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šIaMe	nuMeryje

Pianistė Rūta Rinkevičiūtė, savo ranką ir širdį atidavusi krepšinio treneriui latviui Sandžiui 
Buškevicui ir tapusi Rūta Buškevics, bendrą gyvenimą pradeda nuo dviejų medaus mė-
nesių. 8 p.

■

10 faktų, kurių iki šiol nežinojote apie 
dainininką Merūną Vitulskį. 11 p.

■

Jei jūs rašote kaire ranka - sveikiname! 
Jūs ne tik rugpjūčio 13 d. galėsite ofi-
cialiai švęsti Tarptautinę kairiarankių 
dieną, bet ir turite didesnę tikimybę 
tapti pasauline žvaigžde. Apskaičiuota, 
kad kas penktas žmogus pasaulyje - 
kairiarankis. 12 p.
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Garsiausi	Lietuvos	ir	
pasaulio	kairiarankiai

ko	dar	nežinojote	apie	
Merūną?

du	medaus	mėnesiai	į	šeimyninę	laimę
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Eimantė Juršėnaitė

- Džiazo ir bliuzo festivalyje Edinbur-
ge pasiklausyti tavo atliekamos muzikos 
į repeticiją užsuko Didžiosios Britanijos 
karališkosios šeimos atstovai princas 
Čarlzas ir jo žmona Kamila. Kokį įspūdį 
paliko šis susitikimas?

- Suprantu, kad šiandien karališkosios šei-
mos atstovai su manimi nori susitikti, rytoj 
galbūt jau nebe. Tai laikina, tačiau man, kaip 
jaunam atlikėjui, tai buvo labai svarbus įvykis. 
Susitikimas buvo planuojamas dvi savaites, 
o visa informacija apie jį buvo visiškai konfi-
denciali. Prieš tai labai jaudinausi, bet vos 
karališkoji šeima įžengė į auditoriją, supratau, 
kad nėra ko nerimauti. Mūsų susitikimas bu-
vo labai šiltas, su gera nuotaika. Princas Čarl-
zas ir Kamila šilti ir daug besišypsantys. Ga-
lima būti kiek ciniku ir galvoti: toks jų darbas, 
gali sau leisti šypsotis, kai yra visiškai išlai-
komi karalystės gyventojų ir skendi praban-
goje. Tačiau man tai pasirodė tikra.

- Princas Čarlzas norėjo išgirsti lietu-
vių liaudies dainą? 

- Pirmiausia jis domėjosi, ar akordeonas yra 
tipinis lietuvių liaudies instrumentas, o aš pa-
sakojau apie tai, ką iš tikrųjų noriu pasiekti žmo-

nėms grodamas akordeonu. Tačiau princą la-
biausiai domino liaudies muzika ir jis paprašė 
manęs pagroti lietuvišką melodiją. Tad aš su-
grojau jiems fragmentą iš savo aranžuotos lie-
tuvių liaudies dainos „Beauštanti aušrelė“.

- Tai ne pirmasis susitikimas su ka-
rališkosios šeimos atstovais. Su kuo dar 
buvote susitikęs?

- Gegužę teko susipažinti su gera kara-
liškosios šeimos drauge, ypatinga princo 

4

Princo Čarlzo komplimentai  
Martynui ir „Beauštančiai aušrelei“
Akordeono virtuozas MArtynAs  
Levickis (24), užsienio spaudos tituluoja-
mas geriausiu Lietuvos ambasadoriumi, ir 
toliau sėkmingai garsina savo bei gimtosios 
šalies vardą. Londone mokslus baigęs ir ten 
karjerą tęsiantis jaunuolis gyvena tarp Lie-
tuvos ir Jungtinės karalystės, o stulbinanti 
jo karjera, rodos, dar tik įgauna pagreitį. 
Martyno akordeonas skamba prestižinėse 
pasaulio salėse, o jo muzikos skambesys  
žavi ir karališkosios šeimos atstovus. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Manyje visuoMet 
slypėjo aktoriaus 
siela, nors, 
žinoMa, visiškai 
neugdyta
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Čarlzo bičiule Ledi Rotermer (Lady Rother-
mere). Ji mane pakvietė vakarienės, kurios 
metu mus aptarnavo pačios karalienės vy-
riausiasis liokajus. Tas vakaras buvo bene 
keisčiausias nutikimas mano gyvenime. Atė-

jau visiškai nesureikšminęs tokio kvietimo, 
o duris atvėrė fraku pasipuošęs tarnas, atro-
dantis šimtus kartų įspūdingiau už mane. Aš 
žengiau pro duris visas sulytas, su džinsais 
ir su akordeonu ant pečių. Ypač keistai pasi-

jutau, kai ledi pradėjo mane mokyti stalo ma-
nierų: kadangi valgėme rytietišką maistą, ne-
buvau visiškai tikras, kur pagal stalo etiketą 
reikia padėti lazdeles, tad gavau trumpą pa-
mokėlę. Klausėmės įvairios muzikos, tada 

�

„LaisvaLaikio“ interviu

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Princo Čarlzo komplimentai  
Martynui ir „Beauštančiai aušrelei“

n Gimimo data: 1990 06 11 

n Muzikinis išsilavinimas: Šiaulių konserva-

torija (1998-2008), Londono karališkoji muzikos 

akademija (2008-2012)

n Didžiausi muzikiniai laimėjimai/

apdovanojimai: Lietuvos karalienės Mortos premi-

ja, Lietuvos talentų konkurso laimėjimas, Pasaulio 

akordeonininkų konkurso 1 vieta, „Universal Music 

Group“ - „Decca Classics“ atlikėjas

n Diskografija: „iAccordion“ 2012, „Martynas“ 

2013 (pateko į Didžiosios Britanijos muzikos 

grojaraščių (angl. „UK Classical Charts“) viršūnes 

ir tapo perkamiausiu klasikinės muzikos albumu)
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nuėjome į kitą kambarį, kur valgėme desertą, 
ir galiausiai man teko garbė pagroti.

- Pastarąjį kartą kalbėjomės prieš 
metus. Kaip per juos klostėsi tavo kar-
jera?

- Mano dar jauna karjera įgavo labai dide-
lį pagreitį, mane vejantį pirmyn, - vos spėju 
suktis tokiu ritmu, tačiau jau pripratau. Jei 
nebūtų tiek veiklos, manau, man būtų sunku 
ir tuščia. Buvo daug naujų potyrių: pasirody-
mai minioms (Vokietijoje grojau 20 tūkst., o 
Meksike - 11 tūkst. žmonių), debiutas Kara-
liškojoje Alberto salėje, nesuskaičiuojama 
daugybė interviu radijo laidose ir televizijoje, 
koncertai Singapūre, Korėjoje, Vokietijoje ir 
kitur. Visada apie tai svajojau ir to siekiau. 

- Ar tiesa, kad tavo grafikas užpildy-
tas iki metų pradžios?

- Išties, grafikas labai intensyvus, tenka 
labai kruopščiai apgalvoti, ką galiu atlikti, o ką 
reikia šiek tiek atidėti. Lietuvoje bus didelis 
koncertinis turas, iki rugsėjo laukia pasirody-
mai su įvairiais atlikėjais ir skirtingomis pro-
gramomis. Rugpjūčio pradžioje klausytojų lau-
kia „Ekstremalus klasikos pliūpsnis“, nuo rug-
pjūčio 24 dienos jau trečią kartą visus pakvie-
siu į Kristupo vasaros festivalio Akordeono 
muzikos savaitę, kurios metu laukia net 7 skir-
tingi koncertai. Juose gros mano kolegos ir 
draugai iš Prancūzijos, Pietų Afrikos, Jungtinės 
Karalystės, Lenkijos ir Lietuvos. Rudenį lau-
kia koncertiniai turai Anglijoje, Vokietijoje, 
Korėjoje. Nekantriai laukiu ir labai neįprasto, 
gruodį vyksiančio projekto Londono Šekspyro 
„Globe“ teatre. O kitais metais koncertuoti 
teks ir Stambule. (Šypsojosi.)

- Gal planuose ir naujas albumas? 
- Be abejonės, jau šių metų pabaigoje tu-

rėtų prasidėti pasiruošimo naujam albumui 
darbai.

- Sakei, kad vienas tavo tikslų - po-
puliarinti akordeoną. Kaip manai, ar se-
kasi? 

- Tai vyksta. Lietuvoje jau teko labai daug 
groti ir jaučiu, kad esu sukūręs savo klausytojų 
ratą, kuris vis plečiasi. Neseniai teko groti žy-
miame Šlėzvigo-Holšteino muzikos festivalyje 
Vokietijoje, ten atlikau keturis solo klasikinės 

„LaisvaLaikio“ interviu

AtėjAu visiškAi 
nesureikšminęs 
kvietimo, o duris 
Atvėrė frAku 
pAsipuošęs 
tArnAs, 
AtrodAntis šimtus 
kArtų įspūdingiAu 
už mAne

Martynas ryžosi nedidelei avantiūrai  
ir išbandė jėgas filmavimo aikštelėje -  
jam patikėtas pagrindinis vaidmuo 
filme „Dėdė, Rokas ir Nida“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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muzikos rečitalius. Bilietai į šiuos pasirodymus 
buvo visiškai išpirkti. Tai mane kiek šokiravo, 
bet ir įkvėpė dar labiau tikėti, kad akordeono 
muzika išties gali labai dominti žmones.

- Pernai filmo „Trispalvis“ garso ta-
kelyje skambėjo ir tavo atliekama akor-
deono muzika. Šiemet dar labiau įsitvir-
tinai kino industrijoje - filme „Dėdė, Ro-
kas ir Nida“ atlieki vieną iš pagrindinių 
vaidmenų. Kokia tai patirtis? 

- Mėgstu nuotykius ir išbandymus. Nuo 
vaikystės imdavausi vieno ar kito vaidmens. 
Dar būdamas labai mažas savame mažame 
pasaulėlyje susigalvodavau vaidmenis ir juos 
įkūnydavau, turėjau ir mėgstamų lietuviškų 
filmų herojų, kuriuos vaidindavau persireng-
damas ir imituodamas jų charakterį. Taigi ma-
nyje visuomet slypėjo aktoriaus siela, nors, 
žinoma, visiškai neugdyta... Tačiau filmavimo 
aikštelėje įgavau patirties, kurią gal dar kada 
nors panaudosiu. 

- Koks tas tavo kuriamas herojus Ro-
kas?

- Rokas - kiek nerūpestingas ir maištau-
jantis jaunuolis, kurį tėvai išsiunčia pas dėdę 
į Nidą  „pasimokyti gero elgesio“ ir padirbė-
ti. Jau pakeliui į Nidą Roko nepralenkia įdo-
mūs nuotykiai, na, o galiausiai jis įsimyli. Fil-
me jam tenka kelis kartus „gauti į galvą“ už 
nederamą elgesį ar aštresnį liežuvį, tačiau 
viskas baigiasi gerai.

- Ar kolegos aikštelėje pasidalijo nau-
dingais patarimais apie vaidybą? 

- Visi aktoriai buvo labai supratingi ir ne-
gailėjo pagelbėti išspręsti vieną ar kitą kilusią 

dilemą filmavimo aikštelėje. Ačiū jiems. Man 
teko ir viena žaviausių scenos partnerių Jus-
tė Zinkevičiūtė. Šiame filme turėjome nuos-
tabių akimirkų, bene daugiausia juokėmės 
kurdami romantiškas scenas. (Šypsojosi.)

- Ar yra kokių nors sričių, kurias mie-
lai išbandytum? 

- Manau, kad turiu gebėjimų ir kitose sri-
tyse, net nebūtinai susijusiose su menu, bet 
kol kas neblaškau savo minčių ir užsiimu tuo, 
kas man yra prioritetai.

- Vis dėlto daugiausia laiko praleidi 
Londone. Ar ten jau įsigijai savo būstą? 

- Ne. Aš dar ne visai  Džonis Depas (John-
ny Depp). (Juokėsi.) 

- Jungtinėje Karalystėje nemažai lie-
tuvių. Ar tarp tavo draugų dabar daugiau 

anglų, ar nemažai laiko tenka praleisti 
ir su tautiečiais? 

- Neskirstau savo draugų tautinėmis 
grupėmis. Netgi kai rengiu vakarėlį ar ko-
kį susibūrimą, visada kviečiu ir vienus, ir 
kitus. 

- Ką labiausiai mėgsti veikti laisva-
laikiu?

- Kad ir kaip nuobodžiai skambėtų, labai 
vertinu paprastą miegą ir poilsį. O kai yra 
laiko ir nuotaikos, nevengiu nueiti į kino teat-
rą, operą, baletą ar koncertą.  Domina eks-
tremalios pramogos ir sportai, tačiau negaliu 
rizikuoti ką nors susilaužyti. Ateityje dar spė-
siu viską išbandyti. (Juokėsi.)

- Tau teko nemažai keliauti ir pamaty-
ti. Kuri pasaulio vieta - tavo mėgstamiau-
sias kampelis, savotiška ramybės oazė? 

- Man visa Lietuva yra vienas didelis gro-
žis. Labai žavi jos gamta ir atsigaunantys mies-
tai bei žmonių kultūra, o visa tai yra neatsie-
jama šių dienų Lietuvos dalis. Dėl to čia ir 
stengiuosi praleisti daugiau laiko. Kadangi man 
labai patinka šilto klimato šalys, labai gerai 
jaučiuosi Kalifornijoje ir Italijoje. Manau, man 
labai patiktų Pietų Amerikoje, tiesa, dar nete-
ko ten apsilankyti.

- Kokia tau atrodo Lietuva per atstu-
mą? Ar tikrai mes gyvename taip blogai, 
kaip kalbame apie save ir savo šalį?

- Nors stengiuosi vengti tokio palyginimo, 
Lietuva man yra kaip naujoji Šveicarija  - nedi-
delė šalis, kur švaru, klesti dažniausiai geros 
kokybės aptarnavimas. Kiekvieną vasarą grįžęs 
čia matau vis gražesnius ir gražesnius žmones. 
Čia yra ir gyvenimo kokybės pranašumų, nes 
nėra didelių bekraščių miestų, juos alinančio 
viešojo transporto. Rodos, Lietuvoje žmonės 
turi arba atranda daugiau laiko sau.

„LaisvaLaikio“ interviu

Man visa Lietuva 
yra vienas dideLis 
grožis

Martynas Levickis ir plaukikė  
Rūta Meilutytė džiaugėsi „Globalios 
Lietuvos apdovanojimais 2013“

Šiuo metu Londone gyvenantis  
akordeono virtuozas - Tėvynėje 

dažnas svečias, Lietuvos klausytojams 
dovanojantis daug įsimintinų pasirodymų
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Veidai

„Kadangi Sandis labai nemėgsta karščių, 
tokių, kokie šiuo metu yra pas mus Lietuvo-
je, po tuoktuvių nusprendėme važiuoti me-
daus kopinėti į Latviją. Orai tuo metu mums 
buvo kaip tik, nekaršta, bet ir nešalta. Apsi-
stojome Liepojoje, ten turime apartamentus 
prie pat jūros, tad didelių diskusijų, kur va-
žiuoti, ir nebuvo. Ten praleidome savaitę, nes 
vasara mums abiem su vyru yra pats darbų 
įkarštis“, - pasakojo Rūta. Tiesa, šeimai no-
rėtųsi ir antrojo medaus mėnesio, tik šį kar-
tą ilgesnio ir kiek kitokio. R.Buškevics at-
skleidė, kad abu su vyru svajoja per antrą 
medaus mėnesį leistis į kelionę po Europą, 
tačiau tai norėtų daryti pasibaigus darbų se-
zonui, pavasarį, o žiemą būtų smagu nuskris-

ti į šiltus kraštus, prie jūros savaitėlei, kai 
šilumos jau tikrai trūks ir abu bus jos pasiil-
gę. Rūta ir Sandis mielai į dar vieną medaus 
kelionę leistųsi automobiliu ir norėtų aplan-
kyti Ispaniją, Italiją, pakeliauti ilgesnį laiką. 
„Kelionę po darbymečio planuojame dėl to, 
kad dabar jau prasideda krepšinio sezonas, o 
mano vyras buvo pakviestas prisijungti prie 
„Lietuvos ryto“ krepšinio komandos trenerių 
štabo. Tai mums labai džiugi naujiena, ir nors 
abu verdame darbų gausoje, džiaugiuosi, kad 
abu būsime Lietuvoje ir nereikės niekur vie-
nam pas kitą važinėti“, - naujienomis dalijosi 
Rūta. Moteris prisipažino, kad iki santuokos 
ir krepšiniu nesidomėjo, tačiau dabar varžybų 
žiūrėjimas namuose tapo įprastu dalyku. Vy-
ras Rūtą supažindino su žaidimo taisyklėmis, 
tad pianistė jau puikiai žino  žaidėjus ir drąsiai 
gali save vadinti viena iš krepšinio gerbėjų. 

Šiuo metu šeimą supa malonūs rūpesčiai. 
Vilniuje įsigytas poros loftas jau yra tvarko-
mas, remontuojamas, o dekoro darbus Rūta ir 
Sandis patikėjo architektams ir dizaineriams. 
Šeima Lietuvoje gyventi nusprendė ne tik dėl 
to, kad Sandis čia dirbs mėgstamą darbą. Ma-
estro G.Rinkevičiaus dukra pasakojo, kad Vil-
nių ir Lietuvą myli ne tik ji, bet ir jos vyras. 
Krepšinio šalis, kurioje ši sporto šaka dažnai 
tituluojama antrąja religija, labai žavi Sandį. 

Vilniuje pora jau įsigijo ir būstą, o į gimtąjį 
Sandžio Ventspilį pora gali nuvažiuoti bet kada, 
nes tai nėra dideli atstumai. „Be to, Sandis jau 
ir kalba lietuviškai neblogai. Tiesa, dar ne taip, 
kaip gimtąja latvių kalba, bet jau beveik viską 
supranta ir mokosi kalbėti vis daugiau. O aš 
jau suprantu nemažai latviškai, bet kalbėti dar 
nesiryžtu, tačiau manau, kad teks išmokti, vis 
dėlto vyro giminės, draugai - latviai, tad norė-
tųsi išmokti šią kalbą. Latvių ir lietuvių kalbos 
yra labai panašios, bet jeigu vienas kito minties 
nebesuprantame - pasišnekame rusiškai, ang-
liškai“, - džiaugėsi R.Buškevics. 

Paklausta, ar tikėjosi, kad internetinėje 
pažinčių svetainėje užsimezgusi draugystė 
su krepšinio treneriu virs santuoka, Rūta šyp-
sojosi ir tvirtino, kad akimirka, kai suprato, 
kad Sandis gali būti tas vienintelis, buvo kiek 
vėliau. „Kai užsiregistravau į pažinčių svetai-
nę, man buvo įdomu, kas ten tokio yra, kokios 
naujos pažintys laukia. Registravausi greičiau 
vedama moteriško smalsumo, o ne vyro 
paieškų. Sandis, pasirodo, irgi užsiregistravo 
tik dėl įdomumo. Pradėjome susirašinėti, 
bendrauti, galiausiai jis atvažiavo į Vilnių ir 
mes susitikome. Ir nuo pirmojo mūsų susiti-
kimo Sandžiui pajutau šiltus jausmus, simpa-
tiją“, - sakė Rūta. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Du medaus mėnesiai į 
šeimyninę laimę

Maestro Gintaro Rinkevičiaus vyriausioji 
dukra pianistė Rūta Rinkevičiūtė (30) 
birželio gale savo ranką ir širdį atidavė 
profesionalios krepšinio komandos trene-
riui latviui Sandžiui Buškevicui (37). 
Po santuokos moteris pasirinko vyro pa-
vardę ir tapo Rūta Buškevics. O bendro 
gyvenimo laimę pora nusprendė pradėti 
nuo mini medaus mėnesio Latvijoje. 

Poros meilė gimė nuo  
pažinties interneto svetainėje
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Birželio pabaigoje amžiną meilę vienas kitam Trakų 
švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje 
prisiekę Sandis Buškevics ir Rūta Rinkevičiūtė 
medaus kopinėti vyko į Latviją, Liepoją

Dariaus Gražio nuotr.



10 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  8

 VEIDAI

Lietuviškų veltinių batų kūrėja Daiva 
Zgrabskė (35) neseniai iš vokietijos 
miesto Eseno parsivežė dizaino „Oskaru“ 
vadinamą „red Dot“ apdovanojimą už  
ilgaaulius veltinius „My Feltboots“.  
Tačiau tai ne vienintelė gera žinia, kurią 
parsivežė moteris - nuo rugpjūčio  
pradžios apdovanojimą pelnę batai yra 
eksponuojami ir prestižiniame „red Dot“ 
dizaino muziejuje singapūre.

Esene vykusioje apdovanojimų teikimo ce-
remonijoje buvo pagerbti visi dizaineriai, pel-
nę šį prestižinį apdovanojimą. Nors rezultatai 
ir 40 žiuri verdiktas buvo paskelbti balandžio 
mėnesį, iškilminga teikimo ceremonija tradi-
ciškai vyko liepą. „Šiemet ceremonija sureng-
ta garsiajame Alto operos teatre, kuriame drie-
kėsi didžiulis raudonasis kilimas, o pakilią nuo-
taiką ir iškilmingą atmosferą kūrė džiazo elito 
atstovas Alanas Liutermanas, dovanojęs gra-
žiausius kūrinius, bei Alto baleto trupės „Ži-
zel“. Susirinko apie 1400 svečių - dizainerių, 
verslininkų, žiniasklaidos atstovų iš Azijos, 
Europos ir Amerikos“, - pasakojo D.Zgrabskė, 
iš apdovanojimų parsivežusi tik pačius geriau-
sius įspūdžius bei dokumentus, liudijančius, 
kad ilgaauliai veltiniai batai „My Feltboots“ 
buvo apdovanoti prestižiniu apdovanojimu, su-

teikiančiu teisę „Red Dot“ ženklą naudoti prie 
apdovanojimą pelniusio gaminio. 

Džiugu ir tai, kad D.Zgrabskės sukurti 
ilgaauliai nuo rugpjūčio eksponuojami ir „Red 
Dot“ muziejuje Singapūre. „Azijoje yra du 
muziejai, kuriuose eksponuojami šį prestiži-
nį apdovanojimą pelnę dizaino objektai. Vie-

nas jų yra Taipėjuje, kitas Singapūre. Pasta-
rajame pati lankiausi balandžio mėnesį. Tiesa, 
tada eksponatus apžiūrinėjau kaip lankytoja 
ir nė nenutuokiau, kad jau po kelių mėnesių 
ir mano kuriami batai bus čia eksponuojami. 
Tai didelis pasiekimas ir įvertinimas“, - džiau-
gėsi moteris.

Prieš porą metų sūnaus su aktoriumi Aud-
riumi Bružu (34) susilaukusi Šorena filme 
vaidina vieno iš veikėjų seserį. Ji pasirodys 
vestuvių puotos scenoje, pasipuošusi tautiniu 
gruzinišku kostiumu. Ar filme „Traukinio api-
plėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius“ žiū-
rovai išvys dainuojančią Šoreną, režisieriai 
kol kas neišduoda.

„Mūsų filmas yra lietuviška nuotykių ko-
medija su gruzinišku prieskoniu. Kadangi Šo-
rena yra garsiausia gruzinė Lietuvoje, nepa-
kviesti jos vaidinti tiesiog neįmanoma“, - sakė 
vienas iš filmo režisierių Simonas Aškelavi-
čius. „Be to, ji viena gražiausių moterų ir turi 
nuostabų balsą“, - priduria Ričardas Marcin-
kus, kitas filmo režisierius ir prodiuseris.

Nuotykių komedija pasakos apie du drau-
gus - Saulių ir Paulių, kurie gyvena mažame 
miestelyje. Jų dienos panašios viena į kitą - 
dirbdami smulkius darbus jie užmušinėja nuo-
bodulį. Tačiau kartą jie įsivelia į tokį nuotykį, 
po kurio jų gyvenimai jau negali likti tokie 
patys. Pagrindiniai vaidmenys patikėti akto-
riams Giedriui Savickui ir Mariui Repšiui. 
Pirmą kartą jie susitiks viename filme.

Singapūro muziejuje - lietuviški batai

Šorena išbandė aktorės duoną

Daivos Zgrabskės kurti veltiniai 
batai eksponuojami Singapūre 

Daivos Zgrabskės asmeninio albumo nuotr.

Dainininkė Šorena Džaniašvili 
filme pasirodys pasipuošusi 
tautiniais gruzinų drabužiais

Alvitos Daukantaitės nuotr.

Dainininkė ŠOrEna DžaniaŠviLi (26) šią žiemą pasirodys didžiuosiuose Lietuvos  
kino ekranuose. Talentinga atlikėja šiuo metu filmuojasi naujoje lietuviškoje  
komedijoje „Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė saulius ir Paulius“. Jo premjera numato-
ma kitų metų vasario 6 d.
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10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie Merūną Vitulskį
Šeimos pagausėjimo nuotaikomis gyvenančio 
dainininko Merūno Vitulskio (31) vardas  
lietuvos žiniasklaidoje linksniuojamas nuo 
2006 metų, kai tuometis dar lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos studentas pakliuvo į tV  
realybės šou „kelias į žvaigždes“. nuo tada  
dainininko gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis. 
Pateikiame faktus, kurių galbūt iki šiol dar  
nežinojote apie Merūną.

n Merūnas nešioja 43 dydžio batus.

n Nuo pat mokyklos laikų savo draugų buvo  
pravardžiuojamas Meru.

n Merūno spintoje daugiausia juodos spalvos  
drabužių.

n Anksčiau turėjo labai daug fobijų, tačiau laikui 
bėgant jų atsikratė. Bijojo uždarų patalpų,  
gylio, aukščio. Kelis kartus pabandęs įveikti 
šias fobijas, dainininkas sėkmingai jų atsikratė. 
Dabar didžiausia fobija - netekti artimųjų.

n Didžiausia dainininko silpnybė - aštrūs peiliai. 
Merūnas net spėja, kad galbūt praėjusiame  
gyvenime buvo samurajus. Savo kolekcijoje  
turi įvairiausių peilių, tačiau nė vieno dovanoto.

n Mokykloje Merūnas buvo užkietėjęs skautas, 
priklausė Europos skautų asociacijai, Kaune  
turėjo savo būrį. Propagavo gyvenimą gamtoje. 
Net ir dabar, jei yra galimybė, dainininkas bent 
kartą per metus stengiasi išvykti su palapine į 
gamtą, kad neužmirštų įgūdžių. Panašu, kad su 
Merūnu miške neprapulsi, - jis moka ir laužą be 
degtukų įžiebti, ir medyje prisirišęs miegoti.

n Atlikėjo šaldytuve visada galima rasti bazilikų 
padažo.

n Jei būtų galimybė nukeliauti į praeitį arba į ateitį, 
Merūnas rinktųsi kelionę į praeitį. Dainininkas 
prisipažįsta, kad visada norėjo pažinti savo  
senelį - žinomą dailininką Aleksandrą Vitulskį.

n Pirmą kartą ant scenos Merūnas užlipo Nidoje, 
kai jam buvo 5 metai. Prisimena, kai mama  
nuėjo miegoti, jis pabėgo ir, nurūkęs į vieną 
kavinukę, padainavo. Už tokį pasirodymą  
atlikėjas buvo apdovanotas ne tik gausiais  
aplodismentais, bet ir saldainiais.

n Merūnas turi 10 metų jaunesnę seserį.

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ, Eimantė JuršĖNAITĖ
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kairiarankiškumo prigimtis

Anot Šiaulių universiteto Specialiosios 
pedagogikos katedros profesoriaus socialinių 
mokslų hab. dr. Vytauto Gudonio, kairiaran-
kystės priežasčių yra daug. Ji gali būti pavel-
dėta, patologinė - dėl prenatalinio ar perina-
talinio smegenų vystymosi sutrikimų (kai 
vaisiaus smegenys pažeidžiamos prieš gim-
dymą ar per jį) - arba priverstinė - dėl dešinės 
rankos sužeidimo ar netekimo. Didžioji dalis 
kairiarankių tokie yra dėl genetikos. Jei vie-
nas iš tėvų - kairiarankis, egzistuoja iki 17 
proc. tikimybė, kad ir vaikas bus kairiarankis. 
Jei abu tėvai kairiarankiai, tikimybė išauga 
iki 46-50 proc. Bet, pasak profesoriaus, ge-
netiniai panašumai dažniausiai pasireiškia kas 
antroje kartoje. Todėl, pavyzdžiui, jei norėtu-
me geriau suprasti savo charakterio bruožus, 
panašumų reikėtų ieškoti senelių ir močiučių 
charakteryje.

skirtumų ieškoti nereikėtų

Nors sklando mitai, kad kairiarankiai yra 
kūrybiškesni ir protingesni, mokslas to ne-
patvirtina. Vieni tyrimų rezultatai prieštarau-
ja kitiems. Pavyzdžiui, vieni sako, kad kairia-
rankiai blogai orientuojasi erdvėje, kiti - kad 
gerai. Jie tai pagrindžia tuo, kad daugelis ži-
nomų architektų yra kairiarankiai. Profeso-
rius V.Gudonis tokius prieštaravimus aiškina 
paprastai - skirtumus tarp kairiarankių ir de-
šiniarankių ištirti yra sunku, nes juos užgožia 
individualūs skirtumai. Todėl, anot jo, nerei-
kėtų ieškoti kairiarankystės pranašumų ar 
trūkumų.

Vis dėlto niekas nesiginčija, kad skirtingi 
smegenų pusrutuliai kontroliuoja priešingų 
galūnių veiklą. Tai yra dešinysis - kairiąją 

ranką, kairysis - dešiniąją. Kairysis smegenų 
pusrutulis yra atsakingas už ženklų, žodinę 
informaciją, teksto skaitymą, matymą, kalbė-
jimo funkciją, matematinį, loginį mąstymą, o 
dešinysis - už orientaciją erdvėje, muzikinių 
tonų skyrimą, konkrečią vaizdinę veiklą. Ta-
čiau net ir dėl to skirtumai tarp dešiniarankių 

datos

Apskaičiuota, kad kas penktas garsus 
pasaulio žmogus - kairiarankis. Jei jūs 
rašote kaire ranka - sveikiname! Jūs 
ne tik rugpjūčio 13 d. galėsite oficialiai 
švęsti Tarptautinę kairiarankių dieną, 
bet ir turite didesnę tikimybę tapti pa-
sauline žvaigžde. Kol mokslininkai gin-
čijasi, kodėl vieni yra kairiarankiai, kiti 
dešiniarankiai, Lietuvoje žinomi kairia-
rankiai didžiuojasi savo išskirtinumu ir 
tikina, kad didelių nepatogumų dėl to 
nepatiria.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Kairiarankių fenomenas - vis dar  paslaptis mokslininkams

n Manoma, kad viduramžių Europoje inkvizicijų 

laikais buvo sudeginta apie 300 tūkst. kairiarankių. 

Dėl kairiarankiškumo jie buvo tapatinami su 

raganyste ir deginami.

n Afrikos zulusai kairiarankių vaikų kaires rankas 

kišdavo į verdantį vandenį.

n Anglijoje Viktorijos laikais buvo stengiamasi, kad 

nelaimingųjų, t.y. kairiarankių, gimtų kuo mažiau. 

Dėl to kairiarankės moterys buvo vėliau tekinamos, 

kad susilauktų kuo mažiau palikuonių.

n Japonijoje kadaise kairiarankystė buvo svarbi 

skyrybų priežastis.

n Kai kuriuose Indijos kaimuose dar ir dabar 

manoma, kad kairiarankiai nuo prigimties yra nuo-

dytojai, todėl jie nėra pageidaujami virtuvėje, prie 

maisto ruošos.

ĮDOMU
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Kairiarankių fenomenas - vis dar  paslaptis mokslininkams

ir kairiarankių gebėjimų yra minimalūs, nes 
atliekant veiksmus dalyvauja abu smegenų 
pusrutuliai.

Gana ryškūs skirtumai atsiranda tada, kai 
kairiarankius bandoma permokyti. Pasak  
V.Gudonio, tokiu atveju gali atsirasti negaty-
vių nervinių reakcijų. „Jos gali pasireikšti 

nerviniais tikais, per dažnu mirkčiojimu ir net 
mikčiojimu. Vaikas gali pradėti šlapintis į lo-
vą, gali kilti naktinė baimė, paaštrėti lėtinės 
ligos, sulėtėti psichinis vystymasis. Vaikai 
gali atsilikti nuo bendraamžių, pradėti blogiau 
rašyti. Galiausiai gali dingti motyvacija mo-
kytis“, - pasakojo profesorius.

Žinomi pasaulio kairiarankiai
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Aktorė Nikolė Kidman (Nicole 
Kidman) iki šiol rašo kaire ranka

EPA-Eltos nuotr.
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mitai, kad 
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ir protiNgesNi, 
mokslas to 
NepatvirtiNa
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Tiesa, tam tikrų nepatogumų mokyklos 
suole buvo. „Pamenu, pradinėse klasėse, kai 
reikėjo rašyti parkeriu, man nelabai sekėsi -  
visa ranka būdavo rašaluota, o ant popieriaus 
viskas nubraukta, nes rašalas ilgai džiūdavo. 
Bet močiutė iš Vokietijos parvežė parkerį, 
skirtą kairiarankiams. Pagaliau plunksna ne-
bedraskydavo popieriaus ir pradėjau gražiai 
rašyti“, -  prisiminimais dalijosi vokalistė.

Dabar kairiarankiškumas jai daugiau pra-
našumas nei trūkumas. „Kaip žinoma, visi 
kairiarankiai yra labai talentingi, o aš ne tik 
kairiarankė, bet dar ir gimusi po Žuvų žen-
klu“, -  juokėsi Giedrė. Nors ji -  iš tų žmonių, 
kurie mieliau pastebi pozityvius dalykus, vis 
dėlto tam tikrų nepatogumų kairės rankos 
dominavimas kartais kelia. „Kai pas ką nors 
prie laiptinės durų reikia suspaudžioti kodą 
iš trijų skaitmenų, to neįmanoma padaryti 
kaire ranka. Beje, apskritai visas duris atida-
ryti įmanoma tik dešine“, -  sakė pastebėjusi 
dainininkė.

Jos giminėje kairiarankis buvo senelis, o 
jos duktė -  dešiniarankė. Paklausta, ar mini 
kairiarankių dieną, atlikėja pasakojo, kad per 
„Facebook“ sulaukia pasveikinimų. „Bet ma-
ne ir su kosmonautų diena per feisbuką pa-
sveikina“, -  šypsojosi moteris.

Kaip žinoma, visi 
KairiaranKiai yra 
labai talentingi, 
o aš ne tiK 
KairiaranKė, bet 
dar ir gimusi po 
žuvų ženKlu

g.Kilčiauskienė: mane sveikina ir su 
kairiarankių, ir su kosmonautų diena

Dainininkei Giedrei 
Kilčiauskienei 
kairiarankiškumas daugiau 
privalumas negu trūkumas

Stasio Žumbio nuotr.

n Visame pasaulyje yra maždaug 5-8 proc. 
kairiarankių, daugiau jų tarp moterų.
n Vos mažiau nei procentas pasaulio populiacijos 
gali būti vadinami abirankiais.
n Didžioji dalis kairiarankių žmones paišo 
žvelgiančius į dešinę.
n Kairiarankių yra daug tarp krepšinio, teniso 
žaidėjų, taip pat tarp plaukikų, boksininkų ir 
fechtuotojų. Beveik 40 proc. geriausių teniso 
žaidėjų yra kairiarankiai.
n Keturi iš septynių pastarųjų JAV prezidentų buvo kairiarankiai.
n Posovietinėse šalyse pastaruoju metu 
kairiarankių labai padaugėjo. Tai įrodo faktą, kad 
anksčiau mokyklose kairiarankiai buvo permokomi. 
Leidus rašyti ta ranka, kuria vaikas nori, situacija 
pasikeitė.
n Ar kada susimąstėte, kodėl moterų sagos 
užsegamos į kairę pusę? Iš tų laikų, kai 
dešiniarankės tarnaitės ponioms padėdavo užsisegti sukneles.
n Kadangi daugelis mechanizmų pritaikyti 
dešiniarankiams, kairiarankiai dažniau nei kiti tampa nelaimingų atsitikimų aukomis.
n Gyvūnijos pasaulyje tik Arktikos lokiai yra kairia-
rankiai, kiti gyvūnai daugiausiai dešiniarankiai.

FakTai

Dainininkė, grupių „Empti“ ir „Pieno lazeriai“ vokalistė GiEDrė KilčiausKiEnė (35) - 
užkietėjusi kairiarankė. „Vąšeliu neriu dešine, nes mama kitaip negalėjo išmokyti, vir-
balais mezgu kaip dešiniarankiai ir valgau kaip dešiniarankiai. Visa kita darau kaire 
ranka. Mokykloje man pasisekė, kad mokytojai buvo liberalūs, todėl niekas nebandė 
perauklėti“, -  pasakojo atlikėja. 
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Operos solistas Liudas MikaLauskas 
(28) save vadina „perauklėtu kairiaran-
kiu“. kadangi mokykloje buvo verčiamas 
rašyti dešine ranka, dabar didžiąją dalį 
pagrindinių darbų daro dešine. 

„Tas perauklėjimas man buvo pakankamai 
natūralus dalykas. Nors dabar galvoju -  jei bū-
čiau rašęs kaire ranka, gal raštas būtų gražesnis, 
grakštesnis ir suprantamesnis. Bet pamažu vis-
ką perėmiau į dešinę. Dabar net bulves skutu 
dešine ranka, nors ilgą laiką tai dariau kairią-
ja“, -  pasakojo dainininkas. Vis dėlto jis prisi-
pažino, kad kairioji ranka iki šiol stipresnė, to-
dėl kartais refleksiškai ima naudotis ja. „Kaip 
tik neseniai su tėčiu žaidėme tokį žaidimą, pa-
našų į badmintoną. Pagavau save, kad raketę 
laikiau kairėje rankoje ir nejutau jokio diskom-
forto“, -  pasakojo operos solistas.

L.Mikalauskas girdėjo įvairiausių gandų 
apie kairiarankius, tačiau jo atveju jie nėra 
tokie jau tikslūs. „Girdėjau, kad kairiarankiai 
protingesni, gabesni humanitariniams moks-
lams. Bet to pasakyti apie save negalėčiau. 
Pavyzdžiui, per matematikos valstybinį egza-
miną surinkau 99 proc., ir tai tik per kvailą 
klaidą, kurios iki šiol sau negaliu atleisti. Pas-
kui gyvenimas nunešė į menus. Jei viskas 
būtų pasisukę kitaip, galbūt būčiau koks ma-
tematikas ar ekonomistas“, -  svarstė daini-
ninkas.

O jo žmona Sigutė -  taip pat kairiarankė -  
puikiausiai atitinka nuomonę, kad kairiaran-
kius traukia humanitariniai mokslai. „Ji augo 
tuo pačiu metu kaip ir aš, bet jos niekas ne-
bandė perauklėti, todėl viską iki šiol daro kai-
re ranka. Nežinia, kaip bus su mūsų dukry-
te“, -  šypsojosi prieš mėnesį tėčiu tapęs  
L.Mikalauskas.

Per matematikos 
valstybinį egzaminą 
surinkau 99 Proc., 
ir tai tik Per kvailą 
klaidą. Paskui 
gyvenimas nunešė 
į menus. Jei viskas 
būtų Pasisukę kitaiP, 
galbūt būčiau koks 
matematikas ar 
ekonomistas

l.mikalauskas - „perauklėtas kairiarankis“ Žinomi lietuvos kairiarankiai

krepšininkas artūras karnišOvas

krepšininkas PauLius Jankūnas

Plaukikė rūta MeiLutytė

Operos solistas Liudas Mikalauskas 
dar vaikystėje viską išmoko daryti 
dešine ranka -  groti gitara taip pat

Liudo žmona Sigutė -  

taip pat kairiarankė

krepšininkas šarūnas MarčiuLiOnis
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė
- Ar turite svajonių automobilį?
- Norėčiau ir „Ford Mustang“ markės au-

tomobilio, tiesą sakant, net ir domėjausi kai-
nomis, pasirodo, jos labai įkandamos. Tačiau, 
pasiklausius kalbų, mustangas pasirodė kiek 
nekokybiškas automobilis su barškančiu salo-
nu - ko aš labai nemėgstu. Be to, jis yra nee-
konomiškas ir nedera su variklio galia. Taip pat 
viena didžiausių svajonių turėti „Chevrolet 
Corvette“ automobilį, vaikystėje su broliu tu-
rėjome šios markės modeliukus, tai ši svajonė 
tikriausiai dar likusi nuo vaikystės. (Šypsosi.) 

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Yra toks Beržinkos kelias važiuojant nuo 

Molėtų link Anykščių. Kelias asfaltuotas, bet 
tai dažnai būna ralio trasa. Ir kartą buvau visai 
pamiršęs, kad ten yra toks nemenkas kalniu-
kas ir važiuojant 90 km/h greičiu automobilis 
jau pakankamai krenta žemyn, kai mašina taip 
stipriai šoktelėjo, jau buvau išsigandęs. 

- Esate greičio mėgėjas ar ramus vai-
ruotojas?

- Manau, apskritai nėra tobulų vairuotojų, 
tikriausiai kiekvienam yra tekę vienu ar kitu 

momentu šiek tiek viršyti greitį. Aš nesakau, 
kad esu šventas, bet tikrai stengiuosi taisy-
klių laikytis. Esu patekęs į avariją važiuoda-
mas 90 km/h greičiu ir kai supratau, koks 
stiprus tai yra smūgis, spausti greičio pedalą 
man nesinori. Net jeigu kelias ir atrodo ra-
mus, tuščias. Greitai lakstyti neatsakinga, o 
ir automobilio gaila. 

- Kur ir kada važiuoti smagiausia?
- Man visuomet smagiausia važiuoti iš Vil-

niaus pas tėvus, besisukant nuo Vidiškių, yra 
labai gražus, truputį žaismingas, vingiuotas 
kelias, gražūs miškai. Tai šis kelias man turbūt 
patinka labiausiai. Jeigu norisi važiuoti kiek 
ekstremaliau, tai, kaip ir minėjau, patinka tas 
Beržinkos kelias, nuo Molėtų iki Anykščių, 
Utenos rajono keliai, kur yra ežerai, miškai, 
taip pat Kuršių nerijoje labai gražu.

- Kokius reikalavimus keliate rinkda-
masis naują automobilį?

- Svarbiausia man yra kokybės ir kainos, 
saugumo  santykis. Ne mažiau svarbu ir kom-
fortiškumas. Man patinka galingus variklius tu-
rintys automobiliai, nes jie komfortiškiau va-
žiuoja, greitesni lenkiant ir panašiai. Automo-

bilio variklio galingumas man aktualus tikrai ne 
dėl to, kiek greitai galima važiuoti. Simpatizuo-
ju SAAB markės automobiliams, nes jie išsiski-
ria ir dizainu, originali vidaus apdaila, kiekvienas 
šios markės modelis turi savo „charakterį“. 
Man labai svarbu, kad salonas nebūtų šviesios 
spalvos, labiau patinka tamsios spalvos, odinis 
salonas. Trumpai tariant - truputį klasikos.

- Ar jūsų automobilio salone pedan-
tiška tvarka?

- Niekada į automobilį nelipu purvinais 
batais. O jeigu nėra kur jų nusivalyti - geriau 
važiuosiu basas. (Šypsosi.) Aš atsisėdęs turiu 
jausti komfortą. Be to, aš automobilyje laikau 
nemažai šokiams skirtų rūbų,  kartais tenka 
ir nusnausti, jeigu nespėju grįžti į namus pie-
tų pogulio, tad griežta tvarka automobilyje 
yra privaloma.

- O automobilio spalva svarbi?
- Seniau pirmenybę teikdavau juodos 

spalvos automobiliams, nes ši spalva man at-
rodo prabangiai, solidžiai, antroje vietoje - so-
dri raudona spalva, tokia lyg vyšninė. Mačiau, 
kad dabar „Lexus“ turi seriją tokių sodriai 
raudonų automobilių. Tačiau dabar pats turiu 

Šokėjas DeiviDas MeŠkauskas (26) savo rimtu ir atsakingu požiūriu kelyje rodo pa-
vyzdį ne vienam vairuotojui. Jis ne tik stengiasi laikytis eismo taisyklių ir vengia viršyti 
greitį, bet ir neskuba pykti ant tų, kurie turi mažiau vairavimo patirties, kelyje yra tole-
rantiškas ir kantrus. 

Deividas Meškauskas į automobilį purvinais batais nelipa
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tamsiai pilkos spalvos automobilį ir šią spal-
vą tikrai įsimylėjau.

- Kas pamačius automobilį sužavi la-
biausiai?

- Na, niekad nepirkčiau tokių apvalių for-
mų automobilio. Man patinka aštrios, griež-
tos, charakteringos dizaino formos.

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Net nežinau... Vairuodamas niekuomet 
nevalgau, nes labai blaško dėmesį, stengiuo-
si nekalbėti telefonu. Apskritai nereikia už-
siimti pašaliniais dalykais. 

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

- Posūkių nerodymas, arba jų rodymas ne 
laiku. Netikėtas persirikiavimas. Taip pat ner-
vina tie vairuotojai, kurie, nors ir antra juos-
ta laisva, stovi pirmoje, kur yra žalia rodyklė 
sukti į dešinę ir stabdo eismą. Labai žemas 
lygis, kai vairuotojai mėto per langus šiukš-
les. Manau, kad Vilniuje visgi vairuotojai da-
rosi vis kultūringesni, o ir pykti ant visų ne-
galima - galbūt žmogui dar trūksta patirties. 

- Gėdingiausias arba kurioziškiausias 
epizodas jūsų vairavimo istorijoje?

- Į benzino baką esu užsipylęs dyzelinio 
kuro. (Šypsosi.)

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

- Vienareikšmiškai geriau vairuoja vyrai. 
Manau, kad jie prie vairo mažiau blaškosi. 
Taip pat jie greičiau reaguoja kritinėje situ-
acijoje, išmanevruoja. Galų gale kelyje kar-
tais prireikia ir drąsos, šaltų nervų, tai ne-
manau, kad vyras paleis vairą klykdamas ir 
lauks, kas bus toliau.  Bet labai gerbiu ir 
moteris, nes jos, važiuodamos lėtai, kartais 
šiek tiek trukdo, tačiau saugumo vis tiek 
prideda. (Šypsosi.)

Deividas Meškauskas į automobilį purvinais batais nelipa

l Šiuo metu vairuoja: „SAAB 95 Aero“

l Svajonių automobilis: „Ford Mustang“, 

„Chevrolet Corvette“

Greičio rekordas: vieną kartą kelioms sekundėms 

pasiekiau 130 km/h (kartais daugiau) 

l Eismo įvykių skaičius: 3

l Vairavimo stažas: 8 metai

Dosjė

Rinkdamasis naują automobilį Deividas 
Meškauskas atsižvelgia į daugybę rodiklių, 

tačiau jam svarbiausia kainos ir  
kokybės santykis bei išskirtinumas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Deividas Meškauskas tikina, jog itin 
rūpinasi automobilio švara ir salono 
tvarka. Čia ne vieta šiukšlėms ar purvui 
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vasaros stilius

Drabužių  kūrėja JuliJa Vežauskaitė- 
žižė (28), kitados negalėjusi parduotuvėse 
rasti jai patinkančių drabužių laisvalaikiui, 
pati pradėjo kurti originalius drabužius.  
Jos kūrybai tiesiog negali atsispirti jaunat
viškos merginos ir moterys, mėgstančios 
jaustis patogiai, seksualiai ir stilingai. 

„Mano manymu, kasdieniai drabužiai turė-
tų būti stilingi ir patogūs. Juos dėvinti mergina 
turėtų jaustis ir gražiai, ir madingai. Be abejo, 

mergina turi derinti ir šukuoseną, ir makiažą, 
ir avalynę, ir kitus aksesuarus. Žmonės gatvė-
je turėtų atsisukti ir pastebėti originalų deri-
nuką“, - šypsojosi prekės ženklo „Wear Mad 
by July“ įkūrėja. Naujausia jos kolekcija, kaip 
pati sako, skirta lietuviškos vasaros orams. 
„Norinčiosios atrodyti išskirtinai karštą dieną 
gali apsivilkti suknelę, kuri tikrai pritrauks pra-
eivių dėmesį, arba marškinėlius, su kuriais at-
rodysite stilingai ir nenuobodžiai. Vėsesnei die-
nai ar vakarui puikiai tiks gražus džemperis. 
Vilkėdamos „Wear Mad by July“ tikrai neliksi-
te nepastebėtos“, - įsitikinusi Julija.

Stilingam laisvalaikiui

Patogi ekstravagancija
„R.Mishka photography“ nuotr. 

Vėsesniu 
oru šildys 
stilingas 
džemperis

Vertinančioms 
stilių ir praktiškumą 

nieko nebus 
patogesnio už 

vasarišką suknelę 

Kūrėja Julija Vežauskaitė-Žižė
Tomo Adomavičiaus nuotr.
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Raminta Vyšniauskaitė sunkiai įsivaizduoja savo 
garderobą be laikrodžio ir stilingai atrodančių 
daugybės kaklą puošiančių smulkių grandinėlių

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

19

Visuomet besišypsanti radijo laidos  
„Šok į kelnes“ vedėja Raminta  
VyŠniauskaitė (27) mėgaujasi šiltais orais 
ir galimybe puoštis vasariškais drabužiais. 
Originalius stiliaus sprendimus mėgstanti 
mergina, nuolat ieško kažko naujo ir  
įdomaus, tačiau jei prisiriša prie kokio nors 
drabužio ar aksesuaro, negali be jo apsieiti.

Svarbiausias kriterijus, pagal kurį Raminta 
renkasi drabužius, -  patogumas. Drabužis, kuris 
veržia, yra per laisvas, nepatogus ar su juo mer-
gina jaučiasi nejaukiai, niekuomet neatsidurs jos 
spintoje. Ryto laidos „Šok į kelnes“ vedėja iš-
duoda, kad jos didžiausia silpnybė būtent kelnės, 
o tiksliau - džinsai. „Labai mėgstu dėvėti džin-
sus. Turiu jų labai daug ir labai įvairių. Nuolat 
parduotuvių vitrinose žvalgausi kokių nors kito-
kių, įdomesnio modelio ar dizaino. Deja, surasti 
ką nors originalaus ir stilingo nėra taip paprasta. 
Tai mano didžiausia stiliaus silpnybė“, - sakė 
Raminta ir prisipažino turinti ir kiek mažesnių 
silpnybių - batams bei rankinėms. 

Šiltajam sezonui pasiekus apogėjų Raminta 
džiaugiasi proga pasipuošti suknelėmis. „Žiemą 
retai apsivelku suknelę, todėl vasarą norisi atsi-
griebti. Kaitinant vasaros saulei dažnai kyla no-
ras lėkti į parduotuvę ir parsinešti suknelę. Taip 
pat šiltuoju sezonu labai reikalinga ir vasariška 
rankinė. Labai mėgstu tas, kurios tinka prie bet 
kokio drabužių ansamblio. Jei randu patinkančią, 
galiu visą mėnesį ar ilgiau vaikščioti tik su ja, -  
šypsojosi Raminta.  -  Šią vasarą įsigijau puikią, 
mielą rankinę su kutais ir stilingas vokiškas šle-
petes „Birkenstock“, kurios manau, vieną dieną 
labai išpopuliarės ir Lietuvoje“.

„Jei man koks nors daiktas ar drabužis labai 
patinka, galiu jį nešioti labai ilgai. Pavyzdžiui, ne-
nešioju nei apyrankių, nei auskarų, tačiau yra 
keletas aksesuarų, be kurių negaliu įsivaizduoti 
beveik nė vienos dienos. Turiu keletą stilingų 
laikrodžių ir labai mėgstu grandinėles. Kadangi 
nemėgstu stambių papuošalų, nešioju plonas 
grandinėles, tačiau jų turi būti daug. Dažnai ant 
kaklo puikuojasi ir lietuvių dizainerių „Tadam“ 
pakabutis“, - sakė žinoma radijo laidų vedėja. 
Riestainio formos pakabutis ne vienintelis Ra-
mintos garderobe esantis lietuvių kūrėjų darbas. 
„Taip pat turiu „Seses“ rankinę, turiu dvi poras 
„Modi du“ džinsų. Mūsų kūrėjų darbai ganėtinai 
brangūs, tačiau jie labai mieli ir kokybiški. Jei ga-
lėčiau sau leisti, nuo galvos iki kojų rengčiausi tik 
mūsų dizainerių kūriniais“, -  tvirtino Raminta.

Žavi lietuvių  
kūrėjų darbai
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Salono „Bomond“ šukuosenų meistrė, tarptautinių kirpėjų čempionatų dalyvė ir prizi-
ninkė LiudmiLa KozLova trumpai pristato kelis madingus ir stilingus plaukų kirpimus. 
„manau, nė viena moteris nenori prie veidrodžio praleisti daugiau nei 10 minučių, tačiau 
visos svajoja apie puikią šukuoseną. Norisi, kad ir pakaušyje plaukai būtų sukelti, ir į akis 
nekristų. Todėl man svarbiausia praktiškumas ir klientų laikas. vasarai pristačiau kelis 
kirpimų variantus, atspindinčius vasariškas ilgų ir trumpų plaukų kirpimo tendencijas. 
Tokiems kirpimams nereikia daug  laiko, priežiūros ir šukavimo, nes parinktos šukuose-
nos - dabar itin madingos, primenančios vėjo sukedentus plaukus“, - sakė ji. 

Vasariškos kirpimų variacijos

Profesionali meistrė l.kozlova 
trumPai Primena, kokie  
mados vėjai Pučia šią vasarą

n Pirmiausia geras plaukų meistras, atsižvelgdamas 
į kliento plaukų struktūrą, akių ir odos spalvą, amžių, 
užimtumą ar net gyvenimo būdą, gali parinkti jam 
tinkamiausią šukuosenos variantą. Kalbant apie madas, 
kiekvieną sezoną keičiasi tik tam tikros detalės ir akcen-
tai. Meistriškas ir madingas kirpimas šį sezoną turi 
lengvą ekstremalumo prieskonį: geometriniai kirpimo 
kontūrai pereina į išnykstančias zigzagines linijas. 
Madingi tiek klasikiniai, tiek iškarpyti lengvai, tarsi vėjo 
pavelti kirpčiukai.

n Kirpimo meistrai neišskiria, koks plaukų ilgis bus 
madingas pavasarį, vasarą ar rudenį. Manau, kad  
kiekvienam žmogui tinka ir ilgi, ir trumpi plaukai. 

n Plaukų spalvą norinčioms pagyvinti sruogelėmis 
patarčiau nepersistengti ir nesirinkti daugybės atspalvių. 
Kirpimuose dažomos tik tam tikros zonos, pagrindinę 
spalvą pagyvinant gamtoje esančių akmenų, dūmo, 
prigesintos pilkos ar pilkšvai rožiniais atspalviais.

n Vasara vestuvių ir švenčių metas, todėl nepamirškite 
atrodyti puošniai. Labai madingos garbanos, 
suteiksiančios lengvumo ir seksualumo pojūtį. Iš 
banguotų plaukų galima suformuoti šukuoseną, 
tiksiančią ir vestuvėms, ir vakarėliui.

Klasika niekada neišeina iš mados. 
Konservatyvesnės moterys gali 
rinktis klasikinę juodą spalvą ir 
tiesių linijų karė kirpimus

Madingi natūraliomis gamtos 
spalvomis paįvairinti dažymai 

„Bomond“ nuotr.

Lengvai tvarkoma šukuosena, puikiai atrodanti  
ir dailiai sušukavus plaukus, ir lengvai sukedenus
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Geriausia patarėja - sesuo

Pasitempusi ir dailiai nuaugusi Katerina 
visuomet atrodo puikiai ir kosmetika tikrai 
nėra pagrindinė jos geros išvaizdos priežastis. 
„Nesu iš tų moterų, kurios iš ryto keliasi 

pusvalandžiu anksčiau vien tam, kad pasida-
žytų. Daugiausia laiko skiriu odos priežiūrai, 
naudoju kremus, kartais kaukes. O šešėliai, 
gera pudra ar skaistalai tikrai yra mano kos-
metinėje, tačiau jų prireikia tik prieš koncer-
tus. Kasdieniame gyvenime apsieinu ir be 
kosmetikos, labai retai pasidažau blakstienas 
ar paryškinu antakius“, - pasakojo šokėja. 

Domėtis visomis grožio naujienomis Kate-
rina sako neturinti laiko, o to ir visai nereikia. 
Pasirodo, puikiais patarėjais gali tapti ir šeimos 
nariai. „Pati tam neturiu laiko, o ir poreikio nė-
ra. Turiu nuostabią sesę, kuri viską išsišniukš-
tinėja ir man papasakoja arba netgi parūpina 

visokiausių priemonių. Ką ji pasiūlo ar išrenka, 
tą aš ir naudoju“, - šypsojosi mergina. 

Kai kuriais atvejais daili šokėja savo grožį 
patiki profesionalams, nes, jos įsitikinimu, nie-
kas savo darbo neatlieka geriau nei specialis-
tai. „Pavyzdžiui, savo nagus patikiu manikiū-
rininkėms, kurios pakoreguoja nagų formą ir 
ilgalaikiu lakavimu papuošia nagus. Pati nagus 
tvarkausi tik tada, kai neturiu laiko užsukti į 
saloną, o jie atrodo nekaip, tačiau pati tikriau-
siai nepasidarau taip gražiai, kaip pavyksta pro-
fesionalams“, - sakė Katerina.

Puslapius parengė  
Eimantė Juršėnaitė

n Kosmetikos priemonės, kurios  
visuomet rankinėje: blakstienų tušas, rankų 
kremas, lūpų balzamas 
n Kosmetikos priemonė Nr.1: veido kremas 
n Mėgstamiausi kvepalai: „Chanel“ 

katerinos favoritai

Ryškiais veido bruožais gamtos 
apdovanota Katerina Voropaj makiažo 
priemonėmis nepiktnaudžiauja 

Stasio Žumbio nuotr.

Per televizijos šokių projektus išgarsėjusi 
šokėja Katerina VoroPaj (28) žiūrovus 
visuomet žavi ne tik savo talentu, bet ir  
savitu grožiu. Visuomet besišypsanti mergi-
na atskleidžia, kaip puoselėja savo grožį,  
ir išduoda, kad kartais geriausi patarėjai  
būna ne grožio specialistai, o šeimos nariai.



laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  8 23

grožio paletė

Kai nėra laiko užsukti pas kosmetologę ir 
vizažistę, o norisi pagerinti išvaizdą sku-
biai - pravers keletas specialistų patarimų.

n Dėl užkritusių vokų ir tiesių, platokų 
antakių žvilgsnis atrodo pavargęs. Antakius 
paskutus, lengva suformuoti gražios formos 

lanką, todėl akys atrodo didesnės, žvilgsnis 
aiškesnis.

n Ryškiai violetinis platus brūkšnys ant 
viršutinio voko palei blakstienas melsvoms 
akims suteikia išraiškingumo ir priverčia jas 
spindėti.

n Užmaskuoti mažas mimikos raukšleles 
prie akių, nosies ir ant kaktos yra visai pa-

prasta: užtepkite jas šviesiu maskuojamuoju 
pieštuku ir pirštų galais švelniai patrinkite.

n Kad veido oda atrodytų lygi: ant skruos-
tikaulių užtepkite rožinės spalvos kreminės 
konsistencijos skaistalų, o paskui dideliu tep-
tuku veidą papudruokite permatoma pudra.

n Akys atrodys didesnės, jei švelnia spal-
va, žydra ar balta, apvedžiosite apatinio voko 
kraštą.

n Jei išoriniai akių kampučiai lengvai 
krypsta žemyn, žvilgsnis atrodo pavargęs. 
Bordo spalvos vokų šešėliais nubrėžkite plo-
ną liniją išoriniuose akių kampučiuose.

n Jei lūpų kontūrai yra neryškūs, padės 
tokia gudrybė: lūpas iš pradžių apvedžiokite 
maskuojamuoju, paskui kontūriniu pieštuku. 
Tada šis nenusitrins, o lūpų raudonis geriau 
skirsis nuo odos tono. Baigiant lūpas patep-
kite blizgiu.

n Kad plonos lūpos atrodytų putlesnės, 
jas 1-2 mm nuo krašto apvedžiokite natūra-
lios lūpų spalvos pieštuku. Liniją patrinkite 
vatos tamponėliu, lūpas padažykite šviesiai 
rožiniu blizgiu.

n Tamsūs, tankūs antakiai slegia akis. 
Todėl būtina išrauti visus išsikišusius plau-
kelius žemiau antakių linijos. Jie atrodys 
lengvesni, o akys didesnės. Kad neskaudė-
tų, pešiodamos antakius odą patempkite 
aukštyn.

Parengta pagal užsienio spaudą

Mažos makiažo gudrybės
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StiliuS

Mados novatoriaus žvilgsnis  į praeitį, moderną ir ateitį

„Christian Dior“ mados namams kuriantis  
belgas Rafas Simonsas (Raf Simons),  
pristatydamas naujausią savo aukštosios  
mados kolekciją 2015 m. rudeniui-žiemai  
Paryžiuje, pasiūlė kelionę laiku. Ant  
podiumo buvo galima pamatyti dizainerio 
adaptuotą aukštosios mados istoriją -  
kelionę laiku nuo XVIII ir XIX amžių iki  
ateities vizijos. Kolekcijoje - suknelės su  
plačiais sijonais, vertais Marijos Antua- 
netės, XVIII amžiaus įkvėpti ir ekstra- 
vagantiškai siuvinėti paltai, lyg astro- 
nautams skirti kombinezonai ir siurrealius  
meno kūrinius primenantys bateliai.
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StiliuS

Mados novatoriaus žvilgsnis  į praeitį, moderną ir ateitį

Marijos Antuanetės laikus primenančios 
suknelės su plačiais sijonais

EPA-Eltos nuotr.

„Christian Dior“  
mados namų  

kolekcija, kaip visada, 
išsiskyrė prabanga
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StiliuS

XVIII amžių menantys 
siuvinėti paltai ir švarkai

EPA-Eltos nuotr.

Žiemą moteris šildys 
natūralūs ir dirbtiniai kailiai
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StiliuS

Klasika derinta su 
futuristinėmis detalėmis -  

lyg astronautams skirti 
kombinezonai

Siurrealistinius meno kūrinius 
primenantys bateliai

Parengė Jurga Drungilaitė
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ŽvaigŽdės iš arčiau

abu „laižėsi meilės žaizdas“

Su Bleik Laivli, kuri yra jaunesnė 11 me-
tų, aktorius Rajenas Reinoldsas susipažino 
būdamas vedęs žmogus - tuomet jis buvo ties 
skyrybų su žmona Skarlet Johanson (Scarlett 
Johansson, 29) slenksčiu. Bleik pasirodymas 
šliūkštelėjo alyvos į ugnį ir paspartino jau ir 
taip yrančios santuokos žlugimą, tačiau iki 
šiol neaišku, ar jauna aktorė buvo Rajeno ir 
Skarlet išsiskyrimo priežastis, ar tiesiog jų 
santykių nutrūkimo pasekmė. Šiaip ar taip, 
jų romanas plykstelėjo staigiai. Viskas prasi-
dėjo kuriant filmą „Žaliasis žibintas“, kuriame 
B.Laivli ir R.Reinoldsas vaidino įsimylėjėlius. 
Viename interviu Rajenas papasakojo, kad 
tuo savo gyvenimo laikotarpiu buvo visiškai 
nepasirengęs naujiems santykiams: „Aš vis 
dar manau, kad teisingai pasielgiau tuokda-
masis su Skarlet, ir ji visada man liks tokia, 
kokia buvo iš pradžių. Mes iki šiol draugau-
jame, gerbiame ir vertiname vienas kitą. Nie-
ko šauniau nė negali būti tokioje situacijoje! 
Taip, kurį laiką apskritai nenorėjau su kuo 
nors susitikinėti, nors nuo ankstyvos jaunys-
tės buvau pratęs visada būti ne vienas. Tada 
man atrodė, kad meilė - kortų namelis, kuris 
gali greitai ir lengvai sugriūti. Ir būtinai taip 
nutiks! Bet palaipsniui mano akys vėl atsivė-
rė ir aš pamačiau tai, ko anksčiau žmonėse 
galbūt ir nepastebėdavau...“

skubotos ir slaptos vedybos

Žmogus, kuris „atvėrė akis“ meilės krizę 
patyrusiam R.Reinoldsui, buvo jo partnerė 
filmavimo aikštelėje Bleik Laivli. Reikia pa-
sakyti, kad ji tuo metu taip pat „laižėsi žaiz-
das“ - prieš susitikimą su būsimuoju vyru 
serialo „Liežuvautoja“ žvaigždė buvo įsitrau-
kusi į trumpą, bet ryškų romaną su savo vai-
kystės dievaičiu Leonardu Dikapriju (Leo-

nardu DiCaprio, 39). Įsimylėjėliai buvo kele-
tą kartų pastebėti drauge atostogaujantys - 
Leo tai glėbesčiavo jaunąją draugę jachtoje 
per Kanų kino festivalį, tai išsivežė ją į Itali-
ją...  O paskui „pamojo rankute“, kaip yra 
buvę ne sykį, ir vieną blondinę pakeitė kita.

Kitaip tariant, Bleik ir Rajenas susitiko 
ne pačiu lengviausiu abiem laikotarpiu. Gal-
būt kaip tik todėl aktoriai taip skubiai susi-
tuokė, neleidę spaudai net pasimėgauti ką tik 
prasidėjusio romano smulkmenomis. 2012 m. 
liepą jie slapta susituokė, ir jų vestuvės buvo 
tarsi griaustinis iš giedro dangaus visoms 
R.Reinoldso gerbėjoms, nespėjusioms pasi-
džiaugti, kad jis išsiskyrė su S.Johanson ir 
dabar yra laisvas.

Moteriškos gudrybės

Bleik ir Rajenas labai retai interviu kalba 
apie asmeninį gyvenimą ir tik kartais pasirodo 
drauge oficialiuose renginiuose kaip „Oskaras“ 
arba Kanų kino festivalis. Galbūt čia „prikišo 
nagus“ Rajeno mama Temi (Tammy), kuri iš 
pradžių buvo kategoriškai prieš sūnaus vedy-
bas su dar viena aktore. Temi Reinolds viena-
me interviu atvirai pareiškė, kad jai jau iki so-
ties užteko Skarlet Johanson ir to, kad jos my-

limo sūnaus santykiai su aktore buvo nuolatos 
aptarinėjami viešai. Temi buvo įsitikinusi, kad 
bet kuri aktorė reklamuosis, kalbėdama apie 
savo asmeninį gyvenimą. Tačiau Bleik Laivli 
pasielgė išmintingai, paklausiusi savo griežtos 
anytos patarimo - apie santykius su vyru ji ne-
kalba nė žodžio. Negana to, Bleik leido Rajeno 
mamai sudaryti vestuvių svečių sąrašą ir dar 
prisiimti kone visus iškilmių organizavimo rū-
pesčius. Taip Bleik pavyko pelnyti tiesmukos 
Temi palankumą, nors ši tikriausiai nesitikėjo 
tokio garsios marčios nuolaidumo.

„Perrengė“ vyrą

Jų šeimoje vairą laiko Bleik. Žiniasklaida 
pastebėjo, kad vedęs Bleik Rajenas pradėjo 
daug geriau atrodyti, ir spėjo, kad aktorė 
„perrengė“ vyrą ir atidžiai prižiūri jo garde-

Be žmonos 
pritarimo 
apskritai nekeliu 
kojos iš namų

R.Reinoldsas

Bleik Laivli ir Rajenas Reinoldsas -
paslaptingiausia Holivudo pora
Kiekvienas šios gražios poros pasirodymas 
ant raudonojo kilimo kelia gerbėjų susi-
žavėjimą: BleiK laivli (Blake lively, 26) 
ir Rajenas Reinoldsas (Ryan Reynolds, 
37) visada švyti iš laimės, nors ir stengiasi 
kuo mažiau atkreipti į save pašalinių dė-
mesį. juos galima pavadinti viena paslap-
tingiausių Holivudo porų, bet kai kas apie 
jųdviejų santykius vis dėlto yra žinoma...

Bleik laivli  
(Blake lively) gimė 1987 08 25  
los andžele (kalifornija, Jav)

l Išgarsėjo vaidmeniu seriale „Liežuvautoja“
l Santuokos: 2012 m. susituokė su 
R.Reinoldsu

RaJanaS ReinoldSaS  
(Ryan  Reynolds) gimė 1976 10 23 

vankuveryje (kanada)
l Santuokos: su Skarlet Johanson 
(Scarlett Johansson) 2008-2011 m. 
2012 m. susituokė su B.Laivli

 Dosjė
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ŽvaigŽdės iš arčiau

Bleik Laivli ir Rajenas Reinoldsas -
paslaptingiausia Holivudo pora

robą. Pats Rajenas to neneigia: „Be žmonos 
pritarimo apskritai nekeliu kojos iš namų. 
Kai ruošiuosi į oficialius renginius, ji kon-
troliuoja visus mano kostiumus - neseniai, 
eidamas į premjerą, jai leidus pasirišau oran-
žinį kaklaraištį. Kitaip nebūčiau išdrįsęs!“

O kada vaikai?

Sklido gandai, kad viena pagrindinių Ra-
jeno Reinoldso ir Skarlet Johanson skyrybų 
priežasčių buvo jos nenoras susilaukti vaikų 
(įdomu, kad šiuo metu Skarlet laukiasi nuo 
savo jaunikio prancūzo!). Kaip teigia poros 
pažįstami, Bleik būtų nieko prieš pradžiugin-
ti Rajeną įpėdiniais, tačiau per dvejus santuo-
kos metus to kol kas neįvyko. Kartą Bleik 
pati prisipažino, kad seniai svajoja apie mo-
tinystę ir būtent su R.Reinoldsu norėtų tu-
rėti vaikų. Beje, aktorė svajoja apie dukras: 
„Tikiuosi, kad kada nors turėsiu kelias mer-
gaites. Turiu nuostabių batelių ir rankinių ir 
dar daugybę istorijų, kurias jos turi įvertinti“. 
Reikia tikėtis, kad šios puikios poros svajonė 
tapti tėvais netrukus išsipildys!

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Skarlet Johanson  
(Scarlett Johansson)

Leonardas Dikaprijas 
(Leonardo DiCaprio) 

Buvę mylimieji

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Garsųjį JAV aktorių SilVeSterį 
StAlonę (Sylvester Stallone, 68), 
vykusį į londoną pristatyti naujausią 
filmo „nesunaikinami 3“ („the ex-
pendables 3“) dalį, lydėjo visa šeima. 
raudonuoju kilimu, patiestu lesterio 
aikštėje prie kino teatro „odeon“, 
veiksmo filmų žvaigždė S.Stalonė 
žengė su žmona Dženifer flAVin 
(Jennifer flavin, 45) ir jų dukromis 
SkArlet (Scarlet, 12), SiStine 
(Sistine, 16) ir SofiJA (Sophia, 17).

Skelbiama, kad „nesunaikina-
mi 3“ bus tęsinys, pranoksiantis savo 
pirmtakus. filmo kūrėjai žada 24 kar-
tus per sekundę sprogstančią bombą. 
iš pirmųjų dviejų filmų „nesunaiki-
nami 3“ pasiliko geriausius aktorius, 
žanrą ir garso takelio motyvą. Visa 
kita - stipriau, greičiau ir galingiau. 
tad S. Stalonė ir jo draugai parodys, 
ką gali.

Į filmo  
premjerą - su  
visa šeima

Silvesteris Stalonė 
(Sylvester Stallone) 
su žmona Dženifer 
Flavin (Jennifer 
Flavin) ir jų dukros 
Skarlet (Scarlet, 
kairėje), Sistine 
(antra iš kairės) ir 
Sofija (Sophia)

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Į sceną grįžtantis ir įspūdingą koncer-
tų turą po pasaulį rengiantis Lenis Kra-
vicas (Lenny Kravitz, 50) neaplenks ir 
Lietuvos.

Lenis Kravicas į muzikos pasaulį grį-
žo su trenksmu ir pristatė jau antrąją dai-
ną iš rugsėjį pasirodysiančio albumo 
„strut“. Daina, provokuojančiu pavadini-
mu „sex“, iš karto sulaukė ir gerbėjų, ir 
muzikos kritikų susidomėjimo.

„Tai viena mano mėgstamiausių nau-
jojo albumo dainų. Ji buvo įrašyta su mi-
nimalia instrumentuote - tik gitara, bosi-
nė gitara ir būgnai. Šiame paprastume ir 
slypi jos jėga“, - žiniasklaidai sakė L.Kra-
vicas. Trejus metus kurtas L.Kravico al-
bumas „strut“ bus pradėtas pardavinėti 
rugsėjo 23 dieną. iš karto po to amerikie-
čių dainininkas pradės pasaulinį koncertų 
turą. vienas pirmųjų L.Kravico koncertų 
vyks vilniuje.

Lenis Kravicas 
grįžta į sceną

L.Kravico koncertas -  

„Siemens“ arenoje spalio 30 dieną.

Lenis Kravicas (Lenny 
Kravitz), išsiruošęs į koncertų 
turą, neaplenks ir Lietuvos

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ



32 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  8

 Festivaliai

Maistas sielai...

Rugpjūčio 15 dieną, penktadienį, 
veiksmas užvirs visose šešiose festivalio sce-
nose: Pagrindinėje, Kopų, „Electronic Circus 
Club“, „Underground Stage“, rokui dedikuo-
toje muzikinėje „saloje“ ir arčiausiai jūros 
iškilsiančioje „Beach Stage“. Atidarymo va-
karo „vinys“ - „Grammy“ apdovanotos sielos 
iš saulėtosios Jamaikos „Inner Circle“ ir repo 
supernova britas Tinie Tempah, kurio pasi-
rodymas Pagrindinę sceną sudrebins jau po 
vidurnakčio. Belaukdama „sunkiasvorių“, 
festivalio respublika oš su „Naktinėmis per-
sonomis“, „G&G sindikatu“ ir kitais, žadan-
čiais atiduoti visą pozityvą.

HIM gerbėjai skaičiuos valandas iki savo 
dievukų pasirodymo, kuris vainikuos šešta-
dienio programą, o jų belaukdami galės ska-
nauti estų „Ewert The Two Dragons“, bulga-
rų „Lyapis Trubetskoy“, Marijono Mikutavi-
čiaus muzikos. Kopų scenos „grietinėlė“ šeš-
tadienį - „Golden Parazyth“, britiškas impor-
tas „Dub Mafia“, taip pat čia bus identifikuo-
ta persona, kurią organizatoriai iki pat lemia-
mo momento įvardija kaip „Special Guest“.

„Karklė“ pristato 70 atlikėjų programą ir 30 pasaulio virtuvių
Temperatūrai lauke kylant kaip ant mielių, „Karklės Live Music Beach“ organizatoriai iš 
kūrybinės orkaitės traukia jau patvirtintą programą. O festivalyje plušėsiantys virėjai 
kaupia jėgas maratonui prie puodų bei keptuvių ir žada staigmenų ne tik klausą, bet ir 
skonio receptorius išlavinusiai publikai.

Šeštadienį sceną  
drebins grupė HIM

Organizatoių nuotr.
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 Festivaliai

„Karklė“ pristato 70 atlikėjų programą ir 30 pasaulio virtuvių
Sekmadienį iki pat vakaro saulės buči-

niams paplūdimyje „akompanuos“ diskžokėjai 
po „Beach Stage“ skliautais, Kopų scenoje 
savo pasirodymą trenks konkurso „Golden 
Fish su EŽIU“ laimėtojas. Ramesnėmis nato-
mis užsūpuos Ieva Narkutė, taip pat lauks 
pasimatymas su Linu Adomaičiu bei kitais 
muzikantais, užtvirtinsiančiais penktojo fes-
tivalio finišą.

...ir gomuriui

Ne tik dėl galimybės per tris dienas ir dvi 
naktis išvysti 70 atlikėjų bei diskžokėjų pasi-
rodymus gali nutįsti seilė - Karklės festivalis 
pasižymi visapusiškai geru skoniu, o šiemet 
dar ir su pasididžiavimu pristatys specialiai 
šiam renginiui sukurtą kavą. Receptorius jau-
dinančio šedevro „Karklė Banana Mint“ puo-
delyje draugauja mėtų ir bananų sirupai, ka-
ramelinis padažas, energingai smūgiuoja 
espreso, gaivina ledukai. Aukščiausios koky-
bės vidutinio skrudinimo pupeles su kitais in-
gredientais sukompiliavo CAIF CAFE.

Kulinarijos fronte samčiais, puodais ir ki-
tais ginklais žvangins kone trys dešimtys 

skirtingų pasaulio virtuvių komandų, jos 
įrengs savo „ambasadas“ po atviru dangumi. 
Palepinti apie 15 tūkst. „Karklės Live Music 
Beach“ minią - milžiniškas iššūkis, o kartu - 
proga išradingai pristatyti tai, kas geriausia.

Visiems pajūrio patriotams - žvejiški gar-
dumynai iš mūsų vandenyse sugautų žuvų, 
vegetarams ir sveiko maisto gerbėjams - sul-
čių ir vaisių salotų baras, daržovių traškučiai. 
Rytų dvelksmas festivalyje - kinų, japonų, 
indų virtuvės, vediški skanėstai. Indonezijos 
virtuvės komanda pasigyrė į festivalį „at-
skraidinanti“ net 12 tūkst. vištų, kad visus 
pavaišintų traškiais saldžiarūgščiais sparne-
liais! Besidairantiems į Vakarus - šimtapro-
centiniai amerikietiški mėsainiai, vokiška gi-
ra ir bandelės, prancūziški blyneliai. Didžiau-
sio kulinarijos projekto Baltijos šalyse atsto-
vai festivalyje čirškins angliškus „Fish and 
Chips“ ir triūs prie ypatingo kiaulienos kum-
pio, kuris kepamas net šešias valandas ir ra-
gaujamas su naminiais padažais.

Slavišku temperamentu bus pagardinti 
ukrainietiški valgiai, karaimų pasididžiavi-
mas - kibinai su sultiniu, uzbekiški, turkiški 
patiekalai irgi įtraukti į Karklės meniu. 

Penktadienio vakaro žvaigždė - 
britas Tinie Tempah

Bilietus platina „Tiketa“.  
www.karkle.com

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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vasariški vaisių ir daržovių kokteiliai

Užsukę į „LTaste“ parduotuvę-kavinę, 
esančią pačioje Vilniaus širdyje, priešais 
Katedrą, galite palepinti savo skonio recep-
torius ir atsigaivinti. Kavinės vadovė Jūra-
tė Miliūtė tvirtina, kad vaisių ir daržovių 
kokteiliai bei sultys gaminami griežtai tik 
iš lietuviškų produktų. O geriausia tai, kad 
jie ne tik gaivina, bet ir turi gerą vitaminų 
dozę. Taigi galite rinktis iš gausybės švie-
žiai spaustų vaisių ar daržovių, o jeigu 
mėgstate eksperimentuoti, iš pasirinktų in-
gredientų jums ir kokteilį suplaks, kurį ga-
lėsite pasigardinti salierais, sėmenimis ar 
mėtomis.

skanūs ir sveikuoliški pusryčiai

Patys žinote, kad pusryčiai yra svarbiau-
sias dienos maistas, tad net jei namuose tam 
neturite laiko, užsukite į „LTaste“, čia pusry-
čiai prasideda 8 val. ryto. „Virtuvės mitų grio-
vėjai“ šią kavinę netgi įtraukė į skaniausių ir 
labiausiai rekomenduojamų išbandyti sostinės 
kavinių žemėlapį, tad nusivilti neteks.

Jeigu teikiate pirmenybę sumuštinu-
kams, galėsite jų skanauti su be lukšto virtu 
kiaušiniu ir žalėsiais. Pasak kavinės vadovės 

J.Miliūtės, lankytojai šį sumuštinį taip pat 
labai mėgsta, o tie, kurie kiaušiniams sim-
patijos nejaučia, gali rinktis iš gerokai pla-
tesnio sumuštinių, košių, varškėčių asorti-
mento. Pusryčiaujantiesiems čia kavai, ar-
batai ar sultims pritaikomos ir nuolaidos, tad 
bus pasirūpinta ne tik jūsų skrandžiu, bet ir 
pinigine.

Degustacijos -  
tai, kas pamiršta ir nauja 

Siekdami nustebinti ne tik Lietuvos, bet 
ir užsienio svečius, „LTaste“ siūlo išbandy-
ti įvairias degustacijas. Jeigu sulaukėte drau-
gų iš užsienio - čia juos atsivesti galėsite 
aukštai iškelta galva. O tikriausiai ir patys 
dar neragavote beržų sulos su šaltalankių 
sultimis.

Degustaciniame meniu jums bus siūloma 
rinktis iš jau minėtų netradicinių gėrimų, Lie-
tuvoje gamintų mėsų bei sūrių su įvairiais 
pagardais ir priedais. Verta išmėginti varškės 
sūrį su lietuviškomis uogienėmis arba Merkio 
sraiges su gėrimais. Jeigu norite, suderinę iš 
anksto, galite patys pasirinkti, kokius gėrimus 
ar užkandžius degustuosite, susidėlioti indi-
vidualų meniu. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

„LTaste“ -  
Egzotiniai patiekalai, jūros gėrybės, Rytų 
virtuvės kvapai - rodos, viskas įdomu ir la-
bai traukia. Tačiau kartais to visai nesinori ir 
jau nebežinome, kuo dar nustebinti save ir 
atvykusius kitataučius svečius. Sprendimas 
labai paprastas - jums tereikia prisiminti 
lietuviškos virtuvės skanėstus. Kartais tra-
dicinius, primenančius gyvenimą kaime, o 
kartais ir sušiuolaikintus, tinkančius išlavin-
tam skoniui. Viską rasite „LTaste“ - Lietuvos 
gamintojų produktų parduotuvėje-kavinėje.

kai norisi  
lietuviško skonio

 RestoRanai

Įvairios sultys ir sulčių kokteiliai iš 
lietuviškų daržovių ir vaisių

Lietuviškos sraigės su skrudintais meduje 
lazdyno riešutais ir juodos duonos 
skrebučiais.  Morkų-obuolių bei  
obuolių-agurkų-špinatų sultys. 

Varškėčiai su miško uogų uogiene ir 
grietine

Jautienos tartinas su Džiugo sūriu, 
patiekiamas ant juodos duonos skrebučių

„Ltaste“ bendraturtės Jūratė Miliūtė 
(kairėje) ir Jurgita Krasauskienė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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KitoKs žvilgsnis

l NUOTAIKAI PAGERINTI. Jei jaučiatės 
pavargę, sudirgę, prastai nusiteikę, šokoladas 
jums padės. Juk jame yra stebuklingai veikiančių 
elementų, padedančių atgauti jėgas ir atsigauti 
psichologiškai. Šokoladas skatina išsiskirti en-
dorfinus - laimės hormonus, kurie veikia malo-
numo centrą smegenyse, gerina nuotaiką ir pa-
laiko organizmo tonusą. Veiksmingiausias yra 
kartusis šokoladas. Beje, norint pasigaminti puo-
delį karštojo šokolado, nereikia didelio kulinari-
nio meistriškumo ir daug laiko, užtenka 15 
min.

l DANTŲ APNAŠŲ PROFILAKTIKAI. 
Kakavoje ir šokolade yra antiseptinių medžia-
gų, neleidžiančių susidaryti dantų apnašoms, 
todėl gabalėlis šokolado po valgio - greičiau 
dantims naudingas skanėstas, o ne nereika-
lingos kalorijos.

l JAUNATVIŠKUMUI IR SVEIKATAI 
PALAIKYTI. Yra teorija, kad šokoladas pa-
sižymi antivėžiniu poveikiu ir gali lėtinti se-
nėjimo procesus. Tačiau tokios stebuklingos 
savybės priskiriamos anaiptol ne visų rūšių 

šokoladui. Bet kuriame šokolade yra maltų 
kakavos pupelių, kakavos sviesto ir cukraus 
pudros, tik įvairiomis proporcijomis. Pavyz-
džiui, karčiajame šokolade vyrauja kakava, 
ant pakuotės nurodomas jos kiekis - nuo 50 
iki 99 proc.

l INFARKTO IR INSULTO PROFILAK-
TIKAI. Specialistų manymu, reguliariai val-
gant šį skanėstą, normalizuojamos tromboci-
tų funkcijos: šokolade esančios biologiškai 
aktyvios medžiagos iš flavonoidų grupės ne-
leidžia jiems sulipti ir širdies bei smegenų 
kraujagyslėse susidaryti krešuliams.

l KOVAI SU CELIULITU. Pasidaryti įvy-
niojimo procedūrą namie nėra sudėtinga. Pu-
se litro karšto vandens užpilkite 100-200 g 
kokybiškos kakavos, atvėsinkite iki 35 laips-
nių ir norimas vietas aptepkite poros milime-
trų sluoksniu. Atsargiai apsivyniokite polie-
tilenu, ant viršaus galima užsimesti šiltą ple-
dą. Po 15 min. nuplaukite mišinį šiltu vande-
niu. Kartokite procedūrą 2-3 kartus per sa-
vaitę.

l VEIDO ODAI DRĖKINTI. Šokoladas 
gana sėkmingai gali pakeisti kosmetiką, 
nes jame yra įvairių riebiųjų rūgščių, pa-
dedančių giliai drėkinti odą. Šokolade yra 
beta karotino, vitamino E, kuris pagrįstai 
vadinamas jaunystės vitaminu, folio rūgš-
ties (vitaminas B9), vitaminų B1, B2 ir PP, 
tokių mikroelementų kaip magnis, fosfo-
ras, geležis. Visi šie komponentai gerai 
maitina odą ir padeda ląstelėms atsinau-
jinti. O tokie kakavos ingredientai kaip 
kofeinas, teofilinas ir teobrominas odą vei-
kia tonizuojamai.

Maža pasaulyje žmonių, kurie nemėgsta šokolado. Ne veltui liepos 11-ąją minima Pasaulinė 
šokolado diena. Bet šokoladas - ne tik skanumynas, šį produktą galima pritaikyti plačiau.
Taigi šokoladą galima ne tik valgyti, bet ir panaudoti...

Nestandartinis šokolado pritaikymas

veido kaukės receptas

Vonelėje arba mikrobangų kros-

nelėje ištirpinkite 50 g juodojo šoko-

lado, kuriame kakavos yra ne mažiau 

kaip 50 proc. Pridėkite 1 arbatinį 

šaukštelį alyvuogių aliejaus, išmai-

šykite ir leiskite mišiniui atvėsti iki 

kambario temperatūros, paskui juo 

aptepkite nuvalytą veido, kaklo ir iš-

kirptės zonos odą. Negalima tepti 

aplink burną ir akis. Kaukę nuplau-

kite po 5-10 min.
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KitoKs žvilgsnis

l DIETAI. Daugelis specialistų juodąjį 
kartųjį šokoladą vadina dietiniu skanėstu. Ja-
me mažai cukraus, o kakavoje yra medžiagų, 
kurios stimuliuoja atmintį ir suteikia daugiau 
energijos. 10-15 g šokolado per dieną (1/10 
standartinės plytelės) galima suvalgyti net 
tiems, kurie laikosi griežtos dietos.

l ATPALAIDUOJAMAJAI VONIAI. Jums 
reikės 100-200 g kakavos miltelių, bet grynų, 
be cukraus, priedų ir konservantų. Į nedide-
lį puodą suberkite miltelius, užpilkite litru 
karšto, bet ne verdančio vandens, išmaišyki-
te, kad kakava visai ištirptų ir susidarytų vie-
nalytė masė. Ją supilkite į vonią.

l ARTERINIAM KRAUJOSPŪDŽIUI 
MAŽINTI. Tamsusis šokoladas mažina krau-
jospūdį, tam užtenka dviejų tamsiojo šokola-
do saldainių per dieną. Bet nereikia pamiršti, 
kad šokolade yra daug riebalų, taigi jis - grei-
čiau maloni profilaktika negu vaistas.

l KOSULIUI GYDYTI. Didžiosios Brita-
nijos mokslininkai teigia, kad tamsusis šoko-
ladas slopina kosulį. Taip yra dėl karčiajame 
šokolade esančio teobromino, kuris blokuoja 
kosulio refleksą. Norint nustoti kosėti, užten-
ka nedidelio gabaliuko šokolado, bet geriau jį 
ne kramtyti, o čiulpti.

l DEPRESIJOS PROFILAKTIKAI. 
Anksčiau šokoladas buvo laikomas panacėja 
nuo depresijos dėl to, kad skatina laimės hor-
mono serotonino išsiskyrimą. Mokslininkai 

paneigė šią teoriją, įrodydami, kad šokoladas 
nuotaiką veikia ne daugiau ir ne mažiau kaip 
bet kuris kitas saldumynas. Vis dėlto geriau 
suvalgyti jo negu gabalą torto.

l KOVAI SU RAUKŠLĖMIS. Tam tinka 
ne pats šokoladas, o jo komponentas - kaka-
vos sviestas. Jis gerai maitina, drėkina, 
minkština ir tonizuoja odą, pasižymi lygina-
mosiomis savybėmis, todėl tinka odai aplink 
akis prižiūrėti. Natūralus kakavos sviestas 
lydosi 32-35 laipsnių temperatūroje, todėl jį 
patogu naudoti - ant odos jis tirpsta. Gryną 
kakavos sviestą galima naudoti kaip maiti-
namąjį kremą ir tepti juo visą veidą arba 
atskiras jo dalis. Taip pat juo galima tepti 
vėjo nugairintas rankas ir skruostus, kitas 
šerpetojančias vietas, gydyti suskeldėjusias 
lūpas.

l NORINT ĮSIMYLĖTI. Šokolade yra 
fenamino - medžiagos, sukuriančios įsimylė-
jimo pojūtį. Pasakojama, kad actekai, kurie ir 
išrado šokoladą, žinojo apie tokią jo savybę. 
Didysis actekų vadas Montesuma, prieš ap-
silankydamas savo hareme, išgerdavęs penkis 
puodelius karštojo šokolado.

Nepaisydami neginčytinų šokolado pliusų, 
stenkitės juo nepiktnaudžiauti. Pirma, didelis 
šokolado kiekis gali sukelti alerginę reakciją, 
antra, per didelis šio saldumyno pomėgis gre-
sia nereikalingais kilogramais.

Parengė Milda KUNSKAITĖ



38 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  8

 Psichologijos kodas

Kaip paaiškėjo, sveikos gyvensenos pomė-
gis gali duoti netikėtų ir ne itin malonių 
rezultatų. Pokalbiai apie dietas ir kitokius 
apribojimus aplinkinius atstumia. Tai rodo 
neseniai atlikta Didžiosios Britanijos gyven-
tojų apklausa. Apie trečdalį apklaustųjų pri-
sipažino, kad vengia artimųjų ir pažįstamų, 
pradėjusių „taisyklingai maitintis“. Kodėl?

Prislėgta nuotaika

Įsivaizduokite, sulaukėte svečio. Jūs pa-
gaminote puikius pietus arba vakarienę, o jis 
pasipiktinęs mostaguoja rankomis: „Mėsos 
man negalima - aš vegetaras“, „Aš nevalgau 
pyragų - man reikia mesti svorį“, „Aš negeriu 
kavos, ji kenkia širdžiai“, „Ne, alkoholio ne-
ragausiu - jis gadina sveikatą“. Galop jums 
tenka arba atsidūsėjus nuimti valgius nuo sta-
lo ir tenkintis daržovių salotomis ir arbata, 
nes tai vienintelės vaišės, kurios tinka svečiui, 
arba vis dėlto suvalgyti viską, ką pagaminote, 
liūdnai stebint sveikos mitybos šalininkui. Su-
prantama, nuotaika bus sugadinta, juk jūs 
stengėtės, ruošėtės vizitui, o jis... Beje, tuos, 
kurie laikosi dietos, dažnai apima depresija, 
nes jie netenka vieno iš svarbiausių gyvenimo 
malonumų - skanaus maisto. O bendrauti su 
prislėgtu žmogumi taip pat maža džiaugsmo... 
Nekalbant apie anoreksiją, kuria suserga kai 
kurie liesėjimo entuziastai.

aplinkinių teroras

Siekis gyventi sveikai gali virsti įkyria idė-
ja, manija. Tokie žmonės, prieš pirkdami pro-
duktus arba prieš valgydami, ilgai tyrinėja 
produktų sudėtį, rinkdamiesi vien „ekologiš-
kai švarius“, nekaloringus, be genetiškai mo-
difikuotų sudedamųjų dalių, įvairių priedų ir 
pan. Eiti su jais į parduotuvę būna tikra kančia, 
nes jie gali valandomis vaikščioti palei lenty-
nas ir skaityti informaciją ant pakuotės arba, 
dar geriau, kamuoti klausimais pardavėją arba 
administratorių. Bet ir tai dar ne blogiausias 
variantas. Žmogus, susižavėjęs sveika gyven-
sena, gali mėginti jus „perauklėti“. Kavinėje 
jis primygtinai reikalaus, kad užsisakytumėte 
tik dietiškų valgių, ir kiekviena proga skaitys 
paskaitas, kokie kenksmingi yra jūsų mėgs-
tami pyragaičiai ir pica. Jei tai jūsų šeimos 
narys, viskas gali būti dar blogiau. Dėl svei-
katos „pamišusi“ šeimininkė gali visą šeimą 
priversti pereiti prie košių ir daržovių, nes 
tai „naudinga, ir viskas“. Pasninko metu tas, 
kuris pasninkauja, gali „terorizuoti“ kitus na-
miškius, nesilaikančius šios tradicijos, iš prin-
cipo išbraukdamas iš bendro raciono visus 
nepasninkiškus produktus. Bet jei jūs patys 
nevalgote dešros, tai dar nereiškia, kad to 
paties reikia reikalauti iš kitų. Suaugęs žmo-
gus dar gali apginti savo teisę spręsti pačiam, 
bet vaikas gali būti priverstas ilgai valgyti tik 

„sveiką“ maistą. Į sąvoką „sveika gyvensena“ 
gali būti įtrauktas sportas ir grūdinimasis: 
tokiose šeimose vaikai verčiami keltis penk-
tą ryto ir eiti bėgioti, kasdien apsipilti šaltu 
vandeniu, nes tėvams tai atrodo naudinga. 

Vienu žodžiu, jokios vaikystės! Nors suaugu-
sieji dažnai įsivaizduoja, kad vaikui visa bus į 
gera, vėliau jis su pasibaisėjimu prisimins 
„spartietišką“ auklėjimą ir anaiptol ne visada 
padėkos už jį tėvams.

Aktyvaus gyvenimo būdo mėgėjai nepajė-
gia suprasti, kodėl jų artimieji, draugai arba 
partneriai nedega noru vykti su jais į žygį arba 

į kalnus slidinėti. Kai kada dėl to net išsiski-
riama, nes vienam geriausias laisvalaikis - kuo 
daugiau judėti, o kitam - su knyga rankoje gu-
linėti ant sofos. O daugiau šansų susikurti har-
moningus santykius vis dėlto turi žmonės, tu-
rintys panašius interesus, kurie vienas kito 
nespaudžia, bandydami per jėgą „suteikti lai-
mės“... Jei žmogus pernelyg atkakliai bando 
primesti kitiems savo gyvenimo būdą, jis anks-
čiau ar vėliau gali atsidurti izoliacijoje.

svarbu išlaikyti saiką

Apklausos dalyvių nuomone, geriau ne at-
sisakyti kokių nors produktų, o tiesiog nepra-
rasti saiko valgant ir daugiau judėti. Beje, dau-
gelis jų bent kartą laikėsi dietos ir daugiau ne-
planuoja to daryti. Niekas neginčija, kad yra 
produktų, naudingų arba kenksmingų sveikatai 
arba figūrai, kad sportas ir grūdinimasis orga-
nizmą veikia teigiamai, bet vis dėlto reikėtų 
vengti kraštutinumų, nepiršti kitiems savo pa-
žiūrų ir įpročių, skaitytis su jų interesais. Sten-
kitės ieškoti protingų kompromisų, tuomet jums 
pavyks palaikyti harmoningus santykius.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Jei žmogus 
pernelyg atkakliai 
bando primesti 
kitiems savo 
gyvenimo būdą, Jis 
anksčiau ar vėliau 
gali atsidurti 
izoliaciJoJe
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„Qixi“ festivalyje pagal senuosius 
Kinijos papročius susituokė 66 poros

EPA-Eltos nuotr.

Amfibijų gerbėjai galėjo pasi-
grožėti Mozelio upe netoli Traben-
Trarbacho (Vokietija) plaukiojan-
čiomis amfibijomis. Mat čia iki 
rugpjūčio 9 dienos vyks festivalis 
„Amphib 2014“. Tarp 65 festivalin 
suplaukusių amfibijų iš viso pasau-
lio galima buvo pamatyti ne tik 
tradicines senąsias karo transpor-
to priemones, bet ir vandeniu „va-
žiuojančius“ kabrioletus.

Fiesta ant  
Mozelio upės

Šimtai tūkstančių žmonių Ciuricho 

(Šveicarija) centre dalyvavo kasmetinia-

me Gatvės parade.

 Šveicarai užtvindė gatves

EPA-Eltos nuotr.

KaleidosKopas

Jaunavedžiai pasipuošė  
tradiciniais kostiumais
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EPA-Eltos nuotr.

66 poros susituokė Pekine pagal senovės Kinijos 
vedybų papročius „Qixi“, arba dviejų septintukų 
festivalyje. Šis festivalis, kartais dar vadinamas Kinijos 
Valentino diena, yra švenčiamas septintą septintojo 
mėnulio kalendoriaus mėnesio dieną, kuri paprastai būna 
rugpjūčio pradžioje. „Qixi“ festivalį gaubia legenda apie 
dviejų jaunuolių meilę - piemens ir dievaitės, nužengusios 
iš dangaus. Jie pamilo vienas kitą iš pirmo žvilgsnio ir 
mylėjo taip stipriai, kad jų negalėjo išskirti net mirtis. 
Zhinu ir Niulang susituokė ir sukūrė šeimą, susilaukė 
dviejų vaikų, bet imperatorius griežtai draudė tokias 
santuokas ir juos išskyrė pasmerkdamas myriop. Jie tapo 
žvaigždėmis skirtingose dangaus pusėse, bet jų meilės 
stiprumo galia suformavo Paukščių taką ir būtent septintą 
dieną septintąjį mėnulio kalendoriaus mėnesį šios dvi 
žvaigždės susitinka Paukščių take. Šią naktį dauguma 
merginų varžosi per įvairius ritualus taip spėdamos, kuri 
anksti ištekės, kuri bus gera žmona ir motina. Tai 
tradicijos, kurios pamažu nyksta.

 Legendomis apipintas festivalis

KaleidosKopas
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Buongiorno, 
Sardinija!

skiriasi nuo visos italijos

Sala pasižymi giliomis kultūrinėmis tra-
dicijomis, kurios gerokai skiriasi nuo visos 
Italijos. Salos gyventojai savęs net nelinkę 
vadinti italais, o mažesniuose miesteliuose 
italų kalbą išgirsti - retas dalykas. Įdomu 
tai, kad salos gyventojų vidutinė gyvenimo 
trukmė net 81 metai (palyginimui: pasau-
lio - 68 metai), be to, Sardinija ir Okinavos 
provincija Japonijoje yra vietos, kuriose gy-
vena daugiausia senolių, vyresnių kaip 100 
metų. Matyt, tam įtakos turi palankus kli-
matas ir gyvenimo būdas. Tai nereiškia, kad 
sardiniečiai gyvena kaip vienuoliai. Atvirkš-
čiai, jie mėgsta puikų maistą, kaip antai ką 
tik iš krosnies ištrauktą kvapią duoną, ant 
iešmo keptą mėsą, šviežias jūros gėrybes, 
pekorino sūrį, šviežius vaisius ir daržoves 
bei sodrų vyną. Beje, Sardinijos saloje iš-
auginama apie trečdalį visos Italijos avių bei 
ožkų. Iš šių gyvulių pieno gaminami tradi-
ciniai sardų sūriai -  pecorino sardo ir  pe-
corino romano.

Buongiorno! Taip su šypsena ir meile Sar-
dinijos gyventojai sveikinasi su kiekvienu 
svečiu, atvykusiu į jų kraštą - nepaprasto 
grožio salą su akinamai baltais smėlio pa-
plūdimiais, slaptomis įlankomis, smaragdi-
ne jūra, miškingais kalnų serpantinais, albi-
nosais asiliukais, laukiniais arkliais, rožiniais 
flamingais, paslaptingą istoriją menančiais 
nuragais ir dieviško skonio maistu...

Sardinija, ko gero, yra paslaptingiausia iš 

Viduržemio jūros salų. Šios salos gyventojai pasa-

koja, kad kai Dievas kūrė pasaulį, jam dar atliko 

žiupsnelis žemės. Tuomet numetęs jį į jūrą ir primy-

nęs koja. Po to surinkęs gražiausius iki tol sukurtus 

augalus ir gyvūnus ir paleidęs juos į pėdos formą 

įgavusią salą.

legenda

Sardinija tapo tarsi jūros mylėtojų 
Meka, kur tarp gamtos ir žmogaus 

vyrauja idiliška harmonija
„Boutique Travel“ nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  8 43

Kelionių gidas

Įspūdingos ir lankytinos vietos

n  Visame pasaulyje žinoma SARDINI-
JOS SMARAGDINĖ PAKRANTĖ (Costa 
Smeralda), kuri garsi savo saulėkaitoje bal-
tuojančiomis įspūdingomis vilomis ir van-
denyje išdidžiai plūduriuojančiomis praban-
giomis jachtomis, traukia pasaulio turtuo-
lius - čia ilsėtis atvyksta ir arabų šeichai, ir 
rusų oligarchai, ir kino žvaigždės.

n Viena populiariausių turistų atrakcijų - 
NEPTŪNO GROTA (Grotta di Nettuno). Ro-
mėnų jūros dievo vardu pavadinta grota buvo 
atrasta vietinių žvejų prieš kelis šimtus metų. Iš 
tiesų tai yra ištisa urvų sistema, besidriekianti 
apie 4 kilometrus, tačiau lankytojams atviri tik 
keli šimtai metrų grotos, kurią puošia nedidelis 
ežeriukas ir gausybė stalagmitų bei stalaktitų. 
Norint patekti į Neptūno grotą, tenka įveikti 
siaurutėlį uolos pakrašty iškaltą takelį, pramintą 
„ožkos laiptais“, arba atplaukti laiveliu.

n Salos sostinė KALJARIS, kaip ir Roma, 
yra įsikūręs ant septynių kalvų. Norint pajaus-
ti šio miesto grožį, reikia užkopti į San Remi 
bastioną, esantį pačiame miesto centre. Nuo 
čia atsiveria nuostabus Kaljario įlankos, dar 
vadinamos Angelų įlanka, vaizdas. Nuo 
Šv.Remigijaus bastiono, pastatyto iš tipiško 
balto kalkakmenio, galima apžvelgti bene visą 
Kaljarį. Lipti į bastioną verta ir todėl, kad jo 
viršuje, paėjėjus vos kelias minutes, galima 
išvysti nepaprastai gražią Kaljario katedrą. Iš 
čia matosi ir seniausia Kaljario kavinė - „An-
tico Caffe“, įkurta 1855 m. Šioje vietoje galima 
paragauti tradicinių patiekalų - makaronų su 
jūros ežiais, raviolių ir kitų skanėstų. O sma-
giausia, žinoma, klaidžioti siauromis senosios 
tvirtovės gatvelėmis ir užvertus galvą gėrėtis 
vėjyje besiplaikstančiais skalbiniais ir Sardi-

nijos vėliava, kurioje - keturi akis raiščiais per-
sirišę maurai. Šių maurų galvų atsiradimo vė-
liavoje yra kelios versijos, tačiau labiausiai 
priimtina yra legenda, kad šitokia vėliava bu-
vo sukurta po 1096 m. įvykusio mūšio, kurio 
metu karaliaus Aragono princas Pedras I ap-
supo miestą, kurį gynė maurai. Kai aragonie-
čių armija kovėsi su gynėjais, per slaptą kelią 
į pilį pateko San Džordžijas (San Giorgio) su 
savo vyrais, apsirengę baltais drabužiais su 
raudonais kryžiais ant krūtinės. San Džordži-
jas nukirto keturiems maurų princams galvas 
ir miesto gynėjai pasidavė. Pergalei įamžinti 
ir buvo sukurta Sardinijos vėliava.

n Tiems, kuriuos užburia kalnuotos vie-
tos, o gaivus kalnų oras įkvepia, be abejo-
nės, verta apsilankyti ir apsistoti „Su Golo-
gone style“ viešbutyje, įsikūrusiame BAR-
BADŽIJOS (Barbagia) REGIONE, pačioje 
Sardinijos širdyje. Šis regionas yra turtingas 
savo tradicijomis, alyvuogių aliejumi, vy-
nuogynais, kurie kabo ant kalnų pašlaičių, 
o oras prisisunkęs mirtų ir rozmarino kvapo. 
Viešbutis apsuptas žydro dangaus, raudonų 
pelargonijų ir hortenzijų, o kiekviena vieš-
bučio detalė yra autentiška ir būdinga tik 
Sardinijos salai.

n Sardinijos šiaurės vakaruose nusidrie-
kusi ASINAROS SALA. Daugiau nei 100 
metų ši nedidelė negyvenama uolėta sala 
buvo izoliuota, nes čia buvo įsikūręs griežto 
režimo kalėjimas, skirtas didžiausiems Ita-
lijos nusikaltėliams, susijusiems su mafija ir 
teroru. Išvertus iš italų kalbos, Asinaros sa-
los pavadinimas reiškia „apgyvendinta asi-
lų“. Ir iš tikrųjų, svarbiausi šios salos gyven-
tojai yra baltieji asiliukai. 1997 m. kalėjimas 
buvo uždarytas, o saloje įkurtas nacionalinis 
parkas, viliojantis gamtos mėgėjus.

n Sardinijos pietrytinėje dalyje, OLJAST-
ROS (Ogliastra) regione, esantis tarpeklis 
yra giliausias saloje ir vienas giliausių Eu-
ropoje. 14 km besidriekiančio tarpeklio uo-
los šauna į 450 m aukštį. Nuo seno paplitęs 
posakis, kad Oljastra yra stebuklingas kraš-
tas: esą visi, kurie čia yra vaikščioję, su-
lauks ilgo amžiaus.

n ANGHELU RUJU, arba „raudonojo 
angelo“, nekropolis, esantis netoli Algero 
miesto, yra apie 5000 metų senumo. Čia 
išlikę apie 40 požeminių kapaviečių, pra-
mintų „raganų namais“. Saloje iš viso pri-
skaičiuojama per 2000 uolose iškirstų po-
žeminių kapaviečių.

n „Mažuoju Paryžiumi“ vietinių gyven-
tojų vadinamas LA MADALENA (La Mad-
dalena) įsikūręs atskiroje tokio pat pavadi-
nimo salytėje Sardinijos šiaurėje. Šis mies-
telis apžavės kiekvieną savo nuostabiais 
paplūdimiais bei jaukiu senamiesčiu.

n PULA - judrus agrarinis turistų pa-
mėgtas miestelis. Ilgas ir smėlėtas Šv.Mar-
garitos (Santa Margherita) paplūdimio ruo-
žas ir didingas Sulčio kalnų masyvas - tai 
tik keletas nuolat kintančio kraštovaizdžio 
akcentų, kurie atsiveria iš Pulos. Sutemus 
centrinė Pulos aikštė ima gausti nuo vieti-
nių gyventojų ir turistų, vasaros vakarais 
besimėgaujančių jaukiose kavinėse ir res-
toranuose, o vietiniame turguje antradie-
niais galima įsigyti neapsakomo skonio 
šviežių vaisių, daržovių ar žuvies. Gretimo-
je Noros pakrantėje nuostabiame jūros fone 
stūkso vienas geriausiai Sardinijoje išsilai-
kiusių ir buvusią didybę primenančių seno-
vės romėnų provincijos miestų su švento-
vėmis, maudyklėmis, puikiomis juodos, 
baltos ir geltonos mozaikos grindimis.

Parengė Gintarė MAKSVYTYTĖ

l Trys tūkstančiai kilometrų nuo Vilniaus

l Per tūkstantį kilometrų virš jūros lygio

l Viduržemio jūros viduryje įsikūrusi Sardinijos 

sala turi beveik 1900 km ilgio pakrantę, skalaujamą 

Sardinijos ir Tirėnų jūros.

skaičiai

Į kelionės kainą įskaičiuota
l Kelionės maršruto sudarymas
l Lėktuvo bilietai
l 1 naktis išskirtinio dizaino „Boutique“ viešbutyje 
su pusryčiais kalnuose
l 3 naktys 4* viešbutyje
l Vyno degustacijos
l Automobilio nuoma visam laikotarpiui
l Kelionės draudimas
l Kaina asmeniui nuo 2190 litų

su „laisvalaikio” kortele

7%
nuolaida

Verta apsilankyti ir apsistoti „Su Gologone 
style“ viešbutyje, kurio kiekviena detalė yra 
autentiška ir būdinga tik Sardinijos salai
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Berlynas - Europos Sąjungoje antras po 
Londono pagal dydį miestas ir viena gau-
siausiai turistų lankomų Europos sostinių. 
Sakoma, kad Berlyną galima įsimylėti 
iš pirmo žvilgsnio. Norint pamatyti gra-
žiausias, išskirtines Berlyno vietas, archi-
tektūrinį bei kultūrinį paveldą, aplankyti 
muziejus, žinoma, geriausia būtų praleisti 
bent savaitę. Tačiau tiems, kurių laiko iš-
tekliai riboti, „Laisvalaikis“ siūlo mini gidą 
po Berlyno centrą savaitgaliui.

verta aplankyti

Berlyne ypač įdomu stebėti kasmečius 
šviesos instaliacijų festivalius, kurių metu 
kitomis spalvomis nušvinta Brandenburgo 
vartai ar kitos miesto įžymybės, traukia ar-
chitektūriniai statiniai, nuostabūs parkai, per 
miestą tekanti Šprė upė su Muziejų sala.

l Berlyno simbolis vieninteliai likę mies-
to vartai, pastatyti 1788 metais - Branden-
burgo vartai. Tai architektūrinis paminklas, 
buvę miesto vartai. Antrojo pasaulinio karo 
metais buvo visiškai sunaikinta vartų kvadri-
ga - keturių arklių tempiamas kovos vežimas, 
tačiau 2000-2002 metais jie buvo rekonstruo-
ti. Dabar Brandenburgo vartai kasdien sulau-
kia milžiniškų turistų srautų, o aikštėje šalia 
jų vyksta įvairūs renginiai, pasirodo gatvės 
šokėjai ir muzikantai.

l Berlyno katedra, pradėta statyti 1465 
metais, o vėliau daug kartų perstatyta, yra 
didžiausia  protestantų bažnyčia Vokietijoje. 
Šis neobarokinio stiliaus architektūros šedev-
ras įsikūręs Muziejų saloje. Sumokėjus kelis 
eurus, galima pakilti 270 laiptelių į pagrindi-

nio kupolo apžvalgos aikštelę ir mėgautis se-
nojo Berlyno panorama. Katedros didybė ir 
puošnumas pakerės tikrai ne vieną, o šalia 
esančioje pievutėje galite pailsėti, pasvajoti 
ir gėrėtis vaizdais. 

l Muziejų sala - po ją galima pasivaikš-
čioti ir aplankyti Senąjį muziejų, nes jis yra 
seniausias saloje, taip pat Naująjį ir Egipto, 
ypač garsųjį Pergamono, Bodės muziejus, Se-
nąją Nacionalinę galeriją (jų darbo laiką ir kai-
nas patogiausia tikrinti internete, į kai kuriuos 
muziejus gali būti prašoma registruotis iš anks-
to). Jeigu laiko aplankyti visus muziejus netu-
rite, galite tiesiog pasižvalgyti į Muziejų salą 
iš vandens - plaukiodami nedideliais laiveliais 
Šprė upe, kuri kaip tik ir teka pro šią salą.

l Plaukimas Šprė upe - upės krantinė-
je rasite daug turistinių laivelių ir jų kapitonų, 
kviečiančių turistų grupes ir pavienius turis-
tus į įspūdingą pasiplaukiojimą, kurio metu 
galima pamatyti minėtą Muziejų salą, Reich-
stagą, Berlyno katedrą bei kitus ne mažiau 
kerinčius pastatus, televizijos bokštą, parkus. 
Plaukimo trukmę galite rinktis, nuo to, žino-
ma,  priklausys ir kaina asmeniui.

l Reichstagas - Vokietijos parlamento 
rūmai. Praėjus asmens patikrinimą, didžiulis 
liftas pakelia į stikliniame kupole esančią apž-
valgos aikštelę. Įėjimas nemokamas, bet dėl 
didelių turistų eilių lankymosi laiką geriau 
rezervuoti iš anksto.

l Aleksandro aikštė, televizijos bokš-
tas, Pasaulio laikrodis - tai viena žymiausių 
Berlyno aikščių. Iki XIX a. ši aikštė vadinta 
Jaučių turgumi, nes čia rinkdavosi galvijų 
prekeiviai. Po Antrojo pasaulinio karo aikštė  
pakeitė savo išvaizdą: dauguma pastatų dabar 
yra nauji, tačiau ne mažiau žavingi. Žymiau-
sias aikštės statinys - 365 m aukščio Berly-
no televizijos bokštas ir Pasaulio laikrodis, 
rodantis įvairių sostinių laiką, tarp jų ir Vil-
niaus. 

l Unter den Linden - viena pagrindinių 
Berlyno gatvių, kuri driekiasi nuo Branden-
burgo vartų iki Pilies aikštės. Čia įsikūręs 
Humboltų universitetas, Nacionalinė opera 
bei seniausias gatvės pastatas - Senasis ar-
senalas. Šioje gatvėje gausu restoranų, ka-
vinių, ambasadų yra Vokietijos istorijos mu-
ziejus. 

Kelionių gidas

Savaitgalis Berlyne
Vaikštinėjant prie Brandenburgo vartų, 

galima pamatyti gatvės šokėjų ar 
muzikantų pasirodymus

Ringailės Stulpinaitės nuotr.

Per kasmečius šviesos instaliacijų 
festivalius įspūdingomis spalvomis 
nušvinta įvairūs statiniai, ypatingai 

atrodo Brandenburgo vartai
Epa-Eltos nuotr.

Pasaulio laikrodis 
Aleksandro aikštėje 
rodo įvairių sostinių 
laiką, tarp jų ir Vilniaus
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Kelionių gidas

Ar žinojote, jog Berlyne yra 1700 tiltų. Tai 
yra daugiau nei Venecijoje, nes miestą 
vagoja upės ir kanalai.

Įdomus faktas

l Pasiplaukiojimas Šprė upe: kaina gali 
svyruoti priklausomai nuo laiko, kiek plauksite, ir 
asmenų skaičiaus. Plaukimas gali trukti nuo vienos 
iki keturių valandų, taigi kainuos maždaug nuo 10 iki 
22 eurų (34,5-75,9 lito) žmogui.
l Muziejų kainos: daugumoje Muziejų saloje 
esančių muziejų kainos žmogui yra apie 10-12 eurų 
(34,5-41,4 lito), vaikams ir studentams, žinoma, visur 
galima rasti nuolaidų.  Savaitgaliui geriausiai įsigyti 
„Berliner Welcome Card“ už 35 eurus (120,75 lito). 
Pasiūlymą sudaro trijų dienų bilietas viešajam transpor-
tui, bilietas į visus penkis salos muziejus ir nuolaidos 
kitiems Berlyno muziejams bei ekskursijoms.
l Pietūs: jeigu pietausite centre, nesitikėkite, kad 
labai stipriai sutaupysite. Berlyno centre esančiose 
kavinėse ir picerijose kainos panašios į lietuviškas. 
Čia pietūs asmeniui gali kainuoti apie 6-18 eurų 
(20,7-62,1 lito), priklausomai nuo jūsų apetito. 
Toliau nuo centro esančiose kavinukėse kainos kiek 
mažesnės, o jeigu manote, kad užteks užkąsti to, ką 
nusipirksite parduotuvėse, tai indelis jogurto gali 
kainuoti apie 0,5 euro (1,73 lito), panašiai kainuos ir 
užkandžių pakuotė vytintos dešros ar sūrelis. 
l Suvenyrai - Berlyno simbolis yra lokys, todėl 
apstu žaislų, puodelių, pakabučių ar marškinėlių 
su lokio atvaizdu. Jų kainos labai įvairios, nuo 
keliasdešimt euro centų kainuojančių magnetukų 
ar kitų niekučių iki keliolikos eurų kainą siekiančių 
marškinėlių ar kepuraičių su Berlyno atributika.

kainos

Parengė Ringailė StulPinaitė

Iš Aleksandro aikštės kyšantis 
Berlyno televizijos bokštas dar 
įspūdingiau atrodo iš toli

Neobarokinio stiliaus Berlyno katedra, esanti 

Muziejų saloje, nepaliks abejingų, o pakilę į 

pagrindinio kupolo apžvalgos aikštelę galėsite 

grožėtis Berlyno panorama

Pasiplaukiojimas Šprė upe, atvykus į Berlyną, 
yra kone privalomas. Plauksite pro galybę 

tiltų,  regėsite Muziejų salą ir jaukius parkus
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Scena

Jau trečius metus Kristupo vasaros festi-
valyje rengiami naktiniai fortepijono reči-
taliai visą rugpjūtį džiugins gražiausiomis 
melodijomis.

itališki pasažai

Rugpjūčio 9 d. su atvykstančia iš Didžio-
sios Britanijos pianiste Morta Grigaliūnaite nu-
sikelsime į spalvingąją Italiją. Pradėjusi skam-
binti fortepijonu aštuonerių atlikėja, sulaukusi 
penkiolikos, jau tapo Karalienės Mortos premi-
jos laureate. Londone meistriškumo siekianti 
solistė savo rečitaliui pasirinko pietietiškos nuo-
taikos prisodrintą programą, kurioje netrūksta 

Gražiausi rugpjūčio vakarai - 
įspūdinguose naktiniuose jaunųjų solistų rečitaliuose

Morta Grigaliūnaitė

Jekaterina Bieliauskienė
Organizatorių nuotr.
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scena

Gražiausi rugpjūčio vakarai - 
įspūdinguose naktiniuose jaunųjų solistų rečitaliuose

gilių išgyvenimų ir vingrių pasažų po Italiją. Ne-
nuostabu, kad kultūros lopšio kerams ji neliko 
abejinga, juk istorijos, kultūros bei meno klodų 
turtingai šaliai simpatijų negailėjo ir didieji mu-
zikai: įspūdingi Neapolio vaizdai muzikos gar-
sais išsiliejo F.Pulenko (F.Poulenc) siuitoje, o 
F.Listas (F.Liszt) paskyrė Italijai visą ciklą „Kla-
jonių metai“ („Antrieji metai: Italija“).

Fortepijoninis duetas

Dar stipresnį fortepijoninės muzikos įspūdį 
ir galingesnį garsą pateiks pianisčių Jekaterinos 
Bieliauskienės ir Julijos Morozovos koncertas 
„Du fortepijonai - viena vizija“ rugpjūčio 16 d. 
Jau beveik dešimtmetį sėkmingai muzikuojan-
tis duetas paneigė įsitikinimą, kad fortepijo-
nas - tik individualistų instrumentas. J.Bie-
liauskienė ir J.Morozova, žavinčios muzikinė-
mis interpretacijomis, įtaigiu atlikimu ir nepa-
prastu ansambliškumo pojūčiu, pripažįsta, kad 
muzikuoti drauge kaip tik smagiau. „Svarbu 
turėti bendrą viziją,“ - apie tai, kad tenka ne tik 
drauge skambinti, bet ir suvienyti menines 
ambicijas bei talentą, sako muzikės. Ar tai da-
ryti pianistėms sekasi, abejonių nekyla: lietu-
vės pelno ne tik klausytojų simpatijas, konkur-
sų laurus, bet yra nuolat kviečiamos koncer-
tuoti ir prestižiniuose renginiuoses bei salėse. 
Retame reginyje - fortepijoninio dueto koncer-
te - išgirsite J.S.Bacho, K.Debiusi (C.Debussy), 
S.Rachmaninovo ir kt. kompozitorių muziką.

Retas svečias lietuvoje

Kristupo vasaro festivalio naktinių rečitalių 
ciklą baigs Lietuvoje retai koncertuojančio pia-
nisto Gintaro Januševičiaus pasirodymas. Vokie-
tijoje gyvenantis atlikėjas, su fortepijonu nesi-
skiriantis nuo ketverių metų, koncertuodamas 
apkeliavo ne tik žymiausias Europos, bet ir už 
jos ribų esančias scenas. Talentingo pianisto, 
kuriuo žavisi ir pilnos klausytojų salės, ir mu-
zikos kritikai, didžiąją repertuaro dalį sudaro 
rusų kompozitorių kūriniai. Būtent šios šalies 
muzikos kūrėjų fortepijono opusus charizma-
tiškas, puikia technika pasižymintis muzikantas 
pademonstruos naktiniame rečitalyje „Rusiška 
brangenybių dėžutė“ rugpjūčio 23 d.

Naktiniai fortepijono rečitaliai  

Šv.Kotrynos bažnyčioje prasideda 21 val.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Molėtų etnokosmologijos muziejuje 
šeštadienį skambės penktasis ciklo „Dan-
gaus šviesuliai“ koncertas, kuriame pasi-
rodys gitaros virtuozas, tarptautinių kon-
kursų laureatas Tadas Umbrasas.

Nors muzikantui dar tik septyniolika, 
jo biografija yra įspūdinga: 2006 m., būda-
mas vos aštuonerių, T.Umbrasas iškovojo 
teisę atstovauti Lietuvai pirmajame Baltijos 
šalių klasikinės gitaros konkurse. Ten buvo 
jauniausias dalyvis ir tapo diplomantu. Po 
poros metų gitaristas laimėjo tarptautinį 
konkursą Italijoje, Barletoje, surinkęs 99 
balus iš 100 galimų. Tais pačiais metais at-

likėjas buvo pirmas Lietuvos jaunųjų klasi-
kinės gitaros atlikėjų festivalyje, taip pat 
užėmė pirmąją vietą gitaristų konkurse Ry-
goje. Dar po metų jis laimėjo pirmąją vietą 
tarptautiniame Anos Amalia vardo klasiki-
nės gitaros konkurse Vokietijoje.

Koncerto Molėtuose metu jis klausy-
tojus supažindins su skirtingomis grojimo 
gitara technikomis: atliks kūrinius ir kla-
sikine, ir akustine gitaromis. 

„Dangaus šviesulių“ koncertai vyksta 
30-ies metrų aukštyje įrengtoje muziejaus 
scenoje.

ElTA

 „Dangaus šviesuliuose“ - gitaros virtuozas
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Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar žaidimuose naudojamos technologijos 
gali padėti užkirsti kelią internetiniam vaikų 
išnaudojimui? Kaip paskatinti moteris pro-
filaktiškai pasitikrinti dėl krūties vėžio? Ar 
muzikinė parodija gali įpūsti optimizmo mo-
kyklose engiamiems vaikams? Apie visa tai 
skaitykite čia.

El.reklama: priemo nės kilniam tikslui

nuskustomis galvomis  
prieš vėžį 

Kas?
Albertas Bredenhanas.

Ką padarė?
Vasario mėnesį fotografas Albertas 

Brendenhanas gavo laišką, kuriame bu-
vo prašoma įamžinti draugių susibūri-
mą. Rodos, nieko neįprasto, tačiau atvy-
kęs jis gerokai nustebo. Merginos, kuriai 
prieš porą mėnesių buvo konstatuotas 
krūties vėžys, draugės, nusprendė soli-
darizuotis ir nusirėžti plaukus. Ir visa 
tai užfiksuoti nuotaikingoje fotosesijoje, 
kurioje visos atrodė lyg dvynės.

Kodėl veikė?
Pasaulyje panašias akcijas yra darę 

šimtai žmonių, tačiau šis vaizdelis su-
tiktas ypač šiltai. Atrodo, kad dėl jame 
užfiksuotų nesuvaidintų emocijų.

rezultatai
Nieko keisto, kad peržiūrų skaičius 

tuoj sieks 1 mln. Vis dėlto įdomiausia bū-
tų sužinoti, ar šis vaizdo klipas paskatino 
tikslinę auditoriją pasitikrinti sveikatą.

http://goo.gl/6d4jGo

n Kilniam tikslui tinka visos priemonės - nuo 

kompiuterinių 3D maketų iki nuskustų galvų.

Vietoj IšVadų
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Internetas

Patyčios slopinamos populiarių 
dainų perdirbiniais 

Kas?
„VH1“.

Ką padarė?
Dainą „I Will Survive“ žino kone 

kiekvienas. Ir net nesvarbu, kas ją atlie-
ka, nes pasaulyje ji perdainuota šimtus 
kartų. Amerikiečių kabelinės televizijos 
tinklas VH1 taip pat nusprendė pasisko-
linti šią kompoziciją, tik šįkart kilniam 
tikslui. Vaizdo klipe rodoma, kaip mokyk
loje šaipomasi iš vaikų, o šie savo daina 
pasakoja, kad ateis laikas, kai sėdės di-
rektorių kėdėse, o skriaudikai dirbs pas 
juos juodus darbus.

Kodėl veikė?
Populiari daina perdaryta ironiškai, 

tačiau aktualia tema, plius nuotaikingas 
vaizdo klipas  modelis, kuris veikia vi-
sada.

rezultatai
Tuo netruko įsitikinti ir sumanyto-

jai. Vos per kelis mėnesius peržiūrų skai-
čius peršoko 1,5 mln.

El.reklama: priemo nės kilniam tikslui spąstai vaikų išnaudotojams

Kas?
„Terre des Hommes“.

Ką padarė?
Olandų organizacija pasinaudojo kom-

piuteriniuose žaidimuose naudojamomis 
technologijomis tam, kad sukurtų virtualią 
dešimtmetę mergaitę. Realistiškai atrodantį 
personažą jie panaudojo kaip masalą inter-
netiniams vaikų išnaudotojams. Šie užmegz-
davo pokalbį su ja ir pokalbio metu atskleis-
davo ne tik savo vardą, pavardę, gyvenamąją 
vietą, bet ir telefono ar banko kortelės nume-
rį. Visa ši informacija vėliau buvo perduota 
Interpolui.

Kodėl veikė?
Masalas suveikė vien dėl savo realistišku-

mo, o internautai istorija susidomėjo, nes bu-
vo atskleista plačiai niekada neaptarta krimi-
nalinė pusė. Kiek vėliau šį pavyzdį pasigavo 
ne tik dienoraščiai, bet ir televizijos laidos.

rezultatai
Kanų apdovanojimuose šis projektas susi-

žėrė 13 statulėlių, o vien „Youtube“ kanale iš-
samus vaizdo klipas sulaukė daugiau nei  
5 mln. peržiūrų.

http://goo.gl/BvDzo0

http://goo.gl/kU1bxi
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AŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

REITINGAI

Nr. Laida   TV Reitingas

1 TAKSI TV3 6,2

2 LNK ŽINIOS LNK 6,1

3 KONTROLINĖS VYRŲ KREPŠINIO  
 RUNGTYNĖS GRUZIJA-LIETUVA TV3 5,8

4 18:30 LNK 5,8

5 TV3 ŽINIOS TV3 5,7

6 SPECIALISTAS LNK 5,6

7 TELELOTO  LNK 5,6

8 21:30 LNK 5,1

9 MADAGASKARAS 2  TV3 5,1

10 ŽALIOJI ENCIKLOPEDIJA TV3 5,1

Duomenys: TNS LT, 2014 m. liepos 28 - rugpjūčio 3 d.TV
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NTV Mir  5 %
TV6  4,8 %
TV8  4,4 %
PBK  4,2 %
RTR Planeta  3,7 %

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

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

TV6  4,5 %
PBK  4,3 %
TV1  4,1 %
Info TV  3,2 %
RTR Planeta  2,8 %

TV8  2,7 %
REN Lietuva  2,6 %
Liuks!  1,4 %
LRT Kultūra  1,3 %
Video ir DVD  1,2 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 16 %

Andrių Butkų
TRUMPAI

 

Naujame LNK seriale „Gyvenimo receptai“ vaidins 
žinoma aktorė KRISTINA KAZLAUSKAITĖ. Jai 
atiteko pagrindinės herojės, kurią vaidina Donata 
Rinkevičienė, mamos vaidmuo. Brandžią aktorinę 
patirtį turinti Kristina neslėpė: su savo vaidmeniu dar 
nesusigyveno, tačiau tik todėl, kad tai - pati pradžia. 
„Nežinau, kiek režisierius mums leis improvizuoti. 
Tačiau nuojauta kužda, kad su savo vaidmeniu aš 
susigyvensiu. Negaliu juk sau leisti apsigėdyti, kai 
mano darbą stebės visa Lietuva“, - šypsojosi aktorė.

TV3 ne tik pristato naujas televizijos laidas, bet ir 
stiprina savo interneto portalą. Praėjusią savaitę TV3 
videožinių portale „Žinios.lt“ debiutavo naujoviška, 
moderni, socialinės kritikos ir sofistikuoto humoro 
nestokojanti pramoginė laida „VIRAL’as“. Jos vairas 
patikėtas aktoriui MINDAUGUI PAPINIGIUI ir akso-
minio balso savininkui SIMUI STANKUI. Pastarasis, 
sulaukęs pasiūlymo išmėginti savo jėgas ir sudaly-
vauti atrankoje, ilgai nesvarstęs ryžosi šiai avantiūrai.

Sportinių šokių šokėjas ir televizijos laidų 
vedėjas ANDRIUS BUTKUS (32) įsitikinęs: 
tokiu oru praleisti laisvalaikį prie televi-
zoriaus - nuodėmė. Kadangi šokėjo darbo 
grafikas nėra pastovus, jis, grįžęs namo, 
renkasi arba filmą per kompiuterį, arba 
dokumentikos kanalus.

SPoRTINIų šokIų 
čEMPIoNATAI 

Juos stebėti mėgstu gyvai. O per televi-
ziją jų trūksta. Būtų gerai, jei vienas kanalas 
rodytų vien krepšinį, kitas - futbolą, trečias - 
kad ir tuos pačius sportinius šokius.

FIlMų žIūRėjIMAS PER TV 

Filmus, kaip visi normalūs žmonės, žiūriu 
arba kino teatruose, arba per kompiuterį. Ma-
no darbo grafikas nėra toks, kad grįžčiau 
penktą valandą vakaro namo ir žiūrėčiau tai, 
ką rodo televizorius. Galiu grįžti ir devintą, 
ir dešimtą valandą vakaro, o kartais - ir trečią 
nakties. Būna, kad nesimiega, todėl įsijungiu 
kokį nors filmą per kompiuterį.

žINIoS 

Pastaruoju metu jų visiškai nežiūriu, nes 
iš ten gauni neigiamos informacijos dozę, o 
man visiškai nesinori gadintis nuotaikos. Su-
prantu, kad žinių laidos reikalingos, bet man 
šiuo momentu jos netinka. Norisi džiaugtis 
vasara, geru oru ir turėti kuo mažiau negaty-
vių emocijų.

DokUMENTIkA

Kokio nors istorinio fakto analizavimas 
man yra įdomu. Tai gali būti ir laidos apie 
pasaulinius karus, ir apie kokio nors žinomo 
žmogaus - poeto ar išradėjo - gyvenimą. To-
kie dalykai kultūrina ir praplečia akiratį.

kElIoNIų kANAlAI

Žiūrėdamas kelionių kanalus, gali net ir 
atostogas susiplanuoti pagal matytą laidą.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

TV3 15,4 %

LRT Televizija 
8 %

BTV 6,2 %

NTV Mir 5,2 %

Lietuvos rytas TV 
4,9 %

Kiti  
kanalai 16,3 %

TV3 18,6 %

LNK 16,2 %

LRT Televizija 
6,4 %

TV1 5,8 %

Lietuvos rytas 
TV 5,5 %

BTV 5 %
Kiti  
kanalai 12,6 %
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TV PROGRAMA penktadienis

 14.00 	 Mano	virtuvė	
	 geriausia

 21.50 	 „Vidurnakčio	
	 pasivažinėjimas“

 22.30 	 Lietuvių	kinas
	 trumpai

 17.00 	 Specialus	tyrimas 14.50 	 „Be	kaltės	kalta“ 19.00 	 Draugiškos	vyrų	
krepšinio	rungtynės

TV8
7.35,	15.00	 „Žavūs	 ir	drąsūs“.	8.00,	15.30	Dvi	
su	 puse	 virėjos.	 8.30	 „Detektyvė	 Fišer“.	 9.35	
„Linksmieji	 traukinukai“.	 10.00	 Senoji	 anima-
cija.	 10.40	 „Geležinė	 ledi“.	 12.40,	 16.00	 Gy-
dytojai.	 13.35,	 19.00	 „Apkabink	 mane“.	 14.30,	
20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	 23.40	
Gaminame	kasdien.	18.00,	22.45	„Meilė	gyven-
ti“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	animacija.	
21.05	Drama	„Svajonių	viešbutis.	Kinija“.	

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	pasau-
lyje	su	Vidu	Mačiuliu.	13.15,	15.05	„Rojaus	sodai“.	
14.05	„Visagalė	reklama“.	17.00	Info	diena.	

PBK
5.50	Lietuvos	„Laikas“.	6.00	TV	kanalas	„Labas	
rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	9.20	TV	ka-
nalas	„Labas	rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.45	
Padriki	 užrašai.	 13.00,	 14.25	 „Jasmin“.	 15.10	
„Laba	 diena!“	 15.50	 J.Menšovos	 laida.	 16.50	
Mados	 nuosprendis.	 17.55	 Jūrmala.	 Humoro	
festivalis.	20.00	 Laikas.	20.30	Stebuklų	 laukas.	
21.35	Antrininkai.	0.30	Informacinė	laida.	

REn
7.00	 Animacinis	 f.	 7.15	 Tinkamas	 vaistas.	 8.05	
Nemeluok	 man!	 9.50	 Šeimos	 dramos.	 10.50	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.45	 Keista	 byla.	 12.40	
„NEXT	 3“.	 14.25	 Nuteisk	 mane.	 15.20	 Žiūrėti	
visiems!	16.20	Šeimos	dramos.	17.20	Nemeluok	
man!	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	va-
karienė.	21.20	Keista	byla.	22.20	Pasaulio	paslap-
tys	su	A.Čapman.	23.10	Mes	ir	nesapnavome.	

TV PolonIa
8.25	 Klajūno	 užrašai.	 8.40	 „Tėvas	 Mateušas“.	
10.20,	 18.20,	 22.45	 Polonija	 užsienyje.	 10.30	
„Karalius	 Maciušas	 Pirmasis“.	 10.40	 Gamtos	
užrašai.	Kodėl	mėgstu	rinkti	kriaukleles,	o	turėjau	
rinkti	 butelius?	 10.50	 Pono	 Balagano	 pasakos.	
„Bjaurusis	 ančiukas“.	 11.25	 „Laukinė	 Lenkija“.	
12.00,	23.00	Polonia	24.	12.40,	17.55,	1.45	„Dvi	
medalio	 pusės“.	 13.05,	 18.55,	 5.25	 „Sultinio	
kubelis“.	13.25,	18.50,	21.40	Galvosūkis.	13.35	
Žinios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.50	„Komisaras	
Aleksas“.	 15.45	 Vasaros	 muzikos	 laida.	 16.40	
Lenkų	 valgiai.	 17.00	 „Zlotopolskiai“.	 17.30	 Žy-
dros	 atostogos.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 19.25	 II	
pasaulinio	 karo	 enciklopedija.	 19.55	 „Garbės	
laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	spor-
tas	ir	orų	prognozė.	21.55	„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	
23.45„Vienuoliktasis	įsakymas“.	

DIVa UnIVERsal 
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeiminin-
kės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	„Vaikantis	šlovę“.	
7.30,	10.50	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	20.00,	22.05	
„Išskirtiniai“.	 9.10,	 13.20,	 18.20	 „Liežuvautoja“.	
11.40,	 15.50	 „Dabarties	 genijai“.	 15.00,	 19.10	
„Mados	 projektas“.	 16.40,	 20.50	 „Vakarėliai	
aplink	pasaulį“.	17.05,	21.15	„Mados	kontrolė“.	
17.55	„Vaikantis	šlovę“.	22.55	„Mano	tiesa“.	

TV1000
9.10	 „Tinklas“.	 11.20	 „Gera	 mergina“.	 13.10	
„Sviestas“.	 15.00	 „Muzika	 ir	 žodžiai“.	 17.05	
„Bernie“.	 19.00	 „Meilė“.	 21.15	 „Lūžis“.	 23.15	
„Pavojingas	metodas“.	1.00	„Magdalietės“.	

TRaVEl
8.00,	 14.00,	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 9.30	
Šeino	 Delios	 prieskonių	 kelionės.	 Sidonas.	
10.00,	 15.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	
16.00,	 23.00	 Didžiosios	 paslaptys:	 Luvras.	
12.00,	 17.00	 Svajonių	 kelionė:	 Naujasis	 Orlea-
nas.	13.00,	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	13.30,	18.30	
Šeino	Delios	prieskonių	kelionės.	Sidonas.	19.00	
Amerikos	 maistas.	 Aliaska.	 21.00	 Brangenybių	
paieškos.	 Rubinai	 Vietname.	 22.00	 Pavojingos	
žemės.	Tanzanija.	1.00	Naktinė	programa.	

DIscoVERy
7.00	Kaip	 tai	veikia?	7.25,	18.40	Aukcionų	kara-
liai.	7.50,	19.05,	1.55	Relikvijų	medžiotojai.	8.15	
Išgyventi.	9.10	Vaikinai	nuo	Jukono.	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	Dide-
li	lėktuvai.	18.10	Garažų	auksas.	19.35,	2.25	Karai	
dėl	bagažo.	21.00	2.50	Kodėl?	23.00,	3.50	Ateivių	
paslaptys.	24.00,	4.50	Nepaaiškinama:	specialio-
sios	bylos.	1.00,	5.45	Ieškant	antžmogių.	

naTIonal GEoGRaPhIc
	9.00	Ryto	programa.	10.00	„Wargaming“	kom-
piuterinių	 žaidimų	 gamykla.	 11.00	 Statyba	 be	
taisyklių.	 Miško	 autobusas.	 12.00	 Mokslo	 šė-
liojimai.	 13.00	 Tunų	 žvejyba.	 14.00	 Pavojinga	
kelionė	 į	 Aliaską.	 15.00	 Slaptas	 grobuonių	
gyvenimas.	 16.00	 Pavojingiausi	 Amazonės	
gyvūnai.	 17.00	 Generolų	 karas.	 Stalingradas.	
18.00	Kas	brangiau	parduos	senų	automobilių	
detales?	19.00	Gelbėkis	nelaimėje.	Kaip	pabėgti	
nuo	tornado.	20.00	Žemės	evakuacija.	Mikros-
kopinės	 pabaisos.	 21.00	 Pasaulio	 pabaigos	
belaukiant.	Pasirengusių	nebus.	22.00	Mokslo	
šėliojimai.	 23.00	 Kalėjimo	 sunkumai.	 Streso	
kamera.	 24.00	 Žemės	 evakuacija.	 Mikroskopi-
nės	pabaisos.	1.00	Nakties	programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 Animacinis	f.	

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

„Brazilijos	aveniu“.
9.10	 Komedija	„Vestuvių	

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

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

dulkės“	(2)	(N-7).
12.20	Komedija	„Šeimos	

reikalai“.
12.50	Animacinis	f.	

„Transformeriai.	
Praimas“	(N-7).

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

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

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

sportas.	TV3	orai.
19.00	Draugiškos	vyrų	

krepšinio	rungtynės.	
Lietuva	-	Ukraina.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Klaipėdos.

21.00	Komedija	„Šnipas	ne	
savo	noru“	(N-7).

22.50	Trileris	„Dvylika“.
0.40	 Drama	„Gyvenimas	

yra	gražus“	(N-14).

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 Animacinis	f.	„Kung	

Fu	Panda“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

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

„Čempionės	likimas“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

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

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

Fu	Panda“.
13.20	Animacinis	f.	„Ogis	

ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
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	 TV	serialas	„Policijos	

akademija“	(N-7).
21.30	Romantinė	komedija	

„Juodoji	knygelė“.
23.35	Trileris	

„Korumpuotasis“.
1.40	 Siaubo	trileris	

„Galutinis	tikslas“.

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
10.00	TV	serialas	„Namelis	

prerijose“.
11.00	TV	serialas	

„Lilehameris“	(N-7).
12.00	Skonio	improvizacija.
13.00	TV	serialas	„Rojus	

Lietuvoj“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Stilius.
15.00	TV	serialas		

„Puaro“	(N-7).
16.00	TV	serialas	

„Komisaras		
Reksas“	(N-7).

17.00	Specialus	tyrimas.
18.00	Šiandien	(su	verti-

mu	į	gestų	kalbą).	
Sportas.	Orai.

18.15	Žingsnis	po	žings-
nio.	Būstas.

18.30	TV	serialas	„Naisių	
vasara“.

19.30	Taip.	Ne.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Duokim	garo!
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Duokim	garo!
23.00	Dvi	žvaigždės.
1.30	 TV	serialas		

„Senis“	(N-7).

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

8.00	 Mistinės	istorijos“	
(N-7).

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

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

(N-7).
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Liežuvautoja“		
(N-7).

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

18.25	TV	serialas	
„Šeimynėlė“		
(N-7).

19.30	Amerikietiškos		
imtynės	(N-7).

21.30	Veiksmo	trileris	
„Kietasis		
būrys“	(N-14).

23.45	Nuotykių	drama	
„Šokis	su	vilkais“	
(N-7).

3.15	 Bamba	TV	(S).

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

gai,	kad	svetimšaliai	
pakeis	lietuvius?“	

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

nuotykiai“.
17.20	 „Pavojingiausi	

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

„Vidurnakčio	pasiva-
žinėjimas“	(N-14).

23.50, 3.40	Erotinė	komedija	
„Pumų	medžioklė“	(S).

1.40, 7.00	Reporteris.
2.10	 Veiksmo	f.	

„Vidurnakčio	pasiva-
žinėjimas“	(N-14).

5.10	 Dokumentinis	f.	
„Miestai	ir	žmonės“.

5.15	 Dokumentinis	f.	
„Kelionė	į	Rio	1.	
Urugvajus“.

6.00	 Ilgai	ir	laimingai.
6.35	 Dokumentinis	f.	

„2000	km	istorijos“.

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

šventė.	
13.45	Operetė	Kauno	pilyje.	
16.05	 ...formatas.	Poetas	

Vacys	Reimeris.
16.40	Būtovės	slėpiniai.	
17.30	 Laiko	portretai.	

Tapytojas	Aleksandras	
Vozbinas.

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 „Jaunoji	karta“.
18.35	Kompozitoriaus,	

choro	dirigento	
Liongino	Abariaus	
85-mečiui.	Likimai.

19.10	Kompozitoriaus	
Liongino	Abariaus	
kūrybos	vakaras	
„Mano	dainos	Jums,	
mylimos	moterys“.	

20.50	Lionginas	Abarius.	
Chorinė	poema	„Trys	
spalvos“.	1990	m.

21.10	Linija,	spalva,	forma.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Lietuvių	kinas	trum-

pai.	Vasaros	MEDIA	
Studija.

23.00	Džiazo	vakaras.	
24.00	Panorama.
0.25	 Septynios	Kauno	

dienos.
0.55	 „Prokurorai“.
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„ŠNIPAS NE SAVO NORU“
Komedija. Honkongas. 2001.
Režisierius T.Čanas.
Vaidina Dž.Čanas, E.Cangas, V.Su.

Bei jau seniausiai svajoja apie nuoty
kius. Kartą jis susipažįsta su privačiu 
detektyvu Liu. Detektyvas įtikina Bei, 
kad šis esąs turtingo Korėjos versli
ninko sūnus. Verslininkas mirdamas 
kviečiasi sūnų. Bei, daug negalvoda
mas, įsitraukia į pavojingą žaidimą...

„GYVENIMAS YRA GRAŽUS“
drama. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Levinas.
Vaidina Dž.Gordonas-Levitas,
A.Kendrik, A.Hjuston.

Sulaukusiam 27 metų Adamui diag
nozuojamas vėžys. Jaunuolis sten
giasi ligą įveikti. Geriausias draugas 
Kailas jam padeda, o mergina Reičel 
atskleidžia savo tikrąjį veidą. Adamas 
ima lankytis pas psichologę, galinčią 
suteikti daugiau pagalbos.

rugpjūčio 8 d. 

 12.15 	 „Leonardas	
Cohenas.	Aš	-	tavo	vyras“

 20.00 	 „Kaip	aš	
susipažinau	su	jūsų	mama“

 13.05 	 „Apgavystės“

ANIMAl
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25	Styvas	Irvinas:	gelbė-
jant	laukinę	gamtą.	8.15	Kinologijos	įvadas.	9.10	
Gyvūnų	varžybos.	10.05	Pingvinų	safaris.	11.00	
Gyvūnų	 teritorija.	 12.20	 Iškviečiamas	 tramdyto-
jas.	12.50	Liūno	broliai.	13.45	Aligatorių	tramdy-
tojai.	14.40	Gyvūnų	karalystė.	15.30	Styvas	Irvi-
nas:	gelbėjant	 laukinę	gamtą.	16.30	Kinologijos	
įvadas.	17.25	Kačiukai	ir	šunyčiai.	18.20	Blogas	
šuo.	19.15	Aliaska:	šeima	iš	miško.	20.10,	20.40	
Patys	pavojingiausi:	išsami	apžvalga.	21.05	Gy-
vūnų	 karalystė.	 22.00	 Akvariumų	 verslas.	 22.55	
Namai	medžiuose.	23.50	Gyvūnų	policija.	

SPORt1
10.00	Olandijos	„Eredivisie“	 lygos	 turo	apžvalga.	
11.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Indianos	 „Pacers“	 -		
Klievlendo	 „Cavaliers“.	 13.00	 Olandijos	 „Eredi-
visie“	 lyga.	 „Vitesse“	 -	 „AFC	 Ajax“.	 15.00	 ATP	
250.	„BRD	Nastase	Tiriac	Trophy“	Rumunija.	Vyrų	
tenisas.	Finalas.	17.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	
„AFC	 Ajax“	 -	 „NAC	 Breda“.	 19.00	 NBA	 Action.	
Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 20.00	 Europos	 taurė	
(Eurocup).	 St.Peterburgo	 „Spartak“	 -	 Klaipėdos	
„Neptūnas“.	 21.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	22.00	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	
„Spurs“	 -	 Majamio	 „Heat“.	 24.00	 NBA	 Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	

VIASAt SPORt BAltIc
9.55	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	 fi-
nalas.	 „Real“	 -	 „Atletico“.	 12.45	 Futbolas.	
Čempionų	 lygos	 burtai.	 Tiesioginė	 translia-
cija.	 13.15	 Futbolas.	 „Manchester	 United“	 -	
„Real“.	15.05	Futbolas.	„Liverpool“	-	„Milan“.	
16.55	 Futbolas.	 Čempionų	 taurė.	 Finalas.	
18.55	Futbolas.	Europos	 lygos	 finalas.	 „Se-
villa“	 -	 „Benfica“.	 22.00	 Futbolas.	 Anglijos	
FA	 taurės	 finalas.	 „Arsenal“	 -	 „Hull“.	 0.50	
Dviračių	 sportas.	 Pasaulio	 taurė.	 Tiesiogi-
nė	 transliacija.	 2.30	 Motosportas.	 Žiedinės	
lenktynės.	 Tiesioginė	 transliacija.	 4.40	 Dvi-
račių	 sportas.	 Pasaulio	 taurė.	 6.15	 Motos-
portas.	Žiedinės	lenktynės.	

EUROSPORt
9.30	 Snukeris.	 Europos	 turas.	 13.00	 Futbo-
las.	 Čempionų	 lyga.	 13.30	 Futbolas.	 Europos	
lyga.	 14.30,	 20.00	 Snukeris.	 Europos	 turas.	
18.30,	 1.00	 Dviračių	 sportas.	 Aplink	 Lenkiją.	
23.00	Jojimas	su	kliūtimis.	Nacijų	taurė.	24.00	
Galiūnų	 sportas.	 1.45	 Futbolas.	 Pasaulio	 U20	
moterų	čempionatas.	

„SVAJONIŲ VIEŠBUtIS. KINIJA“
drama. Vokietija. 2008.
Režisierius O.Receris.
Vaidina K.Koliundas, P.Vekas, G.Dom.

Gražiausių viešbučių vadybininkas Markas Vinteris gauna egzotišką 
užduotį surengti tradicines vestuves Kinijoje. Būsimoji nuotaka Ana į 
Kiniją jau pakvietė savo tėvą Karlą, bet nepasakė jam tikrosios kelionės 
priežasties. Tai, žinoma, dar labiau apsunkina reikalus. Karlas žavisi 
egzotiška šalimi, jos tradicijomis ir žmonėmis, todėl Anai įsižiebia viltis, 
kad naujiena jo neišgąsdins.

„KORUMPUOtASIS“
Trileris. JAV. 1999.
Režisierius Dž.Folis.
Vaidina J.F.Čou, M.Valbergas, 
R.Jangas.

Nikas dirba Niujorko karo policijos 
padalinyje. Emigravęs iš Honkongo 
jis tapo pirmuoju kinu, dirbančiu 
policijoje. Natūralu, kad jo darbas  
palaikyti tvarką kinų kvartale.  Dažni 
gaujų karai neduoda ramybės. 

tV3
21.00

lNK
23.35

tV3
0.40

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Mano	tėtis	

kalba	„š...“.
7.15	 „Draugai	X“	(N-7).
8.10	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 „Linksmieji	

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

(N-7).
12.10	 „Seserų		

mainai“	(N-7).
13.05	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.55	 „Komisaras		

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

(N-7).
21.00	 „Detektyvas	

Kolambas.		
Aukso	puode	-		
mirtis“	(N-7).

22.55	Trileris	„Bučiuoti	
merginas“	(N-14).

1.05	 „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, 18.00	 „Pagrindinis	
įkaltis“	(N-7).

13.00	 „Rezidentai“	(N-7).
13.30	 „Benas	ir		

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Kaip	aš		

susipažinau		
su	jūsų	mama“	
(N-7).

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

rusiški		
kadrai	(N-7).

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

24.00	 „Las	Vegasas“		
(N-14).

0.50	 Veiksmo	f.		
„Iksmenai	2“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Geros		
savijautos		
gidas.

9.45	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

12.15	 „Leonardas		
Cohenas.		
Aš	-	tavo		
vyras“.

14.10	Rekordininkai.
14.40	 „Objektas	11“		

(N-7).
15.40	 „Kieta		

palyda“		
(N-7).

17.30	Sveikatos		
užtaisas.

18.00	 „Trauma“		
(N-7).

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Mados		

legendos.
20.50	 „Tai	bent		

mamytė!“		
(N-7).

 22.30	Balticum		
TV	žinios.

22.45	 „Klastotojai“		
(N-14).

tV8
21.05

rekomenduoja
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Redakajus“	(N-7).
7.30	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Pilotas	Balu“.
9.00	 „Antinas	Narsuolis“.
9.30	 Statybų	TV.
10.00	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.30	Komedija	
„Stebuklingas	vaikis“	
(N-7).

12.15	Komedija	visai	šei-
mai	„Pinokis“.

14.30	Komedija		
„Trobelė“.

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

vai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Draugiškos	vyrų	

krepšinio	rungtynės.	
Lietuva	-	Suomija.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Klaipėdos.

19.50	Rungtynių	pertrauko-
je	-	Eurojackpot.

21.00	Komedija	„Misija	-		
vestuvės“	(N-7).

22.55	Veiksmo	f.	
„Baikeriai“	(N-7).

1.05	 Trileris	
„Susigrąžintoji“		
(N-7).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Pirmykštė	žemė“.
6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
8.10	 „Sunkus	vaikas“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 „Varžtelis	ir	

Sraigtelis	-	linksmieji	
meistrai“.

11.35	Nuotykių	f.		
„Karibų	auksas“	
(N-7).

13.25	 „Policijos	akademija“	
(N-7).

15.25	 „Mano	puikioji	
auklė“.

16.30	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

18.30	Žinios.	Sportas.		
Orai.

19.00	Romantinė	komedija	
„Kitokia	Pelenės	
istorija“	(N-7).

20.50	Nuotykių	komedija	
„Blondinė	eina	į	
karą“	(N-7).

22.50	Veiksmo		
komedija	„Netikėta	
sėkmė“	(N-14).

0.35	 Siaubo	trileris	
„Kruvinoji	Valentino	
naktis“	(S).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

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

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

Kelmickaite.
12.00	Mūsų	miesteliai.	

Juodupė.	3	d.
13.00	Pasaulio	dokumen-

tika.	„Didžiosios	
visatos	paslaptys	su	
Morganu	Frimanu“.

14.00	Juokis.	Humoro	
šventė.

16.00	Žinios	(su	vertimu	į	
gestų	kalbą).	Orai.

16.10	 Sveikinimų	koncertas.
18.30	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Koncertas	„Benai,	

plaukiam	į	Nidą	
2014“.

23.00	Karinė	drama	
„Kalbantys	vėjui“	
(subtitruota,	N-14).

1.40	 „Senis“	(N-7).

 23.00 	 „Kalbantys	vėjui“ 14.30 	 „Trobelė“

ŠeŠtadienis

„MISIJA - VESTUVĖS“
Komedija. JAV. 2003.
Režisierius E. Flemingas.
Vaidina M.Duglasas, M.Bodnaras, V.Radianas.

Markas su Melisa myli vienas kitą ir netrukus susituoks, tad jau pats 
laikas supažindinti ir būsimus uošvius. Džeromas Peiseris - nuobodyla 
daktaras, kuris gyvena pagal griežtą dienotvarkę, taip tikėdamasis ap-
sisaugoti nuo visų galimų gyvenimo stresų. Tuo metu bebaimis CŽV 
agentas Stivas Tobijas laksto po gyvenimą kaip reaktyvinė raketa.

rekomenduoja

„KASDIENYBĖS STEBUKLAI“
drama. JAV, Kanada. 2005.
Režisierius B.Šildsas.
Vaidina K.Raselas, S.Ulrikas, 
M.Viningam. 

Antrojo pasaulinio karo metai. 
Netekėjusi inteligentė Livė tampa 
nėščia. Vengdamas šeimos gėdos, 
jos tėvas suranda jaunikį, pasiryžusį 
vesti nėščią merginą, ir išsiunčia ją 
į atokią fermą. Būsimas vyras Rėjus 
visai kitoks nei Livė - drovus vaiki-
nas gyvena šia diena ir daugiausia 
galvoja ne apie pasaulines proble-
mas, o apie savo artimuosius.

„BLONDINĖ EINA Į KARĄ“
NuotyKių Komedija. JAV. 2008.
Režisierius S.Maineris.
Vaidina Dž.Simpson, V.A.Foks, 
O.Rulin.

Megan Valent - kino žvaigždė, 
atrodanti kaip lėlė Barbė. Jis mau-
dosi prabangoje ir kekvienas jos 
noras yra tučtuojau pildomas. Ta-
čiau vieną dieną ji praranda viską: 
mylimąjį, pinigus ir iliuzijas. Ban-
dydama suprasti, kodėl tai įvyko, 
naivi Barbė verbuojasi į JAV karinę 
tarnybą. Pasirašyta sutartis su ar-
mija ir trauktis nebėra kur...

„BAIKERIAI“
VeiKsmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius R.R.Bitvudas.
Vaidina L.Fišbernas,
O.Džounsas, L.Bonė.

Gaujos nariai - paprasti tarnautojai, 
vakarais savo kostiumus iškeičiantys 
į odinius motociklininkų apdarus su 
šalmais. Jie dalyvauja neteisėtose 
lenktynėse. Jose nuolat laimi jų vadas 
Smoukas. Tačiau vieną vakarą atsi-
randa drąsuolis, pasiryžęs mesti iššūkį 
legendiniam lenktynininkui..

TV8
20.00

TV3
22.55

TV8
10.00	Menų	sala.	10.30	Meilė	ar	pinigai?		11.30	
Sportuok	 su	 mumis.	 12.00	 „Linksmieji	 trauki-
nukai“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	„Amazonės“.	
16.00	„Frosto	prisilietimas“	(1).	17.55	„Detekty-
vė	Fišer“.	19.05	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	ani-
macija.	 20.00	 Drama	 „Kasdienybės	 stebuklai“.	
21.50	Drama	„Svajonių	viešbutis.	Kinija“.	23.30	
„Nusivylusios	namų	šeimininkės“.	

INfO TV
13.00	 Teleparduotuvė.	 13.30	 Nuo...	 Iki.	 14.15,	
15.50,	 17.00	 KK2.	 14.55,	 16.30,	 17.45	 Dviračio	
šou.	 15.25,	 20.30	Padėkime	 augti.	 18.15	 Jėgos	
vietos.	18.45,	1.30	KK2	penktadienis.	20.00	Pasi-
vaikščiojimai	su	Irena	Veisaite.	VDU	karta.	21.00	
„Visagalė	reklama“.	22.00	„Rojaus	sodai“.	23.00	
Pagalbos	skambutis.	23.55	Valanda	su	Rūta.	

PBK
9.00,	11.00,	17.05	Naujienos.	9.15	Ganytojo	žodis.	
9.35	Skanėstas.	10.10	Jūrmala.	11.20	Idealus	re-
montas.	 12.15	 Robertas	 Roždestvenskis.	 13.55	
„Vanka“.	15.40	Linksmųjų	 ir	 išradingųjų	klubas.	
17.30	„Rugpjūtis.	Aštuntoji“.	20.00	Laikas.	20.35	
Jūrmala.	 	 21.35	 Šįvakar	 su	 A.Malachovu.	 23.20	
Informacinė	laida.	23.55	Boksas.	

REN
6.55	 Animacinis	 f.	 7.10-11.00	 Kviestinė	 va-
karienė.	 12.00	 Suklydimų	 teritorija.	 13.50	 Jūs	
ir	 nesapnavote.	 14.45	 Pasaulio	 paslaptys	 su	
A.Čapman.	 15.35	 Suklydimų	 teritorija.	 17.30	
Gyvenimo	 taisyklės.	 18.30	 M.Zadornovo	 kon-
certas.	 20.00	 „Mirtinas	 susirėmimas“.	 23.30	
„Achilo	kulnas“.	

TV POLONIA
7.35	„Zlotopolskiai“.	9.55	Polonia	24.	10.30	
Polonija	 užsienyje.	 10.45	 Žydros	 atosto-
gos.	 11.10	 „Žirafos	 ir	 raganosio	 viešbu-
tis“.	12.00	„Užkeiktas	dvaras“.	13.05,	18.25,	
1.45	 Galvosūkis.	 13.15,	 22.35	 Sveikinimų	
koncertas.	 13.35	 „Ne	 šio	 žemės	 bankas“.	
14.30	Maklovičius	keliauja.	15.00	„Ir	gėriui,	
ir	 blogiui“.	 16.00	 XVI	 pasaulio	 Polonijos	
folkloro	 ansamblių	 festivalis	 Žešuve	 2014.	
Gala	 koncertas	 (2).	 17.00	 Kultūringieji	 PL.	
18.00,	 1.15	 Lenkų@lenkų	 žodynas.	 18.30	
TV	 ekspresas.	 18.55,	 1.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	
19.50	 „Londoniečiai“.	 20.40	 Labanaktukas.	
21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.45,	
3.40	 Laskovikas	 ir	 Malickis.	 23.00,	 4.50	
Lenkai	 čia	 ir	 ten.	 23.40,	 5.30	 „Lėlė“.	 2.40	
Animacinis	 f.	 3.00	 Žinios.	 4.30	 Sveikinimų	
koncertas.	

LNK
20.50

 19.00 	 „Kitokia	Pelenės	
	 istorija“

TV3
21.00
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7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
8.00	 Galileo	(N-7).
8.30	 Driftas	su	D1		

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

(N-7).
10.30	Kviečiu		

vakarienės.
11.00	Lietuvos	galiūnų	

čempionato	I-etapas.	
2013	m.

12.00	TV	serialas		
„Žmogus	prieš	
gamtą.	Norvegija“	
(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

14.00	TV	serialas	
„Milijonieriai“	(N-7).

15.00	TV	serialas	
„Šeimynėlė“	(N-7).

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

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

18.00	Ekstrasensai		
detektyvai	(N-7).

19.30	Skonis.
21.30	Veiksmo	f.	

„Baudėjas.	Karo	
zona“	(N-14).

23.35	Siaubo	trileris	
„Mirties	motelis“	(S).

1.15	 Bamba	TV	(S).

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

„Kaip	užauginti	
planetą.	Varžovas“	
(N-7).

9.55	 „Orbita.		
Nepaprasta	Žemės	
kelionė“	(N-7).

11.00	Vestuvių		
kovos	(N-7).

12.40	 „Froido		
metodas“	(N-7).

16.00, 17.00, 18.00, 21.00 	
Žinios.	Orai.

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

18.25	 „Mirtis	rojuje“	(N-7).
20.35	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
21.25	VMG	vasara.
21.30	 „Merdoko	paslaptys“	

(N-7).
23.30, 3.00	 „Drugelių	kam-

barys“	(S).
1.15	 „Mirtis	rojuje“	(N-7).
4.25	 Pasaulio	kiokušin	

karatė	čempionatas.
5.55	 Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir		
žmonės“.

6.00	 Ilgai	ir	laimingai,
6.35	 Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“		
(N-7).

9.00	 Vilniaus	sąsiuvinis.
9.15	 Trembita.
9.30	 Vilniaus	albumas.
9.45	 Rusų	gatvė	(rusų	k.).
10.00	Menora.
10.15	Krikščionio	žodis.
10.30	 Kelias	(evangelikams).
10.45	Vaikų	klubas.
11.15	Naktinis	ekspresas.
11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	 2014	m.	Lietuvos	

Dainų	šventė.
13.45	 ...formatas.	Poetas	

Vladas	Braziūnas.
14.00	Kine	kaip	kine.
14.30	Drama	„Sūnus	palai-

dūnas“.
16.00	 Lietuvių	dokumentika.	
16.50	Prisiminkime.
17.00	Kasdienybės	aitvarai.
17.45	Vakaro	autografas.
18.30	Žinios.
18.45	 Muzika	gyvai.	

Simfoninės	muzikos	
koncertas,	skirtas	
kompozitoriaus	Balio	
Dvariono	110-osioms	
gimimo	metinėms.

20.30	 E.	fon	Horvato	„Vienos	
miško	pasakos“.

23.00	Panorama.	
23.25	Koncertas	„Supynė	

liepos	žiedų	vainiką“.
0.25	 „Carmen“.	Šokio	spek-

taklis	pagal	George’o	
Bizet	ir	Rodiono	
Ščedrino	muziką.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Sodo	paslaptys“.
7.45	 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	Natūralioji	kuli-
narija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Pasaulio	virtuvė.
13.00	 „Sodininkų		

pasaulis“.
14.00	Griežčiausi		

tėvai.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 0.20	 „Nerami	tarny-

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

viešbutis“	(N-7).
19.25	Komedija	„Nuogas	

ginklas	2	1/2.	
Baimės		
kvapas“	(N-7).

21.00	Drama		
„Budulajaus		
sugrįžimas“	(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	medžio-

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

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

13.00	Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per	15	
minučių.

13.30, 17.00	 Jokių	kliūčių!	
(N-7).

14.45	Aukščiausia		
pavara.

16.00	Crisso	Angelo	iliuzi-
jų	pasaulis	(N-7).

18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
18.50	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

19.20	Veiksmo	komedija	
„Slaptasis	brolis“	
(N-7).

21.00	 „Pavojingiausias	
karys“	(N-14).

22.00	 „Tėvynė“	(N-14).
23.00	 „Amerikietiška	siau-

bo	istorija“	(N-14).
23.55	 „Las	Vegasas“		

(N-14).
0.45	 Komiškas	trileris	

„Melas	vardan	tie-
sos“	(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „Nelsonas		
Mandela“.

10.15	 „Įkalčiai“		
(N-7).

11.15	Fotografijos		
istorija		
arba	Istorija		
fotografijoje:	
Kovojanti		
Lietuva		
fotografijoje.

11.45	Geros		
savijautos		
gidas.

12.15	 „Kupidonas“.
15.15	 „Muzika,		

suradusi		
mus“.

17.15	 „Tėtis	grįžta!“		
(N-7).

19.00	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

20.00	 „Titnagas“		
(N-7).

21.00	 „Džentelmenas“		
(N-14).

22.00	 „Žiaurūs		
žmonės“		
(N-14).

24.00	 „Tobulas		
nusikaltimas“		
(N-14).

 0.25 	 „Carmen“ 21.30 	 „Merdoko	
	 paslaptys“

 8.00 	 Galileo	  20.00 	 „Titnagas“ 14.45 	 Aukščiausia	
	 pavara

 11.30 	 „Stulbinamas		
gyvūnijos	pasaulis“

TV PROGRAMArugpjūčio 9 d. 

Diva Universal 
5.00,	23.50	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	5.50,	18.20	
„Nuotykiai	rojuje“.	6.40,	14.00	„Išskirtiniai“.	7.05,	
9.35,	15.55,	17.05	„Erikas	ir	Džesė“.	8.45,	12.00,	
16.20,	 19.10,	 1.05,	 0.40	 „Vakarėliai	 aplink	 pa-
saulį“.	 10.00	 „Mados	 projektas“.	 11.40,	 16.45,	
19.35,	 21.30	 „Mados	 kontrolė“.	 12.20	 „Taria-
mos	sužadėtuvės“.	14.20	„Gyvenimas	kaip	šou“.	
17.55	„Kortnė	ir	Chloja	pavergia	Majamį“.	20.00	
„Hanos	auksas“.	22.20	„Kylančios	žvaigždės“.	

Tv1000
5.00	„Muzika	ir	žodžiai“.	6.55	„Magdalietės“.	9.00	
„Susipynę	 išgyvenimai“.	 11.00	 „Lūžis“.	 13.00	
„Magdalietės“.	 15.05	 „Susipynę	 išgyvenimai“.	
17.05	 „Mano	 tėvas	 Romulas“.	 19.00	 „Laiškas“.	
20.40	„Dorianas	Grėjus“.	22.50	„Septynios	sielos“.	

Travel
8.00,	14.00	Naujo	būsto	paieška.	10.00	Dženės	ir	
Olio	vyno	nuotykis.	11.00	Šeino	Delios	prieskonių	
kelionės.	13.00,	22.00	Aštriųjų	pojūčių	paieškos:	
pipirai	Lotynų	Amerikoje	ir	Azijoje.	16.00	Brange-
nybių	paieškos.	17.00	Pavojingos	žemės.	Bolivija.	
18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 20.00	 Tikroji	 Arizona.	
21.00	 Tamsiausios	 Amerikos	 paslaptys.	 23.00	
Įspūdingiausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	

Discovery
7.00	Kaip	 tai	veikia?	7.25	Greiti	 ir	 triukšmingi.	
8.15,	20.00,	6.35	Penktoji	pavara.	9.10	Dirbtiniai	
stebuklai.	10.05	Tikri	aferistai.	11.50	Oro	vežėjai.	
15.25	Mašinų	pasaulyje.	16.20	Gamyba.	17.15,	
4.50	Genijaus	kūryba.	18.10	Sunkusis	transpor-
tas.	 19.05	 Automobilių	 pogrindis.	 21.00,	 1.55	
Greiti	 ir	 triukšmingi.	22.00,	2.50	Sandėlių	me-
džiotojai.	 22.30,	 3.20	 Aukcionų	 karaliai.	 23.00	
Likviduotojas.	23.30	Sandėliai.	24.00	Dingusių	
daiktų	 pardavėjai.	 0.30	 Kova	 dėl	 konteinerių.	
1.00	Karai	dėl	bagažo.	3.50	Likviduotojas.	4.20	
Sandėliai.	5.45	Kaip	tai	pagaminta?	

naTional GeoGraphic
10.00	 Paranormalūs	 reiškiniai.	 Vaiduoklių	
miestas.	11.00	Neatpažinti	skraidantys	objektai.	
12.00	Desantininkų	išlaipinimas	Normandijoje.	
13.00	Kultūros	palikimo	ieškotojai.	14.00	Kaip	
prijaukinamas	 drakonas?	 15.00	 Fidži	 salos.	
16.00	Pavojinga	kelionė	 į	Aliaską.	Kovos	 lau-
kas.	 17.00	 Tunų	 žvejyba.	 18.00	 Gelbėkis	 ne-
laimėje.	Pamplonos	buliai.	Ryklys.	19.00	Par-
anormalūs	 reiškiniai.	 Ateivių	 antplūdis.	 20.00	
Geriausi	lakūnai.	21.00	Kometa,	pralėkusi	šalia	
Žemės.	22.00	Apie	Žemę	-	 iš	kosmoso.	23.00	
Lėktuvų	 avarijų	 tyrimai.	 Padangių	 „itanikas“.	
24.00	Kalintys	užsienyje.	

animal
9.10	 Kačių	 negalima	 nemylėti.	 10.05	 Gyvūnų	
varžybos.	11.00	Kačiukai	ir	šunyčiai.	11.55,	5.45	
Namai	 medžiuose.	 12.50,	 13.45,	 14.40,	 15.35,	
16.30,	 17.25	 Pakalbėkime	 su	 gyvūnais.	 18.20	
Akvariumų	 verslas.	 19.15	 Afrikos	 autsaideriai.	
20.10	 Laukinės	 gamtos	 gangsteriai.	 21.05,	 0.45	
Nežinoma	Indokinija.	22.00,	3.15	Mano	mažasis	
košmaras.	22.55,	4.05	Pražūtingos	salos.	23.50,	
2.25	Laukiniai	ir	pavojingi.	1.35,	4.55	Gyvūnų	po-
licija.	6.35	Laukinės	gamtos	pagalbos	šauksmas.	

sporT1
8.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
9.00	 ATP	 250	 Montpellier.	 Vyrų	 tenisas.	 Fi-
nalas.	 11.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 Turo	
apžvalga.	12.00	NBA	krepšinio	 lyga.	Majamio	
„Heat“	 -	 Toronto	 „Raptors“.	 14.00	 Rusijos	
„Premier	 League“.	 „Anji“	 -	CSKA.	 16.00	 Por-
tugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „Olhanense“	 -	 „FC	
Porto“.	 18.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	
„Rockets“	-	Majamio	„Heat“.	20.00,	21.30	ATP	
250.	„Open	De	Nice“	Prancūzija.	Vyrų	tenisas.	
Pusfinalis.	 23.05	 ATP	 250.	 „Open	 De	 Nice“	
Prancūzija.	Vyrų	tenisas.	Finalas.	1.00	Olandi-
jos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	3.00	NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	4.30	Rusijos	
„Premier	League“.	„Kuban“	-	„Krasnodar“.	

viasaT sporT BalTic
8.15	 Futbolas.	 Čempionų	 lygos	 burtai.	 8.45	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 2013/2014	
sezono	 apžvalga.	 9.45	 Krepšinis.	 Eurolygos	
finalinio	ketverto	varžybos.	12.15	Ledo	ritulys.	
Pasaulio	 čempionatas.	Finalas.	14.40	Boksas.	
Brandonas	 Riosas	 -	 Diego	 Chavesas.	 15.50	
Dviračių	sportas.	Pasaulio	 taurė.	17.25	Moto-
sportas.	 Žiedinės	 lenktynės.	 19.25	 Futbolas.	
„Tottenham“	 -	 „Schalke“.	 Tiesioginė	 translia-
cija.	 21.30	 Dviračių	 sportas.	 Pasaulio	 taurė.	
Tiesioginė	 transliacija.	 23.30	 Motosportas.	
Indianapolio	MotoGP	Moto3	kvalifikacija.	0.20	
Motosportas.	 Indianapolio	 MotoGP	 treniruotė	
4.	 1.10	 Motosportas.	 Indianapolio	 MotoGP	
kvalifikacija.	 2.05	 Motosportas.	 Indianapolio	
MotoGP	 Moto2	 kvalifikacija.	 3.05	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lygos	 2013/2014	 sezono	
įvarčiai.	5.00	Futbolas.	 „Tottenham“	-	„Schal-
ke“.	6.50	Dviračių	sportas.	Pasaulio	taurė.	

eUrosporT
9.30	 Dviračių	 sportas.	 Aplink	 Lenkiją.	 10.00	
Kanojų	ir	baidarių	irklavimas.	Pasaulio	čempi-
onatas.	11.30,	22.00	Snukeris.	Europos	 turas.	
16.00	Spidvėjus.	Europos	čempionatas.	19.00,	
23.45	Futbolas.	Pasaulio	U20	moterų	čempio-
natas.	2.00	Sporto	linksmybės.	
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 7.00 	 Yra	kaip	yra  23.00 	 	Panorama 13.00 	 „Afrika“ 15.55 	 „Mano	puikioji	
	 auklė“

 14.25  	„Flika	2“

TV8
10.10	„Inspektorius	Mažylis“.	11.05	Obelis	nuo	
obels.	 11.30	 Mankštinkitės.	 12.00	 „Linksmieji	
traukinukai“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	„Ama-
zonės“.	 16.00	 „Frosto	 prisilietimas“	 .	 17.50	
„Detektyvė	 Fišer“.	 19.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	
Senoji	 animacija.	 20.00	 Drama	 „Nepaprastas	
kūdikis“.	21.40	Drama	„Kasdienybės	stebuklai“.	
23.30	„Nusivylusios	namų	šeimininkės“	.	

Info TV
5.15	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiuliu.	5.45,	
13.30,	19.40	KTV	-	kino	ir	tele	virtuvė.	6.15,	10.45,	
19.05	 Pasivaikščiojimai	 su	 Irena	 Veisaite.	 VDU	
karta.	 6.45	 Valanda	 su	 Rūta.	 8.20,	 9.35,	 11.15,	
0.50,	3.05	KK2	(N-7).	9.05	Jėgos	vietos.	10.15,	
12.00	Dviračio	šou.	12.30	Krepšinio	pasaulyje	su	
Vidu	Mačiuliu	 (k).	13.00	Teleparduotuvė.	14.00	
Valanda	su	Rūta.	15.35	KK2	penktadienis	(N-7).	
16.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	 Juozas	 Matonis	
ir	 Vytautas	 Damaševičius.	 Ciklas	 „Menininkų	
portretai“.	2001	m.	17.20,	23.00	Padėkime	augti.	
17.45	Šefas	rekomenduoja.	18.15,	1.30	Nuo...	Iki.	
20.10	Pagalbos	skambutis	(N-7).	21.00	„Visaga-
lė	reklama“.	22.00	„Rojaus	sodai“.	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.	11.20	
Idealus	remontas.	12.25	Atspėk	melodiją.	12.55	
Didžiųjų	 rusų	 keliautojų	 pėdsakais.	 14.00	 Kas?	
Kur?	 Kada?	 14.50	 Dvi	 žvaigždės.	 16.25	 Links-
mųjų	ir	išradingųjų	klubas.	18.30	Šlovės	minutė.	
20.00	Laikas.	20.35	Parodijų	šou.	22.55	Kubas.	
23.50	Informacinė	laida.	0.25	„Giminės“.	

REn
7.05	 Animacinis	 f.	 7.20	 Švarus	 darbas.	 8.10	
M.Zadornovo	koncertas.	9.35-21.30	 „Kamens-
kaja“.	 10.40	 Žiūrėti	 visiems!	 12.35	 Jūrmalos	
humoro	festivalis.	14.15-21.30	„Kovotojas“.	

TV PolonIa
11.30	„Naktys	ir	dienos“.	12.35,	23.30	Sveikinimų	
koncertas.	 12.55	 Tarp	 žemės	 ir	 dangaus.	 13.00	
Viešpaties	Angelas.	13.10	Tarp	žemės	ir	dangaus.	
13.45	 Prie	 Tatrų.	 14.00	 Šv.Mišių	 transliacija.	
15.20	Užstalės	dainos.	16.20	„Lėlė“.	17.55	Made	
in	 Poland.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.50	 „M,	 kaip	
meilė“.	19.45	„Svetimi	augalai	miškuose“.	20.15	
Žydros	 atostogos.	 20.40	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios.	21.45	„Ranča“.	23.45	Prie	Tatrų.	

DIVa UnIVERsal 
5.00,	16.05,	23.20	„Išskirtiniai“.	5.50,	13.20,	18.25	
„Erikas	 ir	 Džesė“.	 7.05	 „Ištekėjusi	 už	 Džonaso“.	
8.20	„Vaikantis	šlovę“.	10.00	„Mados	projektas“.	
12.30	„Nuotykiai	rojuje“.	13.45	„Vakarėliai	aplink	
pasaulį“.	 14.10,	 18.45,	 0.10	 „Mados	 kontrolė“.	
14.35	„Hanos	auksas“.	19.10	„Tikroji	Holivudo	is-
torija“.	20.00,	20.50	„Gyvenimas	kaip	šou“.	21.40	
„Klausyk	savo	širdies“.	1.00	„Gražuolės	iš	vilos“.	

TV1000
5.00,	 12.45	 „Septynios	 sielos“.	 7.10	 „Gera	
mergina“.	 9.00	 „Seni	 liūtai“.	 11.00	 „Slaptas	
ženklas“.	 14.55	 „Meilė“.	 17.10	 „Įsimylėjėliai“.	
19.00	 „Gyvūnas“.	 20.50	 „Pokalbiai	 su	 kitomis	
moterimis“.	22.30	„Minės	pirmasis	kartas“.	

TRaVEl
8.00,	14.00,	20.00	Amerikos	maistas.	10.00	Įspū-
dingiausios	 pasaulyje	 kelionės	 motociklu.	 11.00	
Ieškant	 brangenybių.	 12.00,	 21.00	 Pavojingos	
žemės.	 13.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 16.00	 Šeino	
Delios	 prieskonių	 kelionės.	 Iš	 Maltos	 į	 Libaną;	
Kelias	 į	 Tripolį;	 Kalnų	 paslaptys,	 Beka	 slėnis.	
18.00	Aštriųjų	pojūčių	paieškos.	19.00	Šveicarijos	
Alpės.	 19.30	 Buba	 komanda.	 22.00	 Viešbučių	
verslas.	23.00	Didžiausios	paslaptys.		

DIscoVERy
7.00,	18.10	Kaip	tai	veikia?	7.25	Geriausi	auto-
mobiliai.	8.15	Sunkusis	transportas.	9.10	Mitų	
griovėjai.	10.05	Nebandykite	to	pakartoti.	10.55	
Garažų	 auksas.	 11.50	 Sandėliai.	 12.40	 Nekil-
nojamojo	turto	agentai.	13.35,	14.05	Aukcionų	
karaliai.	 14.30,	 15.00	 Relikvijų	 medžiotojai.	
15.25,	15.55	Dingusių	daiktų	pardavėjai.	16.20	
Mašinų	maištas.	17.15	Didelės	statybos.	19.05,	
1.55	 Kas	 jūsų	 garaže?	 20.00	 Ieškant	 klasikos.	
21.00,	5.45	Apgavikai.	22.00,	2.50	Iliuzionistas.	
23.00,	3.50	Magijos	mokslas.	24.00,	4.50	Tiesa	
ir	melas.	1.00	Ledynų	auksas.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Paranormalūs	 reiš-
kiniai.	Šeštasis	jausmas.	11.00	L.	da	Vinčio	še-
devro	paieškos.	12.00	Pabėgimas	iš	nacistų	kon-
centracijos	stovyklos.	13.00	1939	m.	nuskendęs	
vokiečių	 kreiseris.	 14.00	 Bebrų	užtvanka.	 15.00	
Zanzibaro	sala.	16.00	Pavojinga	kelionė	į	Aliaską.	
Kalno	viršūnė.	17.00	Tunų	žvejyba.	18.00	Moks-
lo	 šėliojimai.	 19.00	 Kortų	 iliuzionistas.	 20.00	
Antrojo	 pasaulinio	 karo	 pradžia.	 21.00	 Nacistų	
koncentracijos	 stovykla.	 22.00	 Trečiojo	 reicho	
statiniai.	 Atlanto	 siena.	 23.00	 Lėktuvų	 avarijų	
tyrimai.	 Pragaras	 dykumoje.	 24.00	 Antrojo	 pa-
saulinio	karo	pradžia.	1.00	Nakties	programa.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Redakajus“	

(N-7).
7.30	 „Mažieji		

išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių	draugu-

žiai“.
8.30	 „Pilotas	Balu“.
9.00	 „Antinas		

Narsuolis“.
9.30	 Statybų	TV.
10.00	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.30	Komedija	
„Stebuklingas		
vaikis	2“.

12.15	Nuotykių	f.		
„Andų	paslaptis“	
(N-7).

14.25	Drama		
„Flika	2“	(N-7).

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

detektyvai		
(N-7).

18.30	TV3	žinios.		
TV3	sportas.		
TV3	orai.

19.00	Nuotykių	f.		
„Karibų	piratai.	
Pasaulio	pakrašty“	
(N-7).

22.20	Trileris	„Patriotas“	
(N-7).

0.10	 Trileris	„Pakeisti	
likimai“	(N-14).

6.25	 Dienos		
programa.

6.30	 „Pirmykštė		
žemė“.

6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Teisingumo		

lyga.	Įsiveržimas“.
8.10	 „Sunkus		

vaikas“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 Sveikatos		

ABC	televitrina.
10.00	Nuotykių	filmas		

šeimai	„Gaisrinės	
šuo“.

12.05	Nuotykių	f.	
„Fliperis“.

13.55	Romantinė		
komedija	
„Viengungis“		
(N-7).

15.55	 „Mano	puikioji	
auklė“.

16.30	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Teleloto.
20.00	 „Velvet“	(N-7).
21.35	Kriminalinis		

trileris	„Džonas	Q“	
(N-7).

23.50	Nuotykių	f.	„Arnas.	
Riteris	tamplierius“	
(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

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	 „Šiaurietiškas	būdas“.
13.00	 „Afrika“.	1	d.	

„Kalaharis“.
14.00	Auksinė	Agatos	

Kristi	kolekcija.	
„Puaro“	(N-7).

16.00	Žinios.
16.15	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
16.45	Klausimėlis.lt.
17.00	Visi	namie.
17.30	Lašas	po	lašo.
17.35	Taip.	Ne.
18.30	 „Forsaitų	saga“	(N-7).
20.30	Panorama.	
20.50	Savaitė.
21.20	 Kriminalinė	komedija	

„Ar	gali	būti	blogiau?“	
23.15	Auksinė	Agatos	

Kristi	kolekcija.	
„Puaro“	(N-7).

1.15	 „Senis“	(N-7).

7.00	 Yra	kaip	yra	(N-7).
7.55	 Nacionalinė	loterija.
8.00	 Galileo	(N-7).
8.30	 Tauro	ragas	(N-7).
9.00	 „Mitų		

griovėjai“	(N-7).
10.00	Pašėlusios	močiutės	

(N-7).
10.50	Gamta	iš	arti.
11.00	Meilės	sala	(N-7).
12.00	 „Plėšrūnai.	

Negailestingi	žudi-
kai“	(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.	Laimės	
kūdikiai“	(N-7).

21.00	Veiksmo	drama	
„Brolis	2“	(N-14).

23.45	Nuotykių		
komedija		
„Šv.Triniano		
mokykla	2.	
Direktorės	aukso	
legenda“	(N-7).

1.55	 Bamba	TV	(S).

7.05	 Programa.
7.09	 TV	parduotuvė.
7.25	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Dalia	
Ibelhauptaitė.

8.20	 Šiandien	kimba.
8.50	 Gyvenu	čia.
9.50	 Namų	daktaras.
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Mūsų	miškai.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
16.00, 17.00, 18.00, 21.00 	

Žinios.	Orai.
16.20, 20.05	 	

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

18.25	 Vestuvių	kovos	(N-7).
20.35	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
21.25	VMG	vasara.
21.30	Dokumentinis	f.	

„Kaip	užauginti	pla-
netą.	Varžovas“.

22.30, 2.10	 Nusikaltimas	ir	
bausmė	(N-14).

23.30	 „Odisėja“	(N-14).
1.30	 24/7.
2.50	 Amerikos	muzikos	

„Grammy“	apdova-
nojimai.	2014	m.

5.30	 Dokumentinis	f.	
„Gamtos	pasaulis“.

5.50	 Vestuvių	kovos	(N-7).
7.05	 Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Haudis	Gaudis“.
8.30	 „Mažasis	princas“.
9.00	 Jaunieji	gamtininkai.
9.30	 Vaikų	klubas.	Garsas.
10.00	 Septynios	Kauno	

dienos.
10.30	 „Daržovių	ir	saldu-

mynų	kova“.
11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	 „Jaunoji	karta“.
12.20	Likimai.	
12.50	Lietuvos	kronika.	
13.00	Kompozitoriaus	

Liongino	Abariaus	
85-mečiui.	Likimai.

13.35	Žagarės	vyšnių	
festivalis	2014.	
Nacionalinės	kultū-
ros	ir	meno	premijos	
laureato	kompozi-
toriaus	Giedriaus	
Kuprevičiaus	kūryba.

14.40	Mūsų	miesteliai.	
15.30	Šventadienio	mintys.
16.00	Amerika	pirtyje.	
17.50	 „Subatos	vakarėlį“.
18.20	Vienas	eilėraštis.
18.30	Žinios.
18.45	 „Lakštingalos	sugrįžta“.	
20.45	 Lietuvių	kinas		

trumpai.	
21.20	Vakaras	su	Josephu	

Calleja	Maltoje.	
23.00	Panorama.	
23.15 	„Afrika“.	1	s.	

„Kalaharis“.
0.05	 Džiazo	vakaras.	

 11.30 	 Mūsų	miškai
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 17.25 	 „Bučinys	kiaurai	
	 sieną“

 23.00 	 „Amerikietiška	
	 siaubo	istorija“

 12.30 	 Pasaulio	virtuvė

AnimAl
8.15	 Kaip	 išauginti	 kengūrą.	 9.10	 Pažintis	 su	
tinginiais.	 10.05	 Pingvinų	 safaris.	 11.00	 Blo-
gas	šuo.	11.55,	18.20,	5.45	Namai	medžiuose.	
12.50,	13.45,	14.40,	15.35,	16.30,	17.25	Šiaurės	
Amerika.	19.15	Mano	mažasis	košmaras.	20.10	
Pražūtingos	 salos.	 21.05,	 0.45	 Nežinoma	 In-
dokinija.	22.00,	3.15	Nuotykiai	Afrikoje.	22.55,	
4.05	 Laukinės	gamtos	gangsteriai.	23.50,	2.25	
Laukiniai	ir	pavojingi.	1.35,	4.55	Gyvūnų	polici-
ja.	6.35	Laukinės	gamtos	pagalbos	šauksmas.	

Sport1
10.00	Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „Ga	Eagles“	 -		
„AFC	 Ajax“.	 12.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	13.00	Rusijos	 „Premier	League“.	Turo	
apžvalga.	 14.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Di-
namo“	-	„Krasnodar“.	16.00	Čempionai	LT.	Tarp-
tautinis	laisvųjų	imtynių	turnyras.	17.00	Čempio-
nai	 LT.	 Atviras	 Lietuvos	 irklavimo	 čempionatas.	
18.00	NBA	krepšinio	 lyga.	Hjustono	„Rockets“	-		
Oklahomos	 „Thunder“.	 20.00	 NBA	 krepšinio	
lyga.	Hjustono	„Rockets“	-	San	Antonio	„Spurs“.	
22.00	WTA	Bad	Gastein.	Moterų	tenisas.	Finalas.	
23.40	Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„Gil	Vicente“	-		
„FC	 Porto“.	 1.30	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„SC	Heerveen“	-	„PSV	Eindhoven“.	3.30	Rusijos	
„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	

ViASAt Sport BAltic
9.05	 Motosportas.	 Žiedinės	 lenktynės.	 11.05	
Futbolas.	 Europos	 lygos	 finalas.	 „Sevilla“	 -	
„Benfica“.	 14.10	 Futbolas.	 „Liverpool“	 -	 „Bo-
russia“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 16.25	 Futbol	
Mundial	 žurnalas.	 16.55	 Futbolas.	 Anglijos	
Community	 Shield	 taurė.	 „Arsenal“	 -	 „Man-
chester	City“.	Tiesioginė	transliacija.	19.10	Mo-
tosportas.	Indianapolio	MotoGP	Moto2	lenkty-
nės.	Tiesioginė	transliacija.	20.30	Motosportas.	
Indianapolio	 MotoGP	 lenktynės.	 Tiesioginė	
transliacija.	 22.15	 Dviračių	 sportas.	 Pasaulio	
taurė.	 0.30	 Dviračių	 sportas.	 Pasaulio	 taurė.	
2.45	Motosportas.	Indianapolio	MotoGP	Moto3	
lenktynės.	5.00	Futbolas.	„Liverpool“	-	„Borus-
sia“.	6.50	Futbolas.	Anglijos	Community	Shield	
taurė.	„Arsenal“	-	„Manchester	City“.	

EuroSport
9.00	 Kanojų	 ir	 baidarių	 irklavimas.	 Pasaulio	
čempionatas.	 11.45	 Šuoliai	 su	 slidėmis.	 Va-
saros	 didysis	 prizas.	 13.00,	 16.00	 Snukeris.	
Europos	 turas.	 15.00	 Dviračių	 sportas.	 Aplink	
Lenkiją.	 18.00	 Futbolas.	 Pasaulio	 U20	 mote-
rų	 čempionatas.	 19.00	 Futbolas.	 Draugiškos	
rungtynės.	21.00,	1.30	Snukeris.	Europos	turas.	
22.00	 Boksas.	 WBA	 čempionatas.	 23.30	 Spi-
dvėjus.	Europos	čempionatas.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 Nuotakos		

siaubūnės	(N-7).
7.45	 Parduotuvių	karalie-

nė.
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“		
(N-7)

11.00	 „Gepardų		
dienoraščiai“.

11.30	 „Stulbinamas		
gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Natūralioji	kuli-
narija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Pasaulio		
virtuvė	(N-7).

13.00	 „Mylėk	savo	sodą“.
14.00	Griežčiausi	tėvai.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 0.45	 „Nerami		

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

Hotel“	(N-7).
19.10	 „Magijos	meistrai	

(N-7).
20.00	 „Nematomas		

žmogus.
21.00	 „Niro	Vulfo	mįslės.	

Atsparumas	žmogžu-
dystei“	(N-14).

22.45	Trileris	„Stiklo	
namai“	(N-14).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	Džeimio	Oliverio	

patiekalai	per	15	
minučių.

10.30	Juokingiausi	
Amerikos	namų		
vaizdeliai.

11.00	 „Krokodilų		
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	iliuzi-

jų	pasaulis	(N-7).
18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00	Komedija	

„Įsivaizduok	tai“		
(N-7).

21.10	Juokingiausi	
Amerikos		
namų	vaizdeliai.

21.35	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

22.00	 „Tėvynė“	(N-14).
23.00	 „Amerikietiška	siau-

bo	istorija“	(N-14).
23.55	 „Mažylė		

Houp“	(N-7).
0.45	 Komedija	„Naktis	su	

Bete	Kuper“	(N-7).

9.00	 Rekordininkai.
9.30	 Sveikatos		

užtaisas.
10.00	 „Objektas	11“		

(N-7).
11.00	Mados		

legendos.
11.30	 „Trauma“		

(N-7).
12.30	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

13.00	 „Kupidonas“.
15.00	Fotografijos		

istorija	arba		
Istorija		
fotografijoje:	
Kovojanti		
Lietuva		
fotografijoje.

15.30	 „Rudis	ir		
Semas“	(N-7).

17.25	 „Bučinys		
kiaurai		
sieną“	(N-7).

19.00	 „Elvis	Preslis:	
Karalius		
gyvas!“

20.00	 „Įkalčiai“		
(N-7).

21.00	 „Šalutinis		
efektas“		
(N-14).

22.55	 „Titnagas“		
(N-7).

23.55	 „Džentelmenas“		
(N-14).

„KAriBŲ pirAtAi. pASAulio pAKrAŠtY“
Nuotykių filmas. JAV. 2007.
Režisierius G.Verbinskis.
Vaidina Dž.Depas, Dž.Rašas, K.Naitli.

Auksiniai piratų laikai eina į pabaigą. Kai kapitonas Džekas Sparou iš-
gelbėjamas, Vilas, Elizabeta ir kapitonas Barbosa turi susikauti su žiau-
riuoju kapitonu Deiviu Džonsu, kuris vieną po kito naikina laisvuosius 
piratus. Herojai išsiruošia į tolimąjį Singapūrą, kur turi susitikti su Kinijos 
piratų vadeiva Sao Fengu.

tV3
19.00

rekomenduoja

„ViEnGunGiS“
RomaNtiNė komedija. JAV. 1999.
Režisierius G.Sinjoras.
Vaidina K.O‘Donelas, 
R.Zelveger, M.Keri.

Netikėtai miręs turtuolis užkietė-
jusiam viengungiui anūkui palieka 
staigmeną - 100 mln. JAV dolerių 
palikimą, tačiau su viena sąlyga - 
iki 30-ojo gimtadienio jam reikia 
sumainyti aukso žiedus. 

„DŽonAS Q“
kRimiNaliNis tRileRis. JAV. 2002.
Režisierius N.Kasavetas.
Vaidina D.Vašingtonas, 
Dž.Vudsas, A.Heiš.

Džono sūnus Maiklas susmunka 
beisbolo aikštelėje - jam stoja širdis. 
Nuvežęs sūnų į ligoninę Džonas su-
žino, kad Maiklui būtina širdies per-
sodinimo operacija. Neturėdamas 
pinigų operacijai, Džonas paima 
įkaitais ligoninės darbuotojus....

„ĮSiVAiZDuoK tAi“
komedija. JAV, Vokietija. 2009.
Režisierius K.Kerkpatrikas.
Vaidina E.Merfis, T.H.Čerčas, 
J.Šahidi.

Daug pasiekęs kino magnatas ma-
to, kad jo finansinė karalystė byra į 
šipulius. Netikėtai didžiausią para-
mą jis atranda savo septynmetės 
atžalos svajonių pasaulyje, pilna-
me išgalvotų princesių.

lnK
13.55

tV6
19.00

lnK
21.35
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 Animacinis	f.	

„Pilotas	Balu“.
7.30	 Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
8.00	 TV	serialas	

„Brazilijos	aveniu“.
9.05	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

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

piratai.	Pasaulio	
pakrašty“	(N-7).

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

16.45	TV	serialas	„Moterys	
meluoja	geriau“.

17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Draugiškos	vyrų	

krepšinio	rungtynės.	
Lietuva -	Australija.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Klaipėdos.

21.00	Meilė	ar	pinigai?		
(N-7).

21.30	TV3	vakaro	žinios.	
TV3	sportas.	TV3	
orai.

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

23.00	 Romantinė	komedija	
„Gal	tai	meilė?“	(N-7).

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

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kung	Fu	Panda“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Nuotykių	f.	„Karibų	

auksas“	(N-7).
10.40	Nuotykių	f.	šeimai.	

„Gaisrinės	šuo“.
12.55	 „Kung	Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
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	Tikras	gyvenimas:	

„Egoistė“.	Šeimų	
dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

20.35	TV	serialas	
„Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“.

21.30	Žinios.	Verslas.	
Sportas.	Orai.

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

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

0.10	 „Havajai	5.0“	(N-7).
1.05	 „Klientų	sąrašas“.
2.00	 „Išrinktieji“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Pasaulio	doku-

mentika.	Didžiosios	
visatos“.

12.00	 „Šiaurietiškas	būdas“.
12.30	 „Afrika.	Kalaharis“.
13.30	Savaitė.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Taip.	Ne.
15.00	TV	serialas	„Puaro“.
16.00	TV	serialas	

„Komisaras	Reksas“.
18.00	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	k.).	Sportas.	
Orai.

18.30	 „Naisių	vasara“.
19.30	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	TV	serialas	

„Lilehameris“	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	 „Fotografo	objekty-

ve -	Obamos	Baltieji	
rūmai“.

23.15	Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.45	TV	serialas	„Rojus	
Lietuvoj“.

0.45	 TV	serialas	„Šnipai“.
1.45	 TV	serialas	„Senis“.

 22.05 	 „Fotografo	objekty-
ve -	Obamos	Baltieji	rūmai“

 16.45 	 „Moterys	meluoja
	 	geriau“

 23.10 	 „Judantis	
	 objektas“

Pirmadienis

„GAL TAI MEILĖ?“
Romantinė komedija. JAV. 2005.
Režisierius N.Koulas.
Vaidina E.Kučeris, A.Pit, T.Mening.

Oliveris su Emile atsitiktinai susipažįsta lėktuve, skrendančiame iš Los 
Andželo į Niujorką, ir abu netrunka nuspręsti, kad jiedu - akivaizdžiau-
sios priešybės, visiškai netinkamos vienas kitam į porą! Et, kaip kartais 
suklystama... Prabėga septyneri metai, likimas herojus ne kartą suveda, 
tačiau kas kartą vis nevykusiomis aplinkybės.

rekomenduoja

TV3
23.00

„DŽEINĖ SKUBA Į 
PASIMATYMĄ“
Romantinė komedija. 
JAV, Kanada. 2003.
Režisierius R.Berlingeris.
Vaidina K.Karpenter, 
D.Liperis,Dž.Malaina.

Ambicinga karjeros laiptais kylanti 
viengungė Džeinė gauna savo jau-
nesnės pusseserės kvietimą į vestu-
ves. Kvietime, jos išgąsčiui, parašyta, 
kad ji laukiama su antrąja puse. 
Viskas nebūtų taip baisu, jei Džeinė 
nebūtų anksčiau visiems pranešusi, 
kad jau ilgą laiką turi draugą. 

„PJŪKLAS 3“
Siaubo filmaS. JAV. 2006.
Režisierius D.L.Busmenas.
Vaidina T.Belas, D.Mejer,
E.Makfadjenas.

Policijos pareigūnai nustėra išsi-
aiškinę, kad kruviną darbą yra sėk-
mingai atlikusi visiems pažįstama 
Amanda. Jai ne kartą buvo pavykę 
išsigelbėti iš pavojingų spąstų. Bet 
dabar sutrikusios psichikos mer-
gina pasidavė nesveikoms savo 
mokytojo fantazijoms. Ji pagrobė 
savo gydytoją Lin Denlon ir nuga-
beno į apleistą rūsį.

„PROJEKTAS „MONSTRAS“
tRileRiS. JAV. 2008.
Režisierius M.Rivzas.
Vaidina L.Kaplan, Dž.Lukas,
M.Vogelis.

Penki niujorkiečiai nusprendžia su-
rengti vakarėlį išvykstančiam drau-
gui. Viską fiksuoja skaitmeninė ka-
mera. Tačiau viską pakeičia panika. 
Visą miestą apėmusio sąmyšio prie-
žastis - milžiniškas miestą atakuojan-
tis priešas, be skrupulų naikinantis 
visas pasitaikančias kliūtis.

TV8
21.00

TV6
23.00

TV6
1.20

TV8
8.00,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.25,	 15.30	 Dvi	
su	 puse	 virėjos.	 8.55	 Meilės	 konvejeris.	 9.55	
„Linksmieji	traukinukai“.	10.20	Senoji	animacija.	
11.00	„Nepaprastas	kūdikis“.	12.40,	16.00	Gydy-
tojai	(N-7).	13.35,	19.00	„Apkabink	mane“.	14.30,	
20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	 23.35	
Gaminame	kasdien.	18.00,	22.40	„Meilė	gyven-
ti“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 21.00	 Romantinė	
komedija	„Džeinė	skuba	į	pasimatymą“.	

INfO TV
5.50,	13.45	Padėkime	augti.	6.15,	16.20	Ne	vie-
nas	kelyje	6.50	Pagalbos	skambutis.	7.35,	9.30,	
15.50	Savaitės	kriminalai.	8.05	Apie	žūklę.	8.30	
Šefas	rekomenduoja.	9.00	Žinios.	2014	m.	9.55,	
11.50	 „Visagalė	 reklama“.	10.55,	12.45	 „Rojaus	
sodai“.	14.15	Valanda	su	Rūta.	17.00	Info	diena.	

PBK
6.00,	9.20	TV	kanalas	„Labas	 rytas“.	9.00,	11.00,	
14.00	Naujienos.	11.40	Gyventi	sveikai.	12.45	Pa-
driki	užrašai.	13.00,	14.25	 „Jasmin“.	15.05	 „Laba	
diena!“	 16.00	 J.Menšovos	 laida.	 16.50	 Mados	
nuosprendis.	 17.55	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	20.00	Laikas.	20.35,	23.15	Lietuvos	„Laikas“.	
21.05	„Asmeninis	tyrėjo	Saveljevo	gyvenimas“.	

REN
7.20	 Tinkamas	 vaistas.	 8.10	 Nemeluok	 man!	
9.55	 Šeimos	dramos.	 10.50	 Kviestinė	 vakarie-
nė.	 11.45	 „Tardytojai“.	 15.25	 Žiūrėti	 visiems!	
16.20	 Šeimos	 dramos.	 17.20	 Nemeluok	 man!	
19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	
Kviestinė	vakarienė.	21.20	Žiūrėti	visiems!	22.20	
Pragaro	 virtuvė	 2.	 23.05	 Dokumentinis	 spec.	
projektas.	 24.00	 Žiūrėti	 visiems!	 0.20	 „Kiškio	
įstatymas“.	

TV POLONIA
10.20,	 18.20,	 22.45	 Polonija	 užsienyje.	 10.30	
„Karalius	 Maciušas	 Pirmasis“.	 10.40	 Gamtos	
užrašai.	 10.50	 „Namai	 aukštyn	 kojom“.	 11.25	
Pramoginė	laida.	12.00	Made	in	Poland.	12.40,	
17.55,	 1.45	 „Galerija“.	 13.05,	 18.55	 „Sultinio	
kubelis“.	 13.25,	 18.50,	 21.45,	 2.10	 Galvosū-
kis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „Ranča“.	 15.40	
Kultūringieji	 PL.	 16.40	 Lenkų	 valgiai.	 17.00	
„Zlotopolskiai“.	17.30	Sveikatos	ir	grožio	alche-
mija.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 19.30	 II	 pasaulinio	
karo	enciklopedija.	19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	
Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	pro-
gnozė.	21.50,	3.45	„Aš	jums	parodysiu!“	23.00	
Polonia	 24.	 23.45	 „Komisaras	 Aleksas“.	 0.40	
Pramoginė	 laida.	 1.35	 Klajūno	 užrašai.	 2.15	
„Namai	aukštyn	kojom“.	2.45	Animacinis	f.	
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Rosamunde	Pilcher.	

Romantinė	drama	
„Laimės	kūdikiai“.

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Mano	virtuvė	geriau-
sia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

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

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

„Detektyvė	Džonson“.
19.30	TV	serialas	„Didžiojo	

sprogimo	teorija“.
20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Veiksmo	trileris	

„Urvas“	(N-7).
23.30	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

0.25	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

1.20	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.20	 Bamba	TV	(S).

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

Svečiuose	Dalia	
Ibelhauptaitė	(N-7).

10.00	Nuoga	tiesa.	„Ar	blo-
gai,	kad	svetimšaliai	
pakeis	lietuvius?“

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

pasaulio	gyvūnai“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20, 1.25	Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.0, 0.45	 Reporteris.	
18.45	 „Apaštalas“	(N-7).
19.50	VMG	vasara.
19.55, 23.45	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).
21.00 	„Ar	egzistuoja	

dvigubi	standartai	
teisėsaugoje?“	(N-7).

22.45	Pasaulis	X	(N-7).
1.55, 3.35	 Ilgai	ir	laimingai.
2.30, 4.10	Reporteris.
3.00, 4.40, 6.00	Gongo	

Gangas.
5.10	 „Kelionė	į	Rio	1.	

Urugvajus“	(N-7).
6.35	 „Gamtos	pasaulis“.
6.55	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 Brolių	Grimų	pasa-
kos.	10	s.	„Batuotas	
katinas“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Kine	kaip	kine.
12.10	Drama	„Žalčio		

žvilgsnis“.
13.45	Kasdienybės	aitvarai.
14.30	Šventadienio	mintys.
15.00	Septynios	Kauno	

dienos.
15.30	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
16.15	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.40	Būtovės	slėpiniai.	

Lietuvos	įvaizdis	
vakaruose.	1	d.

17.30	Kūrybos	metas.	
Būties	kelionė.	
Skulptorius	Vytautas	
Kašuba.

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 „Česlavo	Milošo	

sugrįžimas“.
18.45	 Futbolas.	SMScredit.

lt	A	lyga.	VMFD	
„Žalgiris“ -	„Atlantas“.	

20.45	 „Forsaitų	saga“	(N-7).
22.40	Operetė	mano	meilė.	

Populiarių	operečių	
arijos	ir	duetai.	

23.15	Linija,	spalva,	forma.
24.00	Panorama.	
0.25	 Kriminalinė	drama	

„Kalbantys	vėjui“	
(subtritruota,	N-14).

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Mano	tėtis	

kalba	„š...“.
7.15	 „Draugai	X“	(N-7).
8.10	 „Beprotiški		

mažųjų		
nuotykiai“.

8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45	 „Sodininkų		

pasaulis“.
11.15, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
12.10	 „Arti	namų“	(1)		

(N-7).
13.05	 „Apgavystės“	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.55	 „Komisaras	Aleksas“	

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

(N-7).
21.00	Veiksmo	k.	„Beverli	

Hilso	policininkas	2“	
(N-7).

22.55	 „Mafijos		
daktarė“	(N-7).

23.50	 „Dūmas“	(N-14).
0.45	 Sveikatos	ABC		

televitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Juokingiausi	
Amerikos	namų	vaiz-
deliai.

10.00	 „Beverli	Hilsas	
90210“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Pagrindinis	įkaltis“	
(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

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

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir	Staleris“	

(N-7).
18.00	 „Pagrindinis	įkaltis“	

(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Kaip	aš		

susipažinau	su	jūsų	
mama“	(N-7).

21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	Nepaprasti		

rusiški	kadrai	(N-7).
22.30	6	kadrai	(N-7).
23.00	Siaubo	f.		

„Pjūklas	3“	(N-14).
1.20	 Trileris		

„Projektas	
„Monstras“	(N-7).

9.00	 Mados		
legendos.

9.30	 „Trauma“		
(N-7).

10.30	Fotografijos		
istorija	arba		
Istorija		
fotografijoje:	
Kovojanti		
Lietuva		
fotografijoje.

11.00	 „Kupidonas“.
12.00	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).
13.00	 „Rudis	ir		

Semas“	(N-7).
14.50	 „Elvis		

Preslis:		
Karalius		
gyvas!“

15.50	 „Meilės		
virtuvė“.

17.30	Rekordininkai.
18.00	 „Įkalčiai“		

(N-7).
19.00	 „Kupidonas“.
20.00, 22.55	 Balticum		

TV	žinios.
20.20	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

20.50	 „Vanduo“		
(N-7).

23.10	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

0.10	 „Trauma“		
(N-7).

 18.15 	 „Česlavo	Milošo	
	 sugrįžimas“

 10.00 	 Nuoga	tiesa 9.00 	 „Laimės	kūdikiai“.  15.50 	 „Meilės	virtuvė“ 10.00 	 „Beverli	Hilsas	
	 90210“

 12.10 	 „Arti	namų“
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Diva Universal Tv
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeiminin-
kės“.	6.40,	10.00,	14.10	„Vaikantis	šlovę“.	7.05,	
10.25,	14.35,	17.30	„Vaikantis	šlovę“.	7.30,	10.50	
„Džuliana	 ir	 Bilas“.	 8.20,	 15.50,	 23.45	 „Išskirti-
niai“.	8.45,	20.25	„Mados	kontrolė“.	9.10,	13.20,	
18.20	 „Liežuvautoja“.	 11.40,	 1.00	 „Tikroji	 Holi-
vudo	 istorija“.	 15.00,	 19.10	 „Mados	 projektas“.	
20.00	 „Garsenybių	 drabužiai“.	 20.50	 „Vakarėliai	
aplink	pasaulį“.	21.15	„Kortnė	ir	Chloja	užkariau-
ja	Majamį“.	22.05	„Gyvenimas	kaip	šou“.	

Tv1000
5.00,	13.10	„Gyvūnas“.	7.10,	20.50	„Gyvenimas“.	
9.20	„Laiškas“.	11.10	„Mėnulio	princesė“.	15.00	
„Įsimylėjėliai“.	 17.00	 „Šokis	 hiphopo	 ritmu	 3“.	
19.00	„Įsibrovimas“.	20.40	„Aistros	žaidimas“.	

Travel
8.00,	12.00,	17.00	Meksika.	8.30,	14.00	Naujo	
būsto	paieška.	9.30,	13.30	Šeino	Delios	pries-
konių	 kelionės.	 10.00,	 15.00,	 24.00	 Paminklų	
paslaptys.	11.00,	16.00,	23.00	Didžiausios	pa-
slaptys:	 Vatikanas.	 12.30,	 13.00,	 17.30	 Kovos	
dėl	 bagažo.	 18.30	 Šeino	 Delios	 prieskonių	
kelionės.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	Naujo	
būsto	paieška.	21.00	Pikantiškas	maistas.	

Discovery
7.00,	 11.50,	 6.35	 Kaip	 tai	 pagaminta?	 7.25,	
18.40	Aukcionų	karaliai.	7.50,	19.05,	1.55	Reli-
kvijų	medžiotojai.	8.15	Išgyventi.	9.10	Vaikinai	
nuo	 Jukono.	 10.05,	 15.25	 Aukso	 karštligė.	
10.55	Didelės	statybos.	12.40	Apgavikai.	13.35	
Važiavimas.	 14.30	 Vairuotojai.	 18.10	 Garažų	
auksas.	 19.35,	 2.25	 Karai	 dėl	 bagažo.	 20.00	
Kaip	 tai	 veikia?	 21.00	 Karai	 dėl	 moliuskų.	
22.00,	 2.50	 Išlikusiųjų	 pėdsakais.	 23.00,	 3.50	
Ekstremali	kelionė.	

naTional GeoGraphic
8.00	Ryto	programa.	10.00	„Maseratti“	automo-
bilių	 gamykla.	 11.00	 Medžiotojų	 namelis	 pel-
kėje.	 12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	 Antrasis	
pasaulinis	 karas.	 Triuškinantis	 pralaimėjimas.	
14.00	Antrasis	pasaulinis	karas.	Karo	liepsno-
se.	 15.00	 Nežinomas	 grobuonių	 gyvenimas.	
16.00	Pavojingiausi	Azijos	gyvūnai.	17.00	Ge-
nerolų	karas.	Singapūras.	18.00	Kas	brangiau	
parduos	 amerikietiškus	 automobilių	 detales?	
19.00	Gelbėkis	nelaimėje.	Elnio	ragai.	Jeigu	at-
sidūrėte	po	ledu.	20.00	Gamtos	stichijos.	Din-
gęs	 legionas.	 21.00	 Kruvina	 Europos	 istorija.	
Tironai.	22.00	Mokslo	šėliojimai.	23.00	Kalėji-
mo	sunkumai.	Kaliniai	prieš	karininkus.	24.00	
Gamtos	stichijos.	1.00	Nakties	programa.	

animal
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30	Ginant	lauki-
nę	gamtą.	8.15,	16.30	Kinologijos	įvadas.	9.10	
Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 10.05	 Blogas	 šuo.	 11.00	
Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	 Iškviečiamas	
tramdytojas.	 12.50,	 5.45	 Gyvūnų	 jaunikliai:	
pirmieji	žingsniai.	13.45	Aligatorių	tramdytojai.	
14.40	Gyvūnų	 karalystė.	 17.25	 Projektas	 „Šu-
nyčiai“.	18.20	Gyvenimo	ilgumo	kelionė.	19.15	
Akvariumų	 verslas.	 20.10	 Namai	 medžiuose.	
21.05,	 2.25	 Žmogus	 ir	 liūtai.	 22.00,	 3.15	 Ka-
čiukai	ir	šunyčiai.	22.55,	4.05	Pragariška	katė.	
23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	0.45	Po	užpuoli-
mo.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sporT1
10.30	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Krasnodar“	
-	 CSKA.	 12.30	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„FC	 Utrecht“	 -	 „Feyenoord“.	 15.00	 ATP	 250.	
„Open	 De	 Nice“	 Prancūzija.	 Vyrų	 tenisas.	
Finalas.	 17.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	
„V.Guimaraes“	-	„Sporting	CP“.	19.00	Pasaulio	
galiūnų	čempionatas.	21.45	NBA	Action.	Krep-
šinio	lygos	apžvalga.	22.00	NBA	krepšinio	lyga.	
Majamio	„Heat“	-	San	Antonio	„Spurs“.	24.00	
Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	 apžvalga.	
1.15	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „Feyenoord“	
-	„PSV	Eindhoven“.	

viasaT sporT BalTic
8.50	Nascar	355	mylių	lenktynės.	12.50	Futbo-
las.	 „Liverpool“	 -	 „Borussia“.	 14.40	 Futbolas.	
Anglijos	Community	Shield	 taurė.	„Arsenal“	-	
„Manchester	 City“.	 16.40	 Motosportas.	 In-
dianapolio	 MotoGP	 Moto3	 lenktynės.	 18.00	
Motosportas.	 Indianapolio	 MotoGP	 Moto2	
lenktynės.	 19.20	 Motosportas.	 Indianapolio	
MotoGP	 lenktynės.	 21.00	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	lyga.	2014/2015	metų	sezono	analizė.	
22.00	Motosportas.	Spidvėjus.	Pasaulio	taurės	
finalas.	 1.00	 Motosportas.	 Nascar	 355	 mylių	
lenktynių	 apžvalga.	 2.00,	 4.55,	 7.10	 Dviračių	
sportas.	Pasaulio	taurė.	

eUrosporT
9.30	Rankinis.	Pasaulio	universitetų	čempiona-
tas.	10.30	Kanojų	ir	baidarių	irklavimas.	12.00,	
20.00	 Lengvoji	 atletika.	 Varžybos	 Liucernoje.	
13.30,	 19.00	 Lengvoji	 atletika.	 Europos	 ko-
mandinis	čempionatas.	15.00	Dviračių	sportas.	
Aplink	 Lenkiją.	 17.45	 Lengvoji	 atletika.	 „IAAF	
World	 Challenge“.	 21.00	 Šuoliai	 su	 slidėmis.	
Vasaros	 didysis	 prizas.	 21.45	 Sporto	 links-
mybės.	 22.00	 Imtynės.	 Žurnalas.	 22.30	 Imty-
nės.	Geriausios	kovos.	23.35	Dviračių	sportas.	
Nyderlandų	 ir	 Belgijos	 turas.	 0.50	 Snukeris.	
Europos	turas.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 20.30 	 Jokių	kliūčių  12.00  	„Orbita.	
Nepaprasta	Žemės	kelionė“

 19.45 	 Savaitė 13.00 	 „Rojus	Lietuvoj“ 1.00 	 „Klientų	sąrašas“  16.45 	 Linksmieji	
	 žvėreliai

 11.15 	 „Kobra	11“

TV8
8.05,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.30,	 15.30	
Dvi	 su	 puse	 virėjos.	 9.00	 Meilės	 konvejeris.	
10.00	 „Linksmieji	 traukinukai“.	 10.25	 Senoji	
animacija.	11.00	„Džeinė	skuba	į	pasimatymą“.	
12.40,	16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	
mane“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	geriau“.	
17.00,	 23.45	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje	 (1).	 18.00,	
22.50	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaiku-
čiai.	21.00	Komedija	„Mija	ir	milijonierius“.	

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

PBK
5.50,	20.35,	23.10	Lietuvos	„Laikas“.	6.00,	9.20	TV	
kanalas	 „Labas	 rytas“.	 9.00,	 11.00,	 14.00	 Naujie-
nos.	 11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.45	 Padriki	 užrašai.	
13.00,	14.25	 „Jasmin“.	15.10	 „Laba	diena!“	15.50	
J.Menšovos	laida.	16.45	Mados	nuosprendis.	17.50	
Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	21.05	
„Asmeninis	tyrėjo	Saveljevo	gyvenimas“.	

REn
6.55	Animaciniai	f.	7.10	Tinkamas	vaistas.	8.05	
Nemeluok	 man!	 9.50	 Šeimos	 dramos.	 10.45	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.40	 „Pilnatis“.	 13.25	
Didžiosios	paslaptys.	14.25	Teisk	mane.	15.20	
Žiūrėti	 visiems!	 16.20	 Šeimos	 dramos.	 17.15	
Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinka-
mas	 vaistas.	 20.20	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.20	
Keista	 byla.	 22.20	 Pragaro	 virtuvė	 2.	 23.10	
Dokumentinis	 spec.	 projektas.	 0.05	 Žiūrėti	 vi-
siems!	0.20	„Dinastijos	įpėdinio	žiedas“.	

TV PolonIa
8.40	„Tėvas	Mateušas“.	10.20,	18.20,	22.45,	5.10	
Polonija	užsienyje.	10.30	„Karalius	Maciušas	Pir-
masis“.	10.40	Gamtos	užrašai.	10.50	„Lešnevskių	
šeima“.	11.25	„Laukinė	Lenkija“.	12.00,	23.00	Po-
lonia	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	 Žinios.	 13.50	 „Londonie-
čiai“.	14.50	„...	už	kiekvieną	Tavo	akmenį...“	17.05	
„Zlotopolskiai“.	 17.35	 Lenkų	 atostogos	 Pamaryje	
(2).	18.30	TV	ekspresas.	19.25	 II	pasaulinio	karo	
enciklopedija.	19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	Laba-
naktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	
21.50,	1.45	„Ketvirtoji	valdžia“.	23.45	„Klastotojai.	
Gaujos	sugrįžimas“.	1.20	Humoro	ir	satyros	vaka-
rai	Lidzbarke	2013.	2.15	„Lešnevskių	šeima“.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeiminin-
kės“.	 6.40,	 10.00,	 14.10	 „Vaikantis	 šlovę“.	 7.05,	
10.25,	14.35,	17.30	„Vaikantis	šlovę“.	7.30,	10.50	
„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	
9.10,	 13.20,	 18.20	 „Liežuvautoja“.	 11.40,	 17.05,	
21.15,	 23.45,	 1.00	 „Išskirtiniai“.	 15.00,	 19.10	
„Mados	projektas“.	15.50,	21.40	„Mados	kontrolė“.	
16.15	„Kortnė	ir	Chloja	užkariauja	Majamį“.	16.40	
„Garsenybių	 drabužiai“.	 20.00,	 22.30	 „Vakarėliai	
aplink	pasaulį“.	20.25,	22.55	„Nuotykiai	rojuje“.	

TV1000
5.00, 13.00	„Tinklas“.	7.20	„Minės	pirmasis	kar-
tas“.	 9.15	 „Slaptas	 ženklas“.	 11.10	 „Aleksas	 ir	
Ema“.	15.00	„Žmogus-voras	2“.	17.20	„Pokalbiai	
su	 kitomis	 moterimis“.	 19.00	 „Kelyje“.	 21.05	
„Medžioklė“.	23.05	„Namas	girios	glūdumoj“.

TRaVEl
8.00,	 12.00,	 17.00	 Šveicarijos	 Alpės.	 8.30,	 14.00	
Būsto	 paieška.	 9.30,	 13.30,	 18.30	 Šeino	 Delios	
prieskonių	 kelionės.	 10.00,	 15.00	 Paminklų	 pa-
slaptys.	 11.00,	 16.00,	 23.00	 Didžiosios	 paslaptys:	
Šventoji	 Žemė.	 12.30,	 13.00,	 17.30	 Kovos	 dėl	
bagažo.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	Naujo	būsto	
paieška.		21.00	Šeino	Delios	prieskonių	kelionės.	

DIscoVERy
7.00,	20.00	Kaip	tai	veikia?	7.25,	18.40	Aukcionų	
karaliai.	7.50,	19.05,	1.55	Relikvijų	medžiotojai.	
8.15	Išgyventi.	9.10	Vaikinai	nuo	Jukono.	10.05	
Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	statybos.	11.50,	
6.35	Kaip	tai	pagaminta?	12.40	Apgavikai.	13.35	
Automobilių	 dirbtuvė.	 14.30	 Penktoji	 pavara.	
15.25	 Mirtinas	 laimikis.	 18.10	 Garažų	 auksas.	
19.35,	2.25	Karai	dėl	bagažo.	21.00	Degtindariai.	
22.00,	2.50	Auksas	iš	jūros	dugno.	23.00,	3.50	
Amerikos	lobių	ieškotojai.	24.00,	4.50	Ginkluoti	
vyrukai.	1.00,	5.45	Baltųjų	rūmų	sargybiniai.	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	Ryto	programa.	10.00	Švedų	„Koenigsegg“	
superautomobilių	gamykla.	11.00	Statybos	 lei-
dimas.	12.00	Mokslo	šėliojimai.	13.00	Gamtos	
stichijos.	Dingęs	legionas.	14.00	Kruvina	Euro-
pos	istorija.	Tironai.	15.00	Gyvūnijos	istorija.	Iš	
vandens	-	į	dangų.	16.00	Pavojingiausi	Pietryčių	
Azijos	 gyvūnai.	 17.00	 Vokiečių	 povandeniniai	
laivai	 prie	 Anglijos	 krantų.	 18.00	 Automobilių	
restauratoriai.	 19.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 Slys-
tantis	 sunkvežimis.	 Jeigu	 atsidūrėte	 po	 ledu.	
20.00	Patrauklus	mokslas.	Traukos	 jėga.	21.00	
Mokslo	 šėliojimai.	 22.00	 Mokslo	 šėliojimai.	
23.00	Kalėjimo	sunkumai.	Tiesa	ir	melas.	24.00	
Patrauklus	mokslas.	1.00	Nakties	programa.	

anImal
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30	Ginant	laukinę	
gamtą.	 8.15,	 16.30	 Kinologijos	 įvadas.	 9.10	
Projektas	 „Šunyčiai“.	 10.05	 Gyvenimo	 ilgumo	
kelionė.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	
Iškviečiamas	 tramdytojas.	 12.50,	 5.45	 Gelbėji-
mo	istorija.	13.45	Aligatorių	tramdytojai.	14.40,	
21.05,	 2.25	 Žmogus	 ir	 liūtai.	 17.25	 Nepapras-
ti	 gyvūnai.	 18.20	 Kaip	 išauginti	 orangutangą.	
19.15	Kačiukai	ir	šunyčiai.	20.10	Pragariška	katė.	
22.00,	3.15	Gyvūnų	prieglauda.	22.55,	4.05	Gi-
nant	laukinę	gamtą.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	
0.45	Vabalai.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sPoRT1
10.00	NBA	krepšinio	 lyga.	Hjustono	„Rockets“	
-	Majamio	„Heat“.	12.00	NBA	Action.	Krepšinio	
lygos	apžvalga.	13.00	NBA	krepšinio	lyga.	Ma-
jamio	 „Heat“	 -	 Toronto	 „Raptors“.	 15.00	 WTA	
Shenzen.	Moterų	 tenisas.	Finalas.	17.00	Olan-
dijos	„Eredivisie“	lyga.	„SC	Heerenveen“	-	„PSV	
Eindhoven“.	19.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	
turo	 apžvalga.	 20.00	 Europos	 taurė	 (Eurocup).	
Stambulo	 „Bešiktaš“	 -	 Klaipėdos	 „Neptūnas“.	
21.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“	 -		
San	 Antonio	 „Spurs“.	 24.00	 Rusijos	 „Premier	
League“.	Turo	apžvalga.

VIasaT sPoRT BalTIc
9.25	Futbolas.	 „Tottenham“	-	 „Schalke“.	11.15	
Futbolas.	 „Liverpool“	 -	 „Borussia“.	 13.05	 Fut-
bolas.	 Čempionų	 taurė.	 Finalas.	 15.05	 Moto-
sportas.	 Spidvėjus.	 Pasaulio	 taurės	 lenktynės.	
18.05	 Motosportas.	 Žiedinės	 lenktynės.	 20.05	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 2014/2015	
metų	 sezono	 analizė.	 21.05	 Futbol	 Mundial	
žurnalas.	 21.35	 Futbolas.	 UEFA	 Supertaurė.	
„Real“	-	„Sevilla“.	Tiesioginė	transliacija.	23.50	
Motosportas.	 Indianapolio	 MotoGP	 Moto3	
lenktynės.	 1.10	 Motosportas.	 Indianapolio	
MotoGP	 Moto2	 lenktynės.	 2.30	 Motosportas.	
Indianapolio	MotoGP	lenktynės.	5.00	Futbolas.	
UEFA	Supertaurė.	 „Real“	-	„Sevilla“.	7.00	Fut-
bolas.	UEFA	Čempionų	 lygos	 finalas.	 „Real“	 -		
„Atletico“.	

EURosPoRT
9.30,	 15.00	 Dviračių	 sportas.	 Nyderlandų	 ir	
Belgijos	turas.	10.45	Sporto	linksmybės.	11.00,	
17.45	 Lengvoji	 atletika.	 Europos	 čempionatas.	
22.30,	 1.00	 Futbolas.	 Pasaulio	 U20	 moterų	
čempionatas.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Mano	tėtis	

kalba	„š...“.
7.15	 „Draugai	X“		

(N-7).
8.10	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15	Linksmieji	žvėreliai.
10.45	 „Sodininkų		

pasaulis“.
11.15, 20.05	 „Karadajus“	

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

(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.55	 „Komisaras	Aleksas“	

(N-7).
16.45	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	Keksiukų	karai		

(N-7).
18.00	 „Didingasis	amžius“.
21.00	Nuotykių	f.	

„Šventasis“	(N-7).
23.10	 „Mafijos		

daktarė“	(N-7).
0.05	 „Dūmas“	(N-14).
1.00	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo		

augintinis.
10.00	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
11.00	 „Mastrichto		

policija“	(N-7).
12.00	 „Pagrindinis		

įkaltis“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 	„Kaip	aš		

susipažinau		
su	jūsų	mama“	
(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(N-7).
18.00	 „Pagrindinis		

įkaltis“	(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Kaip	aš		

susipažinau	su	jūsų	
mama“	(N-7).

21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	Komedija	

„Aš,	kitas	aš	ir	Irena“	
(N-14).

24.00	 „Byvis	ir		
Tešlagalvis		
užkariauja	Ameriką“	
(N-14).

1.30	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

9.00 	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

9.45	 „Įkalčiai“		
(N-7).

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Arkadija“.
13.25	Mados		

legendos.
13.55	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).
14.55	 „Trauma“		

(N-7).
15.55	 „Slapyvardis	-	

Valytojas“		
(N-7).

17.30	Geros		
savijautos		
gidas.

18.00	 „Elvis	Preslis:	
Karalius		
gyvas!“

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Sveikatos		

užtaisas.
20.50	 „Objektas	11“		

(N-7).
21.50	Balticum		

TV	žinios.
22.05	 „Kažkur		

tarp	ten	ir		
čia“	(N-7).

23.50	Rekordininkai.

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 Žalioji	enciklopedija.
7.00	 „Pilotas	Balu“.
7.30	 „Antinas	Narsuolis“.
8.00	 TV	serialas	

„Brazilijos	aveniu“	.
9.05	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	TV	serialas		

„Kobra	11“	(N-7).
12.20	TV	serialas	„Šeimos	

reikalai“.
12.50	 „Transformeriai.	

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

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

meluoja	geriau“.
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.25	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	Žvaigždžių	dešimtu-

kas.	Vasara	(N-7).
21.00	 Meilė	ar	pinigai?
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	Veiksmo	drama	

„Agentūra	
S.K.Y.D.A.S.“	(N-7).

23.00	 Veiksmo	f.	„Gynėjas“.
0.55	 TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kung	Fu	Panda“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 TV	serialas	„Velvet“.
10.25	Romantinė	komedija	

„Viengungis“	(N-7).
12.25	 „Tomas	ir	Džeris“.
12.55	 „Kung	Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
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	Tikras	gyvenimas:	

„Dvigubas	gyveni-
mas“.	Šeimų	dramas	
pristato	Dalius	
Mertinas.

20.35	 TV	serialas	„Baisiausia	
mano	gyvenimo	
savaitė“	(N-7).

21.30	Žinios.	Verslas.	
Sportas.	Orai.

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

0.05	 „Havajai	5.0“	(N-7).
1.00	 „Klientų	sąrašas“.
1.55	 „Išrinktieji“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

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

prerijose“.
11.00	TV	serialas	

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

„Fotografo		
objektyve	-	Obamos	
Baltieji	rūmai“.

13.00	TV	serialas	„Rojus	
Lietuvoj“.

14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
15.00	TV	serialas	„Puaro“.
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
18.00	Šiandien.	
18.15	Europos	lengvosios	

atletikos	čempiona-
tas.	Tiesioginė	trans-
liacija	iš	Ciuricho.	

20.25 	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	 Europos	lengvosios	

atletikos	čempionatas.	
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	 „Nepaskelbtas	karas.	

Dokumentalisto	
užrašai“.

22.35	Emigrantai.
23.30	Vakaro	žinios.	
24.00	 „Rojus	Lietuvoj“.
0.30	 TV	serialas	„Šnipai“.
1.30	 „Senis“	(N-7).

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

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Amerikietiškos	imty-

nės	(N-7).
11.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Liežuvautoja“	(N-7).
17.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
19.30	TV	serialas	„Didžiojo	

sprogimo	teorija“.
20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Komedija	„Milijonas	

metų	prieš	mūsų		
erą	2“	(N-14).

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).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20, 11.15	 Reporteris.
8.00	 „Apaštalas“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
12.00 	„Orbita.	Nepaprasta	

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

tykiai“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Apaštalas“	(N-7).
19.50	 „Pragaras	ant	ratų“.
20.55	VMG	vasara.
21.00	Patriotai	(N-7).
22.00, 0.45	 Reporteris.	
22.45	Nuoga	tiesa.	„Ar	

egzistuoja	dvigubi	
standartai	teisėsau-
goje?“	(N-7).

23.45	 „Pragaras	ant	ratų“.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.35	 Ilgai	ir	laimingai.
2.30, 4.10	Reporteris.
3.00, 4.40, 6.00	Gongo	

Gangas.
5.15	 Dokumentinis	f.	

„Kelionė	į	Rio	2.	
Argentina“	(N-7).

6.35	 Dokumentinis	f.	
„Gamtos	pasaulis“.

6.55	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Mes	-	pasaulis	2014.	

Muzikinė	pasaka	
„Daržovių	ir	saldu-
mynų	kova“.

13.00	Vakaro	autografas.
13.45	 „Haudis	Gaudis“.
14.05	 „Aivenhas“.
14.30	Pagalbos	ranka.
15.00	Vileišiada.	Šeimos	ir	

valstybės	istorija.	
15.30	Linija,	spalva,	forma.
16.15	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.40	Būtovės	slėpiniai.	
17.30	Krikščionybė	

Lietuvos	mene.
18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 „Prokurorai“.
19.05	 „Žiniuonė“.
19.15	Septynios	Kauno	

dienos.
19.45	Savaitė.
20.15	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
21.00	 Pasaulio	dokumentika.	
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
24.00	Panorama.	
0.25	 Karlo	Orfo	kantata	

„Carmina	burana“.	
Ugnies	ir	muzikos	
spektaklis	Palangos	
Gintaro	muziejaus	
parke.	
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 19.45 	 Savaitė  11.45 	 „Arkadija“ 21.00 	 „Rezidentai“ 16.45 	 Linksmieji	
	 žvėreliai

AnimAl
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30	Ginant	laukinę	
gamtą.	 8.15,	 16.30	 Kinologijos	 įvadas.	 9.10	
Projektas	 „Šunyčiai“.	 10.05	 Gyvenimo	 ilgumo	
kelionė.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	
Iškviečiamas	 tramdytojas.	 12.50,	 5.45	 Gelbėji-
mo	istorija.	13.45	Aligatorių	tramdytojai.	14.40,	
21.05,	 2.25	 Žmogus	 ir	 liūtai.	 17.25	 Nepapras-
ti	 gyvūnai.	 18.20	 Kaip	 išauginti	 orangutangą.	
19.15	Kačiukai	ir	šunyčiai.	20.10	Pragariška	katė.	
22.00,	3.15	Gyvūnų	prieglauda.	22.55,	4.05	Gi-
nant	laukinę	gamtą.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	
0.45	Vabalai.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

Sport1
10.00	NBA	krepšinio	 lyga.	Hjustono	„Rockets“	
-	Majamio	„Heat“.	12.00	NBA	Action.	Krepšinio	
lygos	apžvalga.	13.00	NBA	krepšinio	lyga.	Ma-
jamio	 „Heat“	 -	 Toronto	 „Raptors“.	 15.00	 WTA	
Shenzen.	Moterų	 tenisas.	Finalas.	17.00	Olan-
dijos	„Eredivisie“	lyga.	„SC	Heerenveen“	-	„PSV	
Eindhoven“.	19.00	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	
turo	 apžvalga.	 20.00	 Europos	 taurė	 (Eurocup).	
Stambulo	 „Bešiktaš“	 -	 Klaipėdos	 „Neptūnas“.	
21.45	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“	 -		
San	 Antonio	 „Spurs“.	 24.00	 Rusijos	 „Premier	
League“.	Turo	apžvalga.

ViASAt Sport BAltic
9.25	Futbolas.	 „Tottenham“	-	 „Schalke“.	11.15	
Futbolas.	 „Liverpool“	 -	 „Borussia“.	 13.05	 Fut-
bolas.	 Čempionų	 taurė.	 Finalas.	 15.05	 Moto-
sportas.	 Spidvėjus.	 Pasaulio	 taurės	 lenktynės.	
18.05	 Motosportas.	 Žiedinės	 lenktynės.	 20.05	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 2014/2015	
metų	 sezono	 analizė.	 21.05	 Futbol	 Mundial	
žurnalas.	 21.35	 Futbolas.	 UEFA	 Supertaurė.	
„Real“	-	„Sevilla“.	Tiesioginė	transliacija.	23.50	
Motosportas.	 Indianapolio	 MotoGP	 Moto3	
lenktynės.	 1.10	 Motosportas.	 Indianapolio	
MotoGP	 Moto2	 lenktynės.	 2.30	 Motosportas.	
Indianapolio	MotoGP	lenktynės.	5.00	Futbolas.	
UEFA	Supertaurė.	 „Real“	-	„Sevilla“.	7.00	Fut-
bolas.	UEFA	Čempionų	 lygos	 finalas.	 „Real“	 -		
„Atletico“.	

EuroSport
9.30,	 15.00	 Dviračių	 sportas.	 Nyderlandų	 ir	
Belgijos	turas.	10.45	Sporto	linksmybės.	11.00,	
17.45	 Lengvoji	 atletika.	 Europos	 čempionatas.	
22.30,	 1.00	 Futbolas.	 Pasaulio	 U20	 moterų	
čempionatas.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Mano	tėtis	

kalba	„š...“.
7.15	 „Draugai	X“		

(N-7).
8.10	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15	Linksmieji	žvėreliai.
10.45	 „Sodininkų		

pasaulis“.
11.15, 20.05	 „Karadajus“	

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

(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.55	 „Komisaras	Aleksas“	

(N-7).
16.45	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	Keksiukų	karai		

(N-7).
18.00	 „Didingasis	amžius“.
21.00	Nuotykių	f.	

„Šventasis“	(N-7).
23.10	 „Mafijos		

daktarė“	(N-7).
0.05	 „Dūmas“	(N-14).
1.00	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo		

augintinis.
10.00	 „Beverli	Hilsas	

90210“	(N-7).
11.00	 „Mastrichto		

policija“	(N-7).
12.00	 „Pagrindinis		

įkaltis“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 	„Kaip	aš		

susipažinau		
su	jūsų	mama“	
(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(N-7).
18.00	 „Pagrindinis		

įkaltis“	(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Kaip	aš		

susipažinau	su	jūsų	
mama“	(N-7).

21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	Komedija	

„Aš,	kitas	aš	ir	Irena“	
(N-14).

24.00	 „Byvis	ir		
Tešlagalvis		
užkariauja	Ameriką“	
(N-14).

1.30	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

9.00 	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

9.45	 „Įkalčiai“		
(N-7).

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Arkadija“.
13.25	Mados		

legendos.
13.55	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).
14.55	 „Trauma“		

(N-7).
15.55	 „Slapyvardis	-	

Valytojas“		
(N-7).

17.30	Geros		
savijautos		
gidas.

18.00	 „Elvis	Preslis:	
Karalius		
gyvas!“

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Sveikatos		

užtaisas.
20.50	 „Objektas	11“		

(N-7).
21.50	Balticum		

TV	žinios.
22.05	 „Kažkur		

tarp	ten	ir		
čia“	(N-7).

23.50	Rekordininkai.

„miJA ir miliJoniEriuS“
Komedija. Vokietija. 2010.
Režisierius D.Miuleris.
Vaidina F.Vol, G.Šeferis, K.Šumanas.

Talentinga žurnalistė Mija tikisi paaukštinimo, tačiau eiti šių pareigų 
pakviečiamas jos buvęs vaikinas. Šokiruota mergina nuskuba pas va-
dovę ir prašo šanso įrodyti, ko ji išties verta. Šansą ji gauna ir pradeda 
ieškoti intriguojančios istorijos. Tarp skelbimų Mija pastebi keistą pa-
siūlymą. Milijonierius ieško nepriklausomos, išsilavinusios žmonos, kuri 
sutartų su vaikais.

tV8
21.00

rekomenduoja

„AŠ, KitAS AŠ ir irEnA“
Komedija. JAV. 1999.
Režisieriai B.Ferelis, P.Ferelis.
Vaidina Dž.Keris, R.Zelvėger, 
K.Kuperis.

Čarlis - Roudailendo policininkas. 
Jis švelnus ir geraširdis. Tačiau vieną 
dieną Čarlio, o ir visų nepaklusnių 
miestelėnų gyvenimas apsiverčia 
aukštyn kojomis. Mielasis policinin-
kas virsta piktu pašaipūnu. 

„GYnĖJAS“
VeiKsmo filmas. JAV, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija. 2004.
Režisierius D.Lundgrenas.
Vaidina D.Lundgrenas, 
Dž.Springeris, Š.Ledard.

JAV neketina nė per plauką nusi-
leisti teroristams, o labiausiai Mo-
hamedui Jamarui. Jamaras tikras 
paradoksas - jo negalima nužudyti, 
nes rastas negyvas jis iškart taptų 
šventuoju kankiniu. 

„SunKu nuŽuDYti“
VeiKsmo filmas. JAV. 1990.
Režisierius B.Malmutas.
Vaidina S.Sigalas, K.Lebrok, 
V.Sadleris.

Policininkas Meisonas Štormas su-
sekė, kad politikas Trentas įsakė 
mafijos parankiniams nužudyti jo 
konkurentą. Netrukus politiko už-
sakymu samdyti žudikai įsiveržia į 
Meisono namus. 

tV6
21.30

lnK
22.10

tV3
23.00
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Pilotas	Balu“.
7.30	 „Simpsonai“	(N-7).
8.00	 „Brazilijos	aveniu“.
9.05	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	Žvaigždžių	dešimtu-

kas.	Vasara	(N-7).
12.20	TV	serialas	„Šeimos	

reikalai“.
12.50	 „Transformeriai.	

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

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

meluoja	geriau“.
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.25	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	TV	serialas	

„Inspektorius	
Mažylis“	(N-7).

21.00	Meilė	ar	pinigai?	.
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.00	Vikingų	loto.
22.05	TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).
23.05	 Veiksmo	drama	

„Nemirtingieji“	(N-14).
1.15	 TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).

6.05	 Labas	vakaras,	Lietuva.
6.35	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kung	Fu	Panda“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

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

„Egoistė“.	Šeimų	
dramas	pristato	
Dalius	Mertinas.

10.30	 Tikras	gyvenimas:	
„Dvigubas	gyvenimas“.	

11.30	 „Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“.

12.55	 „Kung	Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

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

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

„Netikėta	meilė“.	
20.35	 TV	serialas	„Baisiausia	

mano	gyvenimo		
savaitė“	(N-7).

21.30	Žinios.	
22.10	 Veiksmo	trileris	

„Sukrečiantis	skrydis“.
0.10	 „Havajai	5.0“	(N-7).
1.05	 „Klientų	sąrašas“.
2.00	 „Išrinktieji“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Lilehameris“	(N-7).
12.00	Emigrantai.
12.50	Lašas	po	lašo.
13.00	 „Rojus	Lietuvoj“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Bėdų	turgus.
15.00	TV	serialas	„Puaro“.
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
18.00	Šiandien.
18.30	TV	serialas	„Naisių	

vasara“.
19.00	Europos	lengvosios	

atletikos	čempiona-
tas.	Tiesioginė	trans-
liacija	iš	Ciuricho.	

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	 Europos	lengvosios	

atletikos	čempionatas.	
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	 Europos	lengvosios	

atletikos	čempionatas.	
23.00	 „Nepaskelbtas	karas.	

Dokumentalisto		
užrašai“.

23.30	Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

24.00	TV	serialas	„Rojus	
Lietuvoj“.

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

 19.00 	 Europos	lengvosios	
atletikos	čempionatas

 13.50 	 „Pilotas	Balu“  13.20 	 „Ogis	ir	
	 tarakonai“

Trečiadienis

„NEMIRTINGIEJI“
Veiksmo drama. JAV. 2011.
Režisierius  T.S.Dhandvaras.
Vaidina H.Kevilas, M.Rurkas, Dž.Hertas.

Remiantis graikų mitais, sukurtas pasakojimas pateikia naują senovės 
Graikijos interpretaciją, kur susipina Atikos didvyrio Tesėjo ir Titano-
machijos istorijos. Despotiškas, kraugeriškas karalius Hiperionas kartu 
su žiauria armija leidžiasi į Epyro lanko, dingusio prieš daugybę metų, 
paieškas. Tikima, kad tas, kurio rankose šis lankas, nenugalimas...

rekomenduoja

TV3
23.05

„PASLAPTINGOS SIELOS“
drama. JAV. 2006.
Režisierė J.Lanskaja.
Vaidina S.Peni, Š.Džouns, 
Dž.Gedrikas.

Elizai po skaudžios netekties lieka 
vienai užauginti du vaikus, rūpin-
tis nenuimtu apelsinų derliumi 
ir grąžinti didelę banko paskolą. 
Nuo fizinio ir emocinio krūvio Eliza 
praranda tikėjimą šviesia ateitimi, 
tačiau jos teta Betė skatina ją ne-
nuleisti rankų. Netikėtai herojės 
gyvenime atsiranda paslaptingas 
nepažįstamasis, vardu Geibas...

„ABSOLVENTĖ“
romantinė komedija. JAV. 2009.
Režisierius V.Džensonas.
Vaidina E.Bledelis, Z.Gilfordas, 
Dž.Linč.

Vos tik baigusi koledžą Raiden Mal-
bi yra priversta grįžti į namus pas 
savo ekscentriškąją šeimynėlę. Jos 
svajonių darbas atiteko arogantiš-
kai koledžo bendramokslei Džesi-
kai Bard. Raiden su savo geriausiu 
draugu Adamu, jau senokai įsižiū-
rėjusiu į ją, privalo surasti darbą. Ar 
įsiplieskę jausmai ilgamečiam drau-
gui nesukliudys jos svajonėms?

„CIVILINIS IEŠKINYS“
drama. JAV. 1998.
Režisierius S.Zeilijanas.
Vaidina Dž.Travolta, R.Diuvalis,
T.Šalhubas.

Tikras pasakojimas, kaip dvi stam-
biausios šalies kompanijos apkalti-
namos dėl vaikų mirties. Sielvartau-
jantiems tėvams atstovauja jaunas, 
„Porche“ vairuojantis advokatas. 
Jis tikisi uždirbti milijonus dolerių, 
tačiau galiausiai praranda beveik 
viską, taip pat ir sveiką protą. 

TV8
 21.00

TV6
21.30

TV6
0.25

TV8
7.55,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.20,	 15.30	 Dvi	
su	 puse	 virėjos.	 8.50,	 10.15	 Senoji	 animacija.	
9.50	„Linksmieji	traukinukai“.	10.50	„Mija	ir	mi-
lijonierius“.	12.40,	16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	
„Apkabink	mane“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	
geriau“.	 17.00,	 23.30	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	
18.00,	 22.35	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	
vaikučiai.	21.00	Drama	„Paslaptingos	sielos“.	

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

PBK
5.50,	20.35,	23.15	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	užra-
šai.	13.00,	14.25	 „Jasmin“.	15.10	 „Laba	diena!“	
15.50	 J.Menšovos	 laida.	 16.45,	 3.55	 Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	20.00	Laikas.	21.05,	2.15	„Asmeninis	tyrė-
jo	Saveljevo	gyvenimas“.	23.25	„Skyrybos“.	0.20	
Informacinė	laida.	0.50	„Į	pasaulio	kraštą“.	

REN
6.55	Animaciniai	 f.	7.10	Tinkamas	vaistas.	8.05	
Nemeluok	 man!	 9.50	 Šeimos	 dramos.	 10.45	
Kviestinė	vakarienė.	11.40	Keista	byla.	12.35	„Pil-
natis“.	14.25	Teisk	mane.	15.25	Žiūrėti	visiems!	
16.20	 Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	
19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 21.20	 Keista	 byla.	 22.20	
Pragaro	virtuvė	2.	23.05	„Kova	su	šešėliu“.	

TV POLONIA
7.55	 Lenkų	 valgiai.	 8.10	 Žvaigždžių	 keliu.	 8.40	
„Tėvas	Mateušas“.	10.20,	18.20,	22.45	 	Polonija	
užsienyje.	 10.30	 „Karalius	 Maciušas	 Pirmasis“.	
10.40	Gamtos	užrašai.	10.50	„Iki	pertraukos	0:1“.	
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	 „Aš	 jums	
parodysiu!“	14.50	Rytų	studija.	15.25	Okrasa	laužo	
taisykles.	 16.40	 Lenkų	 valgiai.	 17.00	 „Zlotopols-
kiai“.	17.30	„Vilnoteka“.	18.30	TV	ekspresas.	19.25	
II	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija.	 19.55	 „Garbės	
laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	
ir	orų	prognozė.	21.50,	3.45	„Orai	penktadieniui“.	
23.45	„Karininkai“.	1.20	Humoro	ir	satyros	vakarai	
Lidzbarke	 2013.	 2.15	 „Iki	 pertraukos	 0:1“.	 2.45	
Animacinis	f.	5.50	Kas	čia	grojama?	
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7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane.
10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Mano	virtuvė	geriau-
sia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Liežuvautoja“	(N-7).
17.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

19.30	TV	serialas	„Didžiojo	
sprogimo	teorija“	
(N-7).

20.30	Jokių	kliūčių.
21.30	Drama	„Mistinė	upė“	

(N-14).
0.20	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

1.15	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.15	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Apaštalas“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Dalia	
Ibelhauptaitė.

13.00	Gyvenu	čia.
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinių	kačių		

nuotykiai“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Apaštalas“	(N-7).
19.50	 „Pragaras	ant	ratų“.
20.55	VMG	vasara.
21.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Beata	
Nicholson	(N-7).

22.00, 0.45	Reporteris.	Orai.
22.45	Patriotai	(N-7).
23.45	 „Pragaras	ant	ratų“.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.35	 Ilgai	ir	laimingai.
3.00, 4.40, 6.00	Gongo	

Gangas.
4.10	 Reporteris.
5.15	 „Kelionė	į	Rio	3.	

Čilė“	(N-7).
6.35	 „Gamtos	pasaulis“.
6.55	 Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.

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

šventė.	
13.45	Amerika	pirtyje.	

Jungtinis	mėgėjų	
teatrų	spektaklis.	

15.30	Legendos.
16.15	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.40	Būtovės	slėpiniai.	
17.30	 Kūrybos	metas.	

Žirmūnai.	III	aukštas.	
Upė.	Sigitas	Parulskis.

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	Senieji	Lietuvos	vie-

nuolynai.	
18.50	Lietuvių	dokumen-

tika.	Ne	spalvotų	
viršelių	herojai.	Dana	
Migaliova.	

19.30	Kultūros	metraščiai.	
Tragiškoji	Vytauto	
Mačernio	karta.

20.40	Džiazo	vakaras.	
21.10	Kultūros	savanoriai.
21.40	 ...formatas.	Poetė	

Ramutė	Skučaitė.	
Rež.	I.Morkevičienė.

22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	 „Viso	gero,	draugai	

partiniai!“
23.25	 Česlavo	Milošo	

sugrįžimas“.	1993	m.
24.00	Panorama.	
0.25	 „Prokurorai“.

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Mano	tėtis	

kalba	„š...“.
7.15	 „Draugai	X“	(N-7).
8.10	 „Beprotiški		

mažųjų		
nuotykiai“.

8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
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.
15.55	 „Komisaras	Aleksas“	

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

(N-7).
21.00	Veiksmo	f.	

„Derybininkas“		
(N-14).

23.35	 „Dūmas“	(N-7).
0.30	 „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	 „Pagrindinis	įkaltis“	
(N-7).

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

susipažinau		
su	jūsų	mama“	
(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(N-7).
18.00	 „Pagrindinis		

įkaltis“	(N-7).
19.00	 	„CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Kaip	aš		

susipažinau	su	jūsų	
mama“	(N-7).

21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	Romantinė		

komedija	
„Absolventė“	(N-7).

23.20	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.25	 Drama	„Civilinis	
ieškinys“	(N-7).

2.30	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Sveikatos		
užtaisas.

9.45	 „Elvis	Preslis:	
Karalius		
gyvas!“

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Trauma“		

(N-7).
12.45	 „Muzika,		

suradusi		
mus“.

14.45	Geros		
savijautos		
gidas.

15.15	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

15.45	 „Manoletė“		
(N-7).

17.30	Mados		
legendos.

18.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Rekordininkai.
20.50	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).
21.50	Balticum		

TV	žinios.
22.05	 „Titnagas“		

(N-7).
23.05	 „Pražūtingas		

svaigulys“	(N-14).

 17.30 	 Kūrybos	metas.
	 Sigitas	Parulskis

 19.50 	 „Pragaras	ant	
	 ratų“

 18.00 	 Žinios  9.45 	 „Elvis	Preslis:
	 Karalius	gyvas!“

 18.00 	 „Pagrindinis	
	 įkaltis“

 23.35 	 „Dūmas“

TV PROGRAMArugpjūčio 13 d. 

Diva Universal Tv
5.00,	12.30	 „Tikrosios	Niujorko	namų	šeiminin-
kės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	„Vaikantis	šlovę“.	
7.30,	10.50	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	23.20	„Tikroji	
Holivudo	 istorija“.	9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvau-
toja“.	 11.40	 „Išskirtiniai“.	 15.00,	 19.10	 „Mados	
projektas“.	15.50,	20.50	„Vakarėliai	aplink	pasau-
lį“.	16.15	 „Nuotykiai	 rojuje“.	17.05,	20.25,	22.55	
„Mados	kontrolė“.	20.00,	22.30	„Erikas	ir	Džesė“.	
21.15	„Mano	tiesa“.	0.10	„Projektas	„Vestuvės“.	

Tv1000
7.00	 „Tėve	 mūsų,	 kuris	 esi	 medyje“.	 9.00	
„Žmogus-voras	2“.	11.20	„Tristanas	ir	Izolda“.	
13.45	 „Įsibrovimas“.	 15.35,	 1.30	 „Gyvūnas“.	
17.20	 „Aistros	 žaidimas“.	 19.00	 „Slėptuvė“.	
21.10	„Meilė“.	23.25	„Kelyje“.	

Travel
8.00,	 12.00,	 17.00	 Havajai.	 8.30,	 14.00	 Būsto	
paieška.	9.30,	13.30,	18.30	Šeino	Delios	pries-
konių	 kelionės.	 10.00,	 15.00,	 24.00	 Paminklų	
paslaptys.	11.00,	16.00,	23.00	Smitsono	muzie-
jus.	12.30,	13.00,	17.30	Kovos	dėl	bagažo.	19.00	
Amerikos	maistas.	Šiaurės	Karolina.	20.00	Naujo	
būsto	 paieška.	 21.00	 Greitasis	 maistas.	 22.00	
Garsiausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	

Discovery
7.00,	20.00	Kaip	tai	veikia?	7.25,	18.40	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	 Greiti	 ir	
triukšmingi.	14.30	Automobilių	medžiotojai.	15.25	
Amerikos	medkirčiai.	18.10	Garažų	auksas.	19.35	
Karai	dėl	bagažo.	21.00	Didžiausias	pasaulyje	lai-
vas.	22.00,	2.50	Ledynų	auksas.	23.00,	3.50	Vai-
ruotojai.	24.00,	4.50	Pelkių	medkirčiai.	1.00,	5.45	
Aliaska:	paskutinė	riba.	2.25	Karai	dėl	bagažo.	

naTional GeoGraphic
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Rolls-Royce“	 au-
tomobilių	gamykla.	11.00	Namelis	italui.	12.00	
Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	 Patrauklus	 mokslas.	
Traukos	 jėga.	 14.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 15.00	
Gyvūnijos	 istorija.	 Žinduoliai.	 16.00	 Pavojin-
giausi	 Kosta	 Rikos	 gyvūnai.	 17.00	 Vilkstinės.	
Mūšiai	 dėl	 Atlanto.	 18.00	 Automobilių	 res-
tauratoriai.	 19.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 Sprogęs	
meteoritas.	 Pavojai	 vandenyje.	 20.00	 Išlydyti	
pinigai.	Grynieji	 laboratorijoje.	21.00	Neįpras-
tas	 verslas.	 Metas	 imti	 derlių.	 22.00	 Mokslo	
šėliojimai.	23.00	Kalėjimo	sunkumai.	Priremti	
prie	sienos.	24.00	Grynieji	 laboratorijoje.	1.00	
Nakties	programa.	

animal
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30	Ginant	 lau-
kinę	 gamtą.	 8.15,	 16.30	 Kinologijos	 įvadas.	
9.10	Nepaprasti	 gyvūnai.	10.05	Kaip	 išauginti	
orangutangą.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	
6.35	Iškviečiamas	tramdytojas.	12.50,	5.45	Ve-
terinaro	pagalba.	13.45	Aligatorių	 tramdytojai.	
14.40,	21.05,	2.25	Žmogus	ir	liūtai.	17.25	Kačių	
negalima	nemylėti.	18.20	Pažintis	su	tinginiais.	
19.15,	19.40	Gyvūnų	prieglauda.	20.10,	20.40	
Ginant	 laukinę	gamtą.	22.00,	3.15	Nežinomos	
salos.	 22.55,	 4.05	 Laukinė	 meilė.	 23.50,	 4.55	
Gyvūnų	policija.	0.45	Man	įkando.	1.35	Lauki-
niai	ir	pavojingi.	

sporT1
10.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Indianos	 „Pacers“	
-	Klievlendo	„Cavaliers“.	12.00	Olandijos	„Eredi-
visie“	lygos	turo	apžvalga.	13.00	NBA	krepšinio	
lyga.	Bruklino	„Nets“	-	Hjustono	„Rockets“.	15.15	
WTA	Bad	Gastein.	Moterų	tenisas.	Finalas.	17.00	
Rusijos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Ural“.	19.00	
Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	20.00	
Europos	taurė	(Eurocup).	Klaipėdos	„Neptūnas“	-	
Atėnų	„Panionios“.	21.45	NBA	Action.	Krepšinio	
lygos	 apžvalga.	 22.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	
Antonio	„Spurs“	-	Majamio	„Heat“.	24.00	Portu-
galijos	„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.	

viasaT sporT BalTic
9.50	Motosportas.	Spidvėjus.	Didžioji	Britanija.	
12.50	Motosportas.	Spidvėjus.	Pasaulio	taurės	
lenktynės.	 15.50	 Futbolas.	 UEFA	 Supertaurė.	
„Real“	 -	 „Sevilla“.	 17.50	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Stoke“	 -	 „Liverpool“.	 19.40	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Manchester	
City“	 -	 „Cardiff“.	 21.30	 Futbolas.	 UEFA	 Su-
pertaurė.	 „Real“	 -	 „Sevilla“.	 23.30	 Futbolas.	
Anglijos	premier	lygos	žurnalas.	24.00	Futbo-
las.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 2014/2015	 metų	
sezono	 analizė.	 1.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Me-
dvescak“	-	Rygos	„Dinamo“.	3.00	Motosportas.	
Nascar	 355	 mylių	 lenktynių	 apžvalga.	 5.00	
Futbolas.	 Europos	 lygos	 finalas.	 „Sevilla“	 -		
„Benfica“.	8.05	Motosportas.	Indianapolio	Mo-
toGP	lenktynės.	

eUrosporT
9.30	 Lengvoji	 atletika.	 Europos	 čempionatas.	
18.00	Dviračių	sportas.	Nyderlandų	ir	Belgijos	
turas.	 18.45,	 2.00	 Lengvoji	 atletika.	 Europos	
čempionatas.	 3.05,	 23.55	 Trečiadienio	 sporto	
įvykių	 apžvalga.	 23.10	 Jojimas	 su	 kliūtimis.	
Nacijų	 taurė.	 23.25	 Raitelių	 klubo	 žurnalas.	
23.30	 Golfo	 klubas.	 23.35	 Jachtklubas.	 23.40	
Jojimo	 naujienos.	 24.00	 Futbolas.	 Pasaulio	
U20	moterų	čempionatas.	
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 23.20 	 „Vampyro	
	 dienoraščiai“

 16.00 	 Žinios.	Orai.  17.30 	 Fotografas	
Algimantas	Kunčius

 22.05 	 „Nepaskelbtas	karas.		
Dokumentalisto	užrašai“

 19.30 	 Valanda	su	Rūta 21.55 	 Žalioji	
	 enciklopedija

TV8
8.05,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.30,	 15.30	
Dvi	 su	 puse	 virėjos.	 9.00	 „Detektyvė	 Fišer“.	
10.05	 „Linksmieji	 traukinukai“.	 10.30	 Senoji	
animacija.	 11.05	 „Paslaptingos	 sielos“.	 12.40,	
16.00	Gydytojai.	13.35,	19.00	„Apkabink	mane“.	
14.30,	20.35	 „Moterys	meluoja	geriau“.	17.00,	
23.30	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 22.35	
„Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	
21.00	Drama	„Liepsnojančios	širdys“.	

Info TV
9.00	 Žinios.	 9.40,	 12.15,	 15.55	 Dviračio	 šou.	
10.05,	14.15	Yra	kaip	yra.	15.55,	16.20	24	valan-
dos.	11.30,	15.10	KK2.	12.45	Autopilotas.	13.15	
Tauro	ragas.	13.45	Apie	žūklę.	17.00	Info	diena.	

PBK
5.50,	20.35,	23.10	Lietuvos	„Laikas“.	6.00,	9.20	
TV	 kanalas	 „Labas	 rytas“.	 9.00,	 11.00,	 14.00	
Naujienos.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.45	Padriki	
užrašai.	 13.00,	 14.25	 „Jasmin“.	 15.10	 „Laba	
diena!“	 15.55	 J.Menšovos	 laida.	 16.45	 Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	 20.00	 Laikas.	 21.05	 „Asmeninis	 tyrėjo	
Saveljevo	 gyvenimas“.	 23.15	 „Skyrybos“.	 0.20	
Informacinė	laida.	0.50	Žvaigždėlaivis.	

REn
7.15	 Tinkamas	 vaistas.	 8.10	 Nemeluok	 man!	
9.55	Šeimos	dramos.	10.50	Kviestinė	vakarie-
nė.	 11.45	 Keista	 byla.	 12.35	 „Kitas	 3“.	 14.25	
Teisk	 mane.	 15.20	 Žiūrėti	 visiems!	 16.20	 Šei-
mos	dramos.	17.15	Nemeluok	man!	19.15	Nau-
jienos.	19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	
vakarienė.	 21.20	 Keista	 byla.	 22.20	 Pragaro	
virtuvė	2.	23.05	„Kova	su	šešėliu“.	24.00	„An-
trasis	kvėpavimas“.	

TV PolonIa
10.20,	 18.20,	 22.45	 Polonija	 užsienyje.	 10.30	
„Karalius	 Maciušas	 Pirmasis“.	 10.40	 Gamtos	
užrašai.	 10.50	 „Sudie,	 Rokfeleri“.	 11.25	 „Lau-
kinė	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,	 21.45,	 2.10	
Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„M,	kaip	
meilė“.	14.45	„Orai	penktadieniui“.	15.45	16-oji	
Vudstoko	stotelė.	„Woodstock	2010“	-	„Maleo	
Reggae	 Rockers“	 ir	 svečių	 koncertas.	 16.40	
Lenkų	valgiai.	17.00	„Zlotopolskiai“.	17.30	Kli-
matas	 ir	 skoniai.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 19.25	
II	 pasaulinio	 karo	 enciklopedija.	 19.55	 „Gar-
bės	laikas“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	
sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.55	 „Komisaras	
Aleksas“.	23.45	„Karininkai“.	0.40	„Milošas“.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeiminin-
kės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.05	„Vaikantis	šlovę“.	
7.30,	10.50,	3.30	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	11.40,	
20.00,	 22.55	 „Išskirtiniai“.	 9.10,	 13.20,	 18.20	
„Liežuvautoja“.	12.05	 „Mados	kontrolė“.	15.00,	
19.10	 „Mados	 projektas“.	 15.50,	 20.50	 „Erikas	
ir	 Džesė“.	 21.15	 „Garsenybių	 drabužiai“.	 21.40	
„Nuotykiai	 rojuje“.	22.30	 „Vakarėliai	aplink	pa-
saulį“.	23.20	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	

TV1000
9.20	„Aleksas	ir	Ema“.	11.20	„Gyvūnas“.	13.10	
„Susiliejimas“.	 15.00	 „Linksmosios	 pėdutės“.	
17.05	 „Širdžių	 ėdikas“.	 19.00	 „Rudens	 legen-
dos“.	 20.30	 „Meilė	 ir	 garbė“.	 22.10	 „Šalutinis	
efektas“.	0.10	„Žmogus-voras	3“.	2.40	„21“.	

TRaVEl
8.00,	 12.00,	 17.00	 Havajai.	 8.30,	 14.00	 Naujo	
būsto	 paieška.	 Japonija;	 Ukraina.	 9.30,	 13.30	
Šeino	Delios	prieskonių	kelionės.	 Iranas.	10.00,	
15.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	 16.00,	
23.00	Didžiosios	paslaptys:	Luvras.	13.00,	18.00	
Kovos	dėl	bagažo.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	
Naujo	 būsto	 paieška.	 .	 21.00	 Tikrasis	 Tenesis.	
22.00	Pilių	paslaptys	ir	legendos.	

DIscoVERy
7.00,	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Aukcionų	
karaliai.	 7.50	 Relikvijų	 medžiotojai.	 8.15	 Išgy-
venti.	 9.10	 Išgyventi	 kartu.	 10.05	 Aukso	 karš-
tligė.	 10.55	 Didelės	 statybos.	 11.50	 Kaip	 tai	
pagaminta?	 12.40	 Apgavikai.	 13.35	 Perkūnas	
iš	giedro	dangaus.	14.30	Automobilių	 kolekci-
ninkai.	 15.25,	 16.20,	 17.15	 Vairuotojai.	 18.10	
Garažų	 auksas.	 18.40	 Aukcionų	 karaliai.	 19.05	
Relikvijų	 medžiotojai.	 19.35	 Karai	 dėl	 bagažo.	
21.00	 Dingusių	 daiktų	 pardavėjai.	 21.30	 Karai	
dėl	bagažo.	22.00	Vaikantis	naudos.	22.30	Lom-
bardas.	 23.00	 Garažų	 auksas.	 23.30	 Sandėlių	
medžiotojai.	24.00	Imperija	už	įstatymo	ribų.	

naTIonal GEoGRaPhIc
10.00	 „Porsche“	 automobilių	 gamykla.	 11.00	
Susukite	 man	 lizdą.	 12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	
13.00	 Išlydyti	 pinigai.	 Grynieji	 laboratorijo-
je.	 14.00	 Neįprastas	 verslas.	 Metas	 imti	 der-
lių.	 15.00	 Jūrų	 grobuonies	 medžioklė.	 16.00	
Pavojingiausi	 gyvūnai.	 Jūros	 gelmės.	 17.00	
Vilkstinės.	 Mūšiai	 dėl	 Atlanto.	 Pralaimėjimo	
grėsmė.	18.00	Automobilių	restauratoriai.	19.00	
Gelbėkis	nelaimėje.	Nuošliauža.	Ryklio	atakos.	
20.00	Tunų	žvejyba.	21.00	Pavojinga	kelionė	 į	
Aliaską.	 Spąstuose.	 22.00	 Tyrėjai.	 Nematytas	
lokys.	23.00	Kalėjimo	sunkumai.	Mušeikos.	

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

sūkuryje“.
10.10	TV	serialas	„Visada	

sakyk	visada“	(N-7).
11.15	TV	serialas	

„Inspektorius	
Mažylis“	(N-7).

12.20	TV	serialas	„Šeimos	
reikalai“.

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

13.20	 „Antinas	Narsuolis“.
13.50	 „Pilotas	Balu“.
14.20	Animacinis	f.	

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

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

meluoja	geriau“.
17.50	Kvieskite	daktarą!	
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.25	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	 „Visos	Australijos	

dulkės“	(N-7).
21.00	Meilė	ar	pinigai?	
21.30	 TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	orai.
21.55	Žalioji	enciklopedija.
22.00	TV	serialas	

„Gelbėtojų	būrys“.
23.00	Veiksmo	f.	„Gelbstint	

eilinį	Rajaną“	(N-14).

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kung	Fu	Panda“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

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

„Netikėta	meilė“.	
Šeimų	dramas	prista-
to	Dalius	Mertinas.

11.10	TV	serialas	
„Baisiausia	mano	
gyvenimo	savaitė“.

12.00	Pagalbos	skambutis.
12.55	 „Kung	Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
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	Valanda	su	Rūta.
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	trileris	

„Galutinis	tikslas	2“.
23.55	TV	serialas	

„Paskutinė	tvirtovė“	
(1)	(N-7).

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

vitrina.

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	Klausimėlis.lt.
10.10	 Europos	

lengvosios	atletikos	
čempionatas.	
Tiesioginė	transliacija	
iš	Ciuricho.	

12.00	Taip.	Ne.
12.45	 Žingsnis	po	žingsnio.	

Būstas.
13.00	 „Rojus	Lietuvoj“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Emigrantai.
15.00	TV	serialas	„Puaro“.
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
18.00	Šiandien.
18.30	 „Australijos	lietuviai	-		

tolimi	ir	artimi“.	1	d.
19.30	Gyvenimas.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	 „Lilehameris“	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Dokumentinis	f.	

„Nepaskelbtas	karas.	
Dokumentalisto	
užrašai“.

22.35	Specialus	tyrimas.
23.30	Vakaro	žinios.	

Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

24.00	 „Rojus	Lietuvoj“.
0.30	 TV	serialas	„Šnipai“.
1.30	 TV	serialas	„Senis“.

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Prajuokink	mane.
10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

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

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Liežuvautoja“	(N-7).
17.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

19.30	TV	serialas	„Didžiojo	
sprogimo	teorija“	
(N-7).

20.30	Juoko	kovos	(N-7).
21.30	Komedija	„Žandaras	

ir	ateiviai“	(N-7).
23.20	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

0.15	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

1.10	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.10	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Apaštalas“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Kaip	užauginti	pla-

netą.	Varžovas“.
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00	 	Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinių	kačių		

nuotykiai“.
17.00	Žinios.	Orai.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Apaštalas“	(N-7).
19.50	 „Pragaras	ant	ratų“.
20.55	VMG	vasara.
21.00	Pasaulis	X	(N-7).
22.00, 0.45	Reporteris.	Orai.
22.45	Nusikaltimas	

ir	bausmė.	
Kriminalinės	paslap-
tys	su	K.Krivicku.

23.45	 „Pragaras	ant	ratų“.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.35	 Ilgai	ir	laimingai.
2.30, 4.10	Reporteris.
3.00, 4.40, 6.00	Gongo	

Gangas.
5.15, 7.00	 „Kelionė	į	Rio	4.		

Kolumbija	ir	
Ekvadoras“	(N-7).

6.35	 „Gamtos	pasaulis“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Muzika	gyvai.	
13.35	Valstybinio	

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

16.15	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.40	Būtovės	slėpiniai.	

Lietuvos	įvaizdis	
vakaruose.	4	d.	

17.30	Kūrybos	metas.	
Fotografas	
Algimantas	Kunčius.	

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 „Prokurorai“.
19.00	Vileišiada.	Šeimos	ir	

valstybės	istorija.		
4	d.	Vileišių	atmin-
ties	puoselėjimas.

19.30	Poeto,	rašytojo	
Česlavo	Milošo		
10-osioms	mir-
ties	metinėms.	
Dokumentinis	f.	
„Česlavo	Milošo	
amžius“.

21.11	Legendos.
22.01	Naktinis	ekspresas.
22.31	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
0.01	 Panorama.	
0.26	 Dokumentinis	f.	

„Viso	gero,	draugai	
partiniai!“
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 15.55 	 „Laukinių	vakarų
	 Pelenė“

 9.30 	 Vienam	gale
	 kablys

 18.00 	 „Didingasis
	 amžius“

AnimAl
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	12.30,	15.30	Ginant	
laukinę	 gamtą.	 8.15,	 16.30	 Kinologijos	 įvadas.	
9.10	Kačių	negalima	nemylėti.	10.05	Pažintis	su	
tinginiais.	11.00	Gyvūnų	 teritorija.	12.20	 Iškvie-
čiamas	 tramdytojas.	 13.45	 Gyvūnijos	 pasaulio	
didvyriai.	 14.40,	 21.05	 Žmogus	 ir	 liūtai.	 17.25	
Mieliausi	 augintiniai.	 18.20	 Pingvinų	 safaris.	
19.15	 Nežinomos	 salos.	 20.10	 Laukinė	 meilė.	
22.00,	Aliaska:	šeima	iš	miško.	22.55Patys	pavo-
jingiausi:	išsami	apžvalga.	23.50	Gyvūnų	policija.	
0.45	Banginių	karai.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

Sport1
8.00,	20.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	Rygos	
VEF	-	Klaipėdos	„Neptūnas“.	10.00	NBA	krepšinio	
lyga.	Los	Andželo	„Clippers“	-	Oklahomos	„Thun-
der“.	12.00	Portugalijos	„Primeira“	lygos	turo	apž-
valga.	13.00	Rusijos	 „Premier	League“.	CSKA	-		
„Zenit“.	 14.50	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 Turo	
apžvalga.	15.25	ATP	250	Atlanta	tennis	champi-
onships.	Vyrų	tenisas.	Finalas.	17.00	Portugalijos	
„Primeira“	 lyga.	 „Maritimo“	 -	 „FC	Porto“.	19.00	
Portugalijos	„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.	21.45	
NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	22.00	NBA	
krepšinio	lyga.	Čikagos“Bulls“	-	Vašingtono	„Wi-
zards“.	 24.00	 Europos	 taurė	 (Eurocup).	 Loimos	
„Bisons“	-	Klaipėdos	„Neptūnas“.	

ViASAt Sport BAltic
9.45	 Golfas.	 Inside	 the	 PGA	 Tour	 žurnalas.	
10.15	Golfas.	Europos	turo	savaitės	apžvalga.	
10.45	 „Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 11.45	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 žurnalas.	
12.15	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	 „Metallurg“.	
14.15	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	
Maskvos	„Dinamo“.	16.15	Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Chelsea“	 -	 „Manchester	 Uni-
ted“.	 18.05	 „Formulė-1“.	 Vengrijos	 GP	 lenk-
tynių	 apžvalga.	 19.05	 Motosportas.	 Žiedinės	
lenktynės.	 21.05	 Futbolas.	 UEFA	 Supertaurė.	
„Real“	 -	 „Sevilla“.	 23.05	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Liverpool“	 -	 „Everton“.	 0.55	
Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	 „Vy-
tiaz“.	 2.55	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
2014/2015	metų	sezono	analizė.	3.55	Futbol	
Mundial	 žurnalas.	 4.45	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
„Slovan“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	 6.45	 Motos-
portas.	 Indianapolio	 MotoGP	 Moto3	 lenkty-
nės.	8.05	Motosportas.	Indianapolio	MotoGP	
Moto2	lenktynės.	

EuroSport
9.30,	 17.45,	 1.00	 Lengvoji	 atletika.	 Euro-
pos	 čempionatas.	 15.15	 Dviračių	 sportas.	
Nyderlandų	 ir	 Belgijos	 turas.	 23.15	 Kovinis	
sportas.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Mano	tėtis	

kalba	„š...“.
7.15	 „Draugai	X“	(N-7).
8.10	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
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.
15.55	 „Komisaras	Aleksas“	

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

(N-7).
21.00	 „Midsomerio		

žmogžudystės	VII.	
Žaliasis	žmogus“	
(N-14).

23.00	Drama	„Sekso	
magistrai“	(N-14).

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

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	 „Beverli		

Hilsas	90210“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“		
(N-7).

12.00	 „Pagrindinis	įkaltis“	
(N-7).

13.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

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

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir		

Staleris“	(N-7).
18.00	 „Elementaru“		

(N-7).
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
20.00	 „Kaip	aš		

susipažinau		
su	jūsų	mama“	
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Veiksmo	f.		
„Dangaus	karalystė“	
(N-14).

0.30	 Trileris		
„Įsiveržimas	į	JAV“	
(N-14).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Objektas	11“		

(N-7).
10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Moljeras:		

teprasideda		
komedija“.

13.55	Fotografijos		
istorija	arba		
Istorija		
fotografijoje:	
Kovojanti	Lietuva	
fotografijoje.

14.25	Sveikatos		
užtaisas.

14.55	 „Įkalčiai“	(N-7).
15.55	 „Laukinių	vakarų	

Pelenė“.
17.30	Žymiausios	pasaulio	

vietos.
18.00	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).
19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Geros	savijautos	

gidas.
20.50	 „Trauma“	(N-7).
21.50	Balticum		

TV	žinios.
22.05	 „Džentelmenas“		

(N-14).
23.05	 „Objektas	11“		

(N-7).
0.05	 „Įkalčiai“	(N-7).

„GElBStint EilinĮ rAJAnĄ“
Veiksmo filmas. JAV. 1998.
Režisierius S.Spilbergas.
Vaidina T.Henksas, T.Saizmoras, E.Bernsas.

1944-ųjų birželio 6-oji - sąjungininkų armijos išsilaipinimo Normandijoje 
diena. Diena, nulėmusi Antrojo pasaulinio karo baigtį. Jauni amerikiečių 
kareiviai, turintys užimti nedidelį molėto Normandijos pajūrio lopinė-
lį, nė neįsivaizduoja, koks pragaras jų laukia. Kupini ryžto ir vilties, jie 
veržiasi į krantą, kur siaučia švininis priešo ugnies uraganas. Daugelis 
kareivių, deja, nesulauks legendinės dienos vakaro…

tV3
23.00

rekomenduoja

„DAnGAuS KArAlYStĖ“
Veiksmo filmas. JAV. 2005.
Režisierius R.Skotas.
Vaidina O.Blumas, E.Grin, 
Dž.Aironsas.

Jaunas ginklakalys Balianas pri-
verstas bėgti iš savo gimtinės. Jis 
prisideda prie kryžiuočių riterių 
būrio, kuriam vadovauja jo tėvas. 
Tačiau viename mūšyje tėvas sun-
kiai sužeidžiamas.

„GAlutiniS tiKSlAS 2“
Veiksmo trileris. JAV, Kanada. 
2003.
Režisierius D.R.Elisas.
Vaidina M.Lendsas, E.Dž.Kukas.

19-metė Kimberli vairuoja praban-
gų automobilį. Jame sėdi trejetas 
draugų, visi gana linksmai nusi-
teikę, laukia puikios atostogos, kai 
staiga prieš Kimberli akis prabėga 
šiurpūs vaizdai. Ir visa tai turi atsitik-
ti netrukus, jau už kito posūkio...

„GElBĖtoJŲ BŪrYS“
serialas. JAV. 2013.
Režisieriai G.Dž.Bonanas, 
T.L.Kolins.
Vaidina D.Lundgrenas, K.Mihan.

Jie atsiliepia į beviltiškiausius 
skambučius ir į dramatiškiausius 
pagalbos šauksmus. Elitinė pietų 
Karolinos gelbėjimo komanda, ku-
rioje - tik geriausi specialistai, sau-
go Malibu apylinkių gyventojus. 

tV6
21.30

tV3
22.00

lnK
22.10
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Veidai
UŽ KadROUŽ KadRO

Aktorė Mila Kunis įsitikinusi - pasiekti šlovės jai 
padėjo ne tik talentas, bet ir aštrus humoro jausmas

EPA-Eltos nuotr.

Šaltiniai teigia, kad Holivudo 
gražuolė ir jos sužadėtinis 
aktorius Eštonas Kačeris 

(Ashton Kutcher) kitų metų 
vasarą planuoja sumainyti  

aukso žiedus
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Veidai
Veidai

UŽ KadROUŽ KadRO

- Iš Ukrainos į Jungtines Amerikos 
Valstijas (JAV) atvykote būdama septy-
nerių. Ar buvo kultūrinis šokas?

- Prisipažinsiu, iš pradžių buvo keista, daug 
verkiau. Bet ilgainiui pamėgau gyvenimą Ka-
lifornijoje ir saulę. Tai buvo naujas pasaulis 
mums visiems. Gyventi Amerikoje buvo mano 
tėvų svajonė. Jie norėjo mums sukurti kitokį, 
geresnį, gyvenimą. Tėvai labai daug dirbo, kad 
taip būtų. Mano tėtis iki šiol dirba taksistu Los 
Andžele, o mama vadovauja vaistinei.

- Kodėl jūsų tėvai nutarė atvykti į 
Ameriką?

- Gimiau komunistinėje Rusijoje. Tiems, 
kas žino ką nors apie komunizmą, klausimų, 
kodėl išvykome, neturėtų kilti. Buvo daugy-
bė priežasčių. Mano tėvai yra mažiausiai sa-
vanaudiški žmonės, kokius tik pažinojau. Jie 
norėjo, kad aš ir mano brolis turėtume ateitį. 
Tuo metu buvo 1988 m. Rusija: nesimatė jo-
kios ateities, viskas buvo juoda ir balta. Todėl 
jie ir nusprendė išvykti.

- Su savo tėvais kalbate rusiškai ar 
angliškai?

- Mes kalbame rusiškai, nors šios kalbos 
nebemoku taip gerai kaip anksčiau. Bet galiu 
dalyti interviu rusiškai. Dalyvavau spaudos 
konferencijose Rusijoje reklamuodama savo 
filmus. Kartais susitinku su ukrainiečiais, pa-
sikalbame apie tai, koks skirtingas gyvenimas 

yra JAV ir Ukrainoje. Šiaip ar taip, jaučiuosi 
atitrūkusi nuo gyvenimo Ukrainoje, nors sten-
giuosi žinoti viską, kas joje šiuo metu vyksta.

- Kaip tėvai ir šeima reaguoja į jūsų 
sėkmę Holivude?

- Be abejo, jie manimi labai didžiuojasi. 
Atvykome į šią šalį beveik nieko neturėda-
mi, todėl bet koks pasiekimas mums buvo 
labai svarbus. Mano tėvai niekada nenorėjo, 
kad tapčiau aktore, nes tai labai nestabili ir 
nenuspėjama profesija. Kai esi imigrantas 
ir turi sunkiai dirbti, kad išgyventum, natū-
ralu, jog vertini nuolatinį darbą ir nuolatines 
pajamas. Bet dabar, manau, jie daugiau ar 
mažiau yra tikri, kad man sekasi gerai, ir 
gali nebesirūpinti dėl mano karjeros.

- Ne kartą esate išrinkta seksualiau-
sia moterimi, tapote tam tikru sekso 
simboliu. Kaip susidorojate su tokio po-
būdžio dėmesiu?

- Aš vertinu tai, bet negalvoju apie save kaip 
apie ypač patrauklią merginą. Be to, nemanau, 
kad turiu tą įgimtą seksualumą ar jausmingumą, 
kurį turi kitos moterys. Mano humoro jausmas 
gana aštrus, manau, kad jis man labai padėjo 
gyvenime. Los Andželas yra pilnas gražiausių 
moterų, visos atvyksta čia tapti pramogų pa-
saulio dalimi. Su jomis sunku varžytis. Kai ku-
rios pasikliauja vien savo išvaizda, o kitos žino, 
jog turi labai daug dirbti, kad būtų vertinamos 
ne tik už išorinį grožį, bet ir talentą. Aš nieka-
da nepasiklioviau vien savo išvaizda ir daug 
dirbau, tikėjau savimi kaip aktore, kad pasiek-
čiau tai, ką dabar turiu. Niekas man už dyką 
nieko nedavė. Kino versle turi kovoti.

- Kaip pasikeitėt per pastaruosius 
metus?

- Aš vis dar stengiuosi būti labiau atsipa-
laidavusi ir atviresnė. Galbūt dėl to, kad esu 
imigrantė, esu įtari. Niekada nesijaučiu sau-

gi, negaliu taip laisvai pasitikėti kitais. Juk 
atvykau iš pasaulio, kuris labai skiriasi nuo 
šio, gyvenimas ten nebuvo rožėmis klotas. 
Bet po truputį jaučiuosi vis tvirčiau dėl to, 
kas esu, ir mėgaujuosi viskuo, kas su manimi 
nutinka. Stengiuosi truputį daugiau pasilinks-
minti gyvenime.

- Esate graži, protinga, talentinga. 
Kaip manote, ar kai įeinate į kambarį 
žmonės suglumsta?

- Tikiuosi, kad ne. Esu labai atvira. Kai 
einu į susitikimus, nestatau sienos tarp savęs 
ir pašnekovo, neapsimetinėju tuo, kuo nesu. 
Esu labai nuoširdi. Tai yra svarbiausias da-
lykas, kurį bandau perteikti ir visiems savo 
herojams. Be to, nemanau, kad esu pati pro-
tingiausia ir pati gražiausia. Esu atsipalaida-
vusi.

- Kai pradėjote draugauti su Eštonu, 
spauda netilo. O jūs apie tai iki šiol ne-
kalbate...

- Apie Eštoną galite klausti ko tik norite, 
vis tiek nieko neatsakysiu. Bet galiu pasaky-
ti, kad meilė yra nuostabus jausmas, kai vis-
kas sukasi vien tik apie mus. Matote, turite 
puikiausią citatą. (Juokiasi.)

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Seksualioji M.Kunis: 
Nesu pati gražiausia ir pati protingiausia

Kai KurioS 
paSiKliauja vien 
Savo išvaizda, o 
KitoS žino, jog 
turi labai daug 
dirbti, Kad būtų 
vertinaMoS ne tiK 
už išorinį grožį, 
bet ir talentą

Mano tėvai 
nieKada nenorėjo, 
Kad tapčiau 
aKtore, neS tai 
labai neStabili 
ir nenuSpėjaMa 
profeSija

n Mila Kunis (tikrasis vardas Milena Markovna 

Kunis) gimė 1983 m. rugpjūčio 14 d. Černovcų 

mieste Ukrainoje.
n Savo karjerą Holivude pradėjo 1994 m.

n Šiuo metu yra susižadėjusi su aktoriumi Eštonu 

Kačeriu ir laukiasi pirmojo vaiko.

n Vaidino tokiuose filmuose kaip „Tedis“, 

„Naktinis pasimatymas“, „Juodoji gulbė“, „Velniop 

tą Sarą Maršal“ ir kituose.

DOsJĖAktorė MilA KuNis (30) - lyg šiuolaikinė Pelenė: būdama septynerių ji su visa šeima išvyko 
iš gimtosios ukrainos į Jungtines Amerikos Valstijas ieškoti vietos po saule. ir ją surado.  
surado ne tik vietą po karšta Kalifornijos saule, bet ir vietą Holivudo gražuolio EštoNo  
KAčErio (Ashton Kutcher, 34) širdyje bei talentingiausių, seksualiausių aktorių dešimtuke. 
tiesa, M.Kunis prisipažįsta - tam, kad pasiektų tai, ką dabar turi, reikėjo labai daug dirbti. tik 
dabar moteris gali pelnytai atsikvėpti, juk ji - netrukus vaikelio susilauksianti mama. Nors 
jiedu su E.Kačeriu savo asmeninį gyvenimą slepia po devyniais užraktais, šaltiniai teigia, kad 
porai turėtų gimti mergaitė, o kitų metų liepą jiedu turėtų sumainyti ir aukso žiedus.

TElEvizija
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas su žvaigžde

Filmo „BarBekiu“ pliusai minusai

Esminiai gyvenimo dalykai šiame filme pateikiami 
lengvai ir paprastai.

Saldus ir pernelyg tobulas. Tačiau niekaip kitaip nebūtų įma-
noma išreikšti pagrindinės minties, tik „mylėk gyvenimą“.

„Barbekiu“

n Žanras: komedija, Prancūzija

n Režisierius: Eric Lavaine

n Vaidina: Lambert Wilson, Franck Dubosc, 

Guillaume de Tonquedec, Lionel Abelanski, Julie 

Engelbrecht ir kiti.

Filmas

Pasislėpti nuo kaitinančios vasaros saulės 
galima ne tik vėsiame biure, bet ir kino 
teatro salėje. Taip ir padarė buvusi televizi-
jos laidų vedėja AisTė PAškevičiūTė (28). 
Pasirinkusi prancūzų komediją „Barbekiu“, 
ji vienu šūviu nušovė du zuikius - ne tik 
trumpam pabėgo nuo alinamo karščio, 
bet ir nuotaikingai praleido vakarą.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kokius įspūdžius paliko filmas?
- Jeigu ir verta dėl ko nors kelias lietu-

viškos atogrąžų vasaros valandas praleisti 
kine, tai tik dėl šio filmo. Ši prancūzų kome-
dija atitinka aukščiausią kartelę. Mano nuo-
mone, prancūziški filmai būna dvejopi: arba 
genialūs, arba mėšlas. Retai pamatysi pran-
cūzų kinematografijos kūrinį, kuris bus vi-
dutinybė, kaip dauguma Holivudo produkci-
jos. Taigi filmas „Barbekiu“ pataikė į pagir-
tiną kategoriją.

- Kam rekomenduotumėte šį filmą?
- Patiks tiems, kuriems patiko tokie filmai 

kaip „Man per brangu“, „Amelija iš Monmar-
tro“ ir panašios komedijos. Šiuose filmuose 
lengvai, entuziastingai ir paprastai, tarsi pa-
viršutiniškai pasakojama apie dalykus, kurie 
iš tiesų yra esminiai: gyventi čia ir dabar, ne 
rytoj, ne po dešimtmečio, o dabar. Mylėti čia 
ir dabar. Sakyti tiesą, net jei ji bus palaikyta 
akibrokštu. Ir svarbiausia - priimti save ir 
kitus tokius, kokie iš tiesų esame. Iliuzija (bet 
kokia) nuodija mūsų gyvenimą, o jos atsikra-
tymas tolygus savotiškai sociumo mirčiai, 
bet, kaip sakė Erichas Fromas (Erich Fromm), 
„tik visiškai atsikratęs narcisizmo žmogus 
pradeda iš tiesų gyventi“.

- Kodėl šis filmas vertas dėmesio?
- Manau, jį reikėtų pažiūrėti visiems, ku-

riuos kankina nuojauta, kad kažkas mūsų vi-
suomenei, mūsų pasauliui ir vertybėms ne 
taip. Tiems, kurie mano, kad gyvenimas ir jo 
tikslai aiškūs kaip dvi kapeikos, ir kurie turi 
planą penkeriems metams, į šį filmą eiti nėra 
ko: pasirodys lėkštas ir beprasmis.

„Barbekiu“ - aukščiausios kartelės komedija

Aistė Paškevičiūtė filmą „Barbekiu“  
rekomenduoja tiems, kurie susimąsto  
apie mūsų pasaulį ir šiandienes vertybes

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„Step Up: All In“

Nuo pirmojo filmo „Šokis hiphopo ri-
tmu“ praėjo jau aštuoneri metai. 2006-ai-
siais sukurta juosta tapo tokia populiari, 
kad neretai buvo lyginama su legendiniu 
filmu „Purvini šokiai“, o tęsinys žiūrovus 
pasiekdavo tiksliai kas dvejus metus. Idi-
liškai pirmojo filmo žvaigždės Čeningas 
Tatumas (Channing Tatum) ir Džena Du-
an (Jenna Dewan) įsimylėjo, po trejų me-

tų susituokė, o prieš metus susilaukė pir-
magimės. Taigi galima teigti, kad ši filmų 
serija gimė iš tikros meilės ir dabar gyve-
na savo gyvenimą.

Penktoji serijos juosta „Šokis hiphopo 
ritmu: viskas arba nieko“ nukels į pramogų 
ir nuodėmių miestą Las Vegasą. Šokių tru-

pės iš viso pasaulio suvažiuos čia, kad susi-
grumtų žūtbūtiniame mūšyje ir išsiaiškintų, 
kuri iš jų stipriausia. 

Naujausiam serijos filmui pavyko su-
rinkti didžiąją dalį žvaigždžių, pasirodžiusių 
ir ankstesnėse juostose.

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“�  
(muzikinė drama, JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 10.50, 13.20, 
16, 18.30, 21 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 11, 
13.30, 15.50, 18.50, 21.30 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
8-14 d. 12.40, 14.50, 17, 19.10, 21.20 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
8-14 d. 12.50, 15.30, 18.10, 20.50 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
8-14 d. 10.15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
8-14 d. 11.45, 14, 16.10 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 11.15, 13.40, 16.05, 
17.45 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 8-14 d. 10.40, 13.30, 15.40 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
8-14 d. 16.40, 19, 21.10 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 8-14 d. 10.30, 20.15 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 8-14 d. 18.40, 21.40 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 8-14 d. 13.50 val.
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d.  
18.20 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“�  
(trileris, D.Britanija, JAV, Prancūzija, N-13) - 8-14 d.  
20.35 val.
„Monstrų universitetas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 11.10 val. (Vasaros seansas 
vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 11.20, 13.45, 16.30, 
18.15, 20.45 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 11.15, 
13.35, 15.55, 19.20, 21.50 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
8-14 d. 12, 14.15, 16.30, 18.40, 21.15 val.
„Liusi“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-16) -  
12 d. 21.30 val. (COSMO VIP kino premjera).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 13 d. 19 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
8-14 d. 11.10, 16.05, 18.50, 21.30 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
8-14 d. 11, 13.10, 15.20 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija, N-13) - 8-14 d. 16.15, 18.30, 21 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 13.40, 15.35 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 11.30, 16.45 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, 
V) - 8-14 d. 11.45, 14 val.
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 13.50, 
21.20, 21.40 val. (13 d. 21.20 val. seansas nevyks;  
21.40 val. seansas vyks 13 d.).
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 12.15, 18 val. (14 d. 12.15 val. 
seansas nevyks; 13 d. 18 val. seansas nevyks).
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 8-14 d. 17.30, 20.30 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 8-14 d. 16.40, 19.10 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 8-14 d. 
19, 21.45 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 8-14 d. 14 val.
„Atpildas“� (biografinė drama, JAV, Vokietija, N-16) -  
8-11, 13-14 d. 21.30 val.

„Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša“�  
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 
11.30 val. (Vasaros seansas vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Atpildas“� (drama, Australija, D.Britanija) -  
9 d. 17.50 val. 11 d. 17 val. 13 d. 21 val.
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija) -  
8 d. 16.10 val. 10 d. 16 val. 12 d. 21 val. 14 d. 17 val.
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija) -  
8 d. 18.10 val. 9 d. 16 val. 10 d. 20.40 val. 11, 13 d.  
19.10 val. 12 d. 16.30 val. 14 d. 21.15 val.
„Volstryto Vilkas“� (biografinė komiška drama, JAV) -  
8 d. 20 val.
„Didis grožis“� (komiška drama, Italija, Prancūzija) - 9 d. 20 val.
„Taksistas“� (drama, JAV) - 10 d. 18 val.
„Viešbutis „Grand Budapest“� (komiška drama, JAV) - 
11 d. 21 val.
„Violeta“� (drama, Prancūzija) - 12 d. 18.20 val.
„Lorė“� (drama, Australija, Vokietija, Jungtinė Karalystė) - 
13 d. 17 val.
„Nimfomanė: I dalis“� (drama, Danija, Vokietija, 
Prancūzija, Belgija, D.Britanija) - 14 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“�  
(muzikinė drama, JAV, 3D, N-13) - 8-12, 14 d.  
11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. 13 d. 14, 15.45, 
18.45, 21.15 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 10.15, 
12.30, 14.45, 17, 19.20 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
8-14 d. 17.30, 19.45, 22 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 14 d. 19.15 val.
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 18.30 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
8-14 d. 10.45, 13.30, 16, 18.45, 21.30 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, 3D, V) - 
8, 10-12, 14 d. 11.15, 13.15, 15.15, 17.45 val. 9 d. 10.15, 
12.15, 14.15 val. 13 d. 11.30, 16.45 val.

Premjera

„Šokis hiphopo ritmu.
Viskas arba nieko“

„Šokis hiphopo ritmu“ grįžta  
į ekranus jau penktą kartą

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo rugpjūčio 8 d.

n Romantinė, muzikinė drama, JAV, 2014

n Režisierius: Trish Sie

n Muzika: Jeff Cardoni

n Vaidina: Alyson Stoner, Briana Evigan, Ryan 

Guzman, Izabella Miko, Adam G.Sevani ir kiti

DĖMESIO! Šis filmas bus rodomas ir 3D formatu. 

Būkite atidūs rinkdamiesi seansą.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
8, 11-14 d. 10.15, 12.15, 14.15 val. 9 d. 13.15, 15.15, 
17.45 val. 10 d. 10, 12, 14.15 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija, N-13) - 8, 10, 12 d. 16.15, 22 val. 9, 11 d. 16.15, 
19.15 val. 13 d. 16.15, 20.45 val. 14 d. 16.15, 21.30 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 8-12, 
14 d. 20, 22 val. 13 d. 19, 21.30 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 8, 10, 12 d. 16.30, 19.15 val. 9, 11 d. 16.30, 
21.30 val. 13 d. 16.15, 21.15 val. 14 d. 16.30, 20.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 10, 12.30, 15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 11, 13.30 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 8-12 d. 20.45 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) - 9 d. 
11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, N-13) - 13 d. 12 val. (specialus seansas 
mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV) - 8, 14 d. 16.30 val.  
12 d. 18.15 val. 13 d. 19.45 val.
„Mona“� (mistinė drama, Latvija, Islandija) - 8, 13 d. 
18.15 val. 9 d. 15.30 val. 14 d. 19 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV) - 8, 12 d. 20 val. 9 d. 17 val.
„Kvėpavimas“� (drama, Korėja) - 12 d. 16.30 val.
„Sapnas“� (drama, Korėja) - 13 d. 16.30 val.
„Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus“�  
(nuotykių f., Lietuva) - 14 d. 18.15 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 10.40, 13.30, 16.15, 18.30, 
21, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 8-9 d.).

„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 11, 13.15, 
15.40, 19, 21.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
 8-14 d. 12.50, 15.10, 17.30, 21.40, 23.40 val. (23.40 val. 
seansas vyks 8-9 d.).
„Liusi“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-16) - 12 d. 19 val. 
(COSMO VIP kino premjera).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 14 d. 19 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
8-14 d. 13, 16, 18.40, 21.15 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
8-14 d. 10.20 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
8-14 d. 16.40, 18.50, 19.40, 21, 21.20, 23.20 val.  
(23.20 val. seansas vyks 8-9 d.; 12, 14 d. 18.50 val. sean-
sas nevyks; 19.40 val. seansas vyks 12 d.; 14 d. 21 val. 
seansas nevyks; 21.20 val. seansas vyks 14 d.).
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
8-14 d. 11.30, 13.40, 15.50 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 10.30, 12.45, 17.20 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 8-14 d. 10.50, 15.15 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 8-14 d. 13.20 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija, N-13) - 8-11, 13-14 d. 19.40 val.
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 18 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 8-14 d. 20.20 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 8-14 d. 21.45, 23 val. (23 val. 
seansas vyks 8-9 d.).
„Stebuklų namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, V) - 8-14 d. 11 val. (Vasaros seansas vaikams).

CINAMON
„Liusi“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-16) - 13-14 d.  
20 val.

„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 17.15, 19.30, 21.45 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 16.45, 
21.30 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 8, 10, 
12, 14 d. 18 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, 3D, V) - 
8-14 d. 15.15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
8-14 d. 11, 13 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija, N-13) - 9, 11, 13 d. 18 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
8-14 d. 14.15, 19 val.
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 21.15 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 8-14 d. 
20, 22.15 val. (13-14 d. 20 val. seansas nevyks).
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 9, 11, 13 d. 17 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, 3D, V) - 8-14 d. 10.45, 12.15 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 8-14 d. 11.30, 13.30, 15, 17 val. (9, 11, 13 d. 
17 val. seansas nevyks).
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 8-14 d. 15.30 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 12.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 8-14 d. 19.15 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 8-14 d. 
20.45 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 11, 13.30, 16, 18.15, 21, 
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 8-9 d.).

„Into The Storm“

Kai Silvertonui smogia pirmasis viesu-
las, šio niekuo neišsiskiriančio Amerikos 
miestelio gyventojai nė neįtaria, kad būtent 
ši diena daugybei jų taps paskutinė. Tada 
prie pirmojo prisijungia antras, trečias, 
penktas... Žmonės ima ieškoti prieglobsčio, 
tačiau nesėkmingai. O viesulų stebėjimo 
aparatūra nedviprasmiškai sako, kad blo-
giausia dar prieš akis. Kankinamai lėtai 
slenkant minutėms, pamažu aiškėja, kad 
miestą užgriuvo niekad iki šiol nepatirta 
gamtos rūstybė. Tačiau kol miestelio gy-

ventojai bando išsigelbėti ir surasti dingu-
sius šeimos narius, grupelė fanatiškų „tor-
nadų medžiotojų“ stengiasi patekti į patį 
audros sūkurį, siekdami iš kiek įmanoma 
arčiau nufilmuoti siautėjančią stichiją.

Filmas sukurtas pastarąjį dešimtmetį iš-
populiarėjusios „rastos filmuotos medžiagos“ 

stiliumi. Grupė studentų vaizdo kameromis 
fiksuoja siaubingus pragaištingos dienos įvy-
kius ir praūžusių tornadų padarinius. Filme 
taip pat panaudota profesionalių „tornadų 
medžiotojų“ medžiaga bei paprastų žmonių 
išmaniaisiais įrenginiais nufilmuoti kadrai.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Audros sūkuryje“

Kino teatruose - nuo rugpjūčio 8 d.

n Veiksmo filmas, JAV, 2014

n Režisierius: Steven Quale

n Muzika: Brian Tyler

n Vaidina: Richard Armitage, Jeremy Sumpter, 

Sarah Wayne Callies, Nathan Kress, Matt Walsh, 

Kyle Davis, London Elise Moore ir kiti.

Filmas „Audros sūkuryje“  
įtrauks nuo pirmų minučių

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas/ teatras

„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 10.45, 
13.10, 15.30, 18.45, 21.30, 23.40 val. (23.40 val. seansas 
vyks 8-9 d.).
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
8-14 d. 12.50, 15, 17, 19.20, 21.45, 22.50 val. (14 d. 
19.20 val. seansas nevyks; 22.50 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Liusi“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-16) - 12 d. 20.30 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 14 d. 19 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
8-14 d. 13, 15.45, 18.30, 21.15 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
8-14 d. 10.15, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 11.30, 13.50, 16.15 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 8-14 d. 11.15, 15.40 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
8-14 d. 13.20, 17.45 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
8-14 d. 18.40, 20.50, 23 val. (23 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 9, 11, 13 d. 20 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 8, 10, 14 d. 20 val.
„Turbo“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
8-14 d. 10.30 val. (Vasaros seansas vaikams).

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 10.15, 12.45, 18.30 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, N-13) - 8-14 d. 16, 21 val.

„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 15.45, 
21.30 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, N-13) - 8-14 d. 10.45, 
13.10, 18.30 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
8-14 d. 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Liusi“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-16) -  
12 d. 21.30 val. (COSMO VIP kino premjera).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 14 d. 19 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
8-14 d. 15.15, 18, 20.45, 21.20 val. (14 d. 18, 20.45 val. 
seansai nevyks; 21.20 val. seansas vyks 14 d.).
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
14 d. 18.15 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 8-14 d.  
18.50, 21, 22 val. (12, 14 d. 21 val. seansas nevyks; 22 val. 
 seansas vyks 14 d.; 14 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 10.30 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 14 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, Indija, JAV, V) - 
8-14 d. 13 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
8-14 d. 11 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 8-14 d. 13.20 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 8, 10, 12, 14 d. 15.30 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 9, 11, 13 d. 15.30 val.
„Rifo pasaka“� (animacinė nuotykių komedija šeimai, 
P.Korėja, V) - 8-14 d. 11.15 val. (Vasaros akcija vaikams).

komedija su lengvu  
absurdo prieskoniu

„Velnias nešė jį į tą galerą?“ - juokiasi 
pagrindinis komedijos herojus Skapenas 
iš šykštuolio pono naujame Užupio dra-
mos teatro pastatyme (rež. Rita Urbona-
vičiūtė). Gudrus ir vikrus tarnas sugeba 
apsukti apie pirštą ir godžius turtuolius, 
ir lepūnėlius jų sūnelius. Kai įmantri mei-
lės ir godumo istorija išsukama visiems 
palankia kryptimi, Skapenas mėgaujasi 
savimi ir laukia naujų painių situacijų. Pa-
statymas kupinas Moljero teatro dvasios 
ir šiuolaikinės improvizacijos. Tai kome-
dija su lengvu absurdo prieskoniu, ne vie-
nas iš sėdinčių salėje atpažins save ir kai-
myną, o senoji Zyplių dvaro aplinka leis 
pasijusti tarsi „Commedios dell Arte“ už-
kulisiuose.

Baroko dvasia ir  
nuostabi gamta

Zyplių dvaro žemės mena Napoleoną 
Bonapartą, kuris kadaise valdė šį kraštą. 
Dvaras įsikūręs parke, kuris yra vienas di-

Savaitgalis gamtos ir baroko apsuptyje su „Skapeno klastomis“!
Rugpjūčio 22 dieną 19 val. Zyplių dvarą  
(Šakių r.) užpildys baroko dvasia: Užupio dramos 
teatras pristato visų laikų garsiausią Lietuvoje 
Ž.B.Moljero komediją „Skapeno klastos“ ir šiuo 
spektakliu pradeda Baroko festivalį dvaruose.

Teatras
VILNIUS

RAGANIUKĖS TEATRAS
9 d. 12 val. - „Miegančioji gražuolė“ (pagal Š.Pero).
Su „Laisvalaikio“ kortele 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

„DOMINO“� TEATRAS
11 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas. 
Choreogr. I.Seveljeva.
13 d. 19 val. - „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

KAUNAS

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
12 d. 18 val. - K.Ludwig „Paskolinkite tenorą“.  
Rež. M.Slawinski.
13 d. 18 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS  
TEATRAS

8 d. 20 val. - J.Štrauso „Vienos kraujas“. 3 v. operetė.  
Dir. S.Domarkas.
9 d. 19.30 val. - „Operetė mano meilė“. Dir. V.Konstantinovas.
12 d. 19.30 val. - Koncertas „O, mielas drauge“.
14 d. 19.30 val. - „Meilės laiškas“. Dir. D.Pavilionis.

ŽVEJŲ RŪMAI
13 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Per daug vedęs taksis-
tas“ (Sankt-Peterburgo (Rusija) Mažasis komedijos teatras).

ŠIAULIAI

KULTŪROS CENTRAS
12 d. 19 val. - Premjera! P.Leliušo „Diena be melo“.  
Rež. K.Smoriginas („Domino“ teatras).
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

Savaitgalis gamtos ir baroko apsuptyje su „Skapeno klastomis“!

Scena iš spektaklio 
„Skapeno klastos“

Organizatorių nuotr.

džiausių ir vertingiausių Lietuvoje. Du ty-
vuliuojantys tvenkiniai, vaizdingai vadina-
mi „dvaro ponios akimis“, suteikia sunkiai 
nusakomą malonaus nerimo ir romantikos 
pojūtį.

Tam, kad šventės dalyviai galėtų visiš-
kai atsiduoti baroko nuotaikai ir dvasiai, 
Užupio dramos teatro aktoriai kviečia žiū-
rovus pasipuošti barokiniais kostiumais 
bei aksesuarais! O jeigu neturite galimy-
bių pasiruošti šventei iš anksto - ne prob-
lema. Visi norintys prieš spektaklį galės 
išsirinkti kostiumą ir čia pat nusigrimuoti. 
Spektaklis žavi ir tuo, kad yra interakty-
vus, aktoriai tiesiogiai ir atvirai bendrauja 
su žiūrovais, įtraukia juos į veiksmą. Tai 
išskirtinė proga išvysti baroko epochos 
kostiumus iš arčiau ir pamiršus kasdienius 
rūpesčius smagiai praleisti vakarą su Užu-
pio dramos teatru nuostabioje gamtos ap-
suptyje - Zyplių dvare.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Su „Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida bilietams

PANEVĖŽYS

BENDRUOMENIŲ RŪMAI
14 d. 18 val. - Premjera! J.Isler „Bus sunku“.  
Rež. A.Večerskis („Domino“ teatras).

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS  
„RAMYBĖ“� 

9 d. 20 val. - „Urvinis žmogus“ („Domino“ teatras).
SENOJI GIMNAZIJA

10 d. 20 val. - „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis („Domino“ 
teatras).

KLUBAS „VANDENIS“� 
13 d. 21 val. - W.Weinberger „Sex guru“.  
Rež. S.Uždavinys („Domino“ teatras).

Viešbutis „Palangos žuvėdra“� 
8 d. 19.30 val. - „Raganiukės stebuklai 2“ („Raganiukės“ 
teatras).

KURHAUZAS
8 d. 18 val. - Ne tik vaikams: „Senelės pasaka“ (muzikinė 
improvizacija pagal S.Nėrį). Rež. A.Giniotis (Teatro labora-
torija „Atviras ratas“).

KITI MIESTAI

8 d. 16 val. Druskininkuose, sanatorijoje „Eglė“ - 
„Brangusis, atrakcionų parko dėde!“ Rež. O.Lapina. 
(Vilniaus Mažasis teatras).
8 d. 19 val. Druskininkuose, Grand SPA Lietuva - Premjera! 
W.Weinberger „Sex guru“ (rusų k.). („Domino“ teatras).
9 d. 19 val. - Druskininkuose, sanatorijoje „Eglė“ - 
Festivalio uždarymas. „Dėdės ir dėdienės“.  
Rež. G.Tuminaitė (Vilniaus Mažasis teatras).
9 d. 20 val. Nidos kultūros centre „Agila“ - „Bus sunku“. 
Rež. A.Večerskis („Domino“ teatras).

Koncertai
VILNIUS

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
9 d. 21 val. - Italijos spalvos. Fortepijono rečitalis. 
M.Grigaliūnaitė (fortepijonas, D.Britanija).
12 d. 19 val. - Džiazo deivės vilionės. Jausmingas kon-
certas ne tik džiazo gerbėjams. Atlikėjai: A.Zaryan (vokalas, 
Lenkija), M.Tokaj (fortepijonas, Lenkija), M.Baranski 
(Kontrabosas, Lenkija), L.Žyta (perkusija, Lenkija).

ŠV.KAZIMIERO  
BAŽNYČIA

12 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. Matthias 
Havinga (vargonai, Nyderlandai). Įėjimas - nemokamas.

VU BOTANIKOS SODAS
10 d. 19 val. - „Aktorių trio“. Draugams.

MOKYTOJŲ NAMAI
8 d. 20 val. Kiemelyje - „Alžyro naktis“. Koum/Tara 
(Prancūzija, Alžyras). K.Maurice (meno vadovas). 
S.A.Belksier (vokalas, mandolina), B.Berrerd (kontrabosas), 
K.Mazouni (perkusija). Orkestras „Camerata Du Rhone“.
14 d. 18 val. Kiemelyje - Gyvos muzikos vakaras. 
Įėjimas - nemokamas.

KAUNAS

MARIJONŲ VIENUOLYNO  
KIEMELIS

Renginių ciklas „Gertrūdos vasara“� 
12 d. 19.30 val. - Ovidijus Vyšniauskas „Gražiausios 
dainos“.
13 d. 19.30 val. - Aidas Giniotis. „Autorinių dainų 
vakaras“.
14 d. 19.30 val. - Liudas Mikalauskas. „Baltas paukš-
tis“. Vytautą Kernagį prisimenant...

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS „RAMYBĖ“� 
8 d. 20 val. - Domantas Razauskas ir Saulius Petreikis.
10 d. 19 val. - Gintarė Jautakaitė „Kur nakties lelijos žydi“.
12 d. 20 val. - Grupė „El Fuego“.

KURHAUZAS
8 d. 20 val. - L.Nazarenko. „Rusiškų romansų vakaras“.
9 d. 19 val. - „Juodai balta fantazija“. Petras Geniušas 
(fortepijonas).
9 d. 21 val. - A.Bialobžeskis „Aš pažinau karalių tavyje“.

GINTARO MUZIEJUS
9 d. 19 val. - Duetai. M.Saulep (sopranas, Estija), 
U.Poldma (tenoras, Estija), A.Juozauskaitė (fortepijonas).

PALANGOS ŠVČ.MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į 
DANGŲ BAŽNYČIA

12 d. 20 val. - VI sakralinės muzikos festivalis „Ave 
Maria“. Vargonų muzikos koncertas. Dalyvauja Leopoldas 
Dirgys (vargonai).

NIDA
XVI tarptautinis kamerinės muzikos vasaros festivalis 
Kuršių nerija 2014
8 d. 20 val. Juodkrantės Šv.Pranciškaus Asyžiečio (evan-
gelikų liuteronų) bažnyčioje; 9 d. 20 val. Nidos evangelikų 
liuteronų bažnyčioje - „C.Ph.E.Bachas ir romantizmas 
muzikoje“. C.Ph.E.Bacho gimimo 300-osioms metinėms. 
Orkestras „Musica Humana“, solistai: S.Skjervold (bari-
tonas, Norvegija), A.Vizgirda (fleita), R.Beinaris (obojus), 
K.Beinarytė (smuikas), D.Bagdonaitė (fortepijonas).
11 d. 20 val. Juodkrantės Šv.Pranciškaus Asyžiečio (evan-
gelikų liuteronų) bažnyčioje; 12 d. 20 val. Nidos evangelikų 
liuteronų bažnyčioje - „XVIII amžiaus genijus W.A.Mozartas“. 
Orkestras „Musica Humana“, solistai: S.Liamo (sopranas), 
M.Zimkus (tenoras), A.Vizgirda (fleita), R.Beinaris (obojus).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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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 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS



78 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  8

 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356, www.nautilusclub.lt  

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Gedimino dvaras“  
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 604) 97 949,  
www.gedimino-dvaras.lt 
Baras „Roast&Beer“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 607) 63 429, (8 5) 212 4847,  
www.roastandbeer.lt 
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranas „Gusto blyninė“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir atvežamam maistui. 
Tel. (8 5) 262 0056, www.gusto.lt
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 

Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas  „Neringa“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(iki 15 žmonių).   
Tel. (8 5) 261 4058,  
www.restoranasneringa.lt
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Kavinė baras „Café-bar“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai,  
100% nuolaida įėjimui.  
Tel. (8 5) 261 4058, www.
restoranasneringa.lt
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai (išskyrus  
akcijinius patiekalus ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kinų restoranas „Naujieji rytai“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 652) 10 273, www.nrytai.lt
Kinų restoranas „Kinų smuklė“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 43 382 , www.nrytai.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai kavinėje.
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys.  
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija“
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

kiNas     
Išskirtinių kelionių organizatorius  
„Boutique Travel“   
Vilnius. 5-10% nuolaida kelionėms,  
20% draudimo paslaugoms.   
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% –„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% –  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra „Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida poilsinėms 
kelionėms iš Vokietijos, 5% nuolaida 
kruizams, 20% nuolaida medicininių 
išlaidų draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai     
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857,  
www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai
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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 - palanki diena dalykiniams ir draugiškiems susitikimams, svarbiems darbams, rimtiems pirkiniams, 
sutartims pasirašyti. Kils gerų idėjų - įsiklausykite. Tai, ką darysite, turės tendenciją kartotis ateityje.
Šeštadienis - prasta diena, netinkama jokiems svarbiems darbams, susitikimams, gali kilti nesusipratimų bendraujant. 
Venkite puikybės, užsispyrimo, patausokite sveikatą, ypač širdį, stuburą.
Sekmadienis - viena prasčiausių dienų šį mėnesį, netinkama jokioms šventėms, linksmybėms. Laikykitės santūrumo, 
blaivumo, nepasiduokite niūrioms mintims ar puikybei, būkite atsargūs su ugnimi, patausokite širdį, atsargiau vairuokite.
Pirmadienis - jei savaitgalį pavyko išlaviruoti, tai galite atsipūsti. Nusistovės savijauta, santykiai. Diena nebloga kolekty-
vinei veiklai, susitikimams, popietė - romantiškam meilės pasimatymui.
Antradienis - puiki diena kūrybai, meilės pasimatymui, sužadėtuvėms, romantiškoms šventėms, iškyloms į gamtą, kul-
tūros renginiams, dvasinėms praktikoms, šeimos ritualams, grožio procedūroms.
Trečiadienis - nebloga diena menams, iškyloms į gamtą, kūrybiniam darbui. Pasaulis tartum veidrodis parodys jus 
pačius - įsižiūrėkite. Vakaras prastesnis, netinkamas svarbiems darbams, susitarimams, geriau jį skirkite sportui.
Ketvirtadienis - prastoka diena, galimos apgaulės, nesusipratimai. Užsiimkite fiziniais darbais, sportu, nesivelkite į 
nebūtiną bendravimą, ne metas svarbiems susitarimams, pažadams.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Nuo rugsėjo mėnesio - Astrologijos kursai  

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. 
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt, 

 tel. (8-612) 96-007

Rugpjūčio  8-14 diena

Geriausios dienos: 8, 12.

SVEIKINA

TV projektų dalyvė Erika Vitulskienė
1988 08 08

Atlikėjas Donatas Baumila
1982 08 10

Laidų vedėja Audrė Kudabienė
1969 08 13

Meteorologas Naglis Šulija
1964 08 13

Tinkamas metas pail-
sėti, pasidžiaugti gyvenimu. 
Penktadienį kils puikių kūrybinių 
idėjų, atsiras aiškumo, kaip 
pasiekti tikslus, tik venkite aro-
gancijos, puikavimosi.

aVinui

Norisi daugiau pabūti su 
šeima, artimaisiais. Penktadienis 
palankus gilioms įžvalgoms, 
savianalizei, gausite slaptą 
paramą. Antradienis puiki diena 
susitikti su draugais.

JAUČIUI

Susitikite su draugais, 
dalykitės idėjomis, įžvalgomis - 
tam palankus penktadienis. 
Savaitgalį patausokite sveikatą, 
galvokite, ką kalbate, galimi 
nesusipratimai su gimine.

dVYniaMs

Penktadienis puikus 
darbo reikalams, partnerystei, 
galite rasti didesnio uždarbio gali-
mybių. Savaitgalį galimi rūpesčiai 
dėl vaikų ar mylimo žmogaus 
bei nuostoliai - neišlaidaukite. 
Geriausia diena - antradienis.

VĖŽIUI

Penktadienis puikus 
pristatymams, kultūros rengi-
niams, svarbiems susitikimams, 
kelionei, o savaitgalį tausokite 
sveikatą (širdį, stuburą) bei 
namų turtą, galimi nemalonumai 
šeimoje.

LIŪTUI

Reikia daugiau ramybės, 
įsigilinti į save. Penktadienis 
puikus dvasinėms praktikoms, 
gilioms įžvalgoms, kelionėms, 
kultūros renginiams, o savaitgalį 
atsisakykite nebūtino bendravimo, 
atsargiau vairuokite.

MerGeLei

Penktadienis puikus 
partnerystei, svečiuotis, drau-
giškiems susitikimams, savait-
galį patausokite finansus, galimi 
nuostoliai, nemalonumai dėl 
draugų.

SVARSTYKLĖMS

Penktadienis tinkamas 
darbo reikalams spręsti, svar-
biems susitikimams, savaitgalis 
niūrokas, keliantis traumų galimy-
bę. Laikykitės santūrumo, blaivu-
mo, netrukus situacija išskaidrės. 
Geriausia diena - antradienis.

SKORPIONUI

Neblogas metas, jei 
tik nepasiduosite puikybei. 
Penktadienis palankus meilei, 
kūrybai, kelionėms, pristaty-
mams, o savaitgalį galite sulaukti 
slapto pasipriešinimo, neįsitrau-
kite į intrigas.

ŠauLiui

Penktadienis puikus 
partnerystei, įdomioms pažintims, 
sandoriams, kils puikių idėjų. 
Savaitgalį nedarykite jokių svar-
bių sprendimų - atidėkite juos 
pirmadieniui.

Vandeniui

Vertėtų pasirūpinti darbais 
arba sveikata. Tam puikus penktadie-
nis - rasite naujų uždarbio galimybių, 
sveikatos stiprinimo būdų. Savaitgalį 
patausokite sveikatą, nervų sistemą, 
autoritetą, o kelionę atidėkite antra-
dieniui - tai geriausia jums diena.

ŽUVIMS

Penktadienis palankus 
verslo, finansiniams reikalams 
tvarkyti, savaitgalį reikėtų susilai-
kyti nuo sandorių. Juos atidėkite 
antradieniui, kaip ir draugiškus 
susitikimus.

OŽIARAGIUI

AstrologiNė progNozė

BLoGiausios dienos: 9, 10, 14.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Pistoletas. Žabalas. 
Davinys. Vytinis. Atelana. Ašis. 
Janonis. Alodas. Ji. Kalėda. Italija. 
Isikaris. Ano. Stoun. RIA. PA. Rn. 
Alpinistas. Stal. Nosis. Atodanga. 
IRA. BA. Lijo. Arė. Pei. Estetikas. Ilis. 
Eik. Osaka. Skystinti. Ėglis. Siekis. 
Irtis.
Horizontaliai: Indija. Trobelė. 
Alfonsas. Tėvynė. Tol. Odinas. 
Esi. Lenonas. Tas. Palik. Tasas. 
Kritikas. Kainoja. Save. Raidos. 
Yla. Sa. SK. Talis. TN. IKI. Žinot. 
Pagalys. Kanada. Saris. Bi. Ala. 
Ėsti. Asasinas. Ir. Jo. Tipent. Talija. 
Pareiti. Si. Pal aikis.
Pažymėtuose langeliuose: 
Fosilija.

sENTENCiJa

„Moterys retai 
klysta vertindaMos 
viena kitą“

AgAtA Kristi

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų studijos 
„Equador“ abonementą

Atsakymą į 
kryžiažodį iki 
rugpjūčio 12 d. 
siųskite SMS 
žinute numeriu 
1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės kaina - 1 Lt. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja Renata 
VaiTKUTĖ iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas „Equador“ abonementas.
Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai 
laikomi tik dvi savaites.

SU
DO

KU
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 Docentas studentui:
- Šią savaitę jūs jau penktą kartą vė-

luojate į seminarą. Kokią galima daryti 
išvadą?

- Kad šiandien - penktadienis.
l

Kalbasi dvi ožkos apie trečią:
- Kodėl Klara tokia sulysusi?
- Ji prietaringa, ėda tik keturlapius do-

bilus.
l

Policininkas per lietų sustabdo greitį vir-
šijantį automobilį. Prieina prie vairuotojo ir 
klausia:

- Argi ne kvailystė šitaip lėkti pliaupiant 
lietui?

Vairuotojas:

- O kuris iš mūsų kvailas? Aš sėdžiu 
sausas mašinoje, o tu stovi lietuje.

l

Sunkvežimio vairuotojas nepastebėjo, 
kad tiltas priekyje pernelyg žemas, todėl 
priekaba įstrigo. Susidarė milžiniška au-
tomobilių eilė. Po valandos pasirodė pirma-
sis policijos pareigūnas, abejingai apžiūrė-
jo įstrigusį sunkvežimį ir kreipėsi į vairuo-
toją:

- Tai ką? Įstrigai?
- Ne, vežiau tiltą ir degalai baigėsi.

l

Armėnų radijo klausia:
- Ar žmonės turės pakankamai pinigų, 

kai bus baigtas kurti komunizmas?
Armėnų radijas atsako:
- Kai kurie turės, kai kurie ne.

l

Šaltojo karo laikai, du amerikiečiai - Džo-
nas ir Robertas - skaitydami laikraščius nu-
sprendžia, kad negali viskas Sovietų Sąjungoje 
būti taip blogai, kaip rašoma. Robertas pasiryž-
ta vykti į Maskvą, ten gyventi kaip paprastas 
sovietinis pilietis ir visus įspūdžius laiškuose 
aprašyti Džonui. Kad valdžia necenzūruotų laiš-
kų, abu nusprendžia, jog Robertas rašys tik tei-
giamai, tačiau teisingi faktai bus parašyti juodu 
rašalu, o melagingi - raudonu. Po trijų mėnesių 
Robertas pasiunčia vieną trumpą žinutę, para-
šytą juodu rašalu: „Brangus Džonai. Aš čia 
toks laimingas. Čia viskas visiškai kitaip nei 
rašo Amerikos spauda. Aš čia mėgaujuosi vi-
siška pilietine laisve, aukštu pragyvenimo lygiu 
ir nepaprasta architektūra. Vienintelis trūku-
mas - čia nėra raudono rašalo...“

aNEkDOTai

EPA-Eltos nuotr.

GYVI ŽAISLIUKAI. Manilos (Filipinai) gatvėje pardavinė-
jami ryškiaspalviai viščiukai. Ryškiomis spalvomis nuda-
žyti plunksnuočiai dažnai yra laikomi namų augintiniais.

beprotiškas pasaULis

ILIUZIJA. Suomių menininkės Tejės  
Mekipes (Tea Maekkipaeae) kūrinys  
„Paskendęs namas“ Vokietijos Rostoko 
miesto Kunsthalės muziejaus tvenkinyje.

ATRAKCIJA. Japonijos sostinės gyventojai stebi Tokijo centre įrengtą 
tropinių žuvų akvariumą, kuriame plaukioja tūkstantis netoli 
Okinavos salų sugautų gyvūnų.




