sU RŪTa LNK 6,7
5 KIETas RIEŠUTĖLIs. 4.0  TV3 6,4
6 TELELoTo  LNK 6,3
7 TV3 ŽINIos TV3 5,9
8 MEILĖ aR PINIGaI? TV3 5,5
9 TV3 VaKaRo ŽINIos TV3 5,3
10 KoNTRoLINĖs VYRŲ KREPŠINIo  
 RUNGTYNĖs/IRaNas-LIETUVa TV3 5,1

Duomenys: TNS LT, 2014 m. rugpjūčio 18-24 d.

Redakcijos archyvo nuotr.
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TELEVIZIJAUŽ KADRO

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kuo išsiskyrė naujojo LNK sezono 
fotosesija?

- LNK laidų vedėjų fotosesijos stilius vi-
sada išsiskiria savo ryškumu, spalvingumu ir 
pozityvumu. Tamsios spalvos čia yra tabu. 
Šįkart vyravo toks atostogų stilius. Kažkas 
buvo su skrybėlaite, kažkas - su lankeliu, kaž-
kas - su blizgiais karoliais. Norėjome atspin-
dėti prabėgančios vasaros džiaugsmus, ne-
bandėme „išspausti“ vakarinės aprangos. 
Moterims svarbūs aprangos akcentai buvo 
ryškiaspalviai aukštakulniai, auskarai, vy-
rams - varlytės, diržai. 

- Ar galima sakyti, kad televizijos 
žmonių stilius diktuoja tam tikras ten-
dencijas ir televizijos žiūrovams?

- Norėčiau tuo tikėti. Jei žmonės norėtų 
lygiuotis į šias televizijos žvaigždes, suprasčiau 
tai kaip savo profesinių įgūdžių įvertinimą. Ar 
taip iš tiesų yra, nežinau. Spėju, kad taip. Bet 
nereikia aklai kopijuoti - pavyzdžiui, jei pamatei 
raudoną švarką, negalvok, kad tau būtinai tokio 
reikia. Gal tau reikia tokio kirpimo švarko? O 
gal tiesiog raudono drabužio? Reikia mokėti 
drabužį ne nusižiūrėti, o interpretuoti. Tikiuosi, 

kad žiūrovai, žiūrėdami televizorių, pasisems 
įkvėpimo, įsileis į savo spintas truputį daugiau 
spalvų ir nebijos žaisti su kontrastais.

- Kaip parenkate drabužius konkre-
tiems televizijos laidų vedėjams?

- Kai komplektuoju, jau žinau, kuris komp-
lektas kuriam bus žmogui. Pasižiūriu, kad 
drabužiai ne tik derėtų tarpusavyje, atspin-
dėtų bendrą stilių, bet ir tiktų tam konkre-
čiam žmogui. Gal kuri nors moteris yra ap-
kūnesnė, kita - ilgomis kojomis, trečios - labai 
putli krūtinė. Visada turi žiūrėti, kaip su tuo 
drabužiu atrodo žmogus.

- Kokių pageidavimų išsako mūsų te-
levizijos žvaigždės?

- Visi turime savų kompleksų, kartais pa-
grįstų, kartais - ne. Būna, kad kai kurios mo-
terys sako, kad sijono tikrai nedėvės. Bet 

užsivelka ir maloniai nustemba. Man smagu, 
kai žmonės nors ir nedrįsta, bet leidžiasi į 
avantiūrą ir būna patenkinti rezultatu.

- Tinkamai parinkti drabužiai, matyt, 
pakeičia ir žmogaus nuotaiką, laikyseną, 
ar ne?

- Žinoma. Kartais rengiant televizijos lai-
dų vedėją manęs paprašo parinkti tik viršuti-
nę drabužio dalį, tai yra kokią nors palaidinę 
ar švarkelį. Kadangi televizijos eteryje mato-
mas žmogus tik iki pusės, apačioje gali būti 
su bet kuo - su džinsais ar sportiniais bateliais. 
Tokiais atvejais sijono galbūt aš ir neatnešiu, 
bet moteriai tikrai atnešiu aukštakulnius, nes 
su jais ji visai kitaip stovi, visai kitaip jaučiasi, 
vaikšto ir šypsosi. Kitas triukas, kaip moterį 
paruošti fotosesijai, - pasakyti jai komplimen-
tų. Tuomet ji visai kitaip pasijunta. Moteriai 
reikia komplimentų ir aukštakulnių.

- Ar mūsų žvaigždės labai įnorin-
gos?

- Yra visokių. Yra pora tokių, kuriems 
vežame mažiausiai keturis variantus drabužių 
komplektų.

- Ar žiūrėdama televizijos laidas ma-
tote stiliaus klaidų?

- Klaidų matau visose televizijose. Kartais 
net norisi paskambinti ir pasakyti - nesegėk 
to sijono, su juo tavo kojos atrodo labai trum-
pos. Bet kas aš tokia, kad aiškinčiau. Kartais, 
manau, tos klaidos būna netyčia. Pamenu, 
kartą mačiau, kad vienai moteriai buvo pa-
rinkta netinkama palaidinė, kuri pernelyg iš-
ryškino jos krūtinę. Kartojant laidą buvo pa-
keistas fonas ir viskas atrodė ne taip tragiškai. 
Tad iš klaidų visi mokomės.

A.Gilytė: moteriai reikia  
komplimentų ir aukštakulnių
Stilistė Agnė gilytė (30) gerai žino, ko 
reikia, kad moteris per fotosesiją pasi-
temptų, nuoširdžiai šypsotųsi, o vyras at-
sipalaiduotų ir gerai jaustųsi. Visai nese-
niai spalvingoje naujojo lnK sezono foto-
sesijoje televizijos laidų vedėjai be jokio 
galvos skausmo atsidavė į Agnės rankas. 
tiesa, daugelį lietuvos pramogų pasaulio 
žvaigždžių rengusi stilistė prasitarė, kad 
ne visi žinomi žmonės tokie geranoriški 
ir sukalbami. yra ir tokių, kuriems tenka 
vežti bent po keletą drabužių komplektų.

Stilistė Agnė Gilytė džiaugiasi, kai 
jos parinkti drabužiai maloniai 
nustebina vieną ar kitą įžymy bę

LNK nuotr.

Yra tokių 
žvaigždžių, 
kurioms vežame 
mažiausiai 
keturis variantus 
drabužių 
komplektų

Luko Griciaus nuotr.
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TV PROGRAMA penktadienis

 18.25 	 „Šeimynėlė“  21.50 	 „Prieglobstis“  19.20 	 „Skrydis	per
	 	Atlantą“

 23.00 	 Dvi	žvaigždės 10.10 	 Valanda	su	Rūta 9.10 	 „Vestuvių	
	 muzikantai“

TV8
8.05,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.30	Dvi	su	puse	vi-
rėjos.	9.00	„Agata	Kristi.	Tomis	ir	Tapensė“.	10.00	
„Linksmieji	traukinukai“.	10.25	Senoji	animacija.	
11.00	 „Pasimatymų	 trenerė“.	 12.40,	 16.00	 Eks-
tremalūs	namų	pokyčiai.	13.35,	19.00	 „Laukinis	
angelas“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	geriau“.	
17.00,	23.35	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	22.40	
„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.00	
Drama	„Svajonių	viešbutis.	Čiamgmajus“.	

Info TV
9.00	Žinios.	9.40,	12.15,	15.55	Dviračio	šou.	10.05	
Pagalbos	 skambutis.	 10.55,	 16.20	 24	 valandos.	
11.30	Sekmadienio	rytas.	12.45	Krepšinio	pasauly-
je	su	Vidu	Mačiuliu.	13.15,	15.05	„Visagalė	rekla-
ma“.	14.15	„Gyvybės	triumfas“.	17.00	Info	diena.	

PBK
5.50,	 20.35	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00,	 9.20	 TV	
kanalas	„Labas	rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Nau-
jienos.	 11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.45	 Padriki	
užrašai.	13.00,	14.20	„Pavėluota	atgaila“.	15.10	
„Laba	 diena!“	 15.50	 J.Menšovos	 laida.	 16.55	
Mados	 nuosprendis.	 17.55	 Jūrmala.	 Humoro	
festivalis.	20.00	Laikas.	21.00	Stebuklų	laukas.	
22.05	Antrininkai.	1.00	Informacinė	laida.	

REn
7.15	Tinkamas	vaistas.	8.10	Nemeluok	man!	10.00	
Šeimos	dramos.	11.00	Kviestinė	vakarienė.	11.55	
Keista	byla.	12.50	Didžiosios	Visatos	paslaptys.	
14.40	Nuteisk	mane.	15.35	Žiūrėti	visiems!	16.20	
Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	 19.20	
Tinkamas	 vaistas.	 20.20	 Kviestinė	 vakarienė.	
21.20	 Keista	 byla.	 22.20	 Pasaulio	 paslaptys	 su	
A.Čapman.	23.15	Jums	ir	nesisapnavo.	

TV PolonIa
8.40	 „Tėvas	 Mateušas“.	 10.20,	 18.20,	 22.45	
Polonija	 užsienyje.	 10.30	 „Karalius	 Maciušas	
Pirmasis“.	 10.40	 Gamtos	 užrašai.	 10.50	 Pono	
Balagano	 pasakos.	 11.15,	 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	 „Komisaras	 Aleksas“.	 15.45	
Vasaros	 muzika.	 16.30	 Miško	 bičiuliai.	 17.00	
„Zlotopolskiai“.	 17.30	 Žydros	 atostogos.	 18.30	
TV	 ekspresas.	 19.25	 II	 pasaulinio	 karo	 enciklo-
pedija.	19.55	„Išvykimas	-	Mozūrija	1989-1995“.	
20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	
prognozė.	21.50	„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	23.45	„Ope-
racija	„Himleris“.	1.10	Žvaigždės	TVP	60-mečiui	-		
išgyvenkime	tai	dar	kartą.	2.15	Animaciniai	f.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeiminin-
kės“.	6.40,	11.40,	17.05,	20.00,	1.50	„Išskirtiniai“.	
7.05,	 12.05	 „Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	 7.30,	
10.50	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 8.20,	 15.50,	 22.05	
„Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	 9.10,	 13.20,	 18.20	
„Liežuvautoja“.	 10.00,	 17.30	 „Nėščia	 su	 aukš-
takulniais“.	 14.10	 „Ieškau	 topmodelio“.	 15.00,	
19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	16.40,	21.15,	1.00	
„Mados	 kontrolė“.	 20.50	 „Paklauskite	 Krislės“.	
22.55	„Kortnė	ir	Chloja	užkariauja	Majamį“.	

TV1000
10.40	„Gyvūnas“.	12.30	„Linksmosios	pėdutės“.	
14.30	„Romo	dienoraštis“.	16.40	„Didieji	lūkes-
čiai“.	19.00	„Tarp	dviejų	pasaulių“.	20.55	„Ateini	
čia	arba	gausi	į	dūdą!“	22.50	„Žmogus-voras	3“.	

TRaVEl
8.00,	12.00,	17.00	Kelionė	po	Vanuatu,	Australijos	
Alpes	ir	Abu	Dabį.	8.30,	14.00	Naujo	būsto	paieš-
ka.	 9.30,	 13.30,	 18.30	 Šeino	 Delios	 prieskonių	
kelionės.	10.00,	15.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	
11.00,	 16.00,	 23.00	 Miestų	 paslaptys.	 13.00,	
18.00	Kovos	dėl	bagažo.	19.00	Amerikos	maistas.	
20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 21.00	 Brangenybių	
paieškos.	22.00	Pavojingos	žemės.	Haitis.	

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,	20.00,	
6.35	 Kaip	 tai	 pagaminta?	 12.40	 Apgavikai.	
13.35	 Geriausi	 automobiliai.	 14.30	 Puošyba.	
15.25	 Dideli	 laivai.	 18.10	 Likviduotojas.	 18.40	
Aukcionų	karaliai.	19.35,	2.25	Karai	dėl	bagažo.	
21.00,	2.50	Kodėl?	23.00,	3.50	Rykliai	zombiai.	
24.00,	 4.50	 Ryklių	 populiacija.	 1.00,	 5.45	 Ieš-
kant	antžmogių.	

naTIonal GEoGRaPhIc 
10.00	 Švedų	 „Koenigsegg“	 superautomobilių	
gamykla.	11.00	Automobilių	restauratoriai.	12.00	
Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	 Genties	 gyvenimas.	
Džiunglių	šeimininkai.	14.00	Pavojinga	kelionė	į	
Aliaską.	Lokiai.	15.00	Zanzibaro	sala.	16.00	Pa-
vojingiausi	jūros	gelmių	gyvūnai.	17.00	Antrasis	
pasaulinis	karas.	Karo	liepsnos.	18.00	Automo-
bilių	restauratoriai.	„Land	Rover“	legenda.	19.00	
Gelbėkis	nelaimėje.	Iki	pabaigos.	Įsiutęs	bulius.	
20.00	Žemės	evakuacija.	Pragaras	Žemėje.	21.00	
Pasaulio	pabaigos	belaukiant.	Niekas	nieko	ne-
žinos.	22.00	Mokslo	šėliojimai.	23.00	Kalėjimo	
sunkumai.	 Pašaliniai.	 24.00	 Žemės	 evakuacija.	
1.00	Nakties	programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 Animacinis	f.	„Gufis	

ir	jo	sūnus	Maksas“.
7.30	 Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
8.00	 TV	serialas	

„Brazilijos	aveniu“.
9.10	 TV	serialas	„Vestuvių	

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

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

dulkės“	(N-7).
12.20	TV	serialas	„Šeimos	

reikalai“.
12.50	Animacinis	f.	

„Transformeriai.	
Praimas“	(N-7).

13.20	Animacinis	f.	
„Antinas	Narsuolis“.

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

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

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

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

17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.30	Animacinis	f.	„Kung	

Fu	Panda	2“.
21.00	Drama	„Karo	žirgas“	

(N-7).
0.15	 Kriminalinė	drama	

„Alfa	gauja“	(N-14).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 Animacinis	f.	

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

Fu	Panda“.
13.20	Animacinis	f.	„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.	Kriminalai.	

Sportas.	Orai.
19.30	 „Zambija.	„Ačiū,	

Lietuva!“	2014	m.
21.00	Veiksmo	komedija	

„Mis	Slaptoji		
agentė	2.	Ginkluota	
ir	žavinga“	(N-7).

23.15	Nuotykių	drama	
„Centurionas“	(N-7).

1.15	 Siaubo	trileris	
„Galutinis	tikslas	4“	
(N-14).

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

„Komisaras		
Reksas“	(N-7).

10.00	TV	serialas	„Namelis	
prerijose“.

11.00	TV	serialas	
„Frankenšteinas“		
(N-7).

13.00	TV	serialas	„Naisių	
vasara“.

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

„Komisaras		
Reksas“	(N-7).

17.00	TV	serialas		
„Puaro“	(N-7).

18.00	Šiandien.	Sportas.	
Orai.

18.15	Žingsnis	po		
žingsnio.

18.30	Laumės	juosta	2014.	
Vaikų	muzikos		
festivalis.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Žagarės	vyšnių		

festivalis	2014.	
Renkasi	geriausieji.

22.00	Loterija	„Perlas“.
23.00	Dvi	žvaigždės.
24.50	TV	serialas	„Senis“	

(N-7).

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		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

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

nės	(N-7).
21.30	Veiksmo	trileris	

„Vykdytojas“		
(N-14).

23.30	Mistikos	komedija	
„Sensacija“	(N-14).

1.20	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.20	 Bamba	TV	(S).

7.00	 Programa.
7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Nuoga	tiesa.	

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

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	Dokumentinis	f.	

„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.	

„Prieglobstis“	(N-7).
24.00, 3.35	 Siaubo	f.	

„Kauksmas“	(S).
1.50	 Veiksmo	f.	

„Prieglobstis“	(N-7).
5.15	 Dokumentinis	f.	

„Kelionė	į	Rio	5.	San	
Paulas“.

6.00	 Reporteris.
6.30	 „Mikropasauliai“.

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

šventė.
13.30	 „Australijos	lietuviai	-		

tolimi	ir	artimi“.
15.10	Baltijos	kelio		

25-metis.	Lietuvos	
jaunimo	grupių	kon-
certas	„Koks	aš	ir	tu	
tokia	ir	Lietuva“.	

16.15	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
17.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	Dokmentinis	f.	

„Jaunoji	karta“.
18.30	Koncertas.	Tavo	

zona.	Vladas	
Kovaliovas.

19.20	 Istorinė	drama	
„Skrydis	per	Atlantą“.

21.10	Teatras.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Kūrybos	metas.	

Teatro	ir	kino	
režisierė	Ramunė	
Kudzmanaitė.	

23.00	Džiazo	muzikos	
vakaras.

24.00	Panorama.	Sportas.	
Orai.

24.25	Septynios	Kauno	
dienos.

24.55	 „Prokurorai“.
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„MIS SLAPTOJI AGENTĖ 2. 
GINKLUOTA IR ŽAVINGA“
Veiksmo komedija. JAV, 
Australija. 2005.
Režisierius Dž.Paskinas.
Vaidina S.Bulok, V.Šatneris, R.King.

Ilgą laiką ignoravusi savo moteriš-
kąją pusę, dabar Greisė vis daugiau 
laiko pradeda leisti grožio salonuo-
se, dalyvauja televizijos šou ir inten-
syviai reklamuoja savo knygą. 

„ALFA GAUJA“
kriminalinė drama. JAV. 2006.
Režisierius N.Kasavetas.
Vaidina B.Vilisas,
Dž.Timberleikas, Š.Stoun.

1999-ieji, Kalifornija. Agresyvus nar-
komanas Džeikas Mazurskis negrą-
žina 1200 dolerių skolos prekeiviui 
narkotikais Džoniui Trulavui, nusi-
kalstamo pasaulio autoriteto Sonio 
Trulavo sūnui. Netrukus tarp dviejų 
jaunuolių įsiplieskia karas. 

rugpjūčio 29 d.

 20.50 	 „Mergyt,	kur	
	 bėgi?“

 21.00 	 „6	kadrai“ 17.10 	 Tortų	karai

ANIMAL PLANET
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25,	 15.30	 Aligatorių	
tramdytojai.	 9.10	 Mieliausi	 augintiniai.	 10.05	
Pingvinų	 safaris.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20	
Iškviečiamas	 tramdytojas.	 12.50	 Liūno	 broliai.	
13.45	 Dž.Korvino	 pasivaikščiojimai.	 14.40	 Afri-
koje.	17.25	Kačiukai	ir	šunyčiai.	18.20	Mano	au-
gintinis	-	interneto	žvaigždė.	19.15	Aliaska:	šeima	
iš	miško.	20.10,	20.40	Laukinis	gyvenimas.	21.05	
Nasrai:	apokalipsė.	22.00	Išsigelbėjimas	iš	nasrų.	
22.55	Akvariumų	verslas.	23.50	Gyvūnų	policija.	

SPORT1
10.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžval-
ga.	 11.15	 WTA	 Bad	 Gastein.	 Moterų	 tenisas.	
Finalas.	 13.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	
„Arouca“	-	„Sporting	CP“.	15.00	ATP	250	Wins-
ton-Salem	 Open.	 Vyrų	 tenisas.	 Finalas.	 17.00	
Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „PEC	 Zwolle“	 -		
„Vitesse“.	 19.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	20.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	
Klaipėdos	„Neptūnas“	-	Rygos	VEF.	21.45	NBA	
Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 22.00	 NBA	
krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-	Oklaho-
mos	 „Thunder“.	 24.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	 „PSV	 Eindhoven“	 -	 „Feyenoord“.	 2.00	
NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 3.00	
Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.

VIASAT SPORT BALTIc
9.40	 Kalnų	 dviračiai.	 Pasaulio	 taurė.	 11.50	
Futbolas.	Anglijos	Premier	 lyga.	„Manchester	
City“	 -	 „Liverpool“.	 13.40	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	lyga.	„Porto“	-	„Lille“.	15.30	Krep-
šinis.	 Pasaulio	 čempionato	 ketvirtfinalis.	
Lietuva	 -	 Argentina.	 17.20,	 19.10	 Krepšinis.	
Pasaulio	 čempionatas.	 JAV	 -	 Lietuva.	 21.00	
Futbolas.	Premier	lygos	apžvalga.	21.30	Krep-
šinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Rungtynės	 dėl	
trečios	vietos.	23.20	Krepšinis.	Pasaulio	čem-
pionatas.	 Turkija	 -	 JAV.	 1.20	 Ledo	 ritulys.	
Pasaulio	čempionatas.	Finalas.	3.45	Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 2014/2015	 metų	 se-
zono	analizė.	5.25	Boksas.	Mike’as	Perezas	 -		
Magomedas	 Abdusalamovas.	 6.15	 Boksas.	
Gennadijus	Golovkinas	 -	Curtisas	Stevensas.	
7.05	Motosportas.	NASCAR	lenktynių	apžval-
ga.	 8.05	 „Formulė-1“.	 Belgijos	 GP	 lenktynių	
apžvalga.	

EUROSPORT
8.00,	 10.30,	 18.45	 Tenisas.	 „US	Open“.	 9.30,	
17.00	 Dviračių	 sportas.	 „Vuelta	 a	 Espana“	
lenktynės.	 13.30	 Jojimas.	 14.00	 Futbolas.	
Europos	 lyga.	 15.00	 Irklavimas.	 Pasaulio	
čempionatas.	

„KARO ŽIRGAS“
drama. JAV. 2011.
Režisierius S.Spilbergas.
Vaidina Dž.Irvinas, P.Malenas, E.Votson.

Siekdamas apmarinti žmonos nerimą, ūkininkas Tedas nuperka jai gry-
nakraujį žirgą. Tai ne darbinis arklys. Tedo sūnus Albertas jį treniruoja, 
globoja ir duoda Džojo vardą. Paauglys labai susidraugauja su eikliu, 
protingu žirgu, bet tėtis, stokodamas pinigų, parduoda Džojį Anglijos 
kavalerijai. Galiausiai jis vėl grįžta pas britus ir keliauja į Pirmojo pasau-
linio karo fronto linijas. Čia jau tarnauja ir Albertas.

„cENTURIONAS“
nuotykių drama. Didžioji 
Britanija, Prancūzija. 2010.
Režisierius N.Maršalas. 
Vaidina M.Fasbenderis, 
D.Vestas, O.Kurilenko.

Senovės Britanijoje į negailestingų 
piktų genties nelaisvę patenka Ro-
mos legionierius Kvintas Dijasas. Pa-
prastai piktai belaisvių neima: jie nu-
žudo visus priešus, kuriuos tik gali. 

LNK
 21.00

LNK
23.15

TV3
0.15

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Dviese	

geriau“.
7.15, 15.55	 „Komisaras	

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

Makaulė“	(N-7).
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“		
(N-7).

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	Tortų	karai	(1).
17.40	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
21.00	 „Detektyvas	

Kolambas.	Bausmė	
bendram	meilužiui“	
(N-7).

22.50	Veiksmo	trileris	
„Paskutinė	tvirtovė“	
(N-14).

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

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.00	 „Beverli	Hilsas	
90210“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Elementaru“		
(N-7).

13.00	 „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“	
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Keistuoliai	iš	

Baltųjų	rūmų“		
(N-7).

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

rusiški	kadrai		
(N-7).

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

24.00	 „Mažylė	Houp“		
(N-7).

1.00	 „Geležinis		
žmogus	2“		
(N-14).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Geros	savijautos	
gidas.

9.45	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

10.45	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

11.45	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

12.15	 „Slapyvardis	-	
Valytojas“		
(N-7).

13.50	Fotografijos	
istorija	arba	Istorija	
fotografijoje:	
Sovietmečio	
fotografija.

14.20	Rekordininkai.
14.50	 „Objektas	11“		

(N-7).
15.50	 „Kaimynas		

šnipas“.
17.30	Sveikatos		

užtaisas.
18.00	 „Trauma“	(N-7).
19.00	 „Fortjė	faktorius“		

(N-7).
20.00	Balticum	TV	žinios.
20.20	Mados	legendos.
20.50	 „Mergyt,	kur	bėgi?“	

(N-7).
22.30	Balticum		

TV	žinios.
22.45	 „Devintojo	legiono	

erelis“	(N-14).

TV3
21.00

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

Maksas“.
9.30	 Statybų	TV.
10.00	 Juokingiausi	Amerikos	

namų	vaizdeliai.
10.30	 „Kelias	į	Eldoradą“.
12.10	 „Vaivorykštės		

beieškant“.
14.00	 „Žiurkių	lenktynės“.
16.15	 „Kobra	11“	(N-7).
17.20	Ekstrasensai	detekty-

vai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	
18.50	Komedija	„Šuns	kai-

lyje“	(N-7).
19.30	Filmo	pertraukoje	-		

Eurojackpot.
20.50	Pasaulio	krepšinio	

čempionato	apžvalga.
21.00	Pasaulio	vyrų	krep-

šinio	čempionatas.	
Meksika	-	Lietuva.

21.45	Rungtynių	pertrau-
koje	-	pasaulio	krep-
šinio	čempionato	
apžvalga.

22.50	 Pasaulio	krepšinio	
čempionato	apžvalga.

23.00	Pasaulio	vyrų	krepši-
nio	čempionatas.		
Prancūzija	-	Brazilija.

0.40	 Pasaulio	vyrų	krepši-
nio	čempionatas.		
Australija	-	Slovėnija.

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	 „Vova	tolimoje	kara-

lystėje“.
10.00	 „Ragai	ir	kanopos“.
11.40	Nuotykių	komedija	

„Kaip	valgyti	keptus	
sliekus?“

13.15	Nuotykių	f.	„Daktaro	
Parnaso	fantazariu-
mas“	(N-7).

15.30	 „Mano	puikioji	
auklė“.

16.30	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

18.30	Žinios.	Sportas.		
Orai.

19.00	Animacinis	f.	
„Linksmosios		
pėdutės“.

21.00	Komedija	„Ko	nori	
mergina“	(N-7).

23.05	Romantinė	komedija	
„Mano	kaimynė	-		
pornožvaigždė“	
(N-7).

1.15	 Siaubo	f.	
„Pabėgimas	iš	
beprotnamio“	(S).

6.05	 Klausimėlis.lt.
6.15	 Pagalbos	ranka.
6.45	 Nacionalinė	paieškų	

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

Kelmickaite.
12.00	Mūsų	miesteliai.	

Vidiškės.
13.00	 „Tikrosios	dinozaurų	

spalvos“.
14.00	Juokis.	Humoro	

šventė.	2013	m.
16.00	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	k.).	Orai.
16.15	 Sveikinimų	koncertas.
18.30	Laumės	juosta	2014.	

Vaikų	muzikos		
festivalis.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Šventė	Kvėdarnoje.	

Dalyvauja	Liudas	
Mikalauskas,	
Donatas	Montvydas,	
Stasys	Povilaitis,	
grupės	„Pinup	Girls“,	
„DAR“,	„Magnit“.

23.00	Kriminalinis	trileris	
„Roninas“	(N-14).

25.15	 „Senis“	(N-7).

 23.00 	 „Roninas“ 10.30 	 „Kelias	į
	 Eldoradą“

ŠeŠtadienis

„KO NORI MERGINA“
Romantinė komedija. JAV. 2003.
Režisierius D.Gordonas.
Vaidina K.Firtas, A.Bains, K.Preston.

Jauna amerikietė Dafnė vienose vestuvėse pamačiusi jaudinantį dukters 
ir tėtės šokį, nutaria susirasti ir savo tėvelį. Ji atvyksta į Angliją, kur jos 
tėvas yra garsus Anglijos politikas, turtingas aristokratas Lordas Henris 
Dešvudas. Jis niekuomet negyveno su Dafnės mama ir net neįtarė, kad 
turi gražuolę dukrą.

rekomenduoja

„ŠUNS KAILYJE“
komedija. JAV. 2006.
Režisierius B.Robinsas.
Vaidina T.Alenas, K.Deivis, 
S.Breslinas.

Gydytojas Kozakas pavagia 300 me-
tų sulaukusį tibetiečių aviganį, tikė-
damasis įminti šuns ilgaamžiškumo 
mįslę ir sukurti amžinosios jaunystės 
eliksyrą. Deja, mokslininko bandy-
mai baigiasi nesėkmėmis. Jo labo-
ratorijoje gimsta keisti mutantai. Iš 
pakvaišusio daktaro vergijos ištrūkęs 
aviganis įkanda teisininkui Deivui 
Duglui, ir nuotykiai prasideda.

„KEISTI RYŠIAI“
dRama. JAV. 2001.
Režisierius P.Sydas.
Vaidina P.Reiseris, E.Sili, L.Karl.

Džeris - sėkmę pelnęs Niujorko 
psichiatras, tačiau jam diagnozuo-
jama leukemija. Vyras desperatiš-
kai ieško kokio nors artimo žmo-
gaus kaulų čiulpų transplantacijai. 
Pranešęs apie ligą savo motinai, jis 
sužino, kad dar būdamas kūdikis 
buvo įvaikintas. Džeris leidžiasi 
ieškoti savo biologinės motinos, 
o pakeliui sužino apie save kur kas 
daugiau, nei galėjo tikėtis.

„MANO KAIMYNĖ - 
PORNOŽVAIGŽDĖ“
Romantinė komedija. JAV. 2004.
Režisierius L.Grinfildas.
Vaidina E.Hiršas, N.Daunsas,
E.Kufbert.

Ambicingas, protingas, pažangus 
studentas Metju svajoja apie poli-
tiko karjerą, bet kiek atideda savo 
planus netolimai ateičiai. Dabar 
visą savo laiką jis skiria kaimynys-
tėje gyvenančiai merginai, kuri yra 
labai graži ir seksuali. 

TV3
18.50

LNK
23.05

TV8
10.30	Meilė	ar	pinigai?	11.30	Sportuok	su	mumis.	
12.00	 „Linksmieji	 traukinukai“.	 13.00	 „Ana	 ir	
meilė“.	 15.00	 „Amazonės“.	 16.00	 „Frosto	 prisi-
lietimas“.	17.50	„Agata	Kristi.	Tomis	ir	Tapensė“.	
18.55	Labanakt,	vaikučiai.	20.00	Drama	„Keisti	ry-
šiai“.	22.00	Drama	„Svajonių	viešbutis.	Čiamgma-
jus“.	23.40	„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	KK2	penktadienis.	20.00	Al-
chemija	LXI.	Humanitarinis	karas.	21.00	„Visagalė	
reklama“.	22.00	„Gyvybės	triumfas“.	23.00	Pagal-
bos	skambutis.	23.55	Valanda	su	Rūta.	

PBK
7.05,	 9.00,	 11.00,	 17.05	 Naujienos.	 7.30	 Kont-
rolinis	 pirkimas.	 7.55	 Vaikų	 klubas.	 8.25	 Grok,	
armonika!	 9.15	 Ganytojo	 žodis.	 9.35	Skanėstas.	
10.20	 Jūrmala.	 11.20	 Idealus	 remontas.	 12.20	
Linksmųjų	 ir	 išradingųjų	 klubas.	 13.55,	 17.25	
„Septynios	 vieno	 viengungio	 žmonos“.	 18.30	
„Belaisvė“.	 20.00	 Laikas.	 20.35	 Jūrmala.	 22.25	
Šįvakar	su	A.Malachovu.	0.05	„Vargšė	Saša“.	

REN
7.00	Animaciniai	 f.	7.15-11.00	Kviestinė	 vaka-
rienė.	 12.00	 Žiūrėti	 visiems!	 12.40	 Paklydimų	
teritorija	su	I.Prokopenka.	14.30	Jums	ir	nesisa-
pnavo.	15.30	Pasaulio	paslaptys	su	A.Čapman.	
16.20	 Paklydimų	 teritorija	 su	 I.Prokopenka.	
18.15	Gyvenimo	 taisyklės.	19.15	 Jūrmala.	Hu-
moro	 festivalis.	21.00	 „X	Faktorius“.	0.10	Me-
lodrama	„Maša“.	

TV POLONIA
7.35	 „Zlotopolskiai“.	 9.55	 Polonia	 24.	 10.30	
Polonija	 užsienyje.	 10.45	 Hibridiniai	 auto-
mobiliai.	 11.10	 „Žirafos	 ir	 raganosio	 vieš-
butis“.	 12.00	 „Nusikaltimai“.	 13.05,	 18.25,	
1.45	 Galvosūkis.	 13.15	 Sveikinimų	 koncer-
tas.	 13.35	 „Mažoji	 Lenkija,	 arba	 pasaulis“.	
14.30	 Maklovičius	 keliauja.	 15.00	 „Ir	 gėriui,	
ir	blogiui“.	16.00	„Aprašyti	iš	gamtos“.	17.00	
Kultūringieji	 PL.	 18.00	 J.Kačmarskio	 dainų	
koncertas	Berlyne.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	
1.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 19.50	 „Londoniečiai“.	
20.40	 Labanaktukas.	 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	„Vokiečiai“.	
1.30	Pramoginė	laida.	2.40	Animacinis	f.	3.00	
Žinios.	

TV8
20.00

 9.00 	 „Ponas	Bynas“

LNK
21.00
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7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
8.00	 Galileo	(N-7).
9.00	 VRS	kamera	(N-7).
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Padėkime	augti.
10.30	Kviečiu	vakarienės.
11.00	Lietuvos	galiūnų	

čempionato	IV-eta-
pas.	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	sugrįži-
mas“	(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.	
„Pavojingas	turas“	
(N-14).

23.20	Siaubo		
komedija		
„Zombių	striptizas“	
(N-14).

1.10	 Bamba	TV	(S).

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

„Nikita	Chruščiovas.	
Balsas	iš	praeities“.

9.55	 Dokumentinis	f.	
„Kremlius	-	9.	
Asmens	sargybinio	
užrašai“	(N-7).

11.00	Vestuvių	kovos.
12.40	 „Kvapų	detektyvas“.
16.00, 17.00, 18.00, 21.00	

Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“).
18.25	 „Mirtis	rojuje“	(N-7).
20.35	 „Laukinių	kačių		

nuotykiai“.
21.25	VMG	vasara.
21.30	 „Merdoko	paslaptys“.
23.30	Siaubo	f.	

„Inkubusas“	(S).
1.00	 „Mirtis	rojuje“	(N-7).
2.45	 Siaubo	f.	

„Inkubusas“	(S).
4.00	 „Miestai	ir	žmonės“.
4.05	 Alternatyvūs	muzi-

kos	apdovanojimai	
T.Ė.T.Ė.

5.05	 Didžiosios	Britanijos	
„Porsche	Carrera“	ir	
„Renault	Clio“	taurės	
lenktynės	iš	Truxton	
trasos	(2).	2013	m.

5.50	 „Gamtos	pasaulis“.
6.00	 Ilgai	ir	laimingai.
6.40	 Pažabok	stresą!	.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Vilniaus	sąsiuvinis.
9.15	 Trembita.
9.30	 Vilniaus	albumas.
9.45	 Rusų	gatvė	(rusų	k.).
10.00	Menora.
10.15	Krikščionio	žodis.
10.30	 Kelias	(evangelikams).
10.45	Prisiminkime.	Eiles	

skaito	M.Mironaitė.
11.15	Naktinis	ekspresas.
11.45	Žinios.	Ukraina.
12.10	Laumės	juosta	2014.	
14.00	Kine	kaip	kine.
14.25	 „Atsisveikinimas“.
 15.55	Futbolas.		

SMScredit.lt	A	lyga.	
„Ekranas“	-	„Trakai“.	

18.00	Kūrybos	metas.	Aš	
pasitikiu	jausmais.	
Džiazo	muzikantas	
ir	kompozitorius	
Tomas	Kutavičius.	

18.30	Žinios.
18.40	Koncertas.	Juozo	

Tallat-Kelpšos	kon-
servatorijos	bigben-
do	30-mečiui.

20.20	M.Bulgakovo	
„Meistras	ir	
Margarita“.	1,	2	d.	

23.00	Panorama.	
23.25	Žagarės	vyšnių	festi-

valis	2014.	
0.25	 Istorinė	drama	

„1920.	Varšuvos	
mūšis“	(subtitruota).

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		

gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Pasaulio	virtuvė.
13.00	 „Sodininkų		

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

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

„Felipė	ir	Leticija.	
Pareiga	ir	meilė“	(1)	
(N-7).

19.10	Nuotykių	komedija	
„Atostogos	su	
Dereku“.

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

22.20	Dešimčia	metų		
jaunesni	(N-7).

23.25	Nematomas		
žmogus.

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	Kiečiausi		

vilkikų	vairuotojai	
(N-7).

11.00	 „Krokodilų		
medžiotojas“		
(N-7).

12.00	Trys	pedalai.
12.30	Juokingiausi	

Amerikos		
namų	vaizdeliai.

13.00	Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per	15	
minučių.

13.30	Jokių	kliūčių!		
(N-7).

14.55	Aukščiausia		
pavara.

16.00	Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

17.00	Jokių	kliūčių!	(N-7).
18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
18.55	 „Gatvės	šokiai“		

(N-7).
21.00	 „Pavojingiausias	

karys“	(N-14).
22.00	 „Dingęs	be	žinios“	

(N-14).
23.00	Mistinė	drama	

„Ryšys“	(1)	(N-7).
23.55	 „Mažylė	Houp“		

(N-7).
0.50	 Trileris	„Sakalo	akis“	

(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „Maiklas		
Džeksonas:		
Pop	Karalius“.

10.15	 „Įkalčiai“		
(N-7).

11.15	 „Misijos		
Baltijos	jūros	
regione“.

11.45	Geros		
savijautos		
gidas.

12.15	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

13.15	 „Naujieji		
Alionuškos	ir	
Jeriomos		
nuotykiai“.

14.45	 „Meilės		
virtuvė“.

16.25	Rekordininkai.
16.55	 „Vanduo“		

(N-7).
19.00	 „Protėvių		

šauksmas“.
20.00	 „Trauma“		

(N-7).
21.00	 „Džentelmenas“		

(N-14).
22.00	 „Interviu		

su	žudiku“		
(N-14).

23.45	 „Konanas		
Barbaras“		
(N-14).

 10.45 	 Eiles	skaito
	 M.Mironaitė

 23.30 	 „Inkubusas“ 14.00 	 „Milijonieriai“  22.00 	 „Interviu	
	 su	žudiku“

 18.55 	 „Gatvės	šokiai“ 14.00 	 Griežčiausi	tėvai

TV PROGRAMArugpjūčio 30 d. 

Diva Universal Tv
5.00,	16.40,	23.50	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	5.50,	
18.20	„Nuotykiai	rojuje“.	6.40	„Ieškau	topmodelio“.	
8.20,	15.50	„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.	9.10	„Sva-
jonių	 namas“.	 10.00	 „Mados	 projektas“.	 11.40,	
19.10,	1.00	„Išskirtiniai“.	12.30	„Amerikietiška	sva-
jonė“.	14.10	„Gyvenimas	kaip	šou“.	17.30	„Karda-
šianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	 19.35	
„Paklauskite	Krislės“.	21.40	„Truputį	nėščia“.	

Tv1000
9.20	„Mažosios	moterys“.	11.25	„Žmogus-voras	
3“.	 13.50	 „Mėnulio	 princesė“.	 15.40	 „Įsibrovi-
mas“.	 17.20	 „Tamsos	 baikeris.	 Keršto	 demo-
nas“.	19.00	„Optimisto	istorija“.	21.10	„Gerasis	
daktaras“.	23.00	„Namas	girios	glūdumoj“	(S).	

Travel
11.00	Pikantiškas	maistas.	11.30	Greitojo	maisto	
staigmenos.	 12.30	 Aštraus	 maisto	 mėgėjams.	
13.30	Lenkijos	kultūra.	14.00	Naujo	būsto	paieš-
ka.	Nepalas;	Papua	Naujoji	Gvinėja;	Nikaragva;	
Penangas.	 16.00	 Brangenybių	 paieškos.	 17.00	
Pavojingos	 žemės.	 18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	
20.00	Niujorko	salos.	21.00	Tamsiausios	Ameri-
kos	paslaptys.	22.00	Žaidimai	Amerikoje.	23.00	
Įspūdingiausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	

Discovery
7.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Greiti	ir	triukšmingi.	
8.15,	 20.00,	 5.45	 Penktoji	 pavara.	 9.10	 Ne-
paprastas	 dangoraižis.	 10.05	 Tikri	 aferistai.	
11.50	 Ryklys	 monstras.	 13.35	 Megalodonas	
gyvas.	14.30	Vudu	 ryklys.	15.25	Mašinų	pa-
saulyje.	 16.20	 Laboratorija	 vyrams.	 17.15	
Genijaus	kūryba.	18.10	Sunkusis	transportas.	
19.05	 Automobilių	 pogrindis.	 21.00,	 1.55	
Greiti	 ir	 triukšmingi.	 22.00,	 2.50	 Sandėlių	
medžiotojai.	 22.30,	 3.20	 Aukcionų	 karaliai.	
23.00,	 3.50	 Išsigelbėjimas	 iš	 nasrų.	 24.00,	
4.50	 Havajai	 -	 prarastasis	 rojus.	 1.00	 Upių	
pabaisos.	

naTional GeoGraphic
9.00	Ryto	programa.	10.00	S.Hawkinso	atei-
ties	 mokslas.	 11.00	 Prapuolę	 D.Livingstono	
dienoraščiai.	12.00	Antrasis	pasaulinis	karas.	
13.00	 Karo	 lakūnai.	 14.00	 Jūrų	 velnio	 pa-
slaptis.	15.00	Slaptas	grobuonių	gyvenimas.	
16.00	Pavojinga	kelionė	į	Aliaską.	17.00	Tunų	
žvejyba.	 18.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 19.00	
Paranormalūs	 reiškiniai.	 20.00	 Dangoraižių	
istorija.	21.00	Inžinierių	idėjos.	22.00	„Burdž	
Chalifa“	dangoraižis	Dubajuje.	23.00	Lėktuvų	
avarijų	tyrimai.	24.00	Kalintys	užsienyje.	1.00	
Nakties	programa.	

animal planeT
7.00	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25	 Projektas	
„Šunyčiai“.	8.15	Nepaprasti	gyvūnai.	9.10	Kačių	
negalima	nemylėti.	10.05	Mieliausi	augintiniai.	
11.00	Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	11.55,	5.45	Namai	
medžiuose.	 12.50	 Katės.	 16.30	 Naujagimiai	
gamtoje.	 18.20	 Akvariumų	 verslas.	 19.15	 Ne-
žinomi	miestai.	20.10	Pražūtingos	salos.	21.05	
Ryklys	iš	tamsos.	22.00	Kova	dėl	ryklių.	22.55,	
4.05	 Pražūtingos	 salos.	 23.50,	 2.25	 Laukiniai	
ir	pavojingi.	0.45	Lotynų	Amerikoje.	1.35,	4.55	
Gyvūnų	 policija.	 3.15	 Nežinomi	 miestai.	 6.35	
Laukinės	gamtos	pagalbos	šauksmas.	

sporT1
11.00	Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apžval-
ga.	12.00	NBA	krepšinio	 lyga.	Dalaso	„Mave-
ricks“	 -	 San	 Antonio	 „Spurs“.	 14.00	 Rusijos	
„Premier	League“.	CSKA	-	„Rubin“.	16.00	NBA	
Action.	Krepšinio	 lygos	apžvalga.	17.30	Olan-
dijos	„Eredivisie“	lyga.	„NEC	Nijmegen“	-	„AFC	
Ajax“.	 19.30	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Los	 Andže-
lo	 „Clippers“	 -	 Oklahomos	 „Thunder“.	 21.30	
NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 22.00	
NBA	krepšinio	 lyga.	Los	Andželo	„Clippers“	-		
Oklahomos	 „Thunder“.	 24.00	 Čempionai	 LT.	
Tarptautinis	 laisvųjų	 imtynių	 turnyras.	 1.00	
Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	

viasaT sporT BalTic
9.05	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	Rungty-
nės	dėl	trečios	vietos.	10.55	Krepšinis.	Pasau-
lio	čempionatas.	Turkija	-	JAV.	12.55	Futbolas.	
Premier	 lygos	 apžvalga.	 13.25	 Krepšinis.	 Pa-
saulio	čempionatas.	Ukraina	-	Dominikos	Res-
publika.	Tiesioginė	transliacija.	15.25	Futbolas.	
Anglijos	Premier	lyga.	„Burnley“	-	„Manchester	
United“.	Tiesioginė	transliacija.	16.55	Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Manchester	 City“	 -	
„Stoke“.	Tiesioginė	transliacija.	18.55	Krepšinis.	
Pasaulio	 čempionatas.	 Prancūzija	 -	 Brazilija.	
Tiesioginė	 transliacija.	 20.55	 Krepšinis.	
Pasaulio	 čempionatas.	 Meksika	 -	 Lietuva.	
Tiesioginė	 transliacija.	 22.30	 Krepšinis.	
Pasaulio	 čempionatas.	 JAV	 -	 Suomija.	
Tiesioginė	 transliacija.	 0.25	 Krepšinis.	 Pasaulio	
čempionatas.	 Naujoji	 Zelandija	 -	 Turkija.	 2.15	
Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Australija	 -		
Slovėnija.	 4.05	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	„Everton“	-	„Chelsea“.	6.30	Motosportas.	
Spidvėjus.	Lenkijos	GP	lenktynės.	

eUrosporT
8.00,	 10.30,	 18.45	 Tenisas.	 „US	 Open“.	 9.30,	
16.15	 Dviračių	 sportas.	 „Vuelta	 a	 Espana“	
lenktynės.	 13.30	 Jojimas.	 14.30	 Irklavimas.	
Pasaulio	čempionatas.	



58 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 9

TV PROGRAMA SekmadieniS

 10.00 	 Pašėlusios		
	 močiutės	

 23.15 	 Tavo	zona.	
	 	 Vladas	Kovaliovas

 17.35 	 Taip.	Ne. 12.00 	 „Mažieji	lakūnai“	10.30  	 „Ledynmetis	3“

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).	17.45	„Agata	Kris-
ti.	 Tomis	 ir	 Tapensė“	 (N-7).	 18.50	 Labanakt,	
vaikučiai.	 20.00	 Melodrama	 „Be	 tėčio“	 (N-7).	
21.40	Drama	„Keisti	ryšiai“	(N-7).	23.40	„Nusi-
vylusios	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	televirtuvė.	
6.15,	10.45,	19.05	Alchemija	LXI.	Humanitarinis	
karas.	VDU	karta.	6.45,	14.00	Valanda	su	Rūta.	
8.20,	9.35,	11.15	KK2	(N-7).	9.05	Mano	kiemas.	
10.15,	12.00	Dviračio	šou.	13.00	Teleparduotu-
vė.	 15.35,	 0.50,	 3.05	 KK2	 penktadienis	 (N-7).	
16.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	 Juozas	 Matonis	
ir	 Vytautas	 Damaševičius.	 Ciklas	 „Menininkų	
portretai“.	 1999	 m.	 17.20,	 23.00	 Padėkime	
augti.	 17.45	 Šefas	 rekomenduoja.	 18.15,	 1.25	
Nuo...	 Iki.	 20.10	 Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	
21.00	 „Visagalė	 reklama“.	 22.00	 „Gyvybės	 tri-
umfas“.	23.30	Savaitės	kriminalai	(N-7).	24.00	
Sveikatos	 ABC	 televitrina.	 2.15	 Yra	 kaip	 yra		
(N-7).	3.45	Autopilotas.	4.15	Farai	(N-14).	

PBK
6.45,	9.00,	11.00	Naujienos.	7.10	Laida	kariams.	
7.35	Vaikų	klubas.	8.05	Sveikata.	9.20	Padriki	už-
rašai.	9.35	Kol	visi	namie.	10.25	Fazenda.	11.30	
Dvi	 žvaigždės.	 13.10	 Kas?	 Kur?	 Kada?	 14.35	
„Drugelio	 skrydis“.	18.15	Šlovės	minutė.	20.00	
Laikas.	 21.45	 Parodijų	 šou.	 0.20	 Politika.	 1.15	
Informacinė	laida.	1.45	„Nešvankus	anekdotas“.	

REn
7.05	 Įsivaizduokite!	 7.35	 Švarus	 darbas.	 8.25	
Žiūrėti	visiems!	10.35	Jūrmala.	Humoro	festiva-
lis.	12.15-16.05	„Nina“.	19.50	„Demobilizacija“.	
0.45	„Supervadybininkas	arba	Likimo	kirtiklis“.	

TV PolonIa
7.45	„Dvi	medalio	pusės“.	9.35	Lenkai	čia	 ir	 ten.	
10.10,	 18.25,	 1.45	 Galvosūkis.	 10.20	 „Sagalio	
paslaptis“.	10.55	Grūdas.	11.30,	23.30,	5.25	Svei-
kinimų	 koncertas.	 11.45,	 23.45	 Prie	 Tatrų.	 12.00	
Šv.Mišių	 transliacija.	 14.20	 „Naktys	 ir	 dienos“.	
15.15	 Mozūrų	 kabaretų	 puota.	 16.00	 „Vokiečiai“.	
17.55,	5.40	Made	in	Poland.	18.50,	1.50	„M,	kaip	
meilė“.	19.45	„Adamas	Loretas.	Eskizas	portretui“.	
20.15	 Hibridiniai	 automobiliai.	 20.40	 Labanaktu-
kas.	21.00	Žinios.	21.45,	3.40	„Ranča“.	22.40,	4.35	
„Mano	naujas	kelias“.	24.00	„Naktys	ir	dienos“.	

DIVa UnIVERsal TV
6.15	„E!	Naujienos“.	7.05	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	
7.55	„Ieškau	topmodelio“.	9.35,	13.20	„Išskirtiniai“.	
10.00	„Mados	projektas“.	10.50	„Nuotaka	milijonie-
riui“.	12.30,	3.30	„Nuotykiai	rojuje“.	15.50	„Vakarė-
liai	 aplink	 pasaulį“.	 20.00	 „Gyvenimas	 kaip	 šou“.	
21.40	 „Kaip	 Garsijos	 merginos	 praleido	 vasarą“.	
23.50	„Mados	kontrolė“.	0.35	„Truputį	nėščia“.			

TV1000
9.00	 „Vunderkindai“.	 11.00	 „Didieji	 lūkesčiai“.	
13.25	„Gnomeo	ir	Džiuljeta“.	15.00	„Ateini	čia	arba	
gausi	į	dūdą!“	17.00	„Puikus	planas“.	19.00	„Baso-
mis	per	šliužus“.	21.00	„Romo	dienoraštis“.	23.10	
„Įsibrovimas“	(N-7).	1.00	„Stebint	detektyvus“.		

TRaVEl
8.00,	14.00	Amerikos	maistas.	10.00	Įspūdingiau-
sios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	11.00	Brange-
nybių	 paieškos.	 12.00	 Etiopija.	 13.00	 Kovos	 dėl	
bagažo.	 16.00	 Pikantiškas	 maistas.	 16.30,	 22.00	
Greitojo	maisto	staigmenos.	17.30	Aštraus	maisto	
mėgėjams.	 18.30	 Lenkijos	 kultūra.	 19.00	 Karna-
valas	Rio	de	Žaneire.	 19.30	Kelionė	 į	 Japoniją	 ir	
Australiją.	 20.00	 Amerikos	 maistas.	 21.00	 Kam-
bodža.	23.00	Pikantiškas	maistas.	24.00	Mįslės	ir	
paslaptys.	Londonas.

DIscoVERy
7.00,	 18.10	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Geriausi	
automobiliai.	 8.15	 Didelės	 statybos.	 9.10	
Mitų	griovėjai.	10.05	Nebandykite	to	pakar-
toti.	 10.55	 Garažų	 auksas.	 11.50	 Sandėliai.	
12.40	 Nekilnojamojo	 turto	 agentai.	 13.35	
Aukcionų	karaliai.	14.30	Relikvijų	medžioto-
jai.	15.25	Dingusių	daiktų	pardavėjai.	16.20	
Mašinų	 maištas.	 17.15	 Didelės	 statybos.	
19.05,	 1.55	 Kas	 jūsų	 garaže?	 20.00,	 5.45	
Ieškant	 klasikos.	 21.00	 Apgavikai.	 22.00,	
2.50	 Iliuzionistas.	 23.00,	 3.50	 Serijinis	 žu-
dikas.	24.00,	4.50	Megalodonas	gyvas.	1.00	
Upių	pabaisos.		

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	 Ryto	programa.	 10.00	 S.Hawkinso	 atei-
ties	mokslas.	11.00	Geriausios	„National	Ge-
ographic“	nuotraukos.	12.00	Antrasis	pasau-
linis	 karas.	 13.00	 Karo	 lakūnai.	 14.00	 Liūtė,	
išgelbėjusi	 antilopės	 jauniklį.	 15.00	 Slaptas	
grobuonių	 gyvenimas.	 16.00	 Pavojinga	 ke-
lionė	 į	 Aliaską.	 17.00	 Tunų	 žvejyba.	 18.00	
Gelbėkis	nelaimėje.	19.00,	24.00	Antrasis	pa-
saulinis	karas.	21.00	Karo	belaisvių	stovykla	
Didžiojoje	 Britanijoje.	 22.00	 Trečiojo	 reicho	
ginklai.	 23.00	 Lėktuvų	 avarijų	 tyrimai.	 1.00	
Nakties	programa

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

Maksas“.
9.30	 Statybų	TV.
10.00	Juokingiausi	Ameri-

kos	namų	vaizdeliai.
10.30	 „Ledynmetis	3“.
12.15	Komedija	„Mažylio	

atostogos“.
14.20	Muzikinė	komedija	

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

detektyvai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.00	Nuotykių	komedija	

„Čihuahua		
iš	Beverli	Hilso“.

20.50	Pasaulio	krepšinio	
čempionato	apžvalga.

21.00	Pasaulio	vyrų	krepšinio	
čempionato	rungtynės.	
Lietuva	-	Angola.

21.45	 Rungtynių	pertraukoje	-	
pasaulio	krepšinio	
čempionato	apžvalga.

22.50	Pasaulio	krepšinio	
čempionato	apžvalga.

23.00	Pasaulio	vyrų	krepšinio	
čempionato	rungtynės.	
Serbija	-	Prancūzija.

0.40	 Pasaulio	vyrų	krepši-
nio	čempionato	rung-
tynės.	Turkija	-	JAV.

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	 „Artūras	ir		

minimukai“.
12.00	Nuotykių	f.		

„Mažieji	lakūnai“	
(N-7).

14.05	Nuotykių	f.	
„Juodasis		
gražuolis“.

15.55	 „Mano	puikioji	
auklė“.

16.30	 „Didingasis		
amžius“		
(N-7).

18.30	Žinios.
19.00	Teleloto.
20.00	 „Velvet“		

(N-7).
21.40	Melodrama		

„Naktys		
Rodantėje“		
(N-7).

23.40	Veiksmo	trileris	
„Ateinu	su	lietumi“	
(N-14).

6.05	 Popietė	su	
Algimantu	Čekuoliu.

6.30	 Šventadienio	mintys.
7.00	 Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
8.00	 Girių	horizontai.
8.30	 Kaimo	akademija.
9.00	 „Haudis	Gaudis“.
9.25	 „Aivenhas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	Gustavo		

enciklopedija.
11.00	Brolių	Grimų		

pasakos.
12.15	Klausimėlis.lt.
12.30	Dokumentinis	f.	

„Šiaurietiškas	
būdas“.

13.00	Dokumentinis	f.	
„Afrika“.

14.00	 „Puaro“	(N-7).
16.00	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	k.).	
16.15	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
16.45	Klausimėlis.lt.
17.00	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
17.35	Taip.	Ne.
18.30	 „Forsaitų	saga“		

(N-7).
20.30	Panorama.
20.50	Savaitė.
21.15	Mūsų	laisvės		

metai	-	2006.
23.15	 „Puaro“	(N-7).
25.05	 „Senis“	(N-7).

7.00	 Yra	kaip	yra.
7.55	 Nacionalinė	loterija.
8.00	 Galileo.
8.30	 Tauro	ragas		

(N-7).
9.00	 Autopilotas.
9.30	 Cukrus	(N-7).
10.00	Pašėlusios		

močiutės	(N-7).
10.50	Gamta	iš	arti.		

2014	m.
11.00	Mistinės	istorijos	

(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	Romantinė	drama	
„Rosamunde	Pilcher.	
Širdies	reikalai“		
(N-7).

20.50	Kriminalinė	komedija	
„Jakudzos	duktė“		
(N-7).

22.35	Drama	„Kontaktas“	
(N-7).

1.30	 Bamba	TV	(S).

7.09	 TV	parduotuvė.
7.25	 Kitoks	pokalbis		

(N-7).
8.20	 Šiandien	kimba.
8.50	 Gyvenu	čia.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Dokumentinis	f.	

„Pažabok	stresą!		
(N-7)

11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Girių	takais.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Apaštalas“	(N-7).
16.00, 17.00, 18.00, 21.00	

Žinios.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“		
(N-7).

18.25	Vestuvių	kovos		
(N-7).

19.50	Grilio	skanėstai.
20.00	Vilniaus	fejerija.
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	 Gongo	Gangas.
5.25	 „Mikropasauliai“		

(N-7).
5.55	 Miestai	ir	žmonės.
6.00	 Vestuvių	kovos	(N-7).
7.00	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos	pasaulis“.

8.05	 „Haudis	Gaudis“.
8.30	 „Aivenhas“.
8.55	 TV	spektaklis	vai-

kams	„Raganiukė“.
10.00	Septynios		

Kauno	dienos.
10.30	Prisiminkime.
10.45	 „Dvynukės“.
11.45	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
12.00	 „Jaunoji	karta“.
12.10	Laumės	juosta	2014.	
13.50	Žagarės	vyšnių		

festivalis	2014.	
„Pelenai“.

14.45	Posūkiai	su		
Viktoru	Gerulaičiu.

15.30	Šventadienio	mintys.
16.00	Koncertuoja	

M.K.Čiurlionio		
kvartetas.

17.10	Būtovės	slėpiniai.	
18.00	Kūrybos	metas.	

Dailininkas	Rimantas	
Sakalauskas.

18.30	Žinios.
18.40	Karmen	fantazija.
20.15	Posūkiai	su	Viktoru	

Gerulaičiu.
21.00	 Istorinė	drama	

„1920.	Varšuvos	
mūšis“	(N-14).

23.00	Panorama.
23.15	Tavo	zona.	Vladas	

Kovaliovas.
24.05	Džiazo	muzikos	

vakaras.

 19.50 	 Grilio	skanėstai
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 21.00 	 „Prieblanda:	gyve-	
	 nimas	po	mirties“

 15.00 	 Kiečiausi	vilkikų		
	 vairuotojai

 21.00 	 „Džesis	Stounas.		
	 Nekaltai	pražuvę“	

AnimAl plAnet
7.25	Gyvenimo	 ilgumo	kelionė.	8.15	Vilkai.	9.10	
Pažintis	su	tinginiais.	10.05	Pingvinų	safaris.	11.00	
Mano	augintinis	-	interneto	žvaigždė.	11.55,	5.45	
Namai	medžiuose.	12.50	Pražūtingos	salos.	18.20	
Namai	medžiuose.	19.15	Hipopotamas.	20.10	Gy-
vūnų	 karalystė.	 21.05	 Povandeninis	 pėdsekys.	
22.55,	4.05	Gyvūnų	karalystė.	23.50,	2.25	Lauki-
niai	ir	pavojingi.	0.45	Lotynų	Amerikoje.	1.35,	4.55	
Gyvūnų	policija.	3.15	Paskutinė	liūtė.		

Sport1
7.00	 WTA	 Baku	 Cup.	 Moteru	 tenisas.	 Finalas.	
8.45	 WTA	 Shenzen.	 Moterų	 tenisas.	 Finalas.	
10.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
12.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Kuban“	-	CSKA.	
14.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 Klaipėdos	
„Neptūnas“	 -	 „Azovmash“.	 16.00	 VTB	 Vienin-
goji	 krepšinio	 lyga.	 „Azovmash“	 -	 Klaipėdos	
„Neptūnas“.	 17.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	 18.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio		
„Heat“	 -	 Šarlotės	 „Bobcats“.	 20.00	 NBA	 krepši-
nio	 lyga.	 Hjustono	 „Rockets“	 -	 Portlando	 „Trail	
Blazers“.	22.00	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apž-
valga.	22.30	ATP	250	Winston-Salem	Open.	Vyrų	
tenisas.	Finalas.	0.30	Rusijos	„Premier	League“.	
„Zenit“	 -	 „Dinamo“	 .	2.30	Olandijos	„Eredivisie“	
lyga.	„FC	Utrecht“	-	„AFC	Ajax“.	

ViASAt Sport BAltic
9.30	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 10.30	 Boksas.	
Marco	Huckas	-	Mirko	Larghetti.	13.05	Didžiosios	
Britanijos	 MotoGP	 Moto2	 lenktynės.	 Tiesioginė	
transliacija.	14.25	Krepšinis.	Pasaulio	čempiona-
tas.	 Argentina	 -	 Kroatija.	 Tiesioginė	 transliacija.	
16.25	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	Serbija	-	
Prancūzija.	Tiesioginė	transliacija.	18.25	Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Leicester“	 -	 „Arsenal“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 20.00	 Krepšinis.	 Pasaulio	
čempionatas.	 Senegalas	 -	 Puerto	 Rikas.	 Tiesio-
ginė	 transliacija.	 20.25	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	
20.55	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	Lietuva	-	
Angola.	 Tiesioginė	 transliacija.	 22.55	 Krepšinis.	
Pasaulio	 čempionatas.	 Turkija	 -	 JAV.	 Tiesioginė	
transliacija.	 0.25	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Tot-
tenham“	 -	 „Liverpool“.	 2.15	 Krepšinis.	 Pasaulio	
čempionatas.	Suomija	 -	Ukraina.	4.05	Krepšinis.	
Pasaulio	čempionatas.	Senegalas	-	Puerto	Rikas.	
6.30	Didžiosios	Britanijos	MotoGP	lenktynės.	7.50	
Didžiosios	Britanijos	MotoGP	Moto3	lenktynės.	

euroSport
8.00,	11.00,	18.45	Tenisas.	„US	Open“.	9.30,	16.30	
Dviračių	sportas.	„Vuelta	a	Espana“	lenktynės.	10.30	
Motosportas.	FIA	Europos	čempionatas.	12.30	Joji-
mas.	14.00	Irklavimas.	Pasaulio	čempionatas.	15.45	
Dviračių	sportas.	Vakarų	Prancūzijos	„Grand	Prix“.	

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.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 0.20	 	

„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	Detektyvas		

„Džesis	Stounas.	
Nekaltai	pražuvę“	
(N-14).

23.00	Siaubo	f.	„Palaidoti	
gyvi“	(S).

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

patiekalai		
per	15	minučių.

10.30, 18.50	 	
Juokingiausi	
Amerikos	namų	
vaizdeliai.

11.00	 „Krokodilų		
medžiotojas“		
(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).
19.20, 0.50	 	

„Gatvės	šokiai	2“	
(N-7).

21.00	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

22.00	 „Dingęs	be	žinios“	
(N-14).

23.00	 „Ryšys“	(N-7).
23.55	 „Mažylė	Houp“		

(N-7).

9.00	 Rekordininkai.
9.30	 Sveikatos		

užtaisas.
10.00	 „Protėvių		

šauksmas“.
11.00	Mados		

legendos.
11.30	 „Trauma“		

(N-7).
12.30	Žymiausios		

pasaulio	vietos.
13.00	 „Objektas	11“		

(N-7).
14.00	Misijos	Baltijos		

jūros	regione.
14.30	 „Žvėrelių	būrys:	

Marko	Polo	kodas“.
16.15	 „Tai	mergina,		

ar	vaikinas?“		
(N-7).

18.00	 „Detektyvas	Džo“		
(N-7).

19.00	 „Maiklas		
Džeksonas:		
šlovės	istorija“.

20.00	 „Įkalčiai“		
(N-7).

21.00	VIP	seansas.	
„Prieblanda:		
gyvenimas		
po	mirties“		
(N-14).

23.00	 „Džentelmenas“		
(N-14).

24.00	Geros	savijautos	
gidas.

0.30	 Sveikatos	užtaisas.

„mApetAi“
Muzikinė koMedija. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Bobinas.
Vaidina Dž.Segelis, E.Adams, E.Džekobson.

Volteris - didžiausias pasaulyje mapetų gerbėjas. Jis atvyksta atostogauti 
į Los Andželą su savo bičiuliu Gariu ir jo mergina Mere. Netrukus paaiš-
kėja, kad Teksas Ričmanas ketina nugriauti mapetų teatrą dėl esančio 
po juo naftos telkinio. Bičiulių trijulė padeda varliukui Kermitui suvienyti 
mapetus, kurie jau seniai pasuko įvairiais gyvenimo keliais.

tV3
14.20

rekomenduoja

„ČiHuAHuA iŠ  
BeVerli HilSo“
nuotykių koMedija. JAV. 2008.
Režisierius R.Gosnelas.
Vaidina Dž.L.Kertisas, P.Perabo.

Išpaikinta čihuahua veislės kalytė 
Chloja gyvena Beverli Hilse. Šalia su-
kiojasi tos pačios veislės šuniukas Pa-
pis, iš meilės Chlojai visiškai pametęs 
galvą, tačiau kadangi yra nekilmingas, 
Chloja į jį dėmesio nekreipia.

„nAktyS rodAntėje“
MelodraMa. JAV. 2008.
Režisierius George C. Wolfe.
Vaidina R.Giras, D.Lein, 
V.Deivis ir kiti.

Netikėtas susitikimas ir antrąsyk 
įsižiebę romantiški jausmai nuos-
tabiame gamtos kampelyje prie 
jūros du vienišus žmones suartina 
ir dovanoja jiems stebuklingą sa-
vaitgalį - tos dienos galbūt pakeis 
jų gyvenimus.

„Be tėČio“
MelodraMa. JAV. 1998.
Režisierius Dž.Čopra.
Vaidina M.Makdonel, V.Rasas.

Linda Marš buvo ištekėjusi už sa-
vo jaunystės meilės - miestelio 
mokyklos direktoriaus Džordžo 
- ir kartu augino tris vaikus. Deja, 
Džordžas paliko šeimą dėl jaunos 
mokytojos... Linda mėgina įsidar-
binti, tačiau nesėkmingai...

tV3
19.00

tV8
20.00

lnk
21.40
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 Animacinis	f.	„Gufis	

ir	jo	sūnus	Maksas“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“.
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.00	 „Čihuahua	iš	Beverli	

Hilso“.
13.00	 „Bailus	voveriukas“.
13.30	Animacinis	f.	„Gufis	

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

spalvos“	(N-7).
16.00	 „Nemylima“	(N-7).
17.00	Kvieskite	daktarą!	
17.30	TV	Pagalba	2014.
18.30	TV3	žinios.	
19.30	VIRAL’as.	Naujos	

kartos	infošou	(N-7).
20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	Drama	„Kerštas“	(1).
23.00	Pasaulio	vyrų	krep-

šinio	čempionato	
rungtynės.	Puerto	
Rikas	-	Graikija.

0.40	 Pasaulio	vyrų	krep-
šinio	čempionato	
rungtynės.		
Brazilija	-	Ispanija.

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

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 „Beprotiški	mažųjų	

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

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Romantinė	komedija	

„Ko	nori	mergina“.
10.50	 Animacinis	f.	„Links-

mosios	pėdutės“.
12.55	Soriukas	(N-7).
13.25	Animacinis	f.	

„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.50	Animacinis	f.	„Ogis	
ir	tarakonai“.

14.00	Animacinis	f.	„Kung	
Fu	Panda“.

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

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	KK2	(N-7).
20.25	Nuo...	Iki.
21.30	Žinios.	
22.10	TV	serialas	

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

objektas“	(N-7).
0.10	 TV	serialas	

„Paskutinė	tvirtovė“.
1.05	 „Klientų	sąrašas“	(N-7).
2.00	 TV	serialas	„Įvykis“.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Tikrosios	dinozaurų	

spalvos“.
12.00	 „Šiaurietiškas	

būdas“.
12.30	 „Afrika“	(subtitruota).
13.30	Savaitė.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	TV	serialas	„Puaro“.
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.45	Beauštanti	aušre-
lė.	Mokslo	metų	
pradžios	ir	Laisvės	
dienos	šventė.	

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	TV	serialas	

„Meteoras“	(1)	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Dokumentinis	f.	

„Apokalipsė.	Hitleris“	
(subtitruota).

23.10	Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.40	TV	serialas	„Šnipai“	
(N-7).

0.40	 TV	serialas	„Senis“.

 10.00 	 „Namelis	
	 prerijose“

14.00	 „Kempiniukas“  1.05 	 „Klientų	sąrašas“

Pirmadienis

„KRIAUKLELIŲ KOLEKCIJA“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius P.Hagardas.
Vaidina V.Redgreiv, M.Šelis, M.Dimblbai.

Filmas nukelia į XX a. vidurį, nes dailininko dukra Penelopė Kyling, kuriai 
dabar 64-eri, pasakos savo gyvenimo istoriją. Jame būta visko - meninin-
kų apsupta vaikystė, audringa bohemiška jaunystė, įvairūs vyrai ir trys 
Penelopės vaikai. Pamatysime, kaip su dukra Olivija Penelopė dabartiniais 
laikais leisis į atostogas Ibisoje ir patirs dar daugiau prisiminimų.

rekomenduoja

TV8
 21.00

„PASMERKTI 3“
SerialaS. Lietuva. 2014.
Režisierius S.Račkys.
Vaidina T.Gryn, T.Vaškevičiūtė, 
R.Boravskis.

Naujausioje dalyje tikros jausmų 
audros laukia pagrindinės herojų 
poros - Astos ir Viktoro, kuriuos 
įkūnija Toma Vaškevičiūtė ir Tadas 
Gryn. Žiūrovai išvys meilės trikam-
pį: aktoriaus Tado Gryn persona-
žas mes pirštinę savo mylimos 
moters naujam favoritui, kurį įkū-
nys naujas serialo aktorius Tomas 
Erbrėderis.

„VIKINGAI“
SerialaS. Airija, Kanada. 2013.
Režisierius M.Hirstas.
Vaidina J.Renkas, K.Džirotis, 
K.Donelis.

Istorinė drama apie galinguosius 
skandinavų jūrininkus ir karius - 
vikingus. Seriale vaizduojama Rag-
naro jaunystė ir kelias į šlovę, jo 
begalinis turtų ir vikingų genčių 
karaliaus titulo troškimas. Ragnaras 
rengia reidus į Angliją, siekdamas ją 
užkariauti. Atskleidžiamas vikingų 
žiaurumas, istoriniai faktai apie jų 
gyvenseną, tikėjimą ir tradicijas.

„ABSOLIUTUS BLOGIS. 
APOKALIPSĖ“
FantaStiniS trileriS. Jungtinė Kara
lystė, Vokietija, Prancūzija. 2004.
Režisierius A.Vitas.
Vaidina M.Jovovi, S.Giliori, 
E.Mabiusas.

Alisa, pabudusi iš gilaus miego, su-
žino, kad pasitvirtino jos didžiausia 
baimė: mirtinas virusas, kurį ji kartu 
su dabar jau išžudyta elitinių karių 
komanda siekė sunaikinti, buvo 
paleistas Rakūno mieste. 
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20.30
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21.00

TV6
22.55

TV8
9.00	„Daktarės	Zaicevos	dienoraštis“.	10.00	„Links-
mieji	 traukinukai“.	 10.25	 Senoji	 animacija.	 11.00	
Melodrama	 „Be	 tėčio“.	 12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	
namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	 „Laukinis	 angelas“.	
14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 15.00	
„Žavūs	ir	drąsūs“.	17.00,	23.35	Pasaulis	tavo	lėkš-
tėje.	18.00,	22.40	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	
vaikučiai.	21.00	Drama	„Kriauklelių	kolekcija“.	

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

PBK
6.30,	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	6.35	Vaikų	klu-
bas.	6.45,	9.20	„Labas	rytas“.	11.35	Gyventi	svei-
kai.	12.40	Padriki	užrašai.	12.55,	14.20	„Pavėluota	
atgaila“.	 15.00	 „Laba	 diena!“	 15.55	 J.Menšovos	
laida.	16.55	Mados	nuosprendis.	17.55	Susituoki-
me.	18.50	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.55,	23.30	
Lietuvos	„Laikas“.	21.15	„Mokytojai“.	

REN
7.50	Kviestinė	vakarienė.	8.45	Informacinė	pro-
grama	 112.	 9.15	 Keista	 byla.	 10.10	 Švarus	
darbas.	11.00	Gyvenimo	taisyklės.	11.50	„Pėd-
sekiai“.	12.45	 „Kariai“.	14.25	 Informacinė	pro-
grama	112.	 14.55	 Žiūrėti	 visiems!	 15.25	 Teisk	
mane.	16.25	Šeimos	dramos.	17.20	Nemeluok	
man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	
20.20	Kviestinė	vakarienė.	21.15	Žiūrėti	visiems!	
22.10	 Slaptos	 teritorijos.	 23.10	 Laisvalaikis.	
23.40	„Mano	nuostabiausi“.	0.30	„Kariai“.	

TV POLONIA
9.00	Klausimai	per	pusryčius.	12.15	J.Kačmarskio	
dainų	koncertas	Berlyne.	12.40,	17.55,	1.45	„Ga-
lerija“.	 13.00,	 19.55	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.25,	
18.50,	 22.00	 Galvosūkis.	 13.35	 Žinios.	 13.50	
„Ranča“.	14.45	„Hitlerio	puolimas	prieš	Lenkiją.	
Kaip	 prasidėjo	 II	 pasaulinis	 karas“.	 15.50	 Kul-
tūringieji	 PL.	 17.00	 „Zlotopolskiai“.	 17.30	 „No-
tacijos.	Andžejus	Županskis.	Prasidėjo	1939	m.	
rugsėjo	 1-ąją“.	 18.20	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	
TV	ekspresas.	18.55	 II	 pasaulinio	 karo	 enciklo-
pedija.	19.25	Rytų	studija.	20.25	„Cafe	Historia“	
-	sukilimo	merginos.	20.45	Labanaktukas.	21.00	
Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	22.05	„Aš	jums	
parodysiu!“	 23.00	 Polonia	 24.	 23.45	 T.Lisas	
gyvai.	0.50	„Vieliunė“.	1.20	„Naszaarmia.pl“.	
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

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

Romantinė	drama	
„Širdies	reikalai“.

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	TV	serialas	„Svotai“.
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.00	Mano	virtuvė		

geriausia.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 TV	serialas	

„Striksės“	(N-7).
17.00	TV	serialas	

„Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	 TV	serialas	

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

vyrukai“	(N-7).
23.50	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

0.45	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

1.40	 „Laukinis“	(N-7).
2.35	 Bamba	TV	(S).

7.14,	14.35	 TV	parduotuvė.
7.30	 „Pažabok	stresą!“
8.00	 Girių	takais.
8.30	 Šiandien	kimba.
9.00	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Aidas	
Giniotis	(N-7).

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

11.00,	22.50	 Pasaulis	X.
12.00	Patriotai	(N-7).
13.00	Viskas	bus	gerai!	
14.00	 „Pavojingiausi	

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

Reporteris.	Orai.
18.45	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
19.50	VMG	vasara.
19.55,	23.50,	2.55,	4.35	

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

apgins	samdomą	
darbą	Lietuvoje?“

22.45	Susipažink	su	„Mis	
Lietuva	2014“.

1.55,	3.35,	6.30	
„Mikropasauliai“	(N-7).

2.25,	4.05,	6.00	Reporteris.
5.15	 „Kelionė	į	Rio	1.	

Urugvajus“.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 Brolių	Grimų	pasakos.	

„Sumani	sodietė“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina).
11.45	Kine	kaip	kine.
12.10	 „Atsisveikinimas“.
13.40	Prisiminkime.	Eiles	

skaito	Monika	
Mironaitė.

14.00	Šventadienio	mintys.
14.30	Septynios	Kauno	

dienos.
15.00	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
15.45	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.15	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
17.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 Būtovės	slėpiniai.	

Alma	Mater	Vilnensis.
19.05	Režisieriaus	

Vidmanto	Puplauskio	
dokumentinis	fil-
mas	apie	ilgametį	
Vilniaus	universiteto	
rektorių,	matematiką	
Joną	Kubilių.	

19.40	 „Jis	-	Baršauskas“.
20.00	Pažaislio	muzikos	

festivalis.	Akordeono	
virtuozas	Martynas.	

22.00	Kriminalinis	trileris	
„Roninas“	(N-14).

24.00	Panorama.	
0.30	 Teatras.

6.45	 Dienos	programa.
6.50,	15.30	 „Dviese	

geriau“.
7.15,	15.55	 „Komisaras	

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

Makaulė“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

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

lyga“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15,	16.45	 Linksmieji	

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

(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

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

komedija		
„Su	kirpėju	Zohanu	
geriau	nejuokauk“	
(N-7).

23.05	 „Mafijos		
daktarė“	(N-7).

24.00	 „Dūmas“	(N-14).
0.55	 Sveikatos	ABC		

televitrina.

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

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės	(N-7).
16.00	 „Vampyrų		

žudikė	(N-7).
17.00	 „Kobra	11“		

(N-7).
18.00	 „Elementaru“		

(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Keistuoliai	iš	

Baltųjų	rūmų“		
(N-7).

21.00	 „Vikingai“	(N-14).
22.55	Fantastinis		

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

0.50	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

9.00	 Mados		
legendos“.

9.30	 „Trauma“		
(N-7).

10.30	Misijos		
Baltijos	jūros		
regione.

11.00	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

12.00	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

13.00	 „Tėtis	grįžta!“		
(N-7).

14.45	 „Maiklas		
Džeksonas:		
šlovės	istorija“.

15.45	 „Kažkur		
tarp	ten	ir		
čia“	(N-7).

17.30	Rekordininkai.
18.00	 „Įkalčiai“		

(N-7).
19.00	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

20.50	Kino	akademija.		
„Iš	Meksikos	su	
meile“	(N-7).

22.35	Balticum		
TV	žinios.

22.50	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

23.50	 „Trauma“	(N-7).

	24.00		 Panorama	14.50		 „Komisaras	
	 Megrė“

	16.00		 „Striksės“ 	14.45		 „Maiklas	Džeksonas:	
	 šlovės	istorija“

	19.00		 „CSI	Majamis“	20.05		 „Karadajus“

TV PROGRAMArugsėjo 1 d. 

Diva Universal Tv
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeiminin-
kės“.	6.40,	11.40,	15.50,	20.50	„Išskirtiniai“.	7.30,	
10.50	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	 8.20,	 16.40	 „Tikroji	
Holivudo	istorija“.	9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvau-
toja“.	 10.00,	 17.30	 „Nėščia	 su	 aukštakulniais“.	
14.10	 „Ieškau	 topmodelio“.	 15.00,	 19.10	 „Nuo-
taka	 milijonieriui“.	 20.00	 „Kardašianų	 šeimos	
aukštuomenės	 gyvenimas“.	 21.40	 „Vakarėliai	
aplink	 pasaulį“.	 22.05	 „Gyvenimas	 kaip	 šou“.	
23.45	„Mados	kontrolė“.	

Tv1000
11.10	 „Gyvenimas“.	 13.10	 „Basomis	per	 šliu-
žus“.	15.10	„Meilės	žinutės“.	16.50	„Optimisto	
istorija“.	19.00	„Slėptuvė“.	21.10	„Įsibrovimas“.	
22.50	„Meilės	vadovėlis“.	

Travel
8.00,	 12.00	 Florida.	 8.30,	 13.30	 Naujo	 būsto	
paieška.	 10.00	 Paminklų	 paslaptys.	 11.00	 Oro	
uostas	 24/7:	 Majamis.	 12.30,	 18.00	 Kovos	 dėl	
bagažo.	15.00	 Įspūdingiausios	pasaulio	kelionės	
motociklu	 16.00	 Ekstremalusis	 automobilio	 sta-
tymas.	 17.00	 Oro	 uostas	 24/7:	 Majamis.	 19.00	
Naujo	būsto	paieška.	21.00	Išskirtinis	transportas.	
22.00	Kelionės	senoviniais	automobiliais.	

Discovery
7.00,	 11.50,	 6.35	 Kaip	 tai	 pagaminta?	 7.25	
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.	
12.40	Apgavikai.	13.35	Dideli	 laivai.	14.30	Vai-
ruotojai.	 15.25	 Puošyba.	 18.10	 Likviduotojas.	
18.40	 Sandėlių	 medžiotojai.	 19.35,	 2.25	 Karai	
dėl	 bagažo.	 21.00,	 2.50	 Upių	 monstrai.	 20.00	
Kaip	tai	veikia?	22.00,	3.50	Išlikusiųjų	pėdsakais.	
23.00	 Pražūtingos	 salos.	 24.00,	 4.50	 Rūstus	
išmėginimas.	1.00,	5.45	Keisčiausios	vietos.	

naTional GeoGraphic
10.00	Geriausi	lakūnai.	11.00	Vaiduoklių	miesto	
auksas.	 12.00	 Proto	 šėliojimai.	 12.30	 Patrau-
klusis	 mokslas.	 13.00	 Karo	 belaisvių	 stovykla	
Didžiojoje	Britanijoje.	14.00	Trečiojo	reicho	gin-
klai.	Reaktyviniai	lėktuvai.	15.00	Fidžio	salynas.	
16.00	Paslaptingas	grobuonių	gyvenimas.	17.00	
Antrasis	 pasaulinis	 karas.	 Didžiausios	 desanti-
ninkų	 operacijos.	 18.00	 Automobilių	 restaura-
toriai.	 „Daimler	250“.	19.00	Mokslo	šėliojimai.	
20.00	Gamtos	stichijos.	Ugnies	tornadas.	21.00	
Didieji	 Antrojo	 pasaulinio	 karo	 žygiai.	 1944	
m.	 22.00	 Kosmosas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 Paukščių	
Takas.	 23.00	 Lėktuvų	 avarijų	 tyrimas.	 24.00	
Gamtos	stichijos.	1.00	Nakties	programa.	

animal planeT
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25	Aligatorių	 tramdy-
tojai.	 9.10,	 22.00,	 3.15	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	
10.05	 Mano	 augintinis	 -	 interneto	 žvaigždė.	
11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20,	6.35	Gyvūnų	oro	
uostas.	12.50,	19.15	Akvariumų	verslas.	13.45,	
20.10	Namai	medžiuose.	14.40,	2.25	 Išgelbėti	
Afrikos	 gamtą.	 15.30	 Kelias	 iš	 prieglaudos.	
16.30	 Felinologijos	 įvadas.	 17.25	 Projektas	
„Šunyčiai“.	 18.20	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	
21.05	 Ryklių	 savaitė.	 22.55,	 4.05	 Pragariška	
katė.	 23.50,	 4.55	 Vudu	 ryklys.	 0.45,	 5.45	 Po	
užpuolimo.	1.35	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

sporT1
10.30	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „Sportying	
CP“	-	„Belenenses“.	12.30	Olandijos	„Eredivisie“	
lyga.	 „FC	Utrecht“	 -	 „AFC	Ajax“.	14.30	Rusijos	
„Premier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	 15.00	 Portu-
galijos	„Primeira“	 lyga.	„Rio	Ave“	-	„Maritimo“.	
17.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „Roda	 JC	
Kerkade“	 -	 „AFC	Ajax“.	19.00	Pasaulio	galiūnų	
čempionatas.	 20.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	
lyga.	 Klaipėdos	 „Neptūnas“	 -	 „Krasnye	 Krylia“.	
21.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Los	 Andželo	 „Clip-
pers“	 -	 Dalaso	 „Mavericks“.	 24.00	 Olandijos	
„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	

viasaT sporT BalTic
9.00	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Ar-
gentina	 -	 Kroatija.	 10.50	 Krepšinis.	 Pasau-
lio	 čempionatas.	 Serbija	 -	 Prancūzija.	 12.55	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 žurnalas.	
13.25	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	Kroa-
tija	-	Senegalas.	Tiesioginė	transliacija.	15.25	
Premier	lygos	apžvalga.	16.25	Krepšinis.	Pa-
saulio	čempionatas.	 Iranas	 -	Serbija.	Tiesio-
ginė	transliacija.	18.25	Futbol	Mundial	žurna-
las.	 18.55	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	
Prancūzija	 -	 Egiptas.	 Tiesioginė	 transliacija.	
20.55	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	
Puerto	Rikas	-	Graikija.	Tiesioginė	transliacija.	
22.55	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	
Brazilija	 -	 Ispanija.	 Tiesioginė	 transliacija.	
0.55	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	
Argentina	-	Filipinai.	2.45	Krepšinis.	Pasaulio	
čempionatas.	 Kroatija	 -	 Senegalas.	 5.15	
Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Iranas	 -	
Serbija.	7.05	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	
Prancūzija	-	Egiptas.	

eUrosporT
8.00,	 11.00,	 15.45	 Tenisas.	 „US	 Open“.	
10.30	 Ralis.	 FIA	 Europos	 čempionatas.	 14.00	
Pasaulio	žirginio	sporto	žaidynės.	15.30	Sporto	
linksmybės.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.25 	 „Detektyvė
	 Džonson“	

 19.50 	 „Pragaras	ant	
	 ratų“

 19.15 	 Septynios	Kauno	
	 dienos

 16.00 	 „Komisaras	
	 Reksas“

 10.30 	 „Artūras	
	 ir	minimukai“

 11.00 	 TV	Pagalba	2014

TV8
10.25	Senoji	animacija.	11.00	Drama	„Kriaukle-
lių	 kolekcija“.	 12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	
pokyčiai.	13.35,	19.00	„Laukinis	angelas“.	14.30,	
20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 15.00	 „Žavūs	
ir	 drąsūs“.	 17.00,	 23.35	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	
18.00,	 22.40	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	
vaikučiai.	21.00	Drama	„Kriauklelių	kolekcija	2“.	

Info TV
9.00	Žinios.	9.40,	12.15,	15.55	Dviračio	šou.	10.05,	
14.15	Yra	kaip	yra.	10.55	24	valandos.	11.30,	15.10	
KK2.	12.45	Retrospektyva.	Ciklas	„Menininkų	por-
tretai“.	 1999	 m.	 13.15	 KTV	 -	 kino	 ir	 televirtuvė.	
13.45	 Alchemija	 LXI.	 Humanitarinis	 karas.	 VDU	
karta.	16.20	24	valandos.	17.00	Info	diena.	

PBK
5.50,	20.55,	23.20	Lietuvos	„Laikas“.	6.00	Infor-
macinė	laida.	6.30,	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	
6.35	Vaikų	klubas.	6.45,	9.20	TV	kanalas	„Labas	
rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.40	Padriki	užra-
šai.	12.55,	14.20	„Pavėluota	atgaila“.	15.00	„Laba	
diena!“	 15.50	 J.Menšovos	 laida.	 16.50	 Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	 20.00	 Laikas.	 21.15	 „Mokytojai“.	 23.30	
Pirmasis	pasaulinis.	0.30	Informacinė	laida.	

REn
7.00	 Animacinis	 f.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 7.55	
Kviestinė	vakarienė.	8.45	 Informacinė	programa	
112.	9.15	Laisvalaikis.	9.45	Žiūrėti	visiems!	10.35	
Slaptos	teritorijos.	11.30	„Pėdsekiai“.	12.25	„Ka-
riai“.	 14.00	 Informacinė	 programa	 112.	 14.30	
Žiūrėti	visiems!	15.25	Teisk	mane.	16.20	Šeimos	
dramos.	17.20	Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	
19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	vakarie-
nė.	21.25	„Mano	tiesa“.	23.15	Laisvalaikis.	23.50	
„Mano	nuostabiausi“.	0.40	„Kariai“.	

TV PolonIa
9.00	Klausimai	per	pusryčius.	12.00,	23.00,	4.40	
Polonia	 24.	 12.40,	 17.55,	 1.45	 „Dvi	 medalio	
pusės“.	 13.00,	 19.55,	 5.20	 „Sultinio	 kubelis“.	
13.25,	 18.50,	 21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	
3.00	Žinios.	13.50	„Londoniečiai“.	14.45	Didysis	
istorijos	testas.	II	pasaulinis	karas.	16.25	T.Lisas	
gyvai.	 17.20	 „Zlotopolskiai“.	 18.20,	 22.45,	 5.15	
Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55	
II	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija.	 19.25	 „Neišli-
kusios	Varšuvos	šmėklos“.	20.25	F.Dolasas	su-
grįžta.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	
ir	orų	prognozė.	21.50,	3.45	„Ketvirtoji	valdžia“.	
23.45	 „Klastotojai.	 Gaujos	 sugrįžimas“.	 0.40	
„Pradžia“.	1.10	Made	in	Poland.	2.15	II	pasauli-
nio	karo	enciklopedija.	2.45	Animacinis	f.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeiminin-
kės“.	6.40,	11.40	„Svajonių	namas“.	7.05,	12.05,	
16.40	„Išskirtiniai“.	7.30,	10.50	„Džuliana	ir	Bilas“.	
8.20,	15.50,	21.15	 „Kardašianų	šeimos	aukštuo-
menės	 gyvenimas“.	 9.10,	 13.20,	 18.20	 „Liežu-
vautoja“.	10.00,	17.30	„Nėščia	su	aukštakulniais“.	
14.10	„Ieškau	topmodelio“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	
milijonieriui“.	20.00	 „Paklauskite	Krislės“.	20.25,	
22.55	„Nuotykiai	rojuje“.	22.05	„Mados	kontrolė“.	

TV1000
7.10,	16.50	„Meilės	vadovėlis“.	9.30	„Gnomeo	
ir	Džiuljeta“.	11.10	 „Stebint	detektyvus“.	13.00	
„Mano	 tėvas	 Romulas“.	 14.50	 „Meilės	 riba“.	
19.00	„Romo	dienoraštis“.	21.05	„Didieji	lūkes-
čiai“.	23.20	„Trys	muškietininkai“.	

TRaVEl
8.00,	12.00	Svajonių	kelionė.	8.30,	13.30	Naujo	
būsto	paieška.	10.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	
11.00,	17.00	Oro	uostas	24/7.	12.30,	18.00	Kovos	
dėl	bagažo.	15.00	Įspūdingiausios	pasaulio	kelio-
nės	motociklu.	16.00	Ekstremalusis	automobilio	
statymas.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	Naujo	
būsto	 paieška.	 21.00	 Šeino	 Delios	 prieskonių	
kelionės.	22.00	Prabangūs	nameliai	ant	ratų.	

DIscoVERy
7.00,	11.50,	20.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Aukcio-
nų	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.	12.40	
Apgavikai.	 13.35,	 5.45	 Dideli	 lėktuvai.	 14.30	
Ledynų	auksas.	15.25	Upių	monstrai.	18.10	Li-
kviduotojas.	18.40	Sandėlių	medžiotojai.	19.35,	
2.25	Karai	dėl	bagažo.	21.00,	2.50	Degtindariai.	
22.00,	3.50	Nafta	namo	kieme.	23.00	Plieniniai	
raumenys.	 24.00,	 4.50	 Ginkluoti	 vyrukai.	 1.00	
Samdiniai.	6.35	Kaip	tai	pagaminta?	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	Ryto	programa.	10.00	Perdarytas	tankeris.	
11.00	 Vaiduoklių	 miesto	 auksas.	 12.00	 Proto	
šėliojimai.	 12.30	 Patrauklusis	 mokslas.	 13.00	
Gamtos	stichijos.	Ugnies	tornadas.	14.00	Didieji	
Antrojo	 pasaulinio	 karo	 žygiai.	 15.00	 Kubos	
sala.	16.00	Paslaptingas	grobuonių	gyvenimas.	
Miškai.	 17.00	 Antrasis	 pasaulinis	 karas.	 Koš-
maro	pabaiga.	18.00	Automobilių	restauratoriai.	
1968	m.	„Morris“.	19.00	Nenugalimųjų	dvikova.	
20.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 21.00	 Nenugalimųjų	
dvikova.	Šautuvas	prieš	nepilotuojamą	 lėktuvą.	
22.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 23.00	 Kalintys	 užsie-
nyje.	 Gyvačių	 kontrabanda.	 24.00	 Patrauklusis	
mokslas.	1.00	Nakties	programa.	

7.50	 „Brazilijos	aveniu“.
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Visada	

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

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

Maksas“.
14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.00	 „Aistros	spalvos“.
16.00	 „Nemylima“	(N-7).
17.00	Kvieskite	daktarą!	
17.35	TV3	žinios.	
18.20, 20.20	Pasaulio	krep-

šinio	čempionato	
apžvalga.

18.30	Pasaulio	vyrų	krep-
šinio	čempionatas.	
Australija	-	Lietuva.

19.20	 Rungtynių	pertraukoje	-		
Pasaulio	krepšinio	
čempionato	apžvalga.

20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	Nematoma	riba“	(1).
23.30	Pasaulio	vyrų	krep-

šinio	čempionatas.	
Ukraina	-	Turkija.	

1.10	 Pasaulio	vyrų	krepši-
nio	čempionatas.	Pietų	
Korėja	-	Slovėnija.	

2.40	 TV	serialas	„Biuras“.

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 TV	serialas	„Velvet“.
10.30	Nuotykių	filmas	

šeimai	„Artūras	ir	
minimukai“.

12.30	Animacinis	f.	
„Tomas	ir	Džeris“.

12.55	Soriukas	(N-7).
13.25	 „Kempiniukas	

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

tės	kalta“	(N-7).
17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	 Tikras	gyvenimas.	

„Išgelbėti	žmogų“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

21.30	Žinios.	Verslas.	
Sportas.	Orai.

22.10	Veiksmo	f.	
„Apsuptyje“	(N-14).

0.15	 TV	serialas	
„Paskutinė	tvirtovė“.

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

2.05	 TV	serialas	„Įvykis“.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	TV	serialas	„Namelis	

prerijose“.
11.00	TV	serialas	

„Meteoras“	(N-7).
12.00	 Dokumentinis	f.	

„Apokalipsė.	Hitleris“.
13.00	TV	serialas	„Naisių	

vasara“.
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	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.30	Dokumentinis	f.	
„Nepaskelbtas	karas.	
Dokumentalisto	užra-
šai“	(1,	2)	(originalo	
kalba,	subtitruota).

19.30	Bėdų	turgus.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	TV	serialas	

„Meteoras“	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Emigrantai.
23.00	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

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

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

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Amerikietiškos	imty-

nės	(N-7).
11.00	TV	serialas	

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

mas“	(N-7).
14.00	Mano	virtuvė		

geriausia.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Striksės“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

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

„Detektyvė		
Džonson“	(N-7).

19.30	 TV	serialas	„Policijos	
akademija“	(N-7).

20.20	Patrulis	(N-7).
21.00	 „Farai“	(N-14).
21.30	Romantinė	komedija	

„Mano	žmona	-	
ragana“	(N-7).

23.35	TV	serialas	
„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

0.30	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

1.25	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.25	 Bamba	TV	(S).

7.20, 11.15	 Reporteris.
7.55	 Susipažink	su	„Mis	

Lietuva	2014“.
8.00	 „Čiapajevas.	Aistra	

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

Lietuva	2014“.
12.00	24/7.
13.00	Viskas	bus	gerai!	
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinių	kačių	nuo-

tykiai“.
17.20, 1.25	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, 0.45	 Reporteris.	
22.45	Susipažink	su	„Mis	

Lietuva	2014“.
22.50	Nuoga	tiesa.	„Kas	

apgins	samdomą	
darbą	Lietuvoje?“	

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

1.55, 3.35, 6.30	
„Mikropasauliai“.

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

Argentina“.

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

Tallat-Kelpšos	kon-
servatorijos	bigben-
do	30-mečiui.

13.15	 „Haudis	Gaudis“.
13.35	 „Aivenhas“.
14.05	Dokukmentinis	f.	

„Jis	-	Baršauskas“.
14.30	Fotografijos	istorija	

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

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.
18.15	 „Prokurorai“.
19.15	Septynios	Kauno	

dienos.
19.45	Savaitė.
20.15	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
21.00	 „Į	gamtą“.
21.50	Prisiminkime.	

Dainuoja	Elena	
Čiudakova.

22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
24.00	Panorama.	
0.30	 Istorinė	drama	

„Skrydis	per	Atlantą“.
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 15.45 	 „Tai	mergina,	
	 ar	vaikinas?“

 22.00 	 „Ponas	ir	
	 ponia	Smitai“

 13.35 	 „Pavogtas	
	 gyvenimas“

AnimAl plAnet
7.00,	 11.55	Surikatos.	 7.25	Kelias	 iš	prieglau-
dos.	 8.15	 Felinologijos	 įvadas.	 9.10	 Projektas	
„Šunyčiai“.	 10.05	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	
11.00	 Rykliai:	 puolimo	 mechanizmas.	 12.20,	
6.35	Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	19.15	Kačiukai	
ir	šunyčiai.	13.45,	20.10	Pragariška	katė.	14.40,	
2.25	 Išgelbėti	 Afrikos	 gamtą.	 15.30	 Kelias	 iš	
prieglaudos.	 16.30	 Felinologijos	 įvadas.	 17.25	
Nepaprasti	gyvūnai.	18.20	Iškviečiamas	tramdy-
tojas.	21.05	Nasrai	ore.	22.00,	3.15	Veterinaras.	
22.55,	 4.05	 Ginant	 laukinę	 gamtą.	 23.50,	 4.55	
Mergina	 ir	 rykliai.	 0.45,	 5.45	 Vabalai.	 1.35	
Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

Sport1
10.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“	 -	
San	Antonio	„Spurs“.	14.00	NBA	Action.	Krep-
šinio	 lygos	 apžvalga.	 15.00	 Olandijos	 „Eredi-
visie“	 lyga.	 „FC	 Utrecht“	 -	 „PSV	 Einhoven“.	
17.00	Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„Setubal“	-		
„V.Guimaraes“.	 19.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lygos	 turo	 apžvalga.	 20.00	 VTB	 Vieningoji	
krepšinio	 lyga.	 „Krasnye	 Krylia“	 -	 Klaipėdos	
„Neptūnas“.	21.45	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	
apžvalga.	 22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Indianos	
„Pacers“	 -	Klievlendo	„Cavaliers“.	24.00	Rusi-
jos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	

ViASAt Sport BAltic
8.55	Motosportas.	Nascar	500	mylių	 lenktynių	
apžvalga.	9.55	Golfas.	Inside	the	PGA	Tour	žur-
nalas.	 10.25	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	
Argentina	-	Filipinai.	12.15	Krepšinis.	Pasaulio	
čempionatas.	 Puerto	 Rikas	 -	 Graikija.	 14.05	
Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	Brazilija	-	Is-
panija.	15.55	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	
Ukraina	-	Turkija.	Tiesioginė	transliacija.	17.55	
Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	 apžvalga.	 18.25	
Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Australija	 -	
Lietuva.	 Tiesioginė	 transliacija.	 20.25	 Futbol	
Mundial	 žurnalas.	 20.55	 Krepšinis.	 Pasaulio	
čempionatas.	 Korėja	 -	 Slovėnija.	 Tiesioginė	
transliacija.	 22.55	 Krepšinis.	 Pasaulio	
čempionatas.	Suomija	-	Dominikos	Respublika.	
Tiesioginė	transliacija.	0.25	Krepšinis.	Pasaulio	
čempionatas.	 JAV	 -	 Naujoji	 Zelandija.	 2.15	
Dviračių	 sportas.	 Pasaulio	 čempionatas.	 4.40	
Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Ukraina	 -	
Turkija.	6.30	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	
Korėja	-	Slovėnija.	

euroSport
8.00,	 10.30,	 18.45	 Tenisas.	 „US	 Open“.	 9.30,	
15.30	 Dviračių	 sportas.	 „Vuelta	 a	 Espana“	
lenktynės.	 14.00	 Pasaulio	 žirginio	 sporto	
žaidynės.	14.30	Sporto	linksmybės.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Dviese	

geriau“.
7.15, 15.55	 „Komisaras	

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

Makaulė“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

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

lyga“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Arti	namų“		

(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

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

sąrašas“	(N-14).
22.40	 „Mafijos		

daktarė“	(N-7).
23.35	 „Dūmas“	(N-14).
0.30	 „Įstatymas	ir		

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

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo	augintinis.
10.00	 „Beverli		

Hilsas	90210“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Elementaru“		
(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

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

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Vampyrų	žudikė“	
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

18.00	 „Elementaru“		
(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

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

21.00	 „Vikingai“		
(N-14).

22.00	 „Ponas	ir		
ponia	Smitai“		
(N-14).

0.25	 Nuotykių	f.		
„Žaidėjų	draugija“	
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

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

faktorius“		
(N-7).

11.45	 „Protėvių		
šauksmas“	(1).

12.45	Mados		
legendos.

13.15	Misijos		
Baltijos	jūros		
regione.

13.45	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

14.45	 „Trauma“	(N-7).
15.45	 „Tai	mergina,	ar	

vaikinas?“
18.00	 „Maiklas		

Džeksonas:	šlovės	
istorija“.

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	 „Kolumbiana“		
(N-14).

24.00	Rekordininkai.

„ponAS ir poniA SmitAi“
Veiksmo filmas. JAV. 2005.
Režisierius D.Laimanas.
Vaidina B.Pitas, A.Džoli, V.Vonas.

Džonas ir Džeinė - sutuoktiniai. Jie gyvena ramiame apsnūdusiame 
priemiestyje ramų šeimyninį gyvenimą. Tačiau jie abu turi ypatingų 
paslapčių. Ir Džonas, ir Džeinė gyvena antrąjį - slaptą - gyvenimą. Džo-
nas ir Džeinė - samdomi žudikai. Viskas pasikeičia, kai Džonas ir Džeinė 
gauna naujus užsakymus. Juos pasamdo konkuruojančios profesionalių 
žudikų grupuotės.

tV6
22.00

rekomenduoja

„ApSuptYJe“
Veiksmo filmas. JAV, Prancūzija. 
1992.
Režisierius A.Deivisas.
Vaidina S.Sigalas, G.Busis, 
T.L.Džounsas.

Teroristai, apsimetę roko grupės ap-
sauga, patenka į lainerį, prifarširuotą 
naujausių atominių ginklų. Susido-
roję su laivo vadovybe, teroristai 
ima šantažuoti JAV vyriausybę. 

„BiurAS“
serialas. JAV. 2011.
Režisierius G.Denielsas.
Vaidina S.Kerelas, R.Vilsonas,
Dž.Fišer.

Jeigu domina biuro klerkų kas-
dienybė, naujajame sezone jie vėl 
aptaria savo asmeninį gyvenimą, 
reklamines akcijas, kalba apie poli-
tiką, atleidimus ir t.t. Dėmesio cen-
tre Maiklas Skotas - įstaigos links-
mintojas ir išminties fontanas.

„ŽAiDĖJŲ DrAuGiJA“
Nuotykių filmas. JAV. 2013.
Režisierius R.Niukombas.
Vaidina Dž.Mo, Dž.Belas, 
K.Metsonas.

Randalas Dulis - žaidimų maniakas. 
Jo trys geriausi draugai - taip pat. Jis 
dirba žaidimų parduotuvėje ir visą 
savo laisvą laiką žaidžia. Randalo 
gyvenimas pasikeičia, kai jis sužino 
apie žaidimų turnyrą Floridoje. 

lnK
22.10

tV6
0.25

tV3
2.40
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8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Visada	sakyk	visada“.
11.00	VIRAL’as.	(N-7).
12.00	 „Šeimos	reikalai“	(N-7).
12.30	 „Transformeriai.	

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

Maksas“.
14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.00	 „Aistros	spalvos“	(N-7).
16.00	 „Nemylima“	(N-7).
17.00	Kvieskite	daktarą!	(N-7).
17.30	TV	Pagalba	2014	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	
19.25	 „Inspektorius	Mažylis“.
20.20	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
20.50	Pasaulio	krepšinio	

čempionato	apžvalga.
21.00	Pasaulio	vyrų	krepšinio	

čempionato	rungtynės.	
Lietuva	-	Pietų	Korėja.	
Tiesioginė	transliacija.

21.50	Rungtynių	pertrauko-	
je	-	„Vikingų	loto“	ir	
čempionato	apžvalga.

22.50	Pasaulio	krepšinio	
čempionato	apžvalga.

23.00	Pasaulio	vyrų	krep-
šinio	čempionato	
rungtynės.	Graikija	-	
Kroatija.	Vaizdo	įrašas.

0.40	 Pasaulio	vyrų	krepšinio	
čempionato	rungtynės.	
Ispanija	-	Prancūzija.	
Vaizdo	įrašas.

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“.
8.50	 Tikras	gyvenimas.	

„Išgelbėti	žmogų“.
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.55	Nuo...	Iki.
12.55	Soriukas	(N-7).
13.25	 „Kempiniukas	

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

(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	KK2	(N-7).
20.25	Tikras	gyvenimas.	

„Pirmoji	meilė“.	
21.30	Žinios.
22.10	Romantinė	komedija	

„Blondinė	ieško	
vyro“	(N-7).

0.20	 „Paskutinė	tvirtovė“	
(N-7).

1.15	 „Klientų	sąrašas“		
(N-7).

2.10	 „Įvykis“	(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,		

Lietuva.
9.00	 „Komisaras		

Reksas“	(N-7).
10.00	 „Namelis		

prerijose“.
11.00	 „Meteoras“	(N-7).
12.00	Emigrantai.
12.55	Lašas	po	lašo.
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		

(su	vertimu		
į	gestų	kalbą).	

18.30	Dokumentinis	f.	
„Nepaskelbtas	karas.	
Dokumentalisto	užra-
šai“	(originalo	kalba,	
subtitruota).

19.30	Lietuva	gali.	Verslo	
dokumentika.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	 „Meteoras“	(N-7).
22.00	Loterija		

„Perlas“.
22.05	 „Meteoras“	(N-7).
23.00	Vakaro	žinios.	
23.30	 „Šnipai“	(N-7).
0.30	 „Senis“	(N-7).

 13.00 	 „Naisių	vasara“ 19.25 	 „Inspektorius		 	
	 Mažylis“

 14.00 	 „Kung	Fu	Panda“

Trečiadienis

„VYRAS UŽ PINIGUS“
Komedija. JAV. 1999. 
Režisierius M.Mičelas. 
Vaidina R.Šneideris, A.Bareikis, V.Forsaitas.

Djusas - neišvaizdus baseinų prižiūrėtojas.  Vieną gražią dieną įspūdingam  
profesionaliam moterų linksmintojui už pinigus - prireikia pagalbos.  Reikia 
prižiūrėti vertingą žuvelę, kol jis bus išvykęs.  Djusas, žinoma, sutinka, nes 
jau seniai svajoja pagyventi ant vandenyno kranto.  Tačiau vargšeliui ir vėl 
nesiseka - bute kyla gaisras, milžiniškas akvariumas sudūžta.

rekomenduoja

TV6
22.00

„RUGSĖJIS“
drama. Vokietija. 1996. 
Režisierius K.Baksis. 
Vaidina Ž.Bisė, E.Foksas,
M.Jorkas.

Visi Škotijos aristokratai ruošiasi 
Verenos Steinton pobūviui, kurį ši 
rengia savo dukters garbei.  Daly-
vaus ir lordas, karo veteranas Arčis 
Balmerinas kartu su žmona, atvyks 
ir turtingas verslininkas Edmundas 
Eirdas kartu su amerikiete žmona.  
Netikėtai į vakarėlį atvyksta ir Arčio 
sesuo, prieš dvidešimt metų dingusi 
Pandora.  Kur ji buvo dingusi?

„RAUDONASIS ERELIS“
NuotyKių  filmas. Ispanija. 2011.
Režisierius Ch.R.Ajera. 
Vaidina D.Chaneras, 
Ch.Gutjeresas, F.Lorensas.

Organizuojamas susitikimas, kuria-
me dalyvauja didžiausios to meto 
jėgos - Prancūzija, Anglija, Portu-
galija. Šalys priverstos susitikti ieš-
kodamos taikaus sprendimo tarp 
Ispanijos ir Lusitanijos, tačiau tikra-
sis motyvas - užpulti Ispanijos kara-
lystę. Siekdami užtikrinti sąmokslo 
sėkmę, jie pasamdo kazokus, kad 
tie pribaigtų Agilą Rochą.

„BLONDINĖ IEŠKO VYRO“
romaNtiNė Komedija. JAV. 2011. 
Režisierius M.Mailodas. 
Vaidina A.Feris, K.Evansas, 
A.Chris Evans.

Gražuolės Elės gyvenimas - visiš-
kas nesusipratimas. Draugavusi su 
dešimtimis įvairių vaikinų, mergina 
taip ir nerado to vienintelio.  Elė ryž-
tasi griebti jautį už ragų ir dar kartą 
peržvelgia savo buvusiųjų sąrašą - 
galbūt didelėje jų gausoje ji tiesiog 
neįžvelgė savo išrinktojo?

TV8
21.00

TV6
0.50

LNK
22.10

TV8
8.05,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	9.00	Dvi	su	puse	
virėjos.	10.00	„Linksmieji	traukinukai“.	10.25	Senoji	
animacija.	11.00	„Kriauklelių	kolekcija	2“	(N-7).	12.40,	
16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35,	19.00	„Lau-
kinis	angelas“	(N-7).	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	
geriau“	 (N-7).	 17.00,	 23.35	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	
18.00,	22.40	„Meilė	gyventi“	(N-7).	20.00	Labanakt,	
vaikučiai.	21.00	Drama	„Rugsėjis“	(1)	(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,	20.50,	23.25	Lietuvos	„Laikas“.	6.00	Informa-
cinė	laida.	6.30,	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	6.35	
Vaikų	klubas.	6.45,	9.20	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	
11.35	Gyventi	sveikai.	12.40	Padriki	užrašai.	12.55,	
14.20	„Pavėluota	atgaila“.	15.05	„Laba	diena!“	15.55	
J.Menšovos	laida.	16.50,	3.45	Mados	nuosprendis.	
17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	
21.15	„Mokytojai“.	23.30	Pirmasis	pasaulinis.	0.30	
Informacinė	laida.	1.00	Nakties	naujienos.		

REN
7.00	Animacinis	f.	7.25	Žiūrėti	visiems!	7.55	Kvies-
tinė	 vakarienė.	 8.50	 Informacinė	 programa	 112.	
9.20	Laisvalaikis.	9.50	Mano	tiesa.	11.40	„Pėdse-
kiai“.	12.35	 „Kariai“.	14.20	 Informacinė	programa	
112.	 14.45	 Žiūrėti	 visiems!	 15.25	 Teisk	 mane.	
16.20	Šeimos	dramos.	17.20	Nemeluok	man!	19.15	
Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	
vakarienė.	21.15	„Tėtis	turi	rūpesčių“.	22.15	Pakly-
dimų	 teritorija	su	 I.Prokopenka.	0.10	Laisvalaikis.	
0.40	„Mano	nuostabiausi“.	1.25	„Kariai“.	

TV POLONIA
7.05	Pasaulis	sukasi.	8.05	„Ex	libris“.	8.25	„Statau	
už	Toliką	Bananą“.	9.00	Klausimai	per	pusryčius.	
12.00,	23.00,	4.35	Polonia	24.	12.40,	17.55,	1.45	
„Dvi	medalio	pusės“.	13.00,	19.55,	5.20	„Sultinio	
kubelis“.	 13.25,	 18.50,	 21.45,	 2.05	 Galvosūkis.	
13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „Aš	 jums	 parodysiu!“	
14.45	 „Sriuba	 ant	 puantų“.	 16.15	 Gyvenimo	
menas.	 16.40	 „Zlotopolskiai“.	 17.15	 „Pradžia“.	
18.20,	 22.45,	 5.10	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	
ekspresas.	18.55,	2.15	II	pasaulinio	karo	enciklo-
pedija.	20.25,	6.45	„Vilnoteka“.	20.45	Labanaktu-
kas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.50,	
3.45	„Orai	penktadieniui“.	23.45	Didysis	istorijos	
testas.	II	pasaulinis	karas.	2.45	Animacinis	f.	5.50	
Kabaretų	klubas.	6.35	Klajūno	užrašai.	
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7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane		
(N-7).

10.00	 „Policijos		
akademija“	(N-7).

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

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).
20.20	Patrulis	(N-7).
21.00	 „Farai“	(N-14).
21.30	Kriminalinė	drama	

„Sunkus		
nusikaltimas“		
(N-14).

23.35	 „Vampyro		
dienoraščiai“		
(N-14).

0.30	 „Detektyvė		
Džonson“	(N-7).

1.25	 „Laukinis“		
(N-7).

2.25	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20, 11.15	 Reporteris.
7.55	 Susipažink	„Mis	

Lietuva	2014“.
8.00	 „Čiapajevas.	Aistra	

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

(N-7).
11.55	Susipažink	„Mis	

Lietuva	2014“.
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.	
16.20	 „Laukinių	kačių		

nuotykiai“.
17.20, 1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00, 0.45	

Reporteris.
18.45	Keliauk!	Pažink!	Pasi-

dalink!	Ištisus	metus.
18.50	 „Anna	German“	(N-7).
19.55, 23.50, 2.55, 4.35	

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

Svečiuose	Agnė	
Jagelavičiūtė	(N-7).

22.45	Susipažink	„Mis	
Lietuva	2014“.

22.50	Patriotai	(N-7).
1.55, 3.35, 6.30	

„Mikropasauliai“	(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.	
13.45	Koncertuoja		M.K.Čiur-

lionio	kvartetas.
15.00	Legendos.
15.45	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.15	Žinios.	
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
17.45	Žinios.	
18.00	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
18.15	Palėvenės	dominiko-

nų	vienuolynas	ir	baž-
nyčia.	Dokumentinių	
filmų	ciklas	„Senieji	
Lietuvos	vienuolynai“.	

18.50	Žmogus	be	vietos.	
Nikis.	Iš	ciklo	
„Maištininkai“.	

19.30	Draugiškos	futbolo	
rungtynės.	Jungtiniai	
Arabų	Emyratai	
-	Lietuva.	Tiesioginė	
transliacija	iš	JAE.

21.40	 ...formatas.	Poetas	
Stasys	Skrodenis.

21.55	Naktinis	ekspresas.
22.25	Romualdo	

Romoslausko	jubi-
liejinis	koncertas.

24.00	Panorama.
0.30	 „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, 20.05	 	
„Karadajus“.

11.40	 „Arti	namų“		
(N-7).

12.40	 „Apgavystės“		
(N-7).

13.35	 „Pavogtas		
gyvenimas“		
(N-7).

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

„Godzila“	
	(N-14).

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

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“		
(N-7).

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas		
(N-7).

10.00	 „Beverli	Hilsas	
90210“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00, 18.00	 	
„Elementaru“		
(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 	
„Keistuoliai	iš	
Baltųjų	rūmų“		
(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Vampyrų	žudikė“	
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

20.30	 „Paskutinis		
iš	vyrų“	(N-7).

21.00	 „Vikingai“	(N-14).
22.00	Komedija		

„Vyras	už	pinigus“	
(N-7).

23.50	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.50	 Nuotykių	f.	
„Raudonasis	erelis“	
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Sveikatos		
užtaisas.

9.45	 „Maiklas		
Džeksonas:		
šlovės	istorija“.

10.45	 „Fortjė	faktorius“		
(N-7).

11.45	 „Trauma“		
(N-7).

12.45	 „Atgal	į	jūrą“.
14.35	Geros	savijautos	

gidas.
15.05	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

15.35	 „Henrio	
nusikaltimas“		
(N-7).

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	 „Kario	kelias“		

(N-14).
23.50	 „Įkalčiai“		

(N-7).

 15.45 	 „Stebuklingi	
	 	 vaikai“

 14.50 	 VMG	vasara 19.30 	 „Policijos		
	 akademija“

 15.35 	 „Henrio
	 	 nusikaltimas“

 23.50 	 Europos	
	 	 pokerio	turas

 17.10 	 Keksiukų	karai

TV PROGRAMArugsėjo 3 d. 

Diva Universal Tv
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeimininkės“.	
6.40,	 11.40	 „Svajonių	 namas“.	 7.05,	 12.05,	 20.50	
„Išskirtiniai“.	 7.30,	 10.50,	 3.30	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	
9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	10.00,	17.30,	4.15	
„Nėščia	 su	 aukštakulniais“.	 14.10	 „Ieškau	 topmo-
delio“.	 15.00,	 19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 15.50	
„Paklauskite	Krislės“.	16.15	„Nuotykiai	rojuje“.	17.05,	
21.15	„Mados	kontrolė“.	20.00,	22.30,	1.50	„Išmo-
kysiu	 būti	 žvaigžde“.	 0.10,	 2.40	 „Kortnė	 ir	 Chloja	
užkariauja	Majamį“.	1.00	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	

Tv1000
6.40	„Tapti	žvaigžde“.	8.35	„Skrebutis“.	10.15	„Spąs-
tai	 nuotakai“.	 11.55	 „Trys	 muškietininkai“	 (N-7).	
13.50	 „Protingi	 žmonės“.	 15.30	 „Įsimylėjėliai“.	
17.20	„Įsibrovimas“	(N-14).	19.00	„Nuosprendis“.	
21.00	„Pabudimas“.	23.00	„Gerasis	daktaras“.	

Travel
8.00,	 12.00	 Majamis.	 8.30,	 13.30, 20.00	 Naujo	
būsto	 paieška.	 10.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	
11.00,	 17.00	 Oro	 uostas	 24/7:	 Majamis.	 12.30,	
18.00	Kovos	dėl	bagažo.	15.00,	22.00	Įspūdingiau-
sios	pasaulio	kelionės	motociklu.	16.00	Prabangūs	
nameliai	 ant	 ratų.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 21.00	
Žaidimai	Amerikoje.	23.00	Įspūdingiausios	jachtos.

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,	22.00,	3.50	
Aukso	 karštligė.	 10.55	 Didelės	 statybos.	 11.50	
Kaip	tai	pagaminta?	12.40	Apgavikai.	13.35	Greiti	
ir	 triukšmingi.	 14.30	 Automobilių	 medžiotojai.	
15.25	 Degtindariai.	 18.10	 Likviduotojas.	 18.40	
Sandėlių	medžiotojai.	19.35,	2.25	Karai	dėl	ba-
gažo.	 21.00,	 2.50	 Didžiausias	 pasaulyje	 laivas.	
23.00,	4.50	Vairuotojai.	24.00,	5.45	Miško	kirti-
mas	pelkėse.	1.00	Aliaska:	paskutinė	riba.	

naTional GeoGraphic
8.00	Ryto	programa.	10.00	„Eurofighter“	naikin-
tuvų	gamykla.	11.00	Vaiduoklių	miesto	auksas.	
12.00	 Patrauklusis	 mokslas.	 13.00	 Mokslo	 šė-
liojimai.	14.00	Nenugalimųjų	dvikova.	Šautuvas	
prieš	 nepilotuojamą	 lėktuvą.	 15.00	 Islandijos	
sala.	16.00	Paslaptingas	grobuonių	gyvenimas.	
17.00	Karo	ir	ginklų	istorija.	18.00	Automobilių	
restauratoriai.	 1968	m.	 „Volvo	Amazon“.	19.00	
Mokslo	šėliojimai.	20.00	Jukono	auksas.	Vilčių	
miestas.	 21.00	 Neįprastas	 verslas.	 Mičigano	
grybai.	 22.00	 Nenugalimųjų	 dvikova.	 Šautuvas	
prieš	nepilotuojamą	lėktuvą.	23.00	Lėktuvo	ava-
rijų	tyrimai.	Miuncheno	tragedija.	24.00	Jukono	
auksas.	Vilčių	miestas.	1.00	Nakties	programa.	

animal planeT
9.10	Nepaprasti	gyvūnai.	10.05	Iškviečiamas	tram-
dytojas.	11.00	Nasrai	ore.	12.20,	6.35	Gyvūnų	oro	
uostas.	 12.50,	 19.15	 Veterinaras.	 13.45,	 20.10	
Ginant	laukinę	gamtą.	14.40,	2.25	Išgelbėti	Afrikos	
gamtą.	15.30	Kelias	iš	prieglaudos.	16.30	Felinolo-
gijos	įvadas.	17.25	Kačių	negalima	nemylėti.	18.20	
Iškviečiamas	 tramdytojas.	 21.05	 Rykliai	 puola.	
22.00,	3.15	Nežinomos	salos.	22.55,	4.05	Paslap-
tingi	gyvūnai.	23.50,	4.55	Skraidantys	nasrai.	0.45,	
5.45	Man	įkando.	1.35	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

sporT1
8.00	Europos	taurė	(Eurocup).	Klaipėdos	„Neptū-
nas“	-	Stambulo	„Bešiktaš“.	10.00	VTB	Vieningoji	
krepšinio	lyga.	Klaipėdos	„Neptūnas“	-	„Krasnye	
Krylia“.	 12.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	
apžvalga.	13.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„Fey-
enoord“	-	„AFC	Ajax“.	15.00	Portugalijos	„Primei-
ra“	lyga.	„V.	Guimaraes“	-	„Estoril“.	17.00	Rusijos	
„Premier	 League“.	 „Lokomotiv“	 -	 „Zenit“.	 19.00	
Rusijos	 „Premier	League“.	Turo	apžvalga.	20.00	
Europos	 taurė	 (Eurocup).	 Klaipėdos	 „Neptūnas“	
-	Stambulo	„Bešiktaš“.	21.45	NBA	Action.	Krep-
šinio	 lygos	apžvalga.	22.00	NBA	krepšinio	 lyga.	
San	 Antonio	 „Spurs“	 -	 Majamio	 „Heat“.	 24.00	
Portugalijos	„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.	1.25	
NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.		

viasaT sporT BalTic
8.20	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	Suomija	
-	Dominikos	Respublika.	10.10	Dviračių	spor-
tas.	 Pasaulio	 čempionatas.	 12.10	 Krepšinis.	
Pasaulio	 čempionatas.	 JAV	 -	 Naujoji	 Zelan-
dija.	 14.00	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	
Australija	 -	 Lietuva.	 15.50	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
„Metallurg“	 -	 Maskvos	 „Dinamo“.	 Tiesioginė	
transliacija.	 18.30	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	
18.55	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	Serbija	
-	 Brazilija.	 Tiesioginė	 transliacija.	 20.55	 Krep-
šinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Graikija	 -	 Kro-
atija.	 Tiesioginė	 transliacija.	 22.55	 Krepšinis.	
Pasaulio	 čempionatas.	 Ispanija	 -	 Prancūzija.	
Tiesioginė	 transliacija.	 0.55	 Krepšinis.	 Pasau-
lio	 čempionatas.	 Lietuva	 -	 Pietų	 Korėja.	 2.45	
Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Dominikos	
Respublika	-	JAV.	4.55	Ledo	ritulys.	KHL.	„Me-
tallurg“	 -	 Maskvos	 „Dinamo“.	 6.55	 Krepšinis.	
Pasaulio	čempionatas.	Serbija	-	Brazilija.	

eUrosporT
8.00,	11.00,	15.00,	18.45	Tenisas.	 „US	Open“.	
9.30,	16.00	Dviračių	sportas.	„Vuelta	a	Espana“	
lenktynės.	10.30	Motosportas.	Europos	čempi-
onato	žurnalas.	13.30	Sporto	linksmybės.	14.00	
Pasaulio	žirginio	sporto	žaidynės.	
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

23.10 	„Vampyro		
	 dienoraščiai“

 17.20 	 Lietuva	tiesiogiai  13.50 	 „Meistras	ir		
	 Margarita“

17.00 	„Puaro“ 22.10 	 „Slėpkit	
	 	 pamerges“

 14.30 	 „Simpsonai“

TV8
8.05,	15.00	 „Žavūs	 ir	drąsūs“	 (N-7).	9.00	Agata	
Kristi.	 „Tomis	 ir	 Tapensė“	 (N-7).	 10.25	 Senoji	
animacija.	 11.00	 „Rugsėjis“	 (1)	 (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,	23.35	Pasaulis	tavo	
lėkštėje.	18.00,	22.40	„Meilė	gyventi“	(N-7).	20.00	
Labanakt,	vaikučiai.	21.00	„Rugsėjis“	(2)	(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,	 20.50,	 23.25	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00	 Infor-
macinė	 laida.	 6.30,	 9.00,	 11.00,	 14.00	Naujienos.	
6.35	Vaikų	klubas.	6.45,	9.20	„Labas	rytas“.	11.35	
Gyventi	sveikai.	12.40	Padriki	užrašai.	12.55,	14.20	
„Pavėluota	 atgaila“.	 15.00	 „Laba	 diena!“	 15.50	
J.Menšovos	laida.	16.50,	4.05	Mados	nuosprendis.	
17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	
21.15	„Mokytojai“.	23.35	Pirmasis	pasaulinis.	0.35	
Informacinė	laida.	1.05	Nakties	naujienos.	

REn
7.05	 Animacinis	 f.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 7.55	
Kviestinė	 vakarienė.	 8.50	 Informacinė	 programa	
112.	 9.20	 Laisvalaikis.	 9.45	 Paklydimų	 teritorija	
su	 I.Prokopenka.	 11.30	 „Pėdsekiai“.	 12.25	 „Ka-
riai“.	 14.10	 Informacinė	 programa	 112.	 14.35	
Žiūrėti	visiems!	15.20	Teiks	mane.	16.20	Šeimos	
dramos.	17.20	Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	
19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	vakarie-
nė.	21.20	„Žvaigždžių	gyvenimas“.	22.55	Laisva-
laikis.	23.25	„Mano	nuostabiausi“.	0.20	„Kariai“.	

PolonIa
7.05	Pasaulis	sukasi.	8.00	„Moteris	kunigė“.	8.25	
„Sudie,	Rokfeleri“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	
12.00,	23.00,	4.35	Polonia	24.	12.40,	17.55,	1.45	
„Dvi	medalio	pusės“.	13.00,	19.55,	5.20	„Sultinio	
kubelis“.	 13.25,	 18.45,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	
13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „M,	 kaip	meilė“.	 14.45	
„Orai	 penktadieniui“.	 15.35	 „Vilnoteka“.	 16.00	
„Adamas	 Loretas.	 Etiudas	 portretui“.	 16.35	 „Zlo-
topolskiai“.	 17.00	 Pramoginė	 laida.	 18.20,	 22.45,	
5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	
2.15	II	pasaulinio	karo	enciklopedija.	19.25	Maklo-
vičius	keliauja.	20.25,	6.50	Sapnas	apie	Karališkąjį	
tiltą.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios.	21.55,	3.45	
„Komisaras	Aleksas“.	23.45	„Karininkai“.	0.40,	5.55	
„Pulkininkas	Dembekas.	Gdynės	gynyba	1939“.

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeimininkės“.	
6.40,	11.40	 „Svajonių	namas“.	7.05,	12.05,	20.00,	
1.00	 „Išskirtiniai“.	 7.30,	 10.50,	 3.30	 „Džuliana	 ir	
Bilas“.	8.20,	15.50,	20.50	„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.	
9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	10.00,	17.30,	4.15	
„Nėščia	 su	 aukštakulniais“.	 15.00,	 19.10	 „Nuotaka	
milijonieriui“.	16.40	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	21.40	
„Nuotykiai	 rojuje“.	 22.30	 „Garsenybių	 nuotykiai“.	
0.10,	2.40	„Kortnė	ir	Chloja	užkariauja	Majamį“.	

TV1000
7.00	 „Tristanas	 ir	 Izolda“.	 9.20	 „Merės	 Šeli	 Fran-
kenšteinas“.	 11.40	 „Minės	 pirmasis	 kartas“.	 13.20	
„Įsimintinas	kelias“	(N-7).	15.20	„Pabudimas“.	17.20	
„Laiškas“.	 19.00	 „Per	 žingsnį	 nuo	 šlovės“	 (N-14).	
21.10	 „Meilės	žinutės“.	22.50	 „Nuosprendis“.	0.50	
„Kvepalai.	Vieno	žudiko	istorija“.	3.20	„Stabdis“.

TRaVEl
8.00,	 12.00	 Jamaika.	 8.30,	 13.30, 20.00	 Naujo	
būsto	paieška.	10.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	
11.00,	 17.00	 Oro	 uostas	 24/7:	 Majamis.	 13.00,	
18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 15.00	 Įspūdingiausios	
pasaulio	 kelionės	 motociklu.	 16.00	 Įspūdingiau-
sios	jachtos.	19.00	Amerikos	maistas.	21.00	Tikra-
sis	Niujorkas.	22.00	Pilių	paslaptys	ir	legendos.	

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,	6.35	Kaip	tai	pagaminta?	
12.40	Apgavikai.	13.35	Naujas	senų	automobilių	
gyvenimas.	 14.30	 Automobilių	 dirbtuvė.	 15.25	
Didelės	statybos.	18.10	Likviduotojas.	18.40	San-
dėlių	medžiotojai.	19.35	Karai	dėl	bagažo.	21.00,	
2.50	Dingusių	daiktų	pardavėjai.	21.30,	2.25	Karai	
dėl	bagažo.	22.00,	3.50	Vaikantis	naudos.	22.30,	
4.20	 Lombardas.	 23.00,	 4.50	 Sandėliai.	 24.00	
Imperija	už	įstatymo	ribų.	1.00	Mirtininko	kelias.	
5.45	Kas	jūsų	garaže?	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Didžiųjų	 tankerių	
statyklos.	11.00	Vaiduoklių	miesto	auksas.	12.00	
Proto	 šėliojimai.	 13.00	 Jukono	 auksas.	 Vilčių	
miestas.	 14.00	 Neįprastas	 verslas.	 15.00	 Zam-
bezės	upė	-	gyvybės	šaltinis.	16.00	Paslaptingas	
grobuonių	gyvenimas.	17.00	Karo	mokslas.	Va-
dovybė	 ir	 kontrolė.	 18.00	 Automobilių	 restaura-
toriai.	„Escort	Rs“.	19.00	Nenugalimųjų	dvikova.	
Šautuvas	prieš	nepilotuojamą	lėktuvą.	20.00	Ke-
nija.	Genties	gyvenimas.	21.00	Pavojinga	kelionė	
į	 Aliaską.	 Miške.	 22.00	 Tyrėjai.	 Po	 ledu.	 23.00	
Kalintys	užsienyje.	Be	stabdžių.	24.00	Kenija.

8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Visada	sakyk	visada“.
11.00	TV	Pagalba	2014	(N-7).
12.00	 „Šeimos	reikalai“.
12.30	 „Transformeriai.	Praimas“.
13.00	 „Bailus	voveriukas“.
13.30	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.00	 „Aistros	spalvos“	(N-7).
16.00	 „Nemylima“	(N-7).
17.00	Kvieskite	daktarą!	(N-7).
17.30	TV	Pagalba	2014	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	
19.30	Ginčas	be	taisyklių.
20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.15	Pasaulio	krepšinio	

čempionato	apžvalga.
22.30	Pasaulio	vyrų	krepšinio	

čempionato	rungtynės.	
Lietuva	-	Slovėnija.	Tie-
sioginė	transliacija.

23.20	Rungtynių	pertraukoje	-	
čempionato	apžvalga.

0.20	 Pasaulio	krepšinio	
čempionato	apžvalga.

0.30	 Pasaulio	vyrų	krep-
šinio	čempionato	
rungtynės.	Serbija	-	
Ispanija.	Vaizdo	įrašas.

2.10	 Pasaulio	vyrų	krep-
šinio	čempionato	
rungtynės.	Argentina	-	
Graikija.	Vaizdo	įrašas.

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“.
8.50	 Tikras	gyvenimas.	

„Pirmoji	meilė“.	
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.55	 Tikras	gyvenimas.	

„Čempionės		
likimas“.	

12.55	Soriukas	(N-7).
13.25	 „Kempiniukas	

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

(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.15	24	valandos		

(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	Valanda	su	Rūta.
21.30	Žinios.	
22.10	Romantinė	komedija	

„Slėpkit	pamerges“	
(N-14).

0.30	 „Paskutinė	tvirtovė“	
(N-7).

1.25	 „Deksteris“		
(N-7).

2.25	 Sveikatos		
ABC	televitrina.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,		

Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“	

(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Meteoras“	(N-7).
12.45	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
13.00	 „Naisių	vasara“.
14.00	Žinios.	
14.15	Laba	diena,		

Lietuva.
15.45	Žinios.	
16.00	 „Komisaras	Reksas“	

(N-7).
17.00	TV	serialas	„Puaro“	

(N-7).
18.00	Šiandien		

(su	vertimu		
į	gestų	kalbą).	

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

19.30	Specialus	tyrimas.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Karinė	drama		

„Mūsų	motinos,	
mūsų	tėvai“	(1)	
(N-7).

22.00	Loterija	„Perlas“.
23.00	Vakaro	žinios.	
23.30	 „Šnipai“	(N-7).
0.30	 „Senis“	(N-7).

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane		
(N-7).

10.00	 „Policijos		
akademija“	(N-7).

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

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	Veiksmo	komedija	
„Tėčio	dienos		
rūpestis“.

23.20	 „Vampyro		
dienoraščiai“		
(N-14).

0.15	 „Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

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

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20, 11.15	 Reporteris.
7.55	 Susipažink	su		

„Mis	Lietuva	2014“.
8.00, 12.00	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

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

10.10	 „Komisaras	Megrė“	
(N-7).

12.05	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „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, 1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	
18.45	 „Anna	German“	(N-7).
19.50, 23.50, 2.55, 4.35	

„Pragaras	ant	ratų“	
(N-7).

20.55	VMG	vasara.
21.00	Pasaulis	X	(N-7).
22.00, 0.45	 Reporteris.
22.45	Susipažink	su	„Mis	

Lietuva	2014“.
22.50	Nusikaltimas	ir	

bausmė.	(N-14).
1.55, 3.35, 6.30	

„Mikropasauliai“	(N-7).

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

(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Koncertas.	Karmen	

fantazija.	Dalyvauja	
Valstybinis	pučiamųjų	
instrumentų	orkestras	
„Trimitas“,	S.Mead	
(eufonija,	D.Britanija),	
M.Akahoshi	(eufonija,	
Japonija).

13.50	M.Bulgakovo	
„Meistras	ir	
Margarita“.	Rež.	
O.Koršunovas.

15.25	 ...formatas.	Poetas	
Stasys	Skrodenis.

15.45	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.15	Žinios.	
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
17.45	Žinios.	
18.00	Žinios.	Ukraina		

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

arba	Istorija	fotografi-
joje.	3	d.

19.45	 „Paskutinis	barjeras“.
21.10	Legendos.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
24.00	Panorama.	
0.30	 Pažaislio	muzikos	

festivalis.	2014	m.
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 18.00 	 „Detektyvas	Džo“19.00 	 „CSI	Majamis“ 21.00 	 „Midsomerio	
	 	 žmogžudystės	VII“

AnimAl PlAnET
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25	Kelias	 iš	prieglaudos.	
8.15	Felinologijos	įvadas.	9.10	Kačių	negalima	ne-
mylėti.	10.05	 Iškviečiamas	tramdytojas.	11.00	Ry-
kliai	puola.	12.20,	6.35	Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	
19.15	 Nežinomos	 salos.	 13.45.	 20.10	 Paslaptingi	
gyvūnai.	14.40,	2.25	Išgelbėti	Afrikos	gamtą.	15.30	
Kelias	 iš	prieglaudos.	16.30	 Felinologijos	 įvadas.	
17.25	 Mieliausi	 augintiniai.	 18.20	 Iškviečiamas	
tramdytojas.	21.05	Skaniausi	kąsneliai.	22.00,	3.15	
Aliaska:	šeima	iš	miško.	22.55,	4.05	Laukinis	gyve-
nimas.	23.50,	4.55	Nasrų	atsakomasis	smūgis.	

SPorT1
8.00	 Europos	 taurė	 (Eurocup).	 Stambulo	 „Bešik-
taš“	 -	 Klaipėdos	 „Neptūnas“.	 9.45	 NBA	 krepšinio	
lyga.	 Čikagos	 „Bulls“	 -	 Indianos	 „Pacers“.	 12.00	
Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	apžvalga.	13.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Zenit“	 -	 „Krasnodar“.	
15.00	NBA	krepšinio	lyga.	Los	Andželo	„Clippers“	
-	Dalaso	„Mavericks“.	17.00	Portugalijos	„Primeira“	
lyga.	„Olhanense“	-	„FC	Porto“.	19.00	Portugalijos	
„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.	20.00	Europos	taurė	
(Eurocup).	Stambulo	„Bešiktaš“	-	Klaipėdos	„Nep-
tūnas“.	21.45	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	
22.00	NBA	krepšinio	lyga.	Bruklino	„Nets“	-	Dalaso	
„Mavericks“.	24.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	 lyga.	
Klaipėdos	„Neptūnas“	-	„Krasnye	Krylia“.	

ViASAT SPorT BAlTic
8.45	 Motosportas.	 Nascar	 500	 mylių	 lenktynių	
apžvalga.	 9.45	 Golfas.	 Inside	 the	 PGA	 Tour	 žur-
nalas.	 10.15	 Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	 apž-
valga.	10.45	„Trans	World	Sport“	žurnalas.	11.45	
Futbolas.	Anglijos	Premier	 lygos	 žurnalas.	12.15	
Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	Ispanija	-	Pran-
cūzija.	 14.05	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	
Lietuva	-	Pietų	Korėja.	15.55	Krepšinis.	Pasaulio	
čempionatas.	 Suomija	 -	 Naujoji	 Zelandija.	 Tie-
sioginė	transliacija.	17.55	Golfas.	Inside	the	PGA	
Tour	žurnalas.	18.25	Krepšinis.	Pasaulio	čempio-
natas.	Ukraina	-	JAV.	Tiesioginė	transliacija.	20.15	
Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	Kroatija	-	Puerto	
Rikas.	Tiesioginė	transliacija.	20.55	Futbolas.	An-
glijos	Premier	lygos	žurnalas.	21.25	„Trans	World	
Sport“	žurnalas.	22.25	Krepšinis.	Pasaulio	čempi-
onatas.	Lietuva	-	Slovėnija.	Tiesioginė	transliacija.	
0.25	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Serbija	
-	 Ispanija.	2.15	Krepšinis.	Pasaulio	čempionatas.	
Argentina	 -	 Graikija.	 5.00	 Krepšinis.	 Pasaulio	
čempionatas.	Suomija	-	Naujoji	Zelandija.		

EuroSPorT
8.00,	11.30,	15.00,	18.45	Tenisas.	 „US	Open“.	
9.30,	16.00	Dviračių	sportas.	„Vuelta	a	Espana“	
lenktynės.	10.30	Sporto	linksmybės.	14.00	Pa-
saulio	žirginio	sporto	žaidynės.	

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, 20.05	 	

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

gyvenimas“		
(N-7).

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

žmogžudystės	VII“	
(N-14).

22.55	Drama	„Sekso	
magistrai“		
(N-7).

23.55	 „Užribis“	(N-7).
0.50	 „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	 „Simpsonai“		
(N-7).

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

14.00, 20.00	 	
„Paskutinis	iš	vyrų“	
(1)	(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Vampyrų	žudikė“	
(N-7).

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

(N-7).
21.00	 „Vikingai“		

(N-14).
22.00	Veiksmo	f.	

„Pavojingasis	
Bankokas“		
(N-14).

0.05	 Veiksmo	f.	
„Priverstinis		
nusileidimas“		
(N-7).

9.00	 Balticum	TV	žinios.
9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Objektas	11“		

(N-7).
10.45	 „Fortjė	faktorius“		

(N-7).
11.45	 „Laukinių		

vakarų	Pelenė“.
13.15	Sveikatos		

užtaisas.
13.45	 „Įkalčiai“		

(N-7).
14.45	 „Paskutinis		

legionas“		
(N-7).

16.30	 „Protėvių		
šauksmas“.

17.30	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

18.00	 „Detektyvas	Džo“		
(N-7).

19.00	 „Fortjė		
faktorius“		
(N-7).

20.00	Balticum	TV	žinios.
20.50	 „Trauma“		

(N-7).
21.50	Balticum	TV	žinios.
22.05	 „Džentelmenas“		

(N-14).
23.05	 „Objektas	11“		

(N-7).
0.05	 „Maiklas		

Džeksonas:		
šlovės		
istorija“.

„SlĖPKiT PAmErGES“
Romantinė komedija. JAV. 2005. 
Režisierius D.Dobkinas. 
Vaidina O.Vilsonas, V.Vonas, K.Volkenas.

Du išsiskyrę ir niekaip savo antrosios pusės nesutinkantys vyrukai sa-
vaitgalius praleidžia nepažįstamų žmonių vestuvėse. Į prašmatnias 
šventes ir paprastus vakarėlius jie prasprunka be kvietimo ir ten... ieško 
tos tikrosios vienintelės... vienai nakčiai.

lnK
22.10

rekomenduoja

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

Daug veiksmo, dar daugiau automo-
bilių, gaudynių ir susišaudymų, pavo-
jų ir teroristų, sprogimų ir milžiniškų 
autokatasrofų.  Serialą vienu metu 
filmuoja net 16 vaizdo kamerų.

„mEilĖ GYVEnTi“
SeRialaS. Vokietija. 2012. 
Režisierė P.Vymers. 
Vaidina K.Bail, I.Burbach.

Tarp Bavarijos kalnų įsikūrusi ligoni-
nė, kuriai vadovauja profesorė Joa-
na Lindner.  Jos vyras Tomas - teisė-
jas, o sūnus Markas - irgi gydytojas. 
Šioje klinikoje, be Lindnerių, dirba 
daug profesionalių gydytojų ir slau-
gytojų.  Ligoninėje ūžia intrigos, kyla 
asmeninių santykių dramos.

„PAVoJinGASiS BAnKoKAS“
VeikSmo filmaS. JAV. 2008. 
Režisieriai O.P.Čunas, D.Pangas. 
Vaidina N.Keidžas,
Š.Jamnarmas, Č.Jungas.

Samdomas žudikas Džo turi atlikti 
paskutinę užduotį - įvykdyti keturias 
žmogžudystes, o tuomet bus gali-
ma išeiti užtarnauto poilsio. Žudikas 
pasisamdo padėjėją, smulkų sukčių 
Kongą, ir ima veikti...

TV6
17.00

TV6
22.00

TV8
22.40
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ETERIO ŽMONĖS

TV3 publicistikos laidos „Prieš srovę“ vedė-
ja Audrė KudAbienė (45) nuo rudens vėl 
imsis sudėtingiausių istorijų ir ties pagal-
bos ranką tiems, kuriems yra ne tas pats. 
Moteris griauna stereotipą, kad lietuvaičiai 
yra uždari, užsisklendę ir savo bėdas patys 
linkę spręsti žmonės. Anot jos, plaukiančių 
prieš srovę yra ne vienas. Jie rizikuoja, bet 
už teisybę kovoja. Kaip ir pati Audrė. Kas-
dienybėje susidūrusi su neteisybe, ji nenu-
leidžia rankų, jos nesustabdo nei prieš nosį 
užtrenktos durys, nei užkaltas langas.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Naujame TV3 sezone „Gera kartu!“ jūs 
tradiciškai stosite prie laidos „Prieš srovę“ 
vairo. Kokių naujovių gali tikėtis žiūrovai?

- Visa, kas yra prieš srovę, ir toliau bus 
mūsų dėmesio objektu. Žmonės, susidūrę su 
vienokiais ar kitokiais rūpesčiais ir negalintys 
jų išspręsti vieni, kreipiasi pagalbos į televizi-
ją. Pamatę ar patyrę neteisybę jie neprisitaiko, 
nesusitaiko ir nėra linkę galvoti, kad gal geriau 
patylėsiu ir pakentėsiu. Kalbame ir rodome 
tuos žmones, kuriems yra ne tas pats. Jie ri-
zikuoja savo gyvenimo ramove, kartais net 
savo darbo vieta ar postu, bet netyli.

- Jūsų laida skaičiuoja jau ne vieną 
sezoną. Vis ieškote ir ieškote teisybės, o 
nusivylusių ir su neteisybe kovojančių 
žmonių vis nemažėja ir nemažėja. Neap-
maudu dėl to?

- Tik Dievas galėtų pasakyti, kodėl pasau-
lyje yra tiek neteisybės, bėdų, rūpesčių, ne-
laimingų atsitikimų ir tragedijų. Mane džiu-
gina tai, kad kai kalbame apie konkrečių žmo-
nių istorijas mūsų laidoje, 60-70 proc. visų jų 
yra išsprendžiamos arba bent jau atrandamas 
būdas, kaip daug lengviau pasiekti rezultatą, 
apie kurį svajoja laidos herojus.

- Ar dažnai palaikote ryšį su laidų he-
rojais?

- Dažniausiai rezultatas išaiškėja visiškai 
atsitiktinai, nes žmogus, kuriam pavyko su-

rasti teisybę, būna toks laimingas, kad tiesiog 
pamiršta su mumis susisiekti. Bet būna labai 
smagu, kai pati paskambinu ir sužinau džiugią 
vienos ar kitos istorijos pabaigą. Tada atsi-
randa toks virpulys širdyje, kad Lietuvoje vis 
dėlto yra teisybė.

- Bet ar nepavargstate nuo svetimų 
rūpesčių? Niekada nesinorėjo mesti pub-
licistikos ir stoti, pavyzdžiui, prie kokios 
nors pramoginės laidos vairo?

- Spėju, kad dažnai kito žmogaus darbas 
atrodo lyg ir lengvesnis. Gal bankininkui no-
risi mesti savąjį ir būti menininku. Menininkui 
gal norisi pabūti buhalteriu. Kai dirbi aktualijų 
publicistikoje, įsivaizduoji, kaip paprasta tiems, 
kurie dirba pramogų žiniasklaidoje, kaip jiems 
smagu. Bet iš tiesų kiekviename darbe yra 
savų pranašumų ir trūkumų. O man prie šir-
dies frazė - susirask mėgstamą darbą ir nieka-
da nepavargsi. Man taip yra. Man patinka šitas 
darbas, aš čia jaučiuosi savo rogėse.

- O nesunku surasti žmonių, kurie 
noriai pasakoja ir viešina savo rūpes-
čius?

- Sakau visiems, su kuriais kartais, deja, 
per vėlai pavyksta pasikalbėti - kažkas atsi-
tiko, iškilo problema, matai, kad pats jos ne-
išspręsi, nereikia delsti, taigi nieko nekainuo-
ja paskambinti mums telefonu ir bent jau pa-
sitarti. Po tiek metų darbo tikrai turime bent 
jau tiek kompetencijos, kad galėtume patarti, 
kada verta viešinti istoriją, o kada reikėtų dar 
palaukti. Paskambinimas į laidą dar nereiškia, 
kad pulsime iškart filmuoti.

O kalbant apie neva uždarą lietuvių būdą, 
tikrai negalėčiau pasakyti, kad mes viską už-
gniaužiame savyje. Mano patirtis tokios kli-
šės nepatvirtina, kaip kad ir nepatvirtina to 
posakio, kad lietuvis džiaugiasi, kai kaimyno 

tvartas dega. Mes ne tokie. Kartais būna, kad 
paskambina kaimynas ir prašo pagalbos savo 
draugui, kai šis nebetenka ir vilties, ir noro 
padėti sau.

- Nutinka, kad susiduriate su meluo-
jančiais, ką nors nutylinčiais žmonėmis. 
Ar galėtumėte save pavadinti savotišku 
vaikščiojančiu melo detektoriumi, aiš-
kiai įžvelgiančiu, kas meluoja, o kas sa-
ko tiesą?

- Bet kuris iš mūsų atskiria, kai žmogus 
meluoja. Tai gali būti pats nuoširdžiausias ir 
draugiškiausias pašnekovas, bet tu pamatysi, 
kai jis, pasakodamas kokią nors istoriją, nuty-
lės tam tikrus faktus, kad nušviestų ją vienaip 
ar kitaip. Tai intuicija, bet nepasakyčiau, kad 
manoji yra išskirtinė ar kaip nors ypatingai 
ištreniruota. Tiesiog man yra aktualu neapsi-
rikti ir neparodyti laidoje žmogaus, kuris me-
luoja, kaip teisuolio ir atvirkščiai, todėl į tai 
kreipiu labai daug dėmesio. Bet tai nėra ypa-
tingas talentas. Visi jį turime. Matosi, kai žmo-

A.Kudabienė: 
Kai žiūri į žmogų,  
matai, kas jo širdyje

Esu iš tų,  
kuriE garsiai 
rėkia, nEt jEi 
krEpšinio varžybas 
priE tElEvizoriaus 
žiūri viEni
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Veidai

TELEVIZIJAeTeRiO ŽMONĖs

gus meluoja, kai meluoja vaikas, žmona - vyrui 
ar vyras - žmonai. Tik bėda ta, kad mes ne 
visada įdėmiai klausomės. Dažnai kalbamės 
vieni su kitais ką nors veikdami, nežiūrėdami 
į akis. Bet vos pakeltume akis, pamatytume. 
Kai žiūri į žmogų, matai, kas jo širdyje.

- Ar pati esate iš tų žmonių, kurie 
plaukia prieš srovę?

- Aš nesiskyriau dešimt kartų, negyvenu 
miško pašiūrėje, todėl man būtų sunku save 
asmeniniame gyvenime pavadinti žmogumi, 
kuris eina prieš srovę, prieš visuomenės nor-
mas, prieš įprastus gyvenimo stereotipus. 
Bet, be abejo, savo kasdienybėje susidūrusi 
su neteisybe ieškau tiesos.

- Pakalbėkime apie smagesnius daly-
kus. Vasara jau eina į pabaigą. Kaip ją 
praleidote?

- Ši vasara buvo labai įvairi. Su vyru Gin-
taru išvažiavome į Kretą pas žmogų, kurį pui-
kiai pažįstame. Jis jau seniai atradęs ir pamė-

gęs laipiojimą po kalnus, todėl pažadėjo mums 
parodyti tokių vietų, kurių dar nebuvome 
Kretoje matę. Ir tikrai parodė. Patyriau tokių 
akimirkų, kai sėdėjau kalno viršukalnėje - 2,5 
km aukštyje - ir galvojau - nejaugi čia man 
taip pasisekė. Ir spalvos, ir vėjas, ir net oro 
skonis ten, viršūnėje, buvo kitoks. Paskui 
skridome į Gran Kanariją, kur buvo jau pra-
dėtas TV3 realybės šou „Meilė ar pinigai?“ 
filmavimas. Turėjome užduotį - atskleisti šou 
užkulisius ir parodyti lietuviams, kokia tai 
sala. Joje vyks Pasaulio krepšinio čempiona-
to D grupės varžybos, kurias tiesiogiai trans-
liuos TV3. Jose žais ir mūsų rinktinė, todėl 
salos valdžia iš anksto pasirūpino mūsų tau-
tiečius supažindinti su Gran Kanarija.

- Ar pati esate didelė krepšinio ger-
bėja?

- Negaliu žiūrėti krepšinio, nes jei jį pra-
dedu žiūrėti, daugiau nieko, tai yra visiškai 
nieko negaliu daryti. Esu azartiškas žmogus - 
adrenalinas ir rungtynių įtampa mane užval-

do nuo pat pirmos akimirkos. Esu iš tų, kurie 
garsiai rėkia, net jei krepšinio varžybas prie 
televizoriaus žiūri vieni. Todėl jei yra koks 
nors neatidėliotinas darbas, prašau, kad visi 
televizoriai būtų išjungti, kad netyčia nesu-
sigundyčiau užmesti akį į varžybas.

- Dozę adrenalino, matyt, gaunate ir 
iš savo pomėgių. Prieš metus susidomė-
jote jėgos aitvarais. Kaip sekasi užsiimi-
nėti šia veikla?

- Visada matydavau žmones, važiuojančius 
prie jūros, kuriems nereikia nei pliažo, nei 
ekskursijų, nei barų, ir galvodavau, kas čia per 
įdomus dalykas - plaukioja žmogus ir jam dau-
giau nieko nereikia. Jis atsipūtęs, jis kažkoks 
kitoks. Pabandžiau ir aš, tiesa, ne iš karto su-
pratau, kur čia tas laimės receptas, bet po tru-
putį įsivažiavau. Aitvaravimui reikia tinkamo 
vėjo, o Lietuvoje jis būna tik rugpjūčio pabai-
goje-rugsėjo pradžioje. Tada prasideda auksi-
nis aitvaravimo sezonas. O man rugsėjis užim-
tas kitu pomėgiu - darbu. (Šypsosi.)

Laidos „Prieš srovę“ vedėja Audrė 
Kudabienė savęs žmogumi, plaukiančiu 
prieš srovę, pavadinti negalėtų

Stasio Žumbio nuotr.
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DATOS

Aktorius KiAnu RyvsAs (Keanu Reeves) yra iš tų, kurių ilgai pristatinėti nereikia.  
50 metų jubiliejų švęsianti Holivudo žvaigždė nė iš tolo neprimena pusės amžiaus su-
laukusio vyriškio. Jis pasitempęs, sportiškas ir stilingas, tačiau taip buvo ne visada. 
K.Ryvsas aktoryste domėjosi nuo vaikystės, tačiau į kino industriją prasimušė tik  
1986 m. ir sukasi joje iki šiol. nors daugelis geriausiai jį žino kaip neo iš trilogijos „Ma-
trica“, jo asmeninis gyvenimas nė kiek mažiau intriguojantis. Pateikiame keletą faktų, 
kurių iki šiol apie K.Ryvsą galbūt nežinojote.

K.Ryvsas švenčia pusės amžiaus jubiliejų

l Prieš pradėdamas karjerą Holivude, K.Ryvsas 
dirbo vadybininku makaronų parduotuvėje Toronte.
Aktorius pavadintas savo dėdės garbei. Išvertus iš 
havajų kalbos jo vardas reiškia „vėsus kalnų brizas“.
l 1995 m. jis pateko tarp 50 gražiausių žmonių 
pasaulyje.
l Siekdamas savo svajonės tapti aktoriumi, 
sulaukęs 17 metų K.Ryvsas metė mokyklą.
l Aktorius yra didelis pramoginių šokių gerbėjas. Jis 
mėgaujasi kiekviena akimirka sukdamasis ant parketo.
l Jam patinka banglenčių sportas ir jodinėjimas. 
Įdomu tai, kad tiek banglentėmis, tiek jodinėjimu jis 
susidomėjo tik kai šias sporto šakas buvo priverstas 
išbandyti besifilmuodamas kino aikštelėje.
l Aktoriaus tėvas buvo įdomi asmenybė. Nors jo 
profesija buvo geologas, jis užsiiminėjo kita veikla. 
1992 m. jis buvo suimtas ir porai metų įkalintas už 
tai, kad prekiavo narkotikais oro uoste.
l Ant pilvo K.Ryvsas turi randą, kurį gavo po 
„velnio pasivažinėjimo“. „Velnio pasivažinėjimas“ - 
tai važiavimas motociklu naktį be įjungtų žibintų. 
K.Ryvsas nesuvaldė motociklo ir nuslydo nuo kalno į 
šalį. Jis prasidūrė blužnį ir susilaužė du šonkaulius.
l K.Ryvsas turi Kanados pasą ir pilietybę.
l Aktorius yra dislektikas. Jis turi problemų 
rašydamas ir skaitydamas. Tačiau, panašu, kad tai 
įtakos jo aktorinei karjerai neturi.
l Jis kalba prancūziškai.
l Jei nebūtų pasukęs į kino pasaulį, K.Ryvsas būtų 
tapęs profesionaliu ledo ritulio žaidėju.
l K.Ryvsas ir aktorė Sandra Bulok (Sandra Bullock) 
yra geri draugai. Jie susipažino 1994 m. filmo 
„Greitis“ filmavimo aikštelėje.

FakTai

l K.Ryvsas gimė 1964 m. rugsėjo 2 d. Beirute, 
Libane.
l Jo ūgis yra 186 cm.
l 1999 m. aktoriui ir jo širdies draugei gimė dukra, 
bet sulaukusi vos pusantrų metų, ji mirė automobilio 
avarijoje.
l K.Ryvsas vaidino tokiuose filmuose kaip 
„Matrica“, „Velnio advokatas“, „Mylėti(s) smagu“, 
„Diena, kai sustojo žemė“ ir kituose.

DOsJĖ

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Kadras iš filmo 
„Mylėti(s) smagu“

Kadras iš filmo 
„Matrica“

Laisvalaikiu  K.Ryvsas 
mėgaujasi banglenčių 

sportu ir jodinėjimu
EPA-Eltos nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  2 9 71

„LAISVALAIKIO“ GIDAS ApdovAnojimAi

Geriausias draminis serialas
„Bręstantis blogis“ („Breaking Bad“)

Geriausias draminio serialo aktorius
Brajenas Krenstonas (Bryan Cranston) - filmas 
„Bręstantis blogis“

Geriausia draminio serialo aktorė
Džuliana Margulis (Julianna Margulies) - serialas 
„Gera žmona“

Geriausias antraplanis draminio serialo 
aktorius

Aronas Polas (Aaron Paul) - filmas „Bręstantis 
blogis“
Geriausia antraplanė draminio serialo aktorė
Ana Gan (Anna Gunn) - „Bręstantis blogis“

Geriausias mini serialas
„Fargo“

Geriausias mini serialo aktorius
Benediktas Kamberbečas (Benedict 
Cumberbatch) - filmas „Šerlokas“

Geriausia mini serialo ar filmo aktorė
Džesika Landž (Jessica Lange) - filmas 
„Amerikietiška siaubo istorija: sąskrydis“
Geriausias mini serialo antraplanis aktorius
Martinas Frymanas (Martin Freeman) - „Šerlokas“

Geriausia mini serialo antraplanė aktorė
Keti Beits (Kathy Bates) - siaubo serialas 
„Amerikietiška siaubo istorija: sąskrydis“

Geriausias mini serialo scenarijus
Stivenas Mofatas (Stephen Moffat) - serialas 
„Šerlokas“

Geriausia komedija
„Moderni šeima“ („Modern Family“)

Geriausias komedijos aktorius
Džimas Parsonsas (Jim Parsons) - filmas 
„Didžiojo sprogimo teorija“

Geriausia komedijos aktorė
Džulija Luis Dreifus (Julia Louis-Dreyfus) - filmas 
„Veep“
Geriausias situacijų komedijos antraplanis 

aktorius
Tajus Barelis (Ty Burrell) - filmas „Moderni šeima“

Pagrindiniai nugalėtojaiLos Andžele vykusiuose prestižiniuose „Emmy“ apdovanojimuose - nieko naujo. Kaip ir anks-
tesniais metais, vėl triumfavo jau baigtas rodyti serialas „Bręstantis blogis“ („Breaking Bad“), 
jis buvo pripažintas geriausiu penkiose kategorijose. 2008 m. televizijos ekranuose pasirodęs 
„Bręstantis blogis“ jau pelnė 58 „Emmy“ statulėles. Penktus metus iš eilės geriausios komedijos 
kategorijoje triumfavo situacijų komedija „Moderni šeima“ („Modern Family“).

„Emmy“ apdovanojimuose 
triumfavo senbuviai

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Geriausias draminio serialo aktorius - 
Brajenas Krenstonas (Bryan Cranston)

EPA- Eltos nuotr.

Geriausia draminio serialo 
aktorė - Džuliana Margulis 
(Julianna Margulies)

Geriausi antraplaniai draminio serialo 
aktoriai Aronas Polas (Aaron Paul) ir 
Ana Gan (Anna Gunn)

Penktus metus iš eilės 
geriausios komedijos 
kategorijoje triumfavo 
serialas „Moderni šeima“
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KINAS

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 29-4 d. 10.40, 13, 15.30, 18, 21.40, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 4 d.).
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D, 
N-18) - 29-4 d. 13.30, 16.10, 19, 20.30, 23.15 val.  
(23.15 val. seansas vyks 4 d.).
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) -  
29-4 d. 13.20, 15.35, 17.50, 19.20, 21.50, 23.59 val.  
(23.59 val. seansas vyks 4 d.).
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva, V) - 29-4 d. 11.45, 
17.05 val.
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) - 3 d. 
18.40 val. (MOTERS kino premjera).
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 29-4 d. 14, 16.20, 
18.30, 20.45, 22.50 val. (22.50 val. seansas vyks 4 d.).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 10.15, 11.15, 13.45, 19.10 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 29-4 d. 12.20, 14.45, 17 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 29-4 d. 12.40, 18.50 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 29-4 d. 
15.40, 21, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 4 d.).
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
29-4 d. 15.50, 21.30 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“�  
(muzikinė drama, JAV, N-13) - 29-4 d. 13.10, 18.40 val.  
(3 d. 18.40 val. seansas nevyks).

„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 29-4 d. 11 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, N-13) - 29-4 d. 14.45 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 29-4 d. 
21.15, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 4 d.).
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
29-4 d. 10.30 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV,  
N-7) - 29-4 d. 20.15, 23 val. (23 val. seansas vyks 4 d.).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 10.50 val.
„Krudžiai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 29-4 d. 11.30 val. (Vasaros seansas vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 29-4 d. 11.15, 14, 16.30, 19.30, 21.45, 23.40 val. 
(23.40 val. seansas vyks 4 d.).
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D,  
N-18) - 29-4 d. 14.15, 16.45, 19.15, 21.50, 23.59 val. 
(23.59 val. seansas vyks 4 d.).
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) - 29-4 d. 11.30, 
13.45, 16, 18.30, 20.45, 23 val. (23 val. seansas vyks 4 d.).
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva, V) - 29-4 d. 14.45, 18.55 val.
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) - 3 d. 
19.05 val. (MOTERS kino premjera).
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 29-4 d. 14, 16.10, 
18.20, 21.50, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 4 d.).
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 29-4 d. 13.35, 
16.20, 19.05, 20.30, 23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 4 d.).
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV, 
N-7) - 29-4 d. 12, 15, 18, 20.45, 23.30 val. (23.30 val. 
seansas vyks 4 d.).

„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 29-4 d. 11.45, 13.05, 17.15, 19.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 11, 13.45, 15.10 val.
„Planes“� (animacinis f., anglų kalba be lietuviškų titrų, 
JAV, V) - 29-4 d. 12.15, 17 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 29-4 d. 12.30, 17.05, 21.20, 
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 4 d.).
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
29-4 d. 19.05, 21.40, 23.59 val. (3 d. 19.05 val. seansas 
nevyks; 23.59 val. seansas vyks 4 d.).
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 29-4 d. 18.45, 
21.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 4 d.).
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, N-13) - 29-4 d. 15.45 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-7) - 29-4 d. 11, 16.15 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-7) - 29-4 d. 21, 23.20 val. (23.20 val. 
seansas vyks 4 d.).
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
29-4 d. 13.30, 21.10 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
29-4 d. 18.15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) - 29-4 d. 11.30 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 14.30 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 29-4 d. 11.45 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 29-4 d. 11.15 val. 
(Vasaros seansas vaikams).

Premjera

2005 metais viso pasaulio kino mėgėjai kone pakvaišo 
nuo itin neįprastos, efektingos ir stilingos Franko Milerio 
(Frank Miller) komikso „Nuodėmių miestas“ adaptacijos. 
Po milžiniškos juostos sėkmės filmo režisierius Robertas 
Rodrigesas (Robert Rodriguez) iš karto pažadėjo tęsinį, 
tačiau antrosios filmo dalies laukti teko beveik dešimtį 
metų.

Juosta „Nuodėmių miestas 2“ nufilmuotas tokia pat 
technologija. Kartu su to paties pavadinimo komikso kū-
rėju F.Mileriu (kuris yra ir filmo scenaristas, ir režisierius), 
R.Rodrigesas pasakoja keturias istorijas, susijusias su pir-
mąja juosta. Dvi filmo novelės jau yra išleistos komiksais, 
kitas dvi F.Mileris sukūrė specialiai filmui.

Tamsaus, niūraus ir grėsmingo miesto fone pasakojamos 
istorijos yra ne mažiau niūrios ir grėsmingos.

Kaip ir pirmajame filme, antroje juostoje taip pat pama-
tysime visą aktorių žvaigždyną: Briusą Vilisą, Mikį Rurką, 
Klaivą Ouveną, Džesiką Albą, Rosariją Davson, Džeimę 
King, Evą Gryn, Džošą Broliną ir netgi Lady Gagą.

„Forum Cinemas“ inf.

„Nuodėmių miestas 2“
„Sin City: A Dame to Kill For“

Kino teatruose nuo rugpjūčio 29 d.

n Kriminalinis trileris, JAV, 2014

n Režisierius: Robert Rodriguez, Frank Miller

n Scenarijus: Frank Miller

n Muzika: Robert Rodriguez

n Vaidina: Mickey Rourke, Jessica Alba, Bruce Willis, Rosario 

Dawson, Josh Brolin, Joseph Gordon-Levitt, Eva Green, Ray Liotta ir kiti.

JAV rašytojas Frenkas Mileris (Frank Miller) ir režisierius 
Robertas Rodrigesas (Robert Rodriguez) filmo 
„Nuodėmių miestas 2“ filmo pristatyme Holivude

EPA-Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Kunigo vaikai“� (komiška drama, Kroatija, Serbija) - 29, 1 d. 
17 val. 30 d. 21 val. 2 d. 21.15 val. 3 d. 19.20 val. 4 d. 21.10 val.
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija) - 29 d. 18.50 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, Didžioji 
Britanija, JAV, Prancūzija) - 29 d. 20.40 val. 2 d. 17 val.
„Rojus: Meilė“� (drama, Austrija, Prancūzija, Vokietija) - 
30 d. 16 val.
„Violeta“� (drama, Prancūzija) - 30 d. 18.20 val.
„Meilės punšas“� (komedija, Prancūzija) - 31 d. 16 val. 
1 d. 15 val. 3 d. 21.10 val.
„Taksistas“� (drama, JAV) - 31 d. 18 val.
„Apsimetėlis“� (dokumentinė drama, Jungtinė 
Karalystė) - 31 d. 20.40 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentika, Lietuva, Rusija, 
JAV) - 1 d. 18.50 val. 4 d. 17 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (komiška drama, JAV) -  
1 d. 20.40 val. 2 d. 19 val. 3 d. 17 val. 4 d. 18.50 val.

MULTIKINO OZAS
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D,  
N-18) - 29-31, 2-4 d. 12.45, 15, 17.15, 19.15, 21.45 val.  
1 d. 17.45, 19.15, 21.45 val.
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 29, 1-2, 4 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. 
30-31, 3 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.45, 20.45 val.
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 29-31, 2-4 d. 14.30 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) - 29, 1 d. 19.45, 
22 val. 30-31, 3 d. 21.15 val. 2 d. 21.30 val. 4 d. 20.15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., JAV, 3D, V) - 29-31, 2-3 d. 11.30, 13.45, 16, 
18.30 val. 1 d. 11, 13.30, 15.45, 18.30 val. 4 d. 11.30, 
13.45, 16, 18.15 val.

„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 29-31, 2, 4 d. 10.30, 12.30, 14.45, 17 val. 1, 3 d. 
10.15, 12.30, 14.45, 17 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 29-3 d. 
19, 21.45 val. 4 d. 21.30 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV,  
N-7) - 29-4 d. 16.30, 19, 21.45 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 29-31, 2-3 d. 16.45, 
19.45, 22 val. 1 d. 16.45, 20, 22 val. 4 d. 16.40, 19.45, 22 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 29, 1 d. 14.45, 18 val. 30-31, 
3 d. 14.45, 18.45 val. 2, 4 d. 14.45 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 29, 1, 4 d. 13, 15.30 val. 30-31, 
2-3 d. 13.30, 16 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
29, 1-2 d. 20.45 val. 4 d. 21 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, 3D, V) - 
29, 1-4 d. 11 val. 31 d. 11.15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) - 29-
31, 2, 4 d. 10, 12.45 val. 1 d. 10, 12 val. 3 d. 12.45 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 29-31 d. 2-4 d. 10.45 val. 1 d. 10.45, 12.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 29-31, 2-4 d. 10.15 val. 1 d. 
11.15, 14.15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 29-31, 2, 4 d. 12 val. 1 d. 13, 16 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 30 d. 11 val. (Multikinuko seansai mažiukams).
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV, N-7) - 
 3 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 29, 3 d. 16.30 val. 30 d. 17.15 val. 
4 d. 18.30 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija) - 29, 3 d.  
18 val. 30 d. 15.30 val. 2 d. 17 val.
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
29 d. 19.45 val. 4 d. 16.30 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo trileris, JAV) - 30 d.  
19 val. 2 d. 18.45 val.
„Mona“� (drama, Latvija, Islandija) - 3 d. 19.45 val.
„Kai ateina ji“� (romantinė drama, JAV) - 4 d. 19.45 val.

KAUNAS
FORUM CINEMAS

„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 29-4 d. 11.15, 13.40, 16, 18.20, 20.45, 23.20 val. 
(23.20 val. seansas vyks 29-30, 4 d.).
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D,  
N-18) - 29-4 d. 15.30, 18, 19.15, 21.40, 23.30 val.  
(23.30 val. seansas vyks 29-30, 4 d.).
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva, V) - 29-4 d. 10.55, 
17.10 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) - 29-4 d. 
15, 19.20 val.
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) -  
3 d. 19 val. (MOTERS kino premjera).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 29-4 d. 10.30, 13.20, 14.45 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, 3D, V) - 29-4 d. 12.30, 17 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 29-4 d. 13, 17.30, 
21.50, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 29-30, 4 d.).

KINAS

„Nuodėmių miestas 2“
„Sin City: A Dame to Kill For“

....Eva Gryn (Eva Green)

Į filmo „Nuodėmių miestas 2“ premjerą Holivude 
atvyko jo žvaigždės Džeimė King (Jaime 

King),Džesika Alba (Jessica Alba)...
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Istorija, nutikusi prieš beveik penkias-
dešimt metų, vėl kartojasi! Filmas „Kau-
kazo belaisvė“ kultinius Šuriko nuotykius 
atgaivina dabartyje - šiuolaikiškai ir dar 
linksmiau. Nors viskas gerokai pasikeitė, 
svarbiausi dalykai išliko tie patys: meilė, 
draugystė, degtinė, šašlykai ir širdį verian-
čio grožio dainos.

Žurnalistas Šurikas atkeliauja į Kau-
kazą, kur ketina nufilmuoti reportažą apie 
vietines tradicijas. Gorsko miestelyje jį 
globoti imasi pats meras Georgijus Gadži-
jevičius Saachovas. Laikydamasis valdžios 
sluoksniuose sparčiai plintančios mados, 
miestelio vadovas ketina vesti už save ge-
rokai jaunesnę merginą. Saachovas yra 
nusižiūrėjęs gražuolę Niną - ja nuo pat 
pirmo susitikimo susižavėjo ir Šurikas. 
Meras su savo parankiniais pasinaudoja 

naiviu žurnalistu ir pagrobia Niną. Supra-
tęs esąs apgautas Šurikas puola gelbėti 
mylimos merginos.

„Kaukazo belaisvės“ kūrėjams pavyko 
surinkti legendinio filmo antrininkus, kurie 
privers žiūrovus braukti ne tik juoko, bet 
ir nostalgijos ašaras. Akiniuotį Šuriką, tokį 
pat geraširdį kaip ir jo pirmtakas, tačiau 
apsirūpinusį gerokai sudėtingesne techni-
ka, suvaidino stulbinamai panašus aktorius 
Dmitrijus Šarakoisas. Ninos, kuri dabar ne 
tik sportininkė, alpinistė ir doktorantė, bet 

ir ekstremalių sporto šakų gerbėja, vaid-
muo atiteko žaviajai „Meilė Niujorke 3“ 
žvaigždei Nastiai Zadarožnajai.

Pagyvenusį jaunikį, kalbantį gruzinišku 
akcentu, „Kaukazo belaisvėje“ įkūnijo bene 
geriausias Rusijos komikas Genadijus Cha-
zanovas, o plėšikų šutvę, organizavusią 
nuotakos pagrobimą, ne prasčiau nei Jurijus 
Nikulinas, Georgijus Vicinas ir Eugenijus 
Morgunovas atgaivino legendinės trijulės 
antrininkai.

„Garsų pasaulio įrašai“ inf.

Kinas

Premjera

Kino teatruose nuo rugpjūčio 29 d.
n Nuotykių komedija, Rusija, 2014
n Režisierius: Maksim Voronkov
n Vaidina: Nastia Zadarožnaja, Dmitrij 
Šarakois, Genadij Chazanov, Ararat Kešjan, 
Semion Strugačiov, Michail Tarabukin ir kiti.

Filme „Kaukazo belaisvė“ istorija,  
nutikusi prieš beveik 50 metų,  

vėl kartojasi su naujais aktoriais 
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

„Kaukazo belaisvė“

„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 29-4 d. 15.20, 19.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 10.40, 14.25 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 29-4 d. 
13.10, 18.30, 20.30 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV,  
N-7) - 29-4 d. 15.45, 21.20 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, N-13) - 29-4 d. 16.40, 23.45 val. (23.45 val. 
seansas vyks 29-30, 4 d.).
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 29-4 d. 10.20 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
29-4 d. 12.45 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
29-4 d. 21.15 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 29-4 d. 10.15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) - 29-4 d. 12.15 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 29-2, 4 d. 19 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 29-4 d. 
21.30, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 29-30, 4 d.).
„Mano mama dinozaurė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, P.Korėja, V) - 29-4 d. 10.50 val. (Vasaros 
seansas vaikams).

CINAMON
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D,  
N-18) - 29-4 d. 20, 22.15 val. (4 d. 20 val. seansas nevyks).
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 29-4 d. 13.30, 15.45, 19.30, 20 val.  
(4 d. 15.45 val. seansas nevyks; 19.30 val. seansas vyks 
30, 1, 3 d.; 20 val. seansas vyks 4 d.).
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) -  
30, 1, 3 d. 19.15 val.

„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva, V) - 29, 31, 2, 4 d. 14 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, 3D, V) - 29-4 d. 11.15, 13.15, 15.15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 29-4 d. 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.45, 20.45 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV,  
N-7) - 29-4 d. 18.30 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV) - 29-4 d. 16, 
19.15, 22 val. (30, 1, 3 d. 19.15 val. seansas nevyks).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 29-4 d. 13.40, 17.25 val.  
(4 d. 13.40 val. seansas nevyks).
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 29-4 d. 18, 21 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė dra-
ma, JAV, 3D, N-13) - 29-4 d. 11, 17.15, 19.30, 21.45 val. (30, 1,  
3 d. 19.30 val. seansas nevyks; 21.45 val. seansas vyks 30, 1, 3 d.).
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 29, 31, 2, 4 d. 
21.45 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
29-4 d. 12, 14 val. (30, 1, 3 d. 12 val. seansas nevyks;  
14 val. seansas vyks 30, 1, 3 d.).
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, V) - 
29-4 d. 11.45, 15.30 val. (4 d. 11.45 val. seansas nevyks).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 30, 1, 3 d. 11.30 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 29-4 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.20, 21.20, 21.50, 
23.40 val. (2-3 d. 21.20 val. seansas nevyks; 21.50 val. 
seansas vyks 2-3 d.; 23.40 val. seansas vyks 29-30, 4 d.).
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) - 29-4 d. 14,  
16.15, 19.20, 21.35, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 29-30, 4 d.).

„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV,  
3D, N-18) - 29-4 d. 16.30, 19, 19.30, 20.45, 23.15 val.  
(2-3 d. 16.30, 19 val. seansai nevyks; 19.30 val. seansas 
vyks 2-3 d.; 23.15 val. seansas vyks 29-30, 4 d.).
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) - 3 d. 
19.10 val. (MOTERS kino premjera).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, 3D, V) - 29-4 d. 13.05, 15.10, 17.15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 29-4 d. 11, 14.40 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 29-4 d. 17, 19.10, 
21.40, 23.59 val. (3 d. 19.10 val. seansas nevyks;  
23.59 val. seansas vyks 29-30, 4 d.).
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 29-4 d. 
13.45, 21.15 val. (2-3 d. 13.45 val. seansas nevyks).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 29-4 d. 12.50, 16.45 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 29-1, 4 d. 11.15 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, N-13) - 29-1, 4 d. 18.50 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 29-4 d. 10.15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 12.15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
29-4 d. 11.30 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV, 
N-7) - 29-4 d. 18.30 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, N-13) - 29, 31, 4 d. 21.20 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 30, 
1 d. 21.20 val.
„Smurfai 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 29-4 d. 10.30 val. (Vasaros seansas vaikams).
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„LAISVALAIKIO“ GIDASteatras/koncertai

Teatras
VILNIUS

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžioji salė

31 d. 12 val. - Antano A.Jonyno „Cirkas yra cirkas“.  
Rež. V.Mazūras.

Mažoji salė
30 d. 12 val. - „Coliukė“ (pagal H.K.Anderseno pasaką). 
Rež. R.Driežis.

VILNIAUS KAMERINIS  
TEATRAS

31 d. 13 val. - Premjera! „Emilis iš Lionebergos“.  
Rež. R.Kudzmanaitė.

KAUNAS

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
31 d. 14 val. - „Katės namai“. Rež. A.Stankevičius.

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
1 d. 12 val. Didžiojoje salėje - E.Žukovskaja ir 
M.Astrachan „Pifo nuotykiai“. Rež. V.Blėdis.

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS  
„RAMYBĖ“� 

30 d. 20 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“ (litera-
tūriniai etiudai pagal austrų rašytojo S.Zweigo noveles).

SENOJI GIMNAZIJA
29 d. 19 val. - H.Ibseno „Nora“. Rež. S.Račkys (Šiaulių 
dramos teatras).

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
4 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos sezono 
pradžios koncertas. Maestro Juozo Domarko kūrybinės vei-
klos 50-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistė M.Rubackytė (fortepijonas), dir. J.Domarkas.

KONGRESŲ RŪMAI
29 d. 20 val. - Mocarto sodo aistros su Mojca Erdmann 
ir Kostu Smoriginu!

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
29 d. 19 val. - Retro akordeonas. Lietuvos akordeono 
legendų atminimui. Atlikėjai: G.Savkovas (akordeonas), for-
tepijoninis trio „Musica Camerata Baltica“, Tomo Leiburo 
retro muzikos ansamblis.
30 d. 16 val. - Didysis akordeonistų koncertas-marato-
nas. Akordeono muzikos fiesta. Dalyvauja Lietuvos akor-
deonistai. Įėjimas nemokamas.

ŠV.KAZIMIERO BAŽNYČIA
2 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. Ciklo uždary-
mo koncertas. L.Digrys (vargonai), Vilniaus miesto savival-
dybės Šv.Kristoforo kamerinis orkestras (dir. ir meno vad. 
D.Katkus). Įėjimas nemokamas.

VU BOTANIKOS SODAS
31 d. 19 val. - Gyvenimas scenoje - širdis Afrikoje. 
Koncertas su afrikietiškais akcentais. Solistas N.Madlala 
(baritonas, Didžioji Britanija/Pietų Afrikos Respublika). 
Instrumentinė grupė; M.Levickis (akordeonas, Didžioji 
Britanija), A.Murencevas (gitara), A.Isojan (kontrabosas), 
D.Rudis (mušamieji).

MOKYTOJŲ NAMAI
3 d. 19 val. Kiemelyje - Freedonia - world music orkes-
tras (Ispanija).

BIRŠTONAS

KULTŪROS CENTRAS
30 d. 19 val. - Gyvenimas scenoje - širdis Afrikoje. 
Koncertas su afrikietiškais akcentais. Solistas N.Madlala 
(baritonas, Didžioji Britanija/Pietų Afrikos Respublika). 
Instrumentinė grupė; M.Levickis (akordeonas, Didžioji 
Britanija), A.Murencevas (gitara), A.Isojan (kontrabosas), 
D.Rudis (mušamieji).

KITI MIESTAI

29 d. 18 val. Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galeri-
ja“ - Vokalinis ansamblis „Jazz Island“ (vadovas A.Novikas).
30 d. 17 val. Plungės dailės muziejuje - IX tarptautinis 
Mykolo Oginskio festivalis. Lietuvos nacionalinis simfoni-
nis orkestras. Dir. J.Domarkas.
31 d. 16 val. Taujėnų dvare - Geriausių K.Smorigino 
dainų koncertas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Vėžliukai nindzės“
„Teenage Mutant Ninja Turtles“

Keturi mieli vėžliukai, įvaldę kovų me-
nus ir pavadinti Renesanso dailininkų var-
dais, pirmą kartą pasaulį išvydo 1984-ųjų 
gegužę, komikso puslapiuose. Už teisingu-
mą kovojančių vėžliukų nuotykiai skaityto-
jams patiko ir, komiksui išpopuliarėjus, vėž-
liukai nindzės persikėlė į televizijos ekranus. 
Animacinis serialas tokiu pat pavadinimu 
buvo pradėtas kurti 1990-aisiais.

Niujorkas išgyvena slogius laikus. Pikta-
darys Šrėderis geležine ranka valdo visą mies-
tą - pradedant korumpuota policija, baigiant dar 
korumpuotesnias politikais. Saugumo jausmą 
seniai užmiršę miestiečiai įbauginti ir praradę 
viltį. Tačiau vieną dieną pasigirsta gandų apie 
bebaimius rytų kovų menus įvaldžiusius pada-
rus, kurie priešinasi Šrėderio diktatui.

Į kovą su nusikaltėliais stoja keturi bro-
liai - vėžliukai mutantai nindzės. Kartu su 
bebaimės reporterės April O’Neil, kurią įkū-
nija aktorė Megan Foks (Megan Fox) pagal-
ba Leonardas, Rafaelis, Donatelas ir Mike-
landželas siekia į Niujorką sugrąžinti taiką 
ir teisingumą.

„Forum Cinemas“ inf.
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Kino teatruose nuo rugpjūčio 29 d.
n Nuotykių komedija, JAV, 2014
n Režisierius: Jonathan Liebesman
n Vaidina: Megan Fox, Will Arnett, William 
Fichtner ir kiti.

Filme vaidina ir  
Megan Foks (Megan Fox)

„Forum Cinemas“ nuotr.

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

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

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams  
„Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams  
į spektaklius suaugusiems.  
Tel. (8 41) 524 968 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

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

ugdymas

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

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo projEkto vadovėS
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44. El. p. club@respublika.net
ineta tamašauskaitė.  
Tel. (8 698) 54 541. El. p. ineta.tamasauskaite@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„MV gėrimų parduotuvė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida  
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius)  
www.mv.lt  

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Su „SEB Laisvalaikio“ kortele  
bronzinė programa - 19 Lt,  
sidabrinė - 22 Lt, auksinė - 24 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių nuoma „Hertz“
20% nuolaida automobilių nuomos  
paslaugoms Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 6940, www.hertz.lt 

transporto paslaugos

   
  

Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. – spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555,  
www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Penktadienis - nebloga diena kūrybiniam darbui, susitikimams, kultūros renginiams, jei vengsite alkoholio, kvaišalų, 
nekursite iliuzijų, nerealių reikalavimų.
Šeštadienis - puiki diena kūrybai, poilsiui, dvasinėms praktikoms, kupina įkvėpimo, nebloga ir meilės pasimatymui. 
Lydės sėkmė, jei išlaikysite vaiskumą, lengvumą, neapsunksite.
Sekmadienis - puiki diena gerovei kurti, pirkiniams, finansiniams reikalams, ritualams. Tai žodžio magijos diena - jūsų 
maldos, linkėjimai „eina į dangų“. Negalima meluoti.
Pirmadienis - nebloga diena, taip pat ir mokslų pradžiai, vakaras palankus kultūros renginiams, bendrauti, susitikimams 
su draugais.
Antradienį svarbiausius darbus ir susitikimus skirkite iki pietų, paskui prasidės prastas metas: galimos, klaidos, 
nesusipratimai.
Trečiadienį ryte užsiimkite įprastine veikla, o svarbius darbus atidėkite popietei - ji puiki finansiniams reikalams, verslo, 
nekilnojamojo turto operacijoms, ryšiams su užsieniu, kelionėms, kultūros renginiams.
Ketvirtadienis - darbinga, efektyvi diena tvarkyti verslo, finansinius reikalus, susitikti su svarbiais žmonėmis, kreiptis į 
valdžios institucijas. Pasitelkę profesionalumą, atsakomybę, pasieksite puikių rezultatų.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Nuo rugsėjo mėnesio - Astrologijos kursai  

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. 
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt, 

 tel. (8-612) 96-007

Rugpjūčio 29 - Rugsėjo 4 diena

Geriausios dienos: 
rugpjūčio 30, 31, rugsėjo 4.

SVEIKINA

Olimpinis vicečempionas  
Andrejus Zadneprovskis
1974 08 31

Aktorė  
Eglė Driukaitė
1979 09 04

Aktorė  
Salma Hajek (Salma Hayek)
1966 09 02

Atlikėja  
Bijonsė (Beyonce)
1981 09 04

Darbingas metas, vis 
dėlto penktadienį pasaugokite 
sveikatą, nepersitempkite, geriau-
sias laikas svarbiems darbams, 
susitikimams, finansiniams 
reikalams - trečiadienio popietė, 
ketvirtadienis.

aVinui

Puikus metas meilei, 
kūrybai. Savaitgalį skirkite 
dėmesio partneriui. Geriausia 
diena - ketvirtadienis, lydės 
puiki nuotaika, įkvėpimas, sėkmė 
meilėje, kelionėse, galite išlošti 
nemažą sumą.

JAUČIUI

Metas pasirūpinti šeima, 
namais. Vis dėlto penktadienį gali 
būti sunku tai suderinti su darbo 
reikalais, karjera. Trečiadienio 
popietė bei ketvirtadienis palankūs 
nekilnojamojo turto reikalams, 
pasirūpinti šeimos gerove.

dVYniaMs

Kelionių, komandiruočių 
metas, vis dėlto penktadienį atsar-
giau vairuokite, o savaitgalis puikus, 
kupinas įkvėpimo, skirkite jį poilsiui, 
meilei, kūrybai. Ketvirtadienis - 
geriausia diena darbo, pristatymo 
reikalams, sutartims pasirašyti.

VĖŽIUI

Laikas pasirūpinti uždarbiu, 
stabilumu. Penktadienį susilaikykite 
nuo išlaidavimo, tada savaitgalis 
bus visai neblogas - skirkite jį šei-
mai. Trečiadienio popietė bei ketvir-
tadienis - geriausias metas darbo 
reikalams bei uždarbiui gausinti.

LIŪTUI

Prasideda palankus metas 
išeiti į viešumą. Penktadienį gali 
kilti nesusipratimų su partneriu - 
ramiau reaguokite ir savaitgalis bus 
puikus. Trečiadienio popietė bei 
ketvirtadienis jums itin sėkmingas 
metas, palankus meilei, kūrybai.

MerGeLei

AstrologiNė progNozė

BLoGiausios dienos:  
rugsėjo 2 (nuo 14 val.), 3 (iki 15 val.)

Būkite labiau stebėtojas 
negu veikėjas, penktadienį pasi-
saugokite intrigų darbe, tada savait-
galis bus neblogas. Geriausias 
metas - trečiadienio popietė, palan-
ki ir šeimos reikalams, ir dvasinėms 
praktikoms, ir susitikimams.

SVARSTYKLĖMS

Jei penktadienį išvengsite 
nesusipratimų su draugais, 
mylimu žmogumi, tai šis savaitga-
lis bus puikus poilsiui, saviraiškai, 
o trečiadienio popietė bei ketvir-
tadienis - finansiniams reikalams, 
svarbiems susitikimams.

SKORPIONUI

Reikia susitelkti svarbiau-
siems tikslams. Vis dėlto penktadienį 
gali būti sunku suderinti šeimos ir 
karjeros poreikius. Savaitgalį skirkite 
laiko poilsiui, trečiadienio popietę 
ar ketvirtadienį - svarbiems susitiki-
mams, verslo operacijoms.

ŠauLiui

Puikus metas kelionėms, 
kultūros renginiams, bet geriau 
ne penktadienį, o savaitgalį. 
Na, o trečiadienio popietė bei 
ketvirtadienis - geriausios dienos 
pristatymo renginiams, susitiki-
mams su svarbiais žmonėmis.

OŽIARAGIUI

Išlaikykite paslaptingumą, 
kaupkite jėgą. Penktadienį 
neišlaidaukite, savaitgalį gali tekti 
darbuotis. Trečiadienio popietė 
bei ketvirtadienis - stiprus metas 
dvasinėms praktikoms, gilioms 
įžvalgoms ar verslo operacijoms.

Vandeniui

Jei penktadienį išvengsite 
nesusipratimų su partneriu, tai 
savaitgalis bus palankus kelionėms, 
pristatymams, kultūros renginiams, 
trečiadienio popietė bei ketvirta-
dienis - partnerystės sutartims, 
susitikimams, įvaizdžiui formuoti.

ŽUVIMS

Budistinių relikvijų paroda Klaipėdoje 08 29-31 d., Vilniuje 09 5-7 d. Plačiau www.dharma.lt.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Margarita. Koda. Mulen. 
Vinipegas. Kama. Akys. Ni. Juda. 
Aūlas. Magnis. La. Musas. Giltinė. 
Būras. Nantas. Uždaras. Langas. Po. 
Vaidas. Laidas. Bėglys. Gauras. Gnu. 
Sus. Sairos. Viso. Erės. Nervas. Sulig. 
Stendas. Atidėjo. Laikraštis. Burnusas.
Horizontaliai: Kultuvė. Armada. 
Žagsėti. Guma. Dilus. Žala. Badys. Sr. 
Re. Mūras. TA. Indauras. Neš. Ūsas. 
Sent. Gabalas. Gardi. Kas. Laivas. 
Vys. Lauras. Yris. Nairos. Gandas. 
Au. Kilmingas. TR. TOP. Altas. Sin. 
Dengtas. Vudu. Raginis. Gilės. IN. 
Pensija. Pasisėjo. Uogos.
Pažymėtuose langeliuose: 
MerKurijus.

sENTENCiJa

„KieKviena meilė 
nori būti amžina, 
ir tai yra jos 
amžina Kančia“

Erichas Marija rEMarkas

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų  
studijos „equador“ abonementą

Atsakymą į 
kryžiažodį iki 
rugsėjo 2 d. siųs-
kite SMS žinute 
numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina - 1 Lt. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja Vilija 
DaViDONYTĖ 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

Armėnų radijo klausia: „Ar gali genero-
lo sūnus tapti maršalu?“ Armėnų radijas 
atsako: „Negali. Kiekvienas maršalas turi 
savo sūnų“.

l

Mažasis Arnas grasina mamai:
- Jei tu nenupirksi man ledų, aš prie sve-

timų žmonių tave vadinsiu močiute!
l

Vyras grįžo iš ilgos kelionės ir pamatė, 
kad jo sūnus turi visiškai naują 1000 litų 
kainuojantį dviratį.

- Iš kur jį gavai? - klausia tėvas.
- Gavau už pasivaikščiojimus.
- Kokius pasivaikščiojimus?
- Kol tavęs nebuvo, kas vakarą ateidavo 

mamos viršininkas ir man duodavo po 50 
dolerių, kad eičiau pasivaikščioti.

l

- Kokios blusos gyvena ant plikos galvos?
- Benamės.

l

Velnias nusprendė pagąsdinti žmones ir 
pasirodė priešais nedidelio miestelio bažnyčią. 

Visi ėmė šaukti, panikuoti, bėgioti... Išskyrus 
vieną senyvą vyriškį. Nustebęs velnias prie jo 
prieina ir klausia:

- Kodėl tu manęs nebijai?
- Todėl, kad esu vedęs tavo seserį jau 20 

metų, - atsako vyras.
l

Olimpinės žaidynės. Kūjo metikas iš So-
vietų Sąjungos pagerino pasaulio rekordą. Su-
žavėti korespondentai domisi, kaip jam pavy-
ko taip toli numesti kūjį. „Čia tai niekis, jei 
prie jo būtų pritvirtintas pjautuvas, numesčiau 
dvigubai toliau“, - atšauna sportininkas.

aNEkDOTai

EPA-Eltos nuotr.
beprotiškas pasaULis

KARNAVALAS. Sambos šokėjos užkariauja ir Japoniją -  
Tokijuje vyko „Asakusa Sambos“ karnavalo paradas, 
kuriame dalyvavo daugiau kaip 4700 šokėjų.

PAIEŠKOS. Vokietijos pašto  
tarnyba kiekvieną vasarą orga-
nizuoja Kalėdų Senelio kelio-
nes po šalį, „ieškant“ dovanų.




