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„LaisvaLaikio“ interviu

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Į darbą po motinystės atostogų grį-
žai kiek anksčiau, nei planavai. Ar dėl 
to nebuvo apmaudu?

- Ne, kai grįžau, greitai įsivažiavau, dabar 
atrodo, kad tos ilgos pertraukos ir nebuvo. 
Nebuvo jokio streso ar kamerų baimės. Sma-
gu, kad labai džiugiai sutiko kolegos. Kita ver-
tus, kai pakvietė grįžti, pamaniau - juk bus 
vasara, galėčiau su vaiku prie jūros ilsėtis, o 
turėsiu dirbti. Bet nieko. Vadinasi, taip turi 
būti. Dabar poilsiui naudojame savaitgalius, 
nesėdime mieste. Be to, negaliu varyti Dievo 
į medį - mano darbas itin dėkingas, užimta esu 
tik popiet, visą kitą laiką galiu skirti dukrai.

- Tai ar jau pasilepinai atostogomis?
- Taip. Buvome išvažiavę į Nidą. Padarėme 

turą po Lietuvos pajūrį. Aplankėme gimines.

- Kas tau svarbiausia per atostogas?
- Man nereikia jokių ypatingų sąlygų, kad 

atsijungčiau. Net kai paprastą dieną grįžtu 
iš darbo, vos įžengiu pro namų duris, viską 
pamirštu. Galvoje lieka tik šeima, namai, 
draugai. Kartais manęs Edgaras paklausia: 
tai kas gero nutiko Lietuvoje? Man reikia 
akimirką pagalvoti, kad prisiminčiau dienos 
naujienas.

Ž.Vaškytė-Lubienė: 
gyvenimo džiaugsmo mokausi iš dukters
Po motinystės atostogų pavasarį prie LNK laidos „Labas vakaras, Lietuva“ vairo vėl 
stojusi ŽiviLė vašKytė-LubieNė (33) viena iš tų moterų, kurias retai kada išgirsi be-
siskundžiančias. Prieš porą metų aukso žiedus su dainininku edgaru Lubiu (30) sumai-
niusi Živilė ir šiandien švyti lyg per medaus mėnesį. Ji puikiai susidoroja su mylinčios 
žmonos, rūpestingos mamos ir atsakingos žurnalistės pareigomis. Naujame LNK sezo-
ne Živilės pareigos nesikeis - ji su žiūrovais ir toliau sveikinsis laidoje „Labas vakaras, 
Lietuva“. tiesa, nedidelių pasikeitimų bus, bet jų kol kas neatskleidžia.

Visi sako,  
kad po VestuVių 
niekas nesikeičia, 
bet aš sakau, jei 
niekas nesikeistų, 
niekas ir 
nesituoktų

Živilei ir Edgarui pavyko susituokti be 

žiniasklaidos dėmesio - žinia apie jų 

santuoką pasklido jau gerokai po vestuvių

Živilės Vaškytės-Lubienės asmeninio albumo nuotr.
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Darbas, namai, darbas - ir taip kiek-
vieną dieną. Nevargina tokia rutina?

- Ne. Aišku, būna, kad užsisuki tame rate 
kaip kokia voverė - tą padaryti, ten nuvažiuo-
ti, su vaiku pabūti. Bet džiaugiuosi, kad pati 
galiu auginti savo vaiką. Juk tai kiekvienos 
mamos svajonė.

- Artėja naujas LNK sezonas. Ar jūsų 
laida nuo rudens kaip nors keisis?

- Esminių pokyčių nedarysime, nes laida 
žiūrima, todėl jų nelabai reikia. Bet galiu pa-
sakyti, kad atsinaujinimo tikrai bus, tik kol 
kas nenorėčiau atskleisti.

- Įsivaizduokime, kad niekada nema-
čiau laidos „Labas vakaras, Lietuva“. Api-
būdink, kuo ji skiriasi nuo žinių laidos.

- Mūsų pranešamų naujienų pateikimas 
nėra toks griežtas kaip žiniose. Su Pauliumi 
(antruoju laidos vedėju Pauliumi Skuču - aut. 
past.) ir pajuokaujame, ir padiskutuojame. Tu-
rime pašnekovų. Pakalbame su kriminalų pra-
nešėju. Jis pasako tokių įvykių, kurių nepra-
neša žiniose. Mūsų laida yra laisvesnė. Be to, 
ji yra pirmoji žinių laida LNK eteryje. Kas 
žiūri mūsų laidą, viską sužino pirmas, nebe-
reikia laukti vakaro.

- Užsiminei apie kriminalines naujie-
nas. Jų žinių laidose netrūksta. Ar pačiai, 
sekant tokią informaciją, paskui pavyks-
ta ramiai gatvėmis vaikščioti?

- Moku atsiriboti. Be to, tiesioginiame ete-
ryje esi priverstas jautriai nereaguoti. Be abejo, 
sunku likti abejingam, kai girdi naujienas apie 
vaikų žalojimą, mušimą. Tokiais atvejais pagal-
voji: kodėl tokiems žmonėms duota susilaukti 
vaikų, o kai kurie normalūs žmonės negali?

- Kokie pašnekovai lengviausi, o ko-
kie sunkiausi?

- Nepriklausomai nuo pašnekovo ruošiuo-
si visiems pokalbiams ir nenumatytoms situa-
cijoms. Labiausiai erzinantys pašnekovai - 
politikai. Patys supranta, kad meluoja, bet vis 
tiek meluoja. Bandai pasakyti, kad meluoja, 
o jie dievagojasi, kad meluojame mes. Su jais 
niekada nežinai, ar pavyks atviras pokalbis.

- Ar būna, kad po laidos pašnekovai 
išeina pikti?

- Dažniausiai taip ir būna. (Šypsosi.) Bet 
taip yra todėl, kad neleidi jiems meluoti.

n Živilė gimė 1981 m. gegužės 25 d. Akmenėje

n Baigė žurnalistikos studijas Vilniaus universitete

n Žurnalistės karjerą pradėjo Lietuvos televizijos laidoje 

„Labas rytas“, šiuo metu veda LNK laidą „Labas vakaras, 

Lietuva“
n 2012 m. vasarą ištekėjo už dainininko Edgaro  

Lubio-Amberlife
n Praėjusią vasarą susilaukė dukters Fridos

DOsJĖ

Santuoka, anot Živilės, į gyvenimą įnešė 
ramybės, aiškumo ir emocinio stabilumo

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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- Gal turi slaptų ginklų, kaip prakal-
binti uždarą pašnekovą?

- Tiesioginio eterio bėda, kad pokalbiui 
turi vos kelias minutes. Nėra kada prisijau-
kinti pašnekovo, todėl bandai su juo pabend-
rauti prieš pokalbį, per reklamos intarpą, kad 
suprastum, kas tai per žmogus. Dažnai pa-
šnekovą reikia raminti dėl streso, kamerų 
baimės. Pamenu porą moterų, kurios labai 
drebėjo, bet interviu pavyko.

- Kokių LNK laidų lauki naująjį se-
zoną?

- Visada laukiu naujo sezono, nes jis įpu-
čia naujų vėjų. Įdomu pažiūrėti, kokie nauji 
projektai pasirodys TV eteryje, kaip jiems 
seksis. Ypač intriguoja didžioji LNK sezono 
naujiena - „Norim dar! - su „radistais“. Be to, 
smalsu pamatyti ir tai, ką siūlo konkurentai, 
kaip jie bando kovoti su mūsų laidomis.

- Pati niekada nesusiviliojai šokių ar 
panašiais projektais?

- Mane kvietė labai daug kartų, bet nenorė-
čiau eiti ten šiaip sau. Jei jau ryžčiausi, norėčiau 
įdėti tikrai daug darbo. Pavyzdžiui, man labai 
patinka ledo šokiai. Pamenu, vaikystėje žiūrė-
davau dailiojo čiuožimo konkursus ir vis galvo-
davau, kaip jie taip sugeba. Bėda ta, kad kol kas 
tokiems projektams visai neturiu laiko.

- Tikiu, kad gimus dukrytei laiko 
trūksta daug kam. Kokius įpročius pa-
keitė šeimos pagausėjimas?

- Miego įpročius. (Šypsosi.) Be abejo, ne-
galiu skųstis - jei Frida naktį ir pabunda, grei-
tai užmiega. Todėl nėra taip, kad naktimis 

apskritai nemiegočiau. Bet jau nepamenu, 
kada nepertraukiamai išmiegojau visą naktį. 
Bet nieko. Kartais ilgiau pamiegu ryte. Be 
to, dukrytės gimimas privertė daugiau būti 
lauke. Kasdien einame pasivaikščioti, nerei-
kia ir sporto klubo. Apskritai Frida tapo pa-
grindine mūsų gyvenimo ašimi.

- Sakoma, kad vaikai geriausi moky-
tojai. Ko mokaisi iš dukros?

- Visada įtariau, bet tik dabar supratau, kad 
turiu daug kantrybės ir kad jos labai reikia 
norint kokybiškai leisti laiką su vaiku - nesi-
nervinti pačiai ir nenervinti jo. Be to, Frida 
mus moko gyvenimo džiaugsmo. Kai matai, 
kaip ji džiaugiasi kiekviena smulkmena, kurių 
mes dažnai nepastebime, supranti: jei šitaip 
sugebėtų suaugusieji, pasaulis būtų kitoks.

- Neseniai Fridai sukako metukai. 
Kaip šventėte pirmąjį gimtadienį?

- Nesu iš tų mamų, kurios ruošia grandio-
zinę šventę su specialia programa. Buvo gi-

„LaisvaLaikio“ interviu

Aš be mėsos 
jAučiuosi gerAi 
ir norėčiAu, kAd 
duktė Augtų tAip 
pAt, kAd turėtų tAs 
pAčiAs vertybes

Grįžusi namo, Živilė pamiršta visus 
darbus ir pasineria į šeimos džiaugsmus

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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minių, draugų, tetų, daug džiaugsmo, ištiestų 
rankų, per kurias Frida keliavo, o paskui ne-
labai norėjo ropoti. (Šypsosi.)

- Kokiais pasiekimais ji jau gali di-
džiuotis?

- Nors jau stovi, dar nevaikšto. Labai mėgs-
ta klausyti dainų, tad lopšines dainuoju ir aš, ir 
tėtis. Frida kasdien parodo ką nors naujo, pra-
juokina - su ja nenuobodu. Ir vis gudrėja.

- Vadovaujiesi kokiais nors patari-
mais, kaip auginti vaiką?

- Pačioje pradžioje, kai vaikas buvo labai 
mažas, klausiau patarimų. Paskui supratau, 
kad reikia nuo jų atsiriboti, nes laikai pasikei-
tė ir tai, kas buvo priimtina prieš dvidešimt 
metų, nėra išlikę taip pat, todėl pasikliauju 
nuojauta, be to, radau labai gerą gydytoją, o 
kartais pasitariu su neseniai gimdžiusiomis 
draugėmis.

- Kaip Frida sutaria su tėčiu?

- Gerai. Juodu turi savų žaidimų, todėl 
džiaugiasi būdami drauge.

- Tiek anksčiau, tiek dabar jūsų šeimą 
seka ne tik smalsuolių žvilgsniai, bet ir 
fotografų objektyvai. Ar tai nevargina?

- Kai ištekėjau, po didinamuoju stiklu at-
sidūrėme dviese. Bet į gatvę išeiti nėra sun-
ku. Mums juk net vestuves pavyko nuslėpti. 
Nenorėjome viešai tuoktis, norėjome švęsti 
šeimos būryje. Paskui, kol visi suuodė, pra-
ėjo nemažai laiko. Buvo pora dienų, kai ne-
galėjau kelti telefono ragelio. Be to, ir nėštu-
mo ilgai niekas nepastebėjo. Kai pasakiau 
darbe, jau laukiausi šeštą mėnesį.

- Pati gimdei ligoninėje. O ką manai 
apie moteris, kurios ryžtasi gimdyti na-
muose?

- Labai drąsios moterys. Man atrodo, kad 
tai per didelė rizika. Jei nebijai dėl savęs, pa-
sisaugok dėl vaiko. Suprantu, kai taip įvyks-
ta netyčia, kai neturi pasirinkimo, bet nesu-
prantu, kam taip rizikuoti, kai yra medicina, 
yra profesionalų. Juk ir ligoninėse nutinka 

nelaimingų atsitikimų, nors medikai žino, ką 
daro. O rizikuoti namie...

- Su vyru Edgaru esate vegetarai. 
Kaip maitinate dukrytę?

- Kol kas ji vegetarė. Bet žiūrėsime, ste-
bėsime. Jei bus kokių nors pokyčių, ieškosi-
me geležies ne mėsoje. Aš be mėsos jaučiuo-
si gerai ir norėčiau, kad duktė augtų taip pat, 
kad turėtų tas pačias vertybes.

- Neseniai paminėjote dvejų metų 
santuokos sukaktį. Kaip prabėgo tie po-
ra metų?

- Visi sako, kad po vestuvių niekas nesi-
keičia, bet aš sakau, jei niekas nesikeistų, 
niekas ir nesituoktų. Gal ateina aiškumas, 
ramybė. Juk sukuri šeimą, pažadi vienas ki-
tam, ateina emocinis stabilumas. Nemoku 
paaiškinti. Nors žmogus, su kuriuo ir toliau 
gyveni, nepasikeičia, jausena atsiranda kito-
kia. Kita vertus, sutuoktinį paprasčiau prista-
tyti kitiems. Juk mylimo vyro draugu nepa-
vadinsi, sugyventiniu tuo labiau, skamba kaip 
iš kriminalų laidos. O kai pasakai, kad čia ta-
vo vyras, - viskas aišku.

- Ar randi laiko sau?
- O kas tai yra? (Šypsosi.) Nueinu pas kir-

pėją. O jei rimtai, aš labai gerai leidžiu laiką 
su dukra. Jei reikia kur nors išeiti, einame 
kartu. Tiesa, yra vienas dalykas, apie kurį 
seniai galvoju. Labai noriu pažaisti golfą, bet 
laiko nerandu. Aišku, tai ne bėda - jei nepa-
vyks šią vasarą, pavyks kitą.

„LaisvaLaikio“ interviu

Labiausiai 
erzinantys 
pašnekovai - 
poLitikai. patys 
supranta, kad 
meLuoja, bet vis 
tiek meLuoja

Živilė atskleidė, kad naujame 
LNK sezone laida „Labas 
vakaras, Lietuva“ žiūrovus 
pasitiks atsinaujinusi
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Veidai

Sekmadienį Botanikos sode gerbėjai  
galėjo džiaugtis ilgai lauktu susitikimu su 
legendine grupe „Aktorių trio“. Trys  
aktoriai - KoSTAS SmoriginAS (61),  
SAuliuS BAreiKiS (59) ir olegAS  
DiTKovSKiS (59) - yra iš tų, kurie gali  
suvirpinti kiekvieno klausytojo širdį tikru, 
nuoširdžiu, žadinančiu gyventi garsu.

Visi trys kūrėjai yra sėkmingai realizavę 
save įvairiose srityse. K.Smoriginas iki šiol ne-
mažai vaidina, dažnai imasi režisūros, pernai 

išleido ilgai brandintą solinį „Albumą“. S.Barei-
kį taip pat dažnai galima išvysti tiek vaidinantį, 
tiek ir dainuojantį, 2010 metais jis buvo apdo-
vanotas trečiąja Vytauto Kernagio gitara už in-
dėlį į lietuviškąją dainuojamąją poeziją. O.Dit-
kovskis, nors ir turi aktoriaus ir režisieriaus 
diplomus, visą save skyrė muzikai, dažnai jį 
galima išgirsti su Neda Malūnavičiūte, o jo su-
kurtas dainas „Aš mylėjau tave tau nežinant“, 
„Riešutų žydėjimas“ dainuoja visa Tauta.

Kaip teigia patys menininkai, „Aktorių 
trio“ fenomenas yra geras tekstas ir gera mu-
zika, o visos jų dainos yra atviravimai ir išpa-
žintys. Lyg pasikalbėjimas su draugu.

„Aktorių trio“ dainos draugams

Sekmadienį Botanikos 
sode rinkosi „Aktorių 
trio“ gerbėjai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengė Vaida AndrIkonytė

„Aktorių trio“: Kostas Smoriginas,  
Olegas Ditkovskis ir Saulius Bareikis

Veidai

„Aktorių trio“ dainos draugams

LNK žinių vedėja LiNa Kairytė (30), kitados 
meilės atviliota į sostinę, apie save daug nekal-
ba. Į skandalus ji nesivelia ir savo reputacijos 
nebūtais gandais negadina. „Laisvalaikiui“ pa-
vyko atskleisti keletą faktų, kurių galbūt iki šiol 
apie Liną nežinojote.

n Linos ūgis yra 172 cm. Ji avi 39 dydžio batus.

n Būdama pirmoje klasėje Lina pabandė siuvinė-
jimo meną, bet greitai suprato, kad šis užsiė-
mimas ne jai. Tuomet susidomėjo lauko tenisu. 
Be to, išbandė krepšinį ir orientavimosi sportą. 
Tenise aukščiausias Linos rezultatas - 6 vieta 
Lietuvos jaunių čempionate.

n Vaikystėje žaisdama tenisą dėl savo impulsyvu-
mo ir sportinio pykčio ji sulaužė tris raketes.

n Linos miestas, į kurį ji nuolat nori sugrįžti, ne-
svarbu, kiek kartų jau yra buvusi, - Stambulas.

n Linos šaldytuve visada galima rasti grietinės, 
kurios galiojimo laikas pasibaigęs.

n Pirmasis LNK žinių vedėjos darbas buvo Pane-
vėžio medelyne, kai jai buvo 14 metų. Jame Li-
na laikinai dirbo vasaros darbuotoja. Karjera 
truko mažiau nei dvi savaites. Lina užsidirbo 
apie 170 litų ir per vieną dieną juos išleido. 
Anot jos, tai buvo savotiškas protestas prieš 
tėvus, kurie nesutiko nupirkti džinsinio kombi-
nezono nukarusiu klynu.

n Kartą, iki tiesioginio televizijos eterio likus vos 
20 min., Lina buvo apalpusi. Tuo metu ji buvo 
pakirsta ūmaus viruso.

n Lina ne visada svajojo apie žurnalistės karjerą. 
Buvo gyvenimo etapas, kai ji norėjo tapti teisi-
ninke, gydytoja, vėliau - studijuoti psichologiją, 
ekonomiką.

n Jos žurnalistinė karjera prasidėjo, kai jai buvo 
šešiolika metų. Lina pradėjo dirbti Panevėžio 
radijo stotyje „Aukštaitijos radijas“.

n Su garsiu lakūnu Jurgiu Kairiu Lina turi tik 
bendrą pavardę. Jokie giminystės ryšiai jų ne-
sieja, nebent tai, kad jos draugas pasinėręs į 
mėgėjišką aviaciją, laisvalaikiu daug skraido 
pats ir moko kitus.

10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Liną Kairytę
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Atsinaujinęs muzikos, mados ir šou  
projektas „ŠarkA“ šį penktadienį vyksian-
čiame koncerte Klaipėdoje iš naujo prisi-
statys savo gerbėjams. Prie grupės  
merginų Ievos stAsIulevIčIūtės (25)  
ir GIntArės vAlAItytės (30) prisidėjo 
jaunas virtuozas tomAs leGenzovAs 
(26). trijulė žada įspūdingą pasirodymą ir 
naują programą.

„Jau šį penktadienį pirmą kartą pristaty-
sime savo visą programą. Visus metus daug 
kas klausinėjo - esame mes ar ne. Šis kon-
certas atsakys į visus klausimus“, - šypsojo-
si Ieva. Nors į grupę „ŠarkA“ naujasis narys 
Tomas atėjo prieš metus, apie jį kol kas kal-
bėta mažai. „Toli ieškoti jo nereikėjo - Tomas 
buvo mūsų „Šachmatinio“ choro narys. Jis 

jaunas, perspektyvus ir ne mažiau už mus 
užsispyręs vaikinas“, - apie naująjį scenos 
partnerį pasakojo Ieva.

Tomas į grupę įnešė ne tik naujo skam-
besio, bet ir naujų idėjų. „Šio koncerto pro-
grama bus ir smagi, ir rimta vienu metu, vie-
tomis net komiška. Jei pasakyčiau, kad mūsų 
požiūris į kūrybą keitėsi, būčiau teisi, bet bū-
čiau teisi ir tuomet, jei pasakyčiau, kad mūsų 
požiūris dar tik formuojasi. Labai džiaugiamės 
pokyčiais. Galiu drąsiai sakyti, kad per pas-
taruosius metus tikrai užaugome. Labai ne-
kantraujame prisistatyti publikai iš naujo“, - 
sakė I.Stasiulevičiūtė.

Iki šiol sceniniu įvaizdžiu nuolat stebinu-
si grupė „ŠarkA“ ir toliau laikysis šios kon-
cepcijos. „Šiuo klausimu liksime ištikimi sau. 
Sceninis įvaizdis mums labai svarbus, todėl 
žiūrovai tikrai turės, ką pažiūrėti“, - intrigavo 
grupės dainininkė.

„ŠarkA“ savo gerbėjams 
prisistatys su nauja programa

Muzikos, mados ir šou projektas „ŠarkA“ šį 
penktadienį savo gerbėjus žada nustebinti 

nauju įvaizdžiu ir nauja programa
Eglės Pinikienės nuotr.

Aktorė Inga norKutė-ŽvInIenė (42), 
su vyru Aurimu neseniai grįžusi iš  
saulėtų atostogų Italijoje, jau pluša  
filmavimo aikštelėje naujame lnK  
seriale „Gyvenimo receptai“. 

Čia Ingai patikėtas svarbus vaidmuo: 
ji - vis tinkamo vyro nerandanti moteris, 
kuri griebiasi įmantriausių triukų, kad tik 
atkreiptų dėmesį. O šalia savo problemų - 
dar ir komplikuotas geriausios draugės gy-
venimas: ją sutuoktinis paliko jų 16-ųjų 
santuokos metinių vakarą.

„Oi, žinot, mes, moterys, visos esam 
ir vienodos, ir skirtingos, bet visos gudrios. 
Ir visa tai priklauso tik nuo to, kokius vyrus 
gyvenime sutinkame. Mano Andžela 
(I.Norkutės personažas - aut. past.) - tokia 
charakteringa moteris! Kaip tik filmavome 
sceną, kurioje ji vaidina grojanti violončele, 
kad padarytų įspūdį. O kas juokingiausia, 
aš nemoku groti jokiu muzikos instrumen-
tu! Bet argi ne taip ir būna realiame gyve-
nime? Visos mes tuos vyrus apgaudinėja-
me. Nori patraukti vyro dėmesį skania va-
kariene, o gaminti - nė velnio nemoki. Tai 
ką, pasiguglini, puikiausiai pagamini ir at-
rodo, kad esi nepriekaištinga šeiminin-
kė“, - apie gudrybes atviravo aktorė.

Laimingai už vyro Aurimo ištekėjusi ak-
torė pripažino, kad iki santuokos ir pati ėmė-
si ne vieno triuko patikusiam vyrui sudo-
minti. „O ko gi mes visos norime... Meilės, 
dėmesio ir būti laimingos“, - šypteli ji.

Visos mes vyrus 
apgaudinėjame
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Pramogų pasaulyje - džiugios naujienos. Praėjusią savaitę net kelios poros prisipažino laukiančios šeimos pagausėjimo.  
Televizijos laidų vedėjas Paulius skučas su žmona indre netrukus džiaugsis pirmuoju vaikeliu, o aktorius ManTas sTonkus 
su žmona indre ir diskžokėjas sezzy (tikrasis vardas sezeris saylikas) su žmona agne tuoj sūpuos antrąsias atžalas.

Vardą jau išrinko
Rudenį trejų metų vestuvių sukaktį minėsiantys Mantas (27) ir 

IndRė (28) stonkai patvirtino, kad netrukus juodu susilauks antro-
sios atžalos. Pora augina dvejų metų dukrytę Ceciliją ir labai džiaugiasi, 
kad tuoj ji turės broliuką arba sesutę.

Kol kas pora neatskleidžia tikslios datos, kada turėtų gimti antrasis 
vaikelis. „nenorime viešinti, nes kai laukiausi Cecilijos, visi buvo labai 
nekantrūs ir vis klausinėjo: tai tu dar nepagimdei?! Šį kartą norime to 
išvengti. Žinome terminą, bet nenorime viešinti“, - pasakojo Indrė. Ji 
prasitarė, kad jau žino ir vaikučio lytį. Maža to, jaunoji šeima antrajai 
atžalai išrinko ir vardą, tačiau tai sakė pasiliksianti sau.

Gyvena laukimo 
nuotaikomis

Informacinės laidos „Labas 
vakaras, Lietuva“ vedėjas 
PauLIus sKučas (29) su 
žmona indre (29) gyvena pir-
magimio laukimo džiaugsmais.

„Patvirtinu, kad iš tiesų 
laukiamės. Tai mums labai ma-
lonus etapas. Kiekvieną dieną, 
kiekvieną akimirką gyvename 
laukimo nuotaikomis. Tai įspū-
dingas džiaugsmas“, - sakė bū-
simas tėtis. Paklaustas, kada 
konkrečiai turėtų gimti vaike-
lis, Paulius neatviravo. „čia 
toks subtilus dalykas, todėl vi-
sas smulkmenas norime pasi-
likti sau“, - sakė TV laidų ve-
dėjas.

Paulius ir jo sužadėtinė Ind-
rė susituokė po penkerių metų 
draugystės, 2012 m. vasario 3 d. 
Vilniuje.

Antroji atžala pakeliui
Turkų kilmės diskžokėjas ir atlikėjas sezeRIs sayLI-

Kas (30), geriau žinomas kaip dJ sezzy, jau po poros mė-

nesių su žmona agne (30) susilauks antrosios atžalos.
Pora augina metų ir beveik devynių mėnesių sūnų 

Oskarą. Lietuvė agnė ir sezeris susituokė prieš septy-

nerius metus Vilniuje, o kiek vėliau vestuvių puotą iškė-

lė ir jaunikio gimtinėje Turkijoje.
dJ sezzy su žmona susipažino dar mokykloje. Kele-

rius metus jiedu mokėsi toje pačioje klasėje Vilniaus li-

cėjuje, o užgimus meilei ėmė draugauti.
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Vlada Musvydaitė džiaugiasi atradusi 
būdą, kaip suderinti buvimą su vaikais  
Ula ir Benu, atostogas, sportą ir laisvalaikį

Vlados Musvydaitės asmeninio albumo nuotr.

Vasara toks laikas, kai norisi išbandyti ar nuveikti tai, ką visus metus tenka stumdyti dėl darbų gausos ir reikalų. O kai kurie  
dalykai atostogaujant nutinka ir visai netikėtai. „Laisvalaikis“ pasidomėjo, ką šią vasarą atrado ir kuo džiaugėsi žinomi žmonės.

Vasaros atradimai  
ir džiaugsmai

Ilgą laiką „TV3“ sporto žinių vedėjos VLadOs 
MusVydaITės (30) didžiausias noras buvo at-
rasti būdą, kaip suderinti laiką su šeima, sportą 
ir laisvalaikį. Šią vasarą Vladai pagaliau pavyko 
suderinti viską.

„Labai džiaugiuosi, kad mano vaikai jau 
paaugo ir kasdien darosi vis savarankiškesni. 
Šią vasarą pirmą kartą teko važiuoti atosto-
gauti su vaikais, kurie jau patys moka apsi-
rengti, patys nešasi savo daiktus, moka klau-
sytis, kas jiems sakoma, ir protingai elgiasi. 
Nebuvo jokių problemų, kartu žaidėme fut-

bolą, pramogavome, o kai aš žaidžiau tinklinį, 
jie sėdėjo žiūrovų pozicijose ir mane labai 
palaikė“, - džiaugsmu dalijosi Vlada. Tačiau 
tai dar ne viskas. Itin mėgstanti bėgioti Vlada 
vis sukdavo galvą, kaip bėgimą suderinti su 
vaikų laisvalaikiu, kad jiems nebūtų nuobodu. 
„Aš sugalvojau, kad kol bėgu, mano vaikai 
gali šalia važiuoti dviračiais. Už tai, kad jie 
moka taip puikiai ir atsakingai važiuoti dvira-
čiais, esu dėkinga savo uošviams“, - sakė  
V.Musvydaitė. Druskininkuose Vlada bėgo 7 
kilometrų distanciją, o vaikai ją lydėjo važiuo-
dami dviračiais, ant kurių pritaisytos vėliavė-

lės, lyg tikrame maratone. Keturmetis Vlados 
sūnus Benas važiavo iš paskos ir vis drąsino 
ir gyrė mamą, o šešerių metų Ula važiavo 
priekyje ir rodė kelią. Sporto žinių vedėja 
įsitikino, kad vaikus reikia integruoti į visas 
savo veiklas, tuomet jie viską išmoksta, pui-
kiai supranta ir elgiasi lyg maži suaugusieji. 

O asmeniniu atradimu Vlada įvardijo da-
lyvavimą žurnalistų ralyje. Ši patirtis moteriai 
padarė neišdildomą įspūdį, tad Vlada norėtų 
sudalyvauti dar kartą. Tiesa, ekipažo partne-
ris Vytautas Švedas ją įspėjo, kad treniruotis 
pradėti tektų labai anksti. 

Žurnalistų ralis, vaikai ir atostogos - viskas suderinama
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Kitokia Palanga  
ir kitoks tortas
Aktorė VAldA BičKutė (33), mėgstanti vasaras 
leisti lietuvoje ir niekur daug nekeliauti, didelių 
atradimų nesitikėjo. Jai įprastas vasarojimas prie 
ežerų, jūros, tačiau tai neturėjo žadėti nieko naujo. 
O visgi...

Ši vasara Valdai kiek kitokia, ji atrado du 
dalykus: miestą ir patiekalą. „Aš iš naujo atra-
dau Palangą. Porąkart per mėnesį tenka ten 
važiuoti, vaidinti spektakliuose ir pasivaikšti-
nėti po kurortą. Taigi pastebėjau, kad Palanga 
tampa vis kultūringesnė, formuojasi gražios 
kultūros oazė. Tai jau nebėra tik vadinamasis 
popsinis kurortas. Čia daugėja inteligencijos ir 
kultūros, šis kurortas darosi vis panašesnis į 
vakarietiškus miestus. Visai kita dvasia“, - pa-
stebėjimais dalijosi aktorė.

Taip pat Valda pasigyrė atradusi visiškai nau-
jo skonio tortą - veganišką. Šiuo skanumynu 
aktorę nustebino draugė, kuriai dabar teks at-
skleisti ir receptą. „Ragavau labai skanų draugės 
darytą veganišką tortą, kurį tikrai turėsiu išmok-
ti gaminti pati. Aš nesitikėjau, kad veganiški 
tortai gali būti tokie nuostabūs. Žinokite, net 
nepasakytumėte, kad ten nėra grietinėlės, iš 
pažiūros jis atrodo lyg mums įprastas tortas iš 
parduotuvės, o buvo pagamintas su anakardžių 
varške, uogomis ir kitais ingredientais. Jis netgi 
dar geresnis nei tie tortai, prie kurių tradiciškai 
esame įpratę“, - pasakojo V.Bičkutė.

Antras pirmas 
kartas ant 
riedlentės
Aktorius VytAutAs RumšAs jaunesnysis (33), 
pasirodo, mėgsta vasaroti gana aktyviai. Bang
lentės, vandens sportas  vienas malonumas.

„Atostogaujant prie jūros šį kartą bangų 
buvo per mažai, tad teko ieškoti alternatyvos 
banglentėms ir kitiems vandens sportams. O 
į tą nišą kuo puikiausiai įsipaišė riedlentė, at-
radau ją naujai“, - džiaugėsi V.Rumšas. Vaikys-
tėje aktorius yra važinėjęs riedlente, tačiau 
tikino, kad šiuolaikinės  smarkiai patobulėju-
sios, važinėtis smagiau. „Riedėjimas fantas-
tiškas. Žinoma, griuvau, ir ne kartą, bet čia 
jau buvo kalti kankorėžiai, kurie painiojasi ir 
užstrigdo ratukus. Jei nei jie, greičiausiai ne-
būčiau kritęs“, - pasakojo aktorius. Tačiau, 
pasak aktoriaus, džiaugtis riedlente jam teko 
vienam, šeimos nariai yra atsargesni ir nedrį-
so išbandyti šios pramogos. O ir dukra tam 
dar kiek per maža.

Šiemet vėl apsilankiusi Palangoje Valda Bičkutė 
buvo maloniai nustebinta. Pasak jos, kurortas 
tampa vis labiau vakarietiškas, kelia kultūros lygį

Stasio Žumbio nuotr.

Šią vasarą  aktorius Vytautas 
Rumšas jaunesnysis 
prisiminė vaikystės 
pasivažinėjimus riedlente

Redakcijos archyvo nuotr.
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Šią vasarą aktorius su šeima aplankė nema-
žai renginių, švenčių, festivalių, muziejų, poil-
siavo gamtoje ir tikrai mėgavosi vasaros teikia-
mais pranašumais. „Pirmiausia su šeima lankė-
mės Dainų šventėje. Ten nebuvau nuo neatme-
namų laikų. Atidarymas su šokiais Kalnų parke 
mums sukėlė  euforiją, kad net širdis džiaugėsi. 
Puikūs tie mūsų renginiai Lietuvoje. Buvome 
netyčia užklydę ir į Jūros šventę. Stebėjausi, 
kaip ten viskas tvarkinga, ir kokia didelė masė 
žmonių susirinkusi. Rodos, trečdalis Lietuvos 
Klaipėdą užplūdo. Labiausiai patiko koncertas 

prieplaukoje, šalia marių, besileidžiant saulei. 
Su dukra nuostabiai padūkome. Šioje šventėje 
taip pat buvau tik ankstyvoje vaikystėje“, - sa-
kė L.Pobedonoscevas. Na, o su draugų kompa-
nija Leonardas apsilankė ir „Granatų“ festiva-
lyje, kur jo atradimu tapo muzikos grupė „Co-
lours of Bubbles“ - šių muzikantų koncertas 
Leonardui padarė puikų įspūdį. 

„Taip pat šią vasarą su šeima nusprendė-
me atidaryti stovyklavimo su kemperiu se-
zoną. Buvome apsistoję šalia Dubingių ežerų. 
Vieną dieną ėjome žemuogiauti ir žmona pa-

sakojo, kad kažkur tose apylinkėse yra nuos-
tabus žirgynas, stručių ferma ir panašiai. Ir 
bežemuogiaudami priėjome tokią gražią ne-
lietuviško stiliaus tvorą. Žiūrime, kad tai ir 
yra ta vieta, apie kurią vos prieš kelias minu-
tes pasakojo žmona. Smagus sutapimas ir 
nuostabus atradimas - Dubingių žirgynas. Ten 
yra ne tik vandens pramogos, stručių ferma, 
ten visas zoologijos sodas su elniais, danie-
liais, poniais, mini arkliukais ir kitokiais gy-
vūnais. Fantastika kažkokia“, - niekaip neat-
sidžiaugė aktorius.  

Savaitgalis Prancūzijoje
Modelis, psichologijos studijos vadovė AiStė JASAitytė-ČeburiAk 
(33) šią vasarą pirmą kartą išvyko atostogauti tik su vyru šokėju ro-
manu Čeburiaku (24) į mylimą Prancūziją. Pasirodo, ši šalis gali nu-
stebinti kuo nors kiekvieną kartą.

„Mums praėjusį rudenį gimė antra dukrytė, taigi kurį laiką 
negalėjome niekur išvykti. Tačiau dabar, kai mažoji jau ūgtelėjo, 
palikome vaikus seneliams ir su vyru išvykome į Prancūziją. Tie-
sa, tai buvo tik savaitgalio kelionė į Paryžių, tačiau įspūdžių par-
sivežėme daugiau, nei tikėjomės“, - džiugiai pasakojo Aistė. 

Moteris Paryžiuje yra gyvenusi kelerius metus, tad šį miestą ji 
puikiai pažįsta. Tačiau, pasak Aistės, čia visuomet galima atrasti ką 
nors naujo. „Patį Paryžių labai gerai mes pažįstame, tad atradimų 
ieškojome jo apylinkėse. Savaitgalį apsilankėme vienoje pilyje ne-
toli Paryžiaus, ten yra labai gražus žirgynas. Su žirgais jodinėjome 
po laukus, tai mums su vyru buvo visiškai nauja patirtis. Viskas 
atrodė lyg filme, tokie vienkiemiai, dvarai, pilys, golfo laukai ir žir-
gynas. Beje, buvome ir kabarete, kur įvairių tautybių žmonės dai-
navo nuostabiais balsais. Taigi, atrodo, tik vienas savaitgalis, bet jis 
buvo tikras mūsų atradimas“, - pasakojo žinomas modelis.

Fantastiški renginiai ir keisčiausios vietos
„Ši vasara mane kartkartėmis grąžindavo,  
rodos, į vaikystės laikus ir maloniai stebin-
davo“, - paklaustas apie vasaros atradimus ir 
džiaugsmus sakė aktorius LeonArdAS  
PobedonoScevAS (34). 

Pasirodo, atrasti galima ir 
tas vietas, kurios jau gerai 
žinomos. Aistei Jasaitytei-
Čeburiak neišdildomų 
įspūdžių paliko Paryžiaus 
apylinkės, pilys ir žirgynai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Leonardas Pobedonoscevas 
šią vasarą nesėdėjo tuščiai. 
Aktorius lankėsi festivaliuose, 
šventėse, muziejuose, poilsiavo 
gamtoje ir prisiminė vaikystę

Leonardo Pobedonoscevo  
asmeninio albumo nuotr.
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Parengė Ringailė StulPinaitė

Ievos Narkutės transportas vasarą - 
dviratis, kuriuo smagu lėkti gatvėmis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Džiaugsmų daug
Atlikėjai, dainų kūrėjai IevAI NArkuteI (27), 
paklaustai, kokie didžiausi šios vasaros atra-
dimai ir džiaugsmai, ilgai galvoti nereikia. 

„Dviratis. Trumpi birželio lietūs (kaip 
ir mano dainoje). Tuščias miestas, - vardi-
ja romantiškų dainų atlikėja. - Labai mėgs-
tu vasaros sekmadienių popietėmis eiti į 
kiną viena. Čia mano toks slaptas, privatus 
malonumas, apie kurį ką tik pasisakiau 
viešai. (Juokiasi.) Kas dvejus metus - fut-
bolo čempionatai, kurie užpildo visus va-
karus mėnesį. Gimtadienis, kuris kasmet 
užklumpa prieš pat Jonines. Daug tų 
džiaugsmų.
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Turiu, ir ne vieną. Mano svajonės apie 

tam tikrą automobilį priklauso nuo situacijos. 
Norėdamas važiuoti į kelionę, norėčiau turė-
ti autobusiuką ar namelį ant ratų su virtuve, 

miegamuoju kambarėliu ir panašiai. Važiuo-
jant geru keliu, norėtųsi turėti sportinį auto-
mobilį, lekiant prie jūros tiktų komfortiškas 
limuzinas. Nesu prisirišęs prie kokios nors 
markės, automobilis turi tikti tam tikrai situa-
cijai, taigi mano automobilių parkas turėtų 
būti didelis. (Šypsosi.)

- Esate greičio mėgėjas ar ramus vai-
ruotojas?

- Tai irgi priklauso nuo situacijos. Jeigu ma-
tau, kad labai vėluoju, tenka šiek tiek paspaus-
ti, o jeigu laiko yra - važiuoju ramiai. Jeigu va-
žiuoju ne vienas, vairuoju atsakingai, stengiuo-
si būti atsargus ir neprisižaisti. Tiesa, jeigu 
galima tuščiame kelyje paspausti, tai tikrai labai 
smagu, juk malonu ir greitai pavažinėti.

- Dalyvautumėte ralyje, automobilių 
varžybose, kur greitis yra pranašumas?

- Manau, dalyvaučiau, tik prieš tai pasimo-
kyti, pasiruošti norėčiau. Nors dalyvaučiau ir 
nepasiruošęs, adrenalinas man nėra svetimas.

Mano automobilių parkas turėtų būti didelis
Išskirtinių saldumynų kūrėjas, „Ali šokoladinės“ savininkas AlI GAdžIjevAs (30) sako, 
kad tikriausiai neįmanoma svajoti tik apie vieną konkretų automobilį. juk norai ir si-
tuacijos kinta, tad automobilių turėtų būti daug ir skirtingų. Tiesa, šiuo metu Ali svar-
biausia, kad automobilis būtų talpus, su gera garso sistema ir galingu varikliu. Pasiro-
do, vyras savo jėgas mielai išbandytų ir ralyje.

Ali Gadž ijevas:
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- Kur ir kada važiuoti smagiausia?
- Vilniuje yra kelio ruožas važiuojant nuo 

Žaliojo tilto pro Gedimino kalną iki Šilo tilto. 
Vasaros vakarą labai gražu. Labai nuostabus 
kelias yra Neringoje, nuo perkėlos iki Nidos. 
Rojus ten, atrodo, kad ne Lietuva. 

- Kokius reikalavimus keliate naujam 
automobiliui, kai jį renkatės?

- To jau seniai nebuvo. Kai paskutinį kar-
tą pirkau automobilį, svarbiausia buvo, kad 
jis būtų talpus, užtektų vietos visiems mano 
daiktams. O jeigu reikėtų rinktis naują dabar, 
atkreipčiau dėmesį, kiek kokybiška yra gar-
so sistema, man tai svarbu. Taip pat supra-
tau, kad karštomis vasaromis labai reikalin-
gas oro kondicionierius, kad mašina būtų 
ekonomiška, bet gerai važiuotų ir būtų ga-
lingas variklis.

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Nežiūrėčiau filmų. Žinote, dabar būna 
automobiliuose įmontuoti tokie televizoriu-
kai, tai čia man yra visiškas tabu. 

- Rodikliai, pagal kuriuos nuspren-
džiate, kad prieš jus važiuoja prastas vai-
ruotojas?

- Labai nemėgstu, kai vairuotojai mėtosi 
kelyje, tarsi nežinodami, ką daro, važiuoja 
lėčiau nei leistina. Sakoma, prastas vairuoto-
jas yra lyg beždžionė su bomba - niekada ne-
žinai, į kurią pusę mes. (Juokiasi.)

- Kurioziškiausias epizodas jūsų vai-
ravimo istorijoje?

- Buvo toks nutikimas, kad kažkur važiuo-
damas nuslydau nuo kelio ir gana stipriai įlen-
kiau galinį buferį ir sparną, bet nesukau gal-
vos ir netvarkiau to kurį laiką. Kartą išvažiuo-
jančiam iš parduotuvės aikštelės kitas vai-
ruotojas bakstelėjo į tą daužtą pusę ir nukri-
to buferis. Vyrukas atrodė kiek išgėręs ir 

labai išsigando, prašė nekviesti policijos, pa-
sisiūlė sutvarkyti mano automobilį. Sutikau. 
(Juokiasi.) 

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

- Tarp moterų yra tikrai labai gerų vai-
ruotojų, bet prastai vairuojančių moterų vis 
tiek, manau, yra daugiau negu vyrų. Aš ne-
žinau, kodėl taip yra, jos gal kartais per daug 
atsargiai elgiasi kelyje, bijo ką nors daryti, 
netvirtai jaučiasi. 

- Tolimiausia kelionė automobiliu?
- Oi, kelionės automobiliu man tikrai nė-

ra naujiena. Teko visą Europą automobiliu 
išvažinėti, iki Milano, Nicos, Neapolio, visa 
Vokietija pervažiuota ir t.t.

- Vyro automobilyje visuomet privalo 
būti?.. 

- Nežinau. Mano automobilyje visada yra 
ausinės, kvepalų buteliukas, galybė kondi-
terijos knygų. Nėra mano automobilis pats 
tvarkingiausias, nes daiktas turi tau tarnau-
ti, o ne tu daiktui. Automobilis yra mano 
daiktas ir jis tarnauja man. Aš gi nesivedu 
draugų parodyti, va koks gražus ir švarus 
mano automobilis. (Juokiasi.) Tai tik trans-
porto priemonė.

Mano automobilių parkas turėtų būti didelis

Ratai

l Šiuo metu vairuoja: „Saab 95 Turbo“ 

l Svajonių automobilis: priklauso nuo situacijos

l Greičio rekordas: nesiekia greičio rekordų

l Eismo įvykių skaičius: 1

l Vairavimo stažas: 12 metų

Dosjė

Nėra maNo 
automobilis pats 
tvarkiNgiausias, 
Nes daiktas turi 
tau tarNauti,  
o Ne tu daiktui

ali gadž ijevas:

Nors greitis Ali Gadžijevui nėra svetimas, 
kelyje jis stengiasi būti dėmesingas ir 

atsargus. Tiesa, ralyje jis galėtų sau leisti 
pasimėgauti greičiu iš širdies

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Ali Gadžijevas juokauja, jog prastas 
vairuotojas yra lyg beždžionė su bomba - 
niekada negali žinoti, į kurią pusę mes
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 - Kas paskatino sukurti tokią make-
tavimo sistemą?

- Esu BALTO įmonių grupės, kuriai prik-
lauso didžiausia Lietuvos spaustuvė, vadovas. 
Kai kam atrodo, kad toks verslas primena 
dinozaurų gaivinimą, nes vyksta karštos dis-
kusijos, ar knyga apskritai išliks. Netikiu, kad 
knyga išnyks. Tik sunku pasakyti, kokia for-
ma ji gyvuos: ar bus popierinė, elektroninė 
ar koks nors tarpinis variantas. Šis galvosūkis 
neduoda ramybės ne tik leidėjams ir spaus-

tuvininkams, bet ir mėgstantiems skaityti 
žmonėms.

Dabartinės technologijos leidžia gaminti 
ne tik knygas, leidžiamas dideliu tiražu, bet 
ir vienetinį gaminį. Spaudos mašinos yra to-
kio aukšto lygio, kad skaitmenine spauda ga-
lima išgauti puikią kokybę. Pradėjau manyti, 
kad būtų puiku sukurti prekės ženklą ir su-
kurti tokią sistemą, leidžiančią kiekvienam 
žmogui būti knygos autoriumi. Taip atsirado 
„Zoombook“.

- Kokia yra „Zoombook“?
- Tai jau trečius metus gyvuojanti asme-

ninių knygų maketavimo ir gamybos sistema, 
kiekvienam suteikianti galimybę greitai ir 
paprastai sukurti savo nuotraukų fotoknygą 
arba ją paversti savo poezijos rinkiniu, recep-

n Artūras Karosas, BALTO įmonių grupės įkūrėjas ir 
generalinis direktorius (nuo 1996 m.)
n 2011 m. įkūrė asmeninių knygų maketavimo ir 
gamybos sistemą „Zoombook“
n Lietuvos metų gaminio apdovanojimuose 2012 m. 
„Zoombook“ buvo įvertintas aukso medaliu
n Nuo 2013 m. Lietuvos spaustuvininkų asociacijos 
(LISPA) tarybos pirmininkas
n „Naujasis knygnešys 2014“ konkurse „Zoombook“ 
mobilioji programėlė už idėją, sukuriamą vertę 
ir pasaulinę plėtrą apdovanota nominacijoje 
„Sėkmingiausia metų programėlė 2014“.
n „Bzn start“ rengtuose „Išradingiausių „startupų“, 
sukurtų Lietuvoje“, apdovanojimuose „Zoombook“ 
apdovanotas kategorijoje „Nuo 40 m.“

DOsJĖ

„Zoombook“ - stiprus
konkurentas ir užsienio kompanijoms

Viena Vertus, šis 
Verslas yra labai 
smagus, tačiau jo 
užkulisiai gana 
sudėtingi 

Kartais sunku patikėti, kad kai kurios  
verslo idėjos gali būti sėkmingos. Jei kas 
nors prieš dešimtmetį būtų pasakęs, kad 
kiekvienas gali būti savo knygos autorius, 
daugelis būtų tik abejingai truktelėję  
pečiais, tačiau šiandien tai realybė. BALTO 
įmonių grupės vadovas ArTūrAs KArOsAs 
pasiūlė inovatyvią idėją ir programėlę  
„Zoombook“, kuri kiekvienam leidžia  
prisidėti prie knygos kūrimo. Be to, Lietuvos 
metų gaminio titulą pelnęs startuolis vis 
populiaresnis visame pasaulyje.

Eimantė Juršėnaitė
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tų fotoknyga ir t.t. Sistema „Zoombook“ skir-
ta ne tik profesionaliam rašytojui ar grafikos 
dizaineriui, bet ir paprastam vartotojui, no-
rinčiam savo idėjas paversti realybe. Make-
tavimo programa labai patogi, ja nesudėtinga 
naudotis, be to, dabar ji pritaikyta ir mobilie-
siems įrenginiams.

Kurdamas savo knygą, kiekvienas gali pa-
sirinkti iš 11 skirtingų formatų, pats nuspręs-
ti, kokio storio bus knyga, kokį popierių ar 
viršelį rinktis. Pasinaudoję šia paslauga, gau-
nate aukštos kokybės spausdintą knygą, ku-
rios tiražas neribojamas, ir nemokamą elek-
troninę savo knygos versiją, kuria galima pa-
sidalyti internete ir socialiniuose tinkluose.

- Ar daug asmeninių knygų sukuria-
ma „Zoombook“?

- Ši paslauga tampa vis populiaresnė. Per 
dieną pagaminame kelis šimtus knygų. Foto-
knyga nėra pirmo būtinumo prekė, tačiau at-
rodo, kad po truputį ji tampa vis būtinesnė. 

Žmonės supranta, kad skaitmeninėje erdvėje 
laikomos nuotraukos ne visuomet išlieka, o 
su „Zoombook“ galima jas išsaugoti greitai ir 
paprastai. Be to, juos žavi galimybė idėjas 
paversti knyga ar naudingu įrankiu profesi-
nėje veikloje. Pavyzdžiui, susikurti savo dar-
bų portfoliją.

- Kokias knygas žmonės kuria daž-
niausiai?

- Ne kiekvienas žmogus yra rašytojas, 
tačiau kai mobilieji telefonai su fotokamero-
mis visuomet kišenėje, beveik visi tampame 
fotografais. Juo labiau kad mobiliaisiais tele-

fonais padaromų nuotraukų raiška tinkama 
skaitmeninei spaudai. Tikriausiai todėl daž-
niausiai žmonės renkasi fotoknygas, jose įam-
žina svarbių progų prisiminimus: krikštynų, 
vestuvių ir panašiai. Taip pat sukuriama daug 
kelionių fotoknygų, į jas sudedamos nuotrau-
kos su aprašymais iš atostogų, žemėlapiais 
ar net bilietais į aplankytas vietas. Populiarios 
yra receptų, vaikų piešinių fotoknygos, ku-
riose tėveliai stengiasi išsaugoti savo vaikų 
darbus. Puiki dovana draugui yra asmeninė 
užrašų knygutė su mėgstamiausiomis jubi-
liato citatomis arba nuotraukomis.

„Zoombook“ suteikia galimybę moder-
niems išlikti verslininkams, kurie rengia 
verslo pietus, pasiūlymus ir pristatymus įmo-
nėms. Architektai, dizaineriai ir panašių pro-
fesijų atstovai į fotoknygas sudeda savo dar-
bų pavyzdžius ir pateikia užsakovams. „Zo-
ombook“ skatina savileidybą - tai sprendimas 
tiems, kurių kūrybinius pasiūlymus leidyklos 
atmetė. Jie gali patys susimaketuoti knygą, 
pasidaryti reikiamą egzempliorių kiekį.

- Kokia sistemos plėtra?
- Vakarų rinkose į „Zoombook“ panašios 

maketavimo sistemos yra ganėtinai populia-
rios, todėl išsikovoti žinomumą ten reikia dau-
giau laiko ir yra kur kas sudėtingiau. Pavyz-
džiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) tai 
labai populiari paslauga. Neatmetame galimy-
bės įeiti ir į šią rinką. Šiuo metu veikia rusiš-
kas, Jungtinės Karalystės ir tarptautinis „Zo-
ombook“ interneto puslapis, jau kuriamas ir 
prancūziškas. Šalių geografija plečiasi.

„Zoombook“ atveju vienas sudėtingiausių 
uždavinių verslo vartotojui (B2C - Business 
to Consumer) yra modelio kūrimas, nes rei-
kia įgyti žinomumą ir kiekvieną klientą su-
dominti.

- Ar Lietuvoje panašių verslų daug?
- Esame pirmieji fotoknygų gamintojai, 

šią paslaugą pradėję teikti profesionaliai. Yra 
keli mažesni gamintojai, tačiau mes esame 
didžiausi šios paslaugos teikėjai Lietuvoje, 
konkuruojame ir su pasaulyje gerai žinomo-
mis įmonėmis.

„Zoombook“ 
leidžia kiekvienam 
susikurti 
asmenišką daiktą, 
o tai labai stipri 
emocija

„Zoombook“ - stiprus
konkurentas ir užsienio kompanijoms

n Lietuvos metų gaminio  
apdovanojimuose 2012 m. 
„Zoombook“ buvo įvertintas aukso 
medaliu
n Konkurse „Naujasis knygnešys 
2014“ „Zoombook“ mobilioji 
programėlė už idėją, sukuriamą 
vertę ir pasaulinę plėtrą  
apdovanota nominacijoje 
„Sėkmingiausia metų  
programėlė 2014“.
n „Bzn start“ rengtuose 
„Išradingiausių „startupų“, sukurtų 
Lietuvoje“, apdovanojimuose, 
„Zoombook“ pelnė prizą  
kategorijoje „Nuo 40 m.“

„ZOOMBOOk“ DOsJĖVieni populiariausių „Zoombook“  
užsakymų - kelionių nuotraukų albumai

Trečius metus gyvuojanti asmeninių knygų maketavimo ir gamybos sistema 
kiekvienam žmogui suteikia galimybę greitai ir paprastai sukurti savo 
nuotraukų albumą, vaikų piešinių knygelę, virtuvės receptų knygą ir panašiai

„Zoombook“ nuotr.
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- Kuo jūs pranašesni už konkuren-
tus?

- Mūsų stiprioji pusė - knygos gamyba ir 
kokybė. Esame knygų gamintojai ekspertai. 
Tai pagrindinis mūsų verslas, taigi puikiai 
išmanome jo užkulisius ir turime profesiona-
lią šiuolaikinę techniką. Taip pat galime klien-
tams pasiūlyti estetišką maketavimo siste-
mos šablonų dizainą.

Kainos prasme irgi siūlome įperkamą pro-
duktą. Kai kuriose kitose panašaus pobūdžio 
sistemose papildomos iliustracijos, piešinėliai 
ir panašūs priedai kainuoja, o „Zoombook“ - 
ne. Todėl galutinio knygos spausdinto varian-
to kaina ganėtinai patraukli.

- Tačiau dažnai su konkurencija žen-
gia ir idėjų kopijavimas. Kaip su tuo ko-
vojate?

- Kol kas apsisaugoti stengiamės teisiš-
kai, kai kurie mūsų sprendimai ar idėjos at-
siranda ir pas konkurentus, tačiau tai natū-
ralu ir neišvengiama. Tenka orientuotis į 

kūrybą ir judėti į priekį, galvoti, kaip pri-
traukti naujų klientų ir juos išlaikyti. Ši veik-
la tuo ir žavi, kad šalia techninių dalykų yra 
turinys ir kūryba. Asmeninė knyga - tai emo-
cija, o kur atsiranda turinys, pridėtinė vertė 
ir intelektinis produktas, kopijuoti nėra pap-
rasta.

Kaip kompanija galime vystytis ir šioje 
plotmėje, turime naujų idėjų. Pavyzdžiui, jau 
rudenį ketiname pasiūlyti personalizuotas 
knygas vaikams, iliustruotas pasakas, kurio-
se vaikai galės ieškoti savęs.

- Kuriant daugelį startuolių dažnai 
pradinis kapitalas tėra laikas ir žinios, o 
ne pinigai. Tačiau šiuo atveju investicijos 
tikriausiai nemenkos?

- Kuriant panašų verslą pradinių investici-
jų reikėtų labai daug. Šis verslas labai smagus, 
tačiau jo užkulisiai ganėtinai sudėtingi. Reikia 
sukurti stiprią gamybos bazę, investuoti į rin-
kodarą. Taip pat neverta pamiršti, kad techno-
logijos nuolat kinta ir tobulėja, tad norint ženg-
ti kartu su laiku ir kokybe, reikia nuolat jas 
atnaujinti. Tam tikrai neužtenka milijono.

verslo žmonės

KonKuruojame ir 
su pasaulinėmis 
įmonėmis, nes 
žmonės Kartais 
panašius 
gaminius užsisaKo 
iš užsienyje 
veiKiančių 
svetainių

Sumaketavę „Zoombook“ klientai gauna ir 
popierinę, ir elektroninę knygos versijas

Žmonės gali susikurti 
įvairiausių formatų ir storio 
knygą ar fotoalbumą

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  1 4 21



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

Vasaros stilius

Žydinčių aksesuarų kūrėja Toma JankauskaiTė (28) nepamiršta ir vyrų. Tendencijų 
vėjai į madą grąžino peteliškes, jos šį sezoną gali būti ne tik santūrios juodos, bet ir va-
sariškai žaismingos. Todėl stilingiems ir originaliems stipriosios lyties atstovams prekės 
ženklo „Toma accesories“ kūrėja siūlo margaspalves peteliškes, suteiksiančias kiekvie-
nam stiliui vyriškumo, elegancijos ir džentelmeniškumo. Pasipuošę Tomos kurtomis 
peteliškėmis vyrai puikiai atrodys ir eidami į vakarėlį, ir į krikštynas ar vestuves. „Vyrai 
peteliškes spalviškai derina prie savo antrosios pusės aprangos, pora tada atrodo susi-
derinusi ir originali. Peteliškes galima segėti ne tik švenčių proga, bet ir kasdien, prie 
džinsų, languotų marškinių ar šortų“, - šypsojosi Toma.

Tikram vyrui - peteliškė

Stilingas peteliškes 
kuria Toma 
Jankauskaitė
         „Soft Fokus“ nuotr.

Į madą grįžusios peteliškės dabar ne tik santūrios vienspalvės, bet ir margos

Peteliškės - stilingas aksesuaras ir 
ypatingoms progoms, ir kasdienai

„Monika Gete photography“ nuotr.
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Žavisi Elžbietos II aprangos stiliumi
Sakoma, kad gražioms  
merginoms tinka viskas. Rūta  
ElžbiEta MazuREvičiūtė (23) 
viena iš jų. Jai puikiai tinka ir 
gražuolės karūna, ir krašto ap-
saugos savanorės uniforma, ir 
laisvalaikio drabužiai. tačiau la-
biausiai gražuolė vertina garde-
robo detales ir aksesuarus, pa-
dovanotus jai brangių žmonių.

„Yra daug stilingų moterų, ku-
rių gyvenimai tapo legendomis: Ko-
ko Šanel (Coco Chanel), Gvinet Pelt
rou (Gwyneth Paltrow), Džesika 
Parker (Jessica Parker). Tačiau vi-
sada žaviuosi savo bendravarde Ang
lijos  karaliene Elžbieta II bei jos 
gebėjimu išlaikyti orumą, gražiai 
atrodyti net ir sulaukus garbaus am-
žiaus. Tai sektinas pavyzdys“,  įsiti
kinusi karūnuota gražuolė, tačiau 
pati nesistengia nieko mėgdžioti, 
kuria savitą stilių ir niekada nepa-
miršta svarbios taisyklės  kiekvie-
na vieta, laikas ar proga reikalauja 
atitinkamo aprangos kodo. 

„Labiausiai patinka pastelinių 
spalvų drabužiai, tačiau kartais no-
risi kažko ryškaus  smaragdo ža-
lumo, purpurinės, mėlynos. Žavi ir 
klasikinė juoda“,  sakė mergina, 
vasarą labiausiai vertinanti patogu-
mą ir praktiškumą, todėl savo va-
saros tiesiog negalinti įsivaizduoti 
be lengvos avalynės ir  natūralaus, 
pastelinio audinio drabužio: kelnių, 
šortų, suknelės ar palaidinės. 

Rūta Elžbieta sako, kad nėra 
pakvaišusi dėl daiktų ar kosmeti-
kos, tačiau vertina gerus kvepalus 
ir papuošalus. „Yra keli brangūs, 
artimųjų dovanoti papuošalai, ku-
rie puikiai įsilieja į mano aprangos 
ansamblius. Tai žiedas su rūtos ša-
kele, žiedas su išminties simboliu 
gyvate ir grandinėlė su mano Zo-
diako ženklo bei kryželio pakabu-
čiais“,  sakė mergina, labai verti-
nanti daiktus keliančius šiltus pri-
siminimus.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė 
nieko nemėgdžioja ir stengiasi 
kurti savitą aprangos stilių

„JurArt’s La photographie“ nuotr. 
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StiliuS

Dizainerių Tamaros Ralph (Tamara 
Ralph) ir Maiklo Ruso (Michael Russo) 
tandemas, neseniai vykusioje Paryžiaus 
aukštosios mados savaitėje pristatęs 
naujausią kolekciją, ir vėl visus sužavėjo. 
„Ralph & Russo“ mados namus Londone 
įkūrę dizaineriai yra vieni mėgstamiausių 
atlikėjos Bijonsės (Beyonce), aktorės 
Andželinos Džoli (Angelina Jolie) ir kitų 
garsenybių dizaineriai. Naujausioje 
jų kolekcijoje dominavo sodrių spalvų 
paletė, tviskėjo prabanga.

Karališka „Ralph & Russo“ prabanga

Didžioji dalis kolekcijos -  
elegantiškos ilgos suknelės
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Karališka „Ralph & Russo“ prabanga
StiliuS

Kolekcijos išskirtinumas - prabangūs  
audiniai, puošti siuvinėtomis detalėmis

Prabangioms suknelėms -  
ir išskirtinės skrybėlaitės

EPA-Eltos nuotr.
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Grožio paletė

Raudonos lūpos lieknina taliją, teigia garsus vizažistas Renė Kochas (Rene Koch). Jis, ko 
gera, yra teisus - niekas taip netraukia žvilgsnių, kaip gundomai padažytos lūpos.

Ar yra universalus, visoms tinkantis atspalvis? Deja, ne. Tiesa, natūralūs tonai tinka 
daugumai moterų, nes paryškina jų natūralų grožį. Tačiau, kaip ir dažantis kitokios spalvos 
dažais, būtina kreipti dėmesį į odos spalvą. Švelnūs smėliniai tonai optiškai atgaivina šviesią 
ir blyškią odą, įdegusią odą geriau paryškina šalti uogų atspalviai.

Menas padažyti lūpas

l Jei norite greitosiomis išbandyti naujos spalvos 
lūpdažį, tai gerai pavyks ant plaštakos viršaus. 
Žinoma, geriausia padažyti lūpas, nes individualus 
lūpų atspalvis spalvą truputį keičia.
l Kad ranka nedrebėtų ir pavyktų pieštuku tiksliai 
apvesti lūpų kontūrus, naudinga dažantis pasiremti, 
geriausia pirštu paremti smakrą.
l Venkite intensyvaus melsvo atspalvio lūpų dažų, 
tarkim, tamsiai violetinių. Jais pasidažius, dantys 
atrodys gelsvi.
l Jei lūpos sausos ir pleiskanoja, negyvas ląsteles 
atsargiai nutrinkite drėgna kempine, kad vėl taptų 
švelnios. Labai svarbi kasdieninė apsauga nuo 
saulės spindulių - išeidamos iš namų pasitepkite 
lūpų balzamu su apsauginiu koeficientu.
l Prieš dažydamosi, lūpas patepkite drėkinamuoju 
kremu, pavyzdžiui, paakių. Venkite stipriai blizgančių 
kosmetikos gaminių, nes jie lengvai subėga į 
raukšleles. Geriau rinkitės kremo konsistencijos 
neryškios spalvos lūpų dažus.
l Kiekviena moteris gali naudoti tiek lūpdažius, tiek 
blizgį. Tačiau siauroms lūpoms labiau tinka šviesios 
spalvos ir blizgis, lūpos atrodo putlesnės.
l Nuo 40 ar 50 metų svarbiausia turėti savo stilių, 
o mados tendencijas prisitaikyti sau. Jei, tarkime, 
dabar madingos fuksijos raudonio lūpos, vyresnio 
amžiaus moterims reikia rinktis šviesesnius uogų 
atspalvius.
l Kad siauros lūpos atrodytų putlesnės, jas 
papudruokite, paskui apveskite kontūrą. Iš pradžių 
pieštuku ryškinkite viršutinę lūpą, brėždamos iš 
išorės į vidų.

naudingi patarimai

Modelis Ana Beatrisė Baros (Ana Beatriz 
Barros) prisipažįsta, jog makiažo 

paslapčių sužino stebėdama vizažistes
EPA-Eltos nuotr.

Parengė  Jurga DRUNGILAITĖ
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Grožio paletė

Kaip sustabdyti laiką? 
Pasinaudok krioplastika ir išgražėk akimirksniu!

Jei norite, kad jau šį vakarą Jūsų 
oda švytėtų ir žavėtų - krioplastika su-
kurta būtent Jums! Atliekant odą stan-
grinančią ar drėkinančią krioplastikos 
procedūrą iki rugpjūčio 31 dienos, lauks 
DOVANA - šviesos terapijos ir lūpų pu-
tlinimo procedūros!
Procedūros kaina - 
220 Lt + DOVA-

speciali akcija

ŽvaigŽdės rekomendacija

Įspūdžiais apie procedūrą dalijasi 

atlikėja ir šokėja ingrida Kazlauskaitė

„-17 laipsnių 0C! Pirma mintis: tai bent 

iššūkis mano veido odai! Ir vis dėlto ryžausi 

išbandyti garsųjį „šalčio šoką“ - krioplastikos 

procedūras. Kaip ir daugelis moterų, domiuo-

si natūraliomis, gamtinėmis grožio puoselėji-

mo priemonėmis, metodais ir jų teikiamu efek-

tu, tad karštą vasaros dieną nusprendžiau 

atgaivinti savo veidą, medicinos klinikoje „Mi-

rameda“ atlikau pirmąją procedūrą. Efektas 

pranoko lūkesčius - oda atrodė stangres-

nė, jaunesnė, įgavo gaivaus švytėjimo ir 

buvo prisotinta šalčio vėsos, kuri labai 

maloniai gaivino visą dieną. Merginos, 

sakau drąsiai: iškart, po tokios greito efek-

to šalčio procedūros galima eiti tiesiai prie 

altoriaus ir būti pačia gražiausia nuotaka! Šį 

greitą, patogų grožio ir jaunystės stebuklą re-

komenduoju visiems!“

Grožio procedūros? Kiekviena mergina ir 
moteris žino, kad tai ne tik laisvalaikis, 
skirtas sau, bet ir būtinybė.

Tik, deja, dažnokai grožio procedūros 
užima pernelyg daug laiko, o ir efektas pa-
sireiškia ne iš karto. Norint stabiliai page-
rinti savo odos būklę, veido, kaklo, figūros 
linijas, kartais prireikia ištiso įvairių proce-
dūrų kurso. Jei oda jautri, linkusi alergizuo-
tis, tenka ilgai ieškoti tinkamiausios grožio 
terapijos priemonės. O kai laikas nelaukia, 
kai reikia suspindėti jaunystės žavesiu ir 
tobulu odos grožiu TUOJ PAT? Netikėtas 
vakarėlis, pasimatymas, viešnagė, išleistu-
vės, diplomo teikimas, svarbus renginys... 
Nuotraukos, kuriose norite atrodyti puikiai. 
Ką daryti?

Nesigraužkite, kad nespėjote ar tingėjo-
te laiku pasirūpinti gera odos išvaizda! Išei-
tis yra - būtent tokiems ypatingiems atve-
jams prancūzų kosmetologai ištobulino na-
tūralų, greitą odos būklės pagerinimo meto-
dą - krioplastiką. Veido, kaklo, dekoltė oda 
akimirksniu žavingai atjauninama ir sustan-
grinama naudojant specialų gelį ir aparatą 
„Criolift III“. kokie yra krioplastikos pranašumai?

n Stangrina odą, atkuria drėgmės balansą;
n taupo laiką: procedūrą galima atlikti PRIEŠ 
PAT svarbų renginį;
n momentinis odos patempimo efektas, jauna-
tviški veido kontūrai;
n tinka tiek vyrams, tiek moterims, visiems, 
kurie nemėgsta adatinės (invazinės) mezotera-
pijos;
n saugus būdas - jokio diskomforto, paraudi-
mų, tinimų, gali būti atliekama aktyviuoju sau-
lės periodu, nesukelia pigmentacijos, tinka net 
besilaukiančioms mamytėms!

Jaunystė ir žavesys - visada ir visur!

Medicinos klinika „Mirameda“:
Vilniuje, Savanorių pr.11A, tel. (8 5) 2125566,

Klaipėdoje, Paryžiaus Komunos g.2A,  
tel. (8 46) 315111.
www.mirameda.lt
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Jei norite, kad jau šį vakarą Jūsų 
oda švytėtų ir žavėtų - krioplastika su-
kurta būtent Jums! Atliekant odą stan-
grinančią ar drėkinančią krioplastikos 
procedūrą iki rugpjūčio 31 dienos, lauks 
DOVANA - šviesos terapijos ir lūpų put-
linimo procedūros!

Procedūros kaina - 
220 Lt + DOVANA.

Krioplastika - natūralus, šalčio 
šoko efektu paremtas, greito ir 
kartu ilgalaikio poveikio odos 
pagražinimo metodas, tinkantis 
bet kurio amžiaus, lyties žmonėms, 
netgi „nėštukėms“, žindyvėms ar 
asmenims, linkusiems į alergijas. 
Prancūzų „šalčio šokas“ tapo 
populiariausia grožio procedūra 
pasaulyje. Krioplastika pradėta 
sėkmingai taikyti medicinos 
klinikoje „Mirameda“. 



ŽvaigŽdės iš arčiau
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Daug kam atrodo, kad garsenybės visiškai  
patenkintos savo išvaizda. Tačiau anaiptol ne  
visada! Žvaigždės - taip pat žmonės, ir daugumą jų 
ištinka nepasitikėjimo savimi priepuoliai. O visų  
pripažintos gražuolės gali išvardinti savo trūkumus.

Žv
ai

gž
dė

s a
pi

e s
av

o i
šv

ai
zd

os
 tr

ūk
um

us

Skarlet JohanSon (Scarlett Johansson, 29) net sekso simbolio 

statusas neįtikino tuo, kad jos išvaizda kuo puikiausia. „Stengiuosi 

nesijaudinti dėl savo išvaizdos. Bet, ko gera, viskas priklauso nuo nuo-

taikos: kai kada taip norisi kitokios formos akių arba plonesnės nosies, 

didesnio ūgio, o viso kūno - stangresnio. o kaip, sakykite, sekso simbo-

lio kojos gali būti kreivos?“

29

ŽvaigŽdės iš arčiau

Sandra Bulok (Sandra 
Bullock, 50): „negaliu savęs 
pavadinti gražuole, o mano 
juokas - kažkas per vidurį tarp 
knarkimo ir hienos riaumo-
jimo. kai patekau į Holivudą, 
man buvo iškart rekomenduo-
ta pakeisti nosies formą arba 
bent jau persidažyti plaukus.“

„Graži moteris“ džulija 
roBertS (julia roberts, 
46) prisipažįsta, kad 
žiūrėdama į veidrodį 
mato „baisią liesą moterį 
su maišais po akimis“.

keitė BekinSeil (kate 
Beckinsale, 41), kuriai, 
regis, nuodėmė būtų 
skųstis trūkumais, 
apie savo figūrą sako 
taip: „Vytelė apvaliu 
užpakaliuku ir maža 
krūtine.“
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o štai garsus modelis - didžiakrūtė keitė epton (kate upton, 22) svajoja 
apie mažą krūtinę: „Svajoju apie mažą krūtinę kiekvieną savo gyvenimo 
dieną! noriu vilkėti glaustinukes plonomis petnešėlėmis ir nesisegti po 
jomis liemenėlės. Su pirmojo dydžio krūtine gyventi daug lengviau.“

Selena GomeS (Selena Gomez, 
22) lyg ir neišsakė nepasitenkinimo 
savo figūra. užtat dainininkei atrodo, 
kad jos ausys itin keistos formos. 
„nežinau, ar pastebėjote, bet visada 
stengiuosi paslėpti jas po plaukais.“
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ŽvaigŽdės iš arčiau

Kameron Dias (Cameron Diaz, 41) taip 

pat neduoda ramybės krūtinė: „aš visą 

laiką ją čiupinėju, tikėdamasi, kad nors kiek 

paaugo, bet viskas veltui: ji maža, kaip ir 

Žiūrint į tai, kaip savo klipuose apsirengusi ŠaKira 

(shakira, 37), sunku patikėti, kad ji gėdijasi savo 

kūno. Tačiau dainininkė prisipažįsta: „aš labai 

varžausi savo kūno. Galiu apnuoginti tik pilvą.“

KeTi Peri (Katy 
Perry, 29), būdama 
paauglė, labai bijojo, 
kad jos krūtinė liks 
maža. Dainininkė 
sako melsda
vusi Dievo „tokios 
krūtinės, kad iš už 
jos, kai guliu lovoje, 
nesimatytų kojos“. 
atrodo, malda buvo 
išklausyta.

KlauDija Šifer (Claudia schiffer, 43) 
save iki šiol laiko „kartimi“! net supermo
delio statusas nepadėjo Klaudijai kovoti su 
kompleksu. Kartą K.Šifer interviu prasitarė 
vengianti avalynės aukštomis pakulnėmis, 
kad nebūtų taip pastebima, jog ji daug 
aukštesnė už savo vyrą.
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ŽvaigŽdės iš arčiau

Tilda SvinTon (Tilda Swinton, 53) 
juokauja, kad išgarsėjo ne dėl grožio, o 

dėl jo nebuvimo: „lifte, oro uoste arba 

gatvėje į mane dažnas kreipiasi „sere“ - 

manau, žmones apgauna tai, kad esu 
tokia ilgšė, beveik nesidažau. Jie tiesiog 

negali įsivaizduoti, kad taip atrodanti 
būtybė gali būti moteris.“

ir pabaigoje - išmintingi puikiosios Sofi loren 
(Sophia loren, 79), kuriai šiemet (kas galėtų patikėti!) sukaks 80 metų, žodžiai: „rausvi skruostukai, 
įgudusiai nupudruota nosis ir meistriškai padažytos akys - ne svarbiausia stengiantis atrodyti patraukliai. Grožis priklauso nuo kitko - gerumo, proto ir, aišku, vaizduotės, be kurios įspūdinga moterimi netapsi.“

aktorė Kira naiTli (Keira Knightley, 29), kuriai daugelis merginų pavydi puikios figūros, gėdijasi savo liesumo: „Žurnalai vis rašo, kad dabar nemadinga rodyti pilvą. Įdomu, ką gi man tuomet rodyti? Juk krūtinės neturiu.“

ar žinote, kodėl 
viKToriJa BeKhem 
(victoria Beckham, 40) 
nesišypso pozuodama 
fotografams? Pasirodo, 
viktorija varžosi 
šypsotis žmonėms 
matant (dėl to ji tampa 
„baisi“). o dar stiliaus 
dievaitė bijo, kad visi 
pastebės jos veido odos 
nelygumus ir gėdijasi 
savo pilvo bei liesumo.
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Parengė Milda KUNSKAITĖ
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ŽVAIGŽDĖS

Monako kunigaikščio Alberto II (Albert II, 56) žmona kunigaikš-
tienė ŠArlen (Charlene, 36) nevengia viešumos, nors ir laukiasi 
pirmagimio. Renginiuose ji tiesiog švyti laime. Gegužės mėnesį džiu-
giai pranešusi apie šeimos pagausėjimą kilmingoji pora pasidalijo 
žinia, jog gimdymo tikimasi metų pabaigoje.

Pora susituokė 2011-ųjų liepą surengus prabangią ceremoniją 
Monako kunigaikštystėje. Princas Albertas yra Holivudo aktorės 
Greisės Keli (Grace Kelly) ir kunigaikščio Ranjė (Rainier III) sūnus. 
G.Keli atsisakė karjeros Holivude ir tapo kunigaikštiene Greise. Ji 
žuvo automobilio avarijoje 1982 metais.

Kunigaikštienė Šarlen, prieš nutekėdama į Grimaldi dinastijos 
rūmus, kuriuos karališkoji šeima valdo nuo 1297 metų, buvo garsi 
Pietų Afrikos plaukikė ir čempionė Š.Vitstok (Wittstock). Su princu 
Albertu sportininkė susipažino 2000 metais, kai Albertas pirminin-
kavo plaukimo varžyboms, kuriose dalyvavo Š.Vitstok.

Ispanijos karalius Felipė (Felipe) ir karalienė Letisija 
(Letizia) tradiciškai su dukromis Leonora (Leonor) 
ir Sofija (Sofia) atostogoms renkasi Maljorką

EPA-Eltos nuotr.

Karališkos 
atostogos

Ispanijos karalius Felipė VI (Felipe VI, 
46) ir karalienė Letisija (Letizia, 41) su 
dukromis princesėmis Sofija (Sofia, 7) ir 
Leonora (Leonor, 8) pagal tradiciją atos-
togas leidžia Ispanijai priklausančioje sa-
loje Maljorkoje. Kaip ir kasmet, jie gyve-
na karališkuose Marivento rūmuose. Ta-
čiau karališkoji pora nelinkusi užsidaryti 
uždaroje teritorijoje - jie mėgsta išeiti į 
viešumą, bendrauti su žmonėmis bei su-
sigalvoja įvairiausių turistinių pramogų.

Švytinti kunigaikštienėKunigaikštienė Šarlen 
(Charlene) savo  
nėštumą vadina  
„džiugiu vaikelio 
laukimu“

Princas Albertas II (Albert II) prie savo 
motinos Greisės Keli (Grace Kelly) portreto

EPA-Eltos nuotr.
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Paradoksalu - kitus iki ašarų prajuokin-
davęs komikas R.Viljamsas savo paties gyve-
nime šviesių spalvų įžvelgė nedaug. Vidinį 
skausmą ir depresiją daugiau nei trisdešimt 
metų jis „gydė“ svaigindamasis, nors puikiai 
suprato, kad tai nepadės. Pirmadienį savo 
namuose jis buvo rastas be gyvybės ženklų. 
Policija įtaria, kad 63-ejų sulaukęs kino akto-
rius galėjo nusižudyti. Pateikiame keletą fak-
tų, kurie tik patvirtina jo genialumą.
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IN MEMORIAM

R.Viljamso  
juokas pro ašaras

l R.Viljamsas gimė 1951 m. liepos 21 d.  
Čikagoje, JAV.
l Pirmą kartą aktorius sublizgėjo 1970-aisiais 
rodytame šou „Morkas ir Mindė“.
l Lietuvos žiūrovams aktorius geriausiai pažįstamas 
iš tokių filmų kaip „Labas rytas, Vietname“, 
„Mirusiųjų poetų klubas“, „Ponia Doutfaer“,  
„Metų žmogus“, „Gerasis Vilas Hantingas“ ir kitų.
l R.Viljamsas už pasirodymą filme „Gerasis  
Vilas Hantingas“ buvo apdovanotas „Oskaru“.  
Be to, per savo gyvenimą gavo dvi „Emmy“ 
statulėles, keturis „Auksinius gaublius“ ir penkis 
„Grammy“ apdovanojimus.
l Aktorius buvo vedęs tris kartus. Pirmoji santuoka 
1978 m. su Valeri Velardi (Valerie Velardi) truko 
vos metus, antroji - 1989-2008 m. su Marša Greisis 
Viljams (Marsha Graces Williams). Trečią kartą 
jis susituokė 2011 m. su Siuzana Šnaider (Susan 
Schneider).
l R.Viljamsas turi tris vaikus: du sūnus - 22-ejų 
Kodi (Cody) ir 31 Zaharijų (Zachary) bei vieną  
dukrą - 25-erių Zeldą (Zelda).

DOsJĖ

l Vidurinėje mokykloje R.Viljamsas savo klasės 
draugų buvo išrinktas kaip tas, kuris turi mažiausią 
tikimybę, kad gyvenime jam pasiseks.
l Mėgstamiausia aktoriaus knyga vaikystėje buvo 
„Liūtas, ragana ir drabužių spinta“. Ją jis skaity-
davo ir savo vaikams.
l R.Viljamsas buvo aktyvus dviratininkas, jis 
treniravosi kartu su Lansu Armstrongu (Lance 
Armstrong). Aktorius turėjo apie 50 dviračių.
l Mokykloje aktorius turėjo antsvorio ir beveik 
neturėjo draugų. Vienintelė pramoga buvo kalbėti 
skirtingais balsais.
l Būdamas mokykloje R.Viljamsas užsidirbdavo 
pinigų vaidindamas mimą prie meno muziejaus 
Niujorke.
l 1997 m. jis pateko tarp šimto geriausių kino 
istorijos žvaigždžių.
l Po širdies operacijos aktorius tapo vegetaru.
l Paskutinė jo žinutė tviteryje buvo gimtadienio 
sveikinimas savo dukrai Zeldai.
l Pastaruoju metu aktorius sirgo sunkia depresi-
jos forma. Teigiama, kad su priklausomybėmis 
nuo svaigalų jis pradėjo kovoti bene prieš 
30 metų. Liepą aktorius sugrįžo į alkoholikų 
reabilitacijos kliniką norėdamas „sureguliuoti“ 
išgeriamų svaigalų kiekį.

ĮDOMŪs FakTai

Kartą aktoriaus Robino Viljamso (Robin Williams) žurnalistas paklausė: „Ką  
norėtum išgirsti iš Dievo, kai pateksi į dangų?“ Šis atsakė: „Yra laisva vieta pirmoje  
eilėje į Mocarto ir Elvio Preslio koncertą.“ Reikia tikėtis, kad pirmadienį šį pasaulį  
palikęs aktorius šiandien iš tiesų kažkur klausosi muzikos genijų koncerto.

Visada maniau, 
kad blogiausias 
dalykas gyVenime 
yRa numiRti 
Visiškai Vienam. 
bet tai netiesa. 
blogiausias 
dalykas gyVenime 
yRa numiRti su 
žmonėmis, kuRie 
taVe VeRčia 
pasijusti Vienišą

❍ Mirtis yra tada, kai gamta  
pasako: „Jūsų stalelis paruoštas.“

❍ Tau duotas tik nedidelis krislelis 
beprotystės. Nepamesk jos.

❍ Nesvarbu, ką žmonės tau sako, - 
žodžiai ir idėjos gali pakeisti pasaulį.

❍ Geri žmonės atsiduria pragare, 
nes jie negali sau atleisti.

❍ Moteris niekada nesukurtų  
branduolinės bombos. Moteris  
apskritai niekada nesukurtų ginklo, 
kuris žudo. Ji sukurtų ginklą, kurį 
panaudojus tam tikrą laiką tu  
jaustumeisi blogai.

❍ Aš tikiu likimu. Turi būti priežas-
tis, dėl kurios aš esu tuo, kas esu.

ROBiNO vilJaMsO MiNTYs

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

EPA-Eltos nuotr.
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Debiutas

„LadySisters“ - neįprastas duetas
Pagrindinė grupės vokalistė Indrė Pi-

voraitė (INdY) yra profesionali aktorė, šo-
kėja, choreografė, dainininkė, dainų auto-
rė, TV laidų ir renginių vedėja. Jos sesuo 
Augustina Pivoraitė (TiNa) - Lietuvos re-
kordininkė (daugiausiai persivertimų at-
gal, angl. „Back handspring step-out“ - 32 
kartai) -  yra profesionali choreografė, šo-
kėja, gimnastė.

Šis daugkartinių Lietuvos ir Europos 
gatvės šokių čempionių projektas - ne pir-
mas. Kartu merginos jau yra įkūrusios 
vaikų, jaunimo ir šeimų klubą „INdY 
Dance‘SiNG“, kuriame veikia dainavimo, 
šokių, teatro ir TV studijos.

Šiuo metu merginos ruošiasi autori-
nės dainos „Dance“ muzikinio klipo fil-
mavimui. Anglijoje mokslus baigęs reži-
sierius P.Mickus („Skambutis“, „Kino pa-
vasaris 2014“) kartu su atlikėjomis sukū-
rė unikalų siužetą, kuris ne tik subtiliai 
perteiks pagrindinę idėją, bet ir nustebins 
vizualiais sprendimais. Klipe dalyvaus 
apie 30 profesionalių aktorių ir gatvės, 
baleto, modernaus šokio šokėjų.

„Geriausių rezultatų atlikėjai gali pa-
siekti tuomet, kai jaučia tarpusavio ryšį, 
kai dirba kaip vieninga komanda ir indivi-
dualias stiprybes jungia su kitų komandos 
narių stiprybėmis. Užaugome su muzika, 
scena mums tapo antrais namais, be to, 
esame sesės ir meno pojūtis mus vienija. 
Manau, mūsų meilė muzikai ir judesiui 
padės sukurti prasmingų pasirodymų“, - 
svarstė I.Pivoraitė.

Iš karto sesės filmuos dar vienos au-
torinės dainos „Pasakyk man“ vaizdo kli-
pą su „INdY Dance’SiNG“ klubo dainavi-
mo studijos „Pepė Ilgakojinė“ pačiais ma-
žiausiais atlikėjais. „Norime skatinti vaikų 
užimtumą, populiarinti vaikų muziką, jų 
siekius ir svajones“, - sakė sesės.

„Laisvalaikio“ inf.

Netradiciniai profesionalaus šokio, vaidybos ir vokalo sprendimai - tai, kuo debiutuojanti grupė 
„LadySisters“ žada išsiskirti iš kitų Lietuvos atlikėjų. Svarbiausia tai, kad šokis, vaidyba ir voka-
las atliks lygiaverčius vaidmenis. Kiekvienas pasirodymas pulsuos energija, stebins kūrybišku-
mu bei subtiliomis idėjomis, nestigs sportinės gimnastikos elementų ar net kaskadinių triukų.

„LadySisters“ žada nustebinti 
netradiciniais sprendimais

„LadySisters“ archyvo nuotr.
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GIDAS

Artėjant ilgajam savaitgaliui, neapsi-
sprendusiems, kur ir kaip prasmingai  
išnaudoti laisvas dienas, „Laisvalaikis“  
pristato nemokamų renginių gidą.

Žolinės renginiai: tradicijos ar šiuolaikinės muzikos fiestos?

Kas? Žolinė Trakuose „Kopūstinės 
kermošius“ - tai unikalioje erdvėje vykstan-
tis renginys, skirtas Žolinei.

Kada? Rugpjūčio 15-17 d.
Kur? Trakuose, Karaimų (Kopūstinės) 

saloje, pakeliui į Trakų Salos pilį.
Kam? Visiems, neabejingiems tauti-

nėms tradicijoms.
Programa. Kopūstinės šventėje 

vyks šokiai, dainos ir žaidimai su Trakų 
krašto kolektyvais, svečiai vaišinsis ska-
nia ir maistinga kopūstiene, svajos prie 
Troškimų medžio, Boba Kopūstinė seks 
pasakas ir legendas vaikams, kvies piešti, 
o kaimo ūkyje pažinti gyvūnus. Linksmy-
bes iki nukritimo žada folkloro kapela 
„Ratilai“.

Kas? Žolinė Trakuose.
Kada? Rugpjūčio 15 d. 17 val.
Kur? Trakų miesto jachtklube, Žemaitės g.3, Trakai.
Kam? Visiems, kuriems nesvetima gamta, gera draugija ir išskirtinai gera muzika.
Programa. Visą naktį prie pulto plokšteles suks DJ Artas.

Redakcijos archyvo nuotr.
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GIDAS

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

l Žolinė (Dzūkijoje - Kopūstinė) - tai atsisveikinimo 
su želmenimis ir gėlėmis diena.
l Moterys šią dieną rinkdavo gražiausias laukų 
gėleles, vaistažoles, dėkodavo Žemei už derlių ir 
grožį. Ūkininkai kepdavo duoną iš šviežio derliaus ir 
darydavo girą.
l Romėnai šią dieną garbindavo deivę Dianą, grai-
kai - Artemidę.
l Lietuvoje įvedus krikščionybę, ši šventė sutapa-
tinta su Švč.Mergelės Marijos dangun ėmimo diena.
l Per Žolinę, kaip ir Kūčių vakarą, susirenka visa 
šeima prie stalo ir vaišinasi 12 patiekalų, pagamintų 
iš naujojo derliaus grūdų, vaisių ir daržovių.
l Liaudies išmintis sako: „Kas per Žolines nesueina 
krūvon, tie bus biedni“.
l Žolinių dieną galima spręsti, kokie bus  
rudens orai. Graži šventės diena žada ir puikų 
rudenį iki gandrų išskridimo - Šv.Baltramiejaus 
(rugpjūčio 24 d.).
l Aptinkama žinių, kad 500 m. prieš Kr., rugpjūčio 
15 dieną buvo atidaryta deivės Dianos šventykla 
Romoje, ant Avetino kalvos.
l Būdingiausias šios dienos paprotys - į bažnyčią 
neštis pašventinti įvairių žolynų, darželio gėlių, 
daržovių.
l Vaišių likučiai atiduodami elgetoms - taip buvo 
pagerbiami protėviai.

FakTai

Žolinės renginiai: tradicijos ar šiuolaikinės muzikos fiestos?
Vytauto Žemaičio nuotr.

Kas? Žolinė Lietuvos 
liaudies buities muziejuje.

Kada? Rugpjūčio 15 d. 
nuo 10 val.

Kur? Lietuvos liaudies 
buities muziejuje, Aukštaiti-
jos kaime.

Kam? Tiems, kurie nori 
susipažinti su Žolinės tradici-
jomis ir atkurti jas šiandien.

Programa. Muzie-
jaus miestelio bažnyčioje bus 
aukojamos šv.Mišios. Po Mi-
šių Aukštaitijos kaime vyks 
kermošius, Žolinės puokščių 
paroda, gėlių ir žolynų šven-
tinimas, darželių ir lauko žo-
lynų gydomųjų savybių pri-
statymas, folkloro ansamblių 
pasirodymai, interpretacinė 
programa „Kelionė laiku. 
Šventadienis Lietuvos kaime 
XX a. 3-4 dešimtmetyje“ bei 
Kauno K.Binkio teatro spek-
taklis. Svečių laukia dainos, 
šokiai, kaimiška kiaušinienė, 
viktorina ir žaidimai.

Lietuvos liaudies buities muziejaus nuotr.

Kas? Džiazas po atviru dangumi: 
„Jazz duo“.

Kada? Rugpjūčio 15 d. 20 val.
Kur? Svetainė-baras „Veranda“, 

Kęstučio g.39, Vilnius.
Kam? Visiems, ilgąjį savaitgalį nu-

sprendusiems praleisti sostinėje ir ne-
abejingiems džiazo muzikai.

Programa. Džiazo ritmais pu-
bliką linksmins Vytautas Skudas - tri-
mitas, fliugelhornas - ir Gediminas Ge-
fenas - klavišiniai.

Eltos nuotr.
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kodėl atsiranda žaibas?

Oras - puikus elektros izoliatorius. Norint, 
kad elektros iškrova pramuštų kelių šimtų me-
trų storio jo sluoksnį, būtinas milžiniško sti-
prio elektrinis laukas - apie 150 kilovoltų/1 m. 
O audros debesis daugiau kaip 30 kilovoltų/1 m 
negeneruoja. Vis dėlto žaibai trankosi - inten-
syviai ir dažnai. Kai kurie nusitęsia kelis ki-
lometrus. Paradoksą išsprendė, kaip teigia 
pats britų fizikas Kristoferis Skotas (Chris-
topher Scott) iš Ridingo universiteto. Elektros 
įkrova, dėl kurios atsiranda žaibas, kaupiasi 
debesyse mažytėms ledo dalelytėms (arba 
lietaus lašams) trinantis viena į kitą. K.Skotas 
mano, kad į šį procesą įsitraukia kosminiai 
spinduliai - didelės energijos dalelės, kurios 
patenka į atmosferą. Reaguodamos su oro mo-

lekulėmis, jos išstumia elektronus, taip joni-
zuodamos orą. Ir sukuria galingą elektrinį lau-
ką, daug stipresnį negu audros debesis. Jo ir 
užtenka žaibams susidaryti. Dar vienas elek-
tros įtampos šaltinis - Saulė. Vadinamasis sau-
lės vėjas - taip pat didelės energijos elektrin-
gųjų dalelių srautas. Ir jos jonizuoja orą, su-
darydamos sąlygas žaibams praeiti. K.Skoto 
skaičiavimais, kosminiai spinduliai sukuria 
tam tikrą elektrinį foną, dėl kurio ir susidaro 
žaibai. O saulės vėjas periodiškai prideda 
įtampos, stiprėdamas Saulės žybsnių, vadina-
mųjų vainikinių išsiveržimų, metu. Meteoro-
loginių duomenų analizė rodo, kad britų fiziko 
hipotezė turi realų pagrindą. Po Saulės žybs-
nių žaibų pagausėja trečdaliu. Mokslininkas 
gąsdina: galingas Saulės žybsnis, nukreiptas 
tiesiai į mūsų planetą, gali sutapti su kosminių 
spindulių srautu, sustiprėti dėl spinduliuotės, 
sprogus kokiai nors supernovai, ir sukelti ne-
įtikėtino galingumo žaibus.

atradimą laiko paslaptyje

Vienas žaibas galėtų įžiebti 150 mln. lem-
pučių. Bet kaip? Neseniai Amerikos kompa-

nija „Alternative Energy Holdings“ (AEH) 
paskelbė, kad rado sprendimą. Principinę 
schemą specialistai kol kas laiko paslaptyje. 
Bet, pasak vieno iš projekto vadovų, jau 
sukurtas ir išbandytas nedidelis prototipas. 

Ir parengtas projektas elektros jėgainės, ku-
ri galės gaudyti žaibus, kaupti jų energiją ir 
aprūpinti ja vartotojus kone veltui - vos po 
pusę cento už kilovatvalandę. Specialistai kol 
kas nežino, tikėti naujųjų dzeusų pažadais ar 
ne. Žaibų utilizacijos idėjų būta nemažai. Vie-
ni siūlė juos gaudyti į kondensatorius arba 
blokus su superlaidininkais, kiti - žaibais šil-
dyti rezervuarus su natriu ar net volframu ir 
paskui naudojant sukauptą šilumą gauti garų. 
Tretieji ketino vandenį skaidyti į vandenilį ir 
deguonį. Bet tai yra labai sudėtingos ir bran-
giai kainuojančios schemos. Gal AEH išrado 
ką nors paprastesnio?

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Mokslo kodas

Po SaulėS žybSnių 
žaibų PagauSėja 
trečdaliu

Mokslininkai, ieškodami naujų energijos 
šaltinių, kelia galvas ir į debesis. Elektra iš 
debesų? Kai kas sakys - utopija. Bet istori-
ja žino faktų, kaip kažkada buvusi utopija 
tapo realybe.

VienaS žaibaS 
galėtų įžiebti  
150 mln. lemPučių

elektra iš debesų?

EPA-Eltos nuotr.
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Futurologija

Tyrimas „Apie turizmo industrijos ateitį 
2024 metais“ buvo skirtas technologijoms 
ir elektronikos prietaisams, kurie per arti-
miausius 10 metų pakeis mūsų poilsį. Ty-
rimą atliko pusšimtis žmonių: Didžiosios 
Britanijos ir Naujosios Zelandijos univer-
sitetų profesoriai, futurologai, „Microsoft“ 
specialistai - vienu žodžiu, rimta „prana-
šautojų“ komanda. Jų prognozės stulbina!

Asmeninis elektroninis 
bendrakeleivis

Portatyvinis įrenginys - elektroninis bend-
rakeleivis - padės susiplanuoti kelionės marš-
rutą, o keliaujant dirbs gidu ir vertėju. Ir dar 
tilps į laikrodį ar papuošalą: žiedą, apyrankę, 
pakabutį, - visada po ranka ir vietos neužims. 
O kai reikės, iššoks iš laikrodžio kaip hologra-
ma. Koks bus hologramos veidas ir balsas, 
rinktis jums. Norite prie jūros su Džordžu Klu-
niu ar Skarlet Johanson? Prašom! Suprantama, 
elektroninis padėjėjas supras komandas balsu 
ir atsakinės į klausimus. Šis dirbtinio intelek-
to įrenginys bus visą laiką prisijungęs prie in-
terneto ir žinos jūsų skonį ir įpročius. Iš kur? 
Jis analizuos jūsų paklausimų internete temas, 
prisimins ankstesnes keliones - kas jums ten 
patiko, o kas sugadino nuotaiką. Remdamasis 
daugybe duomenų, kuriuos mes skelbiame so-
cialiniuose tinkluose, padėjėjas siūlys specia-
liai jums parinktus maršrutus, nuo kulinarinių 
kelionių iki kelionių vadovų po rajonus. Oro 
uoste įrenginys perves jus per terminalą, pra-
neš, kur vyksta registracija, prižiūrės bagažą, 
padės išsikeisti pinigų. Naujove pasinaudos ir 
kelionių agentūros: jos susikurs firminius ben-
drakeleivius ir juos nuomos klientams. Holo-
grama pakeis ir žmogų, sutinkantį jus oro uos-
te, ir vietos gidą.

„Apple“ įrenginių naudotojai jau pažįsta 
kalbančią „Siri“ - elektroninę padėjėją, tik kol 
kas ne tokią išmanią. Ta pati firma kuria iš-
manius naujausios kartos laikrodžius „iWatch“, 
juose bus įmontuoti trimačiai holografiniai 
ekranai su interneto prieiga. O rankiniai laik-

rodžiai su išmaniojo telefono funkcijomis jau 
pardavinėjami, pavyzdžiui, „Sony Smart 
Watch“ arba „Samsung Galaxy Gear“.

Vaizdo kamera ir internetas -  
akies tinklainėje

Nuotrauką iš atostogų bus galima įkelti į 
socialinius tinklus nepakrutinus nė piršto. Tai 
darys akies lęšiukas - jame bus įmontuota 
kamera, prijungta prie interneto. Po penkerių 
metų visa tai, ką šiandien geba daryti „Google 
Glass“, bus galima įgyvendinti naudojant 
įprastą kontaktinį lęšį. Iki 2017 metų bus įma-

noma naudotis mikroschemų pagrindu paga-
mintais ant kūno uždedamais įrenginiais, ku-
rių ilgis bus vos 7 nanometrai, o plotis - 15-20 
atomų. Dar vienas pavyzdys. Kontaktinį lęšį 
arba saulės akinius su kamera tėvai uždės 
vaikui ir ten pat įtaisys elektroninį seklį, tai-
gi tėtis ir mama ne tik žinos, kur yra jų atža-
la, bet ir savo akimis matys mažylio kepamas 
smėlio bandeles bei purslus, jei šis nueis 
maudytis. „Google Glass“ - išmanieji akiniai 
su įmontuota kamera. Šveicarijoje jau paga-
mintos mikroskopinės lanksčios schemos - 
1/60 žmogaus plauko storio! Jas galima įmon-
tuoti į kontaktinius lęšius.

plėtra atvers naujų galimybių turistams
Technologijų 

Kompanija „Disney“ sumanė įrenginį,  
kuris sukuria lytėjimo pojūčius dėl 3D 
objektų mikrovibracijų

„Google Glass“ po 5 metų 
pakeis kontaktinis lęšis 
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Pačiupinėti... vietovę

Po 10 metų keliautojas galės realaus lai-
ko režimu virtualiai pasivaikščioti po vieš-
butį, kuriame užsisakė kambarį: pamatyti, 
kaip kambarinės tvarko jo numerį, o virėjai 
gamina jo mėgstamą patiekalą. Bet viena - 
pamatyti kompiuterio ekrane, visai kas kita - 
pačiupinėti! Ar šiltas vanduo jūroje? Užsuk-
siu į tinklalapį, kyštelėsiu pirštą. Kilimas 
numeryje minkštas? Nagi, pačiupinėsiu. 
Atostogoms reikėtų nusipirkti maudymosi 
kostiumą? Interneto parduotuvėje patikrin-
siu, ar audinys kūnui malonus. Bus galima 

net įsidurti į Meksikos kaktusą arba paliesti 
slidžių trasą Austrijoje!

Virtualiais pasivaikščiojimais po muzie-
jus nieko nenustebinsi, detaliais „Google 
Street“ žemėlapiais taip pat. Dar yra įrengi-
nys „Oculus Rift VR“, panašus į kalnų slidi-
ninkų akinius. Užsidedi juos - ir tarsi atsi-
duri kino teatre, tik trimačiai vaizdai projek-
tuojami tiesiai į akis, o ne į ekraną. Bet ir 
smėliuką paliesti beveik įmanoma. Kompa-
nija „Disney“ sumanė įrenginį, kuris sukuria 
lytėjimo pojūčius dėl 3D objektų mikrovi-
bracijų. Kitą dešimtmetį keliautojai galės 
naudotis visomis šiomis technologijomis no-

rėdami pajusti smėlį tarp kojų pirštų paplū-
dimyje, esančiame už tūkstančių kilometrų. 
Maža to, kompiuteris dar ir supras, ar tas 
smėliukas jums patinka. Šios technologijos 
grindžiamos mimikos, pozų, akių judesių nu-
skaitymu, kai žiūrinėjame socialiniuose tink-
luose draugų kelionių nuotraukas arba tyri-
nėjame tinklalapius su viešbučių aprašy-
mais.

Technologijos užknis?

Tiesa, esama ir kitokių nuomonių: jei iš 
anksto, dar nenuvykus į šiltą kraštą, bus ga-
lima pajusti tenykštės saulutės šilumą, tai 
kam ten važiuoti? Dings atradimo, netikėtu-
mo pojūtis! Ne visiems bus malonu, kad bet 
kuris nepažįstamas žmogus su „Google 
Glass“ galės jus nufotografuoti ir įkelti nuo-
trauką į internetą. Kita vertus, technologijos 

mūsų keliones padarys saugesnes - bus sun-
kiau pasiklysti, o telemedicinos galimybės 
leis suteikti pagalbą per atstumą. Gali būti, 
kad technologijų plėtra duos pradžią priešin-
gai tendencijai: norėsime pabėgti į vietas, 
kurių tos technologijos dar nepasiekė, kad 
nors trumpai pabūtume vieni su savimi ir 
gamta. Išpopuliarės retro kelionės - kruizai, 
imituojantys kelionę „Titaniku“ arba lėtos ke-
lionės geležinkeliu „Rytų ekspreso“ stiliumi. 
Dabar auga natūralių, ekologiškų produktų 
be konservantų ir dažiklių paklausa. Tas pats 
bus ir su kelionėmis.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

plėtra atvers naujų galimybių turistams

Nuotrauką iš 
atostogų bus 
galima įkelti 
į socialiNius 
tiNklus 
NepakrutiNus Nė 
piršto - tai darys 
akies lęšiukas, 
kuriame bus 
įmoNtuota kamera

technologijų 
EPA-Eltos nuotr.

Išpopuliarės retro kelionės - kruizai, 
imituojantys kelionę „Titaniku“ arba 
lėtos kelionės geležinkeliu „Rytų 
ekspreso“ stiliumi
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Brazilijoje EPA-Eltos nuotr.

Supermėnulis Vokietijoje

Romoje

Supermėnulio 
pasirodymas

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį ne 
vienos šalies gyventojai nėjo miegoti, nes 
stebėjo įdomų reiškinį - supermėnulio 
pasirodymą. Mėnulis tą naktį buvo ypa-
tingas - apie 14 procentų ryškesnis nei 
įprastai. Sekmadienį atsiradęs mėnulis - 
didžiausias ir ryškiausias per 20 metų. 
Astronomai reiškinį, kuomet pilnas Mė-
nulis priartėja arčiausiai Žemės, vadina 
pilnaties perigėjumi. Arčiausiai Žemės 
pilnatis atsiduria kas 14 Mėnulio mėne-
sių. Mėnulio mėnesis yra laikotarpis tarp 
dviejų pilnačių. Taigi perigėjai kartojasi 
kas 1 metus 1 mėnesį ir 18 dienų.
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KaleisdosKopas

Namas - kolekcija
Nujen Van Truongas (Nguyen Van Truong, 

52) iš Son Kju kaimo (Vinh Phuc provincija, 
maždaug 80 km nuo Hanojaus, Vietnamas) tapo 
tikra įžymybe - jo namų apžiūrėti atvyksta ne 
tik Vietnamo gyventojai, bet ir turistai iš viso 
pasaulio. Mat jo namų sienos ir kiemas padeng-
ti senovinėmis lėkštėmis, kurias jis kolekcio-
nuoja daugiau kaip 20 metų. Lėkštes ir įvairias 
vazas klijuoti ant namo sienų jis pradėjo 2000 
metais. Dabar jo namai padengti daugiau nei 
8000 lėkščių ir vazų bei 230 kg monetų.

EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.

Laivų festivalis
Tradiciniai ir muziejiniai laivai suplaukė 

į Rostoką (Vokietija). Čia vyko 24-asis jūros 

festivalis, kuriame dalyvavo per 200 laivų.
Puslapius parengė Jurga DRUNGILAITė
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Ringailė Stulpinaitė

Meilė iš pirmo žvilgsnio

Slovakija keliauninką susigrąžins vis iš 
naujo, kaskart nustebindama naujais poty-
riais. Ši nedidelė šalis garsėja gamtos grožiu: 
Tatrų kalnais, skaidriais ežerais ir upėmis, 
urvais, terminėmis maudyklomis  ir  parkais. 
Slovakija yra draugiška turistams, todėl ne-
reikia iš anksto sukti galvos, kur pernakvoti: 
pakelėse ir  miesteliuose prie namų iškabin-
tos lentelės su nakvynės paslaugomis, gausu  
jaukių viešbutėlių, motelių, puikiai įrengtų 
kempingų.

Viešintys pirmą kartą labiausiai nori 
pakilti į kalnus. Nemažai turistų aplanko 
centrinėje Slovakijos dalyje esančius Di-
džiosios ir Mažosios Fatros kalnų masyvus-
nacionalinius parkus. Aukščiausia Didžiųjų 
Fatrų viršūnė Ostredokas siekia 1592 me-
trus. Daug pažymėtų turizmo takų prasi-
deda prie Blatnicos, Terchovos kaimelių. 
Keliaujant pagal savo galimybes pasirink-
tais maršrutais, galima grožėtis įvairių for-
mų uolomis, kalnų upeliais, kriokliais. Ry-
tinėje Slovakijos dalyje taip pat gali rasti 
viską, kuo patraukli šalis. Čia vasarą ir žie-
mą žygeiviai, alpinistai ar slidininkai plūs-

Nors Lietuvoje gausu turizmo agentū-
rų, vis labiau populiarėja individualios, 
šeimų ar draugų, kelionės po Europą 
lengvuoju automobiliu. Tokio keliavimo 
pranašumai - savarankiškas laiko plana-
vimas, lankomų objektų pasirinkimas pa-
gal pomėgius bei laisvas maršrutas. Todėl 
nenuostabu, kad lietuvių gali sutikti ir 
bet kuriame Slovakijos kampelyje.

AHOJ, SLOVAKIJA

Kelionių gidas

Atvykę į Slovakiją, tiesiog privalote 
pakilti į kalnus. Tai didžiausias šalies 

turtas, atveriantis nuostabius  
kraštovaizdžius

Kalnuose gausu nedidelių 
ežerėlių, kurių vanduo 
stebinamai skaidrus

Dobšinskos ledo urvai -  
vieni įspūdingiausių reginių 
kelionės po Slovakiją metu
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ta į Aukštuosius Tatrus, lanko Slovakijos 
Rojų ir urvus, kurių dalis saugoma UNES-
CO. Vienas iš Rojaus unikumų - Dobšins-
kos ledo urvai. Čia ledas puošia urvą su-
stingusiais kriokliais, stalaktitais ir įvairio-
mis figūromis. Iš viso atrastų ir ištyrinėtų 
urvų yra net 5350.

Įspūdingi kalnai ir pilys       

Aukščiausia Slovakijos Aukštųjų Tatrų 
viršūnė - virš jūros lygio 2655 metrus iški-
lęs Gerlacho kalnas, o nacionaliniu kalnu 
laikomas Krivanis siekia 2494 metrus. Įdo-
mu, kad Aukštieji Tatrai laikomi pasaulyje 
mažiausią teritoriją užimančiais aukštais 
kalnais.

Slovakijos kalnų papėdėse apstu kurorti-
nių miestelių, siūlančių įvairias kalnų ir van-
dens pramogas bet kuriuo metų laiku. 

 Slovakai didžiuojasi šalies istorijos loby-
nais, o ypač pilių gausa. Šioje šalyje yra dau-
giau kaip 100 pilių ir per 200 dvarų rūmų. 
Kvapą gniaužiančios pilys, užkeltos tarsi Die-
vo ranka ant uolų keterų, simbolizuoja šio 
krašto žmonių patriotizmą ir drąsą. Verta ap-
lankyti Beckovo pilį, stovinčią ant 50 metrų 
aukščio stataus kalno, it erelio lizdą uolose 
pūpsančią Oravos pilį ar UNESCO saugomą 
vieną didžiausių Spišo pilį. 

Išrankiems ir palepintiems turistams 
slovakai siūlo vandens maršrutus Dunoju-
mi. Be abejonės, šeimininkai pasiūlys pa-
ragauti haluškos - nacionalinio patiekalo, 
gaminamo iš bulvių tyrės ir gardinamo 
brinza ar spirgučiais. Kiekvienoje kaimo 
užeigėlėje ar miesto kavinukėje rasite ir 
kapustnicos - tirštos raugintų kopūstų sriu-
bos, česnakinės sriubos duonos kepale,  
įvairių sūrių iš avių pieno, taip pat rūgpie-
nio, gaminamo iš brinzos išrūgų su sūrio 
likučiais.

Kelionių gidas

l Kainos -  panašios kaip Lietuvoje, valiuta - 
euras. 
l Nakvynės „pas žmones“ - 10-12 eurų  
(34,5-41,4 lito) asmeniui.
l Keliai - dalis Slovakijos kelių yra mokami, 
būtina nusipirkti vinjetę. Vairavimo taisyklės - kaip 
visoje Europos Sąjungoje, leistinas alkoholio kiekis 
kraujyje - 0 promilių.
l Suvenyrai - pakabučiai, paveikslai,  
statulėlės su kalnais, piemenų lazdos, keraminiai 
dirbiniai.

Trumpai

1328 m. Slovakijos mieste  Kremnicoje  buvo įkurta 
monetų kalykla, kurioje nukaldintos sidabrinės ir 
auksinės monetos cirkuliavo ir Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje.  Gerai žinomos ir  auksinės 
monetos - čia  XVI-XVIII a. kaldinti dukatai. LDK 
rašytiniuose šaltiniuose jie dar vadinami vengriškais 
raudonaisiais.

Įdomus fakTas

Kopėtėlės ir laipteliai kalnuose 
yra ne visur, kai kur tiesiog  
teks pralįsti tarp uolų

Kalnuotoje Slovakijoje maži 
miesteliai ir kaimai įsikūrę 
tiesiog kalnų papėdėse

     Dainos Javarauskaitės nuotr.

Net jei nuspręsite, kad nenorite lankyti muziejų ar kitų 
architektūrinio paveldo objektų, pilių kuorus galėsite 

pamatyti tiesiog važiuodami keliu. Pilys Slovakijoje 
iškilę ant aukštų kalvų, tad puikiai matomos iš toli

Pasirinkę trasą, kuria kopsite į kalnus, 
nusiteikite iššūkiams. Kai kurios trasų 
atkarpos gana stačios, supamos  
kriokliukų ir šaltinių, tačiau labai gražios



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

Psichologijos kodas

O kas yra vardas? Jei tai būtų vien garsų 
rinkinys, tėvai galėtų vaikams duoti tik ei-
lės numerius, o prodiuseriai - nesukti gal-
vos, ieškodami būsimosioms žvaigždėms 
įspūdingų pseudonimų. Iš tikrųjų kiekvie-
no vardo skambesys nelyginant muzikinė 
melodija aplinkiniams sukelia vienokius 
ar kitokius jausmus, kurie persiduoda ir 
pačiam vardo savininkui.

Vieni skamba energingai ir tvirtai, tarkim, 
Vladas. Kiti - įtemptai, treti - kerinčiai ar net 
seksualiai. Tai nesunku pastebėti, palyginus 
du vardus, kurių pirmasis tapo moteriškumo 
etalonu - Merlin Monro (Marilyn Monroe) ir 
Norma Beiker (Norma Baker). Norma skam-
ba santūriai, šaltokai ir gana aštriai. O štai 
Merlin varde dera lengvumas, kerai ir mote-
riškas žavesys. Vargu ar aktorė Norma Beiker 
su savo šaltu, neprieinamu vardu būtų galė-
jusi pasiekti tokių aukštumų be savo gundan-
čio slapyvardžio - Merlin Monro.

Žavesio paslaptys

O kaip aplinkinius veikia jūsų vardas? 
Žinoma, seksualumo srityje vyrauja sava 
mada - masiniam skoniui įtakos turi kultū-
ros, politikos, ekonomikos įvykiai. Šiandien 

toks vardas kaip Marlen Dytrich (Marlen 
Dietrich) turėtų nedaug šansų pelnyti pri-
pažinimą - jis pabrėžia vidinę jėgą ir nepri-
klausomybę, o mūsų dienomis tuo vyrų ne-
sudominsi. Tačiau praėjusio amžiaus pra-
džioje būtent toks „vyriškos moters“ tipas 
turėjo pasisekimą.

Vakarietiško gyvenimo mada, prigijusi de-
šimtojo dešimtmečio pradžioje, suteikė ypatin-
go žavesio užsienietiškai skambantiems var-
dams: Germanas, Maksas, Haris. Įkandin kaip 
atsvara sustiprėjo senovinių vardų ilgesys, ku-
riam laikui suteikęs ypatingo seksualumo Jo-
kūbams, Kotrynoms, Barboroms, Elžbietoms, 
Ulijonams... Vardo žavesį sustiprina ir tai, jei jį 
nešioja ir sekso simboliai. Bet iš esmės sek-
sualumo dėsniai lieka nekintami. Nuo senų 
senovės moteris viliojo vyro jėga, atkaklumas, 
tikslo siekimas, o vyrus pavergdavo švelnu-
mas, geidulingumas, nuolankumas.

Ar seksualus jūsų vardas?

VArdo žAVesį 
sustiprinA ir tAi, 
jei jį nešiojA sekso 
simboliAi

Laimingiausi žmogaus gyvenimo mo-
mentai yra vaikų gimimas ir vestuvės, 
rodo Vokietijoje atlikta apklausa.

Beveik trys ketvirtadaliai (73,7 proc.) 
respondentų nurodė, kad jų pačių vestuvės 
buvo viena labiausiai jaudinančių gyvenimo 
akimirkų. Šį įvykį nustelbia tik vaikų 
gimimas. Akimirka, kai jų atžala išvydo 
pasaulio šviesą, 76,8 proc. apklaustųjų 
buvo viena laimingiausių. Nuo šių 

emocionaliausių momentų smarkiai 
atsilieka kiti žmonėms laimę reiškiantys 
rodikliai. 26,1 proc. apklaustųjų nurodė, 
kad vienas labiausiai jaudinančių gyvenimo 
momentų buvo savo buto ar namo 
įsigijimas. Toliau eina įveikta liga ar gerai 
pavykusi operacija (24,6 proc.), pirmojo 
nuosavo automobilio pirkimas (21,6 proc.), 
sėkmingai išlaikytas vairavimo egzaminas 
(19,6 proc.) bei mokyklos ar universiteto 
baigimas (18,6 proc.).

laimingiausi gyvenimo momentai -  
vaikų gimimas ir vestuvės
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Psichologijos kodas

Ar seksualus jūsų vardas?

ieškokite variantų

Įsiklausykite, kaip skamba jūsų vardas. 
Jei vyriškame varde girdėti tvirtumas ir pa-
sitikėjimas, o moteriškas skamba švelniai ir 
melodingai - tai jau laidas, kad jis bus pa-
trauklus priešingos lyties atstovams. Tačiau 
ir čia esama savų niuansų. Antai net tvirtas 
ir pasitikėjimu dvelkiantis Aleksandro var-
das praranda šią savybę mažybinėse formo-
se, išskyrus nebent vienintelį variantą - 
Aleksas.

Seksualiai skamba šie moteriški vardai: 
Ala, Anžela, Elena, Žana, Lilija, Lolita, Ma-
riana, Marija, Natalija, Olga, Julija, Ulijona.

Kai kurie vardo garsai paprastai suteikia jam 

papildomo seksualumo. Seksualios raidės ir dvigar-

siai vyriškuose, ir moteriškuose varduose:

L - atspindi tramdomas, bet besiveržiančias laukan 

emocijas.

M - atspindi giliausius jausmus ir išgyvenimus, 

taip pat ir seksualinius.

Č, C, Z - suteikia vardui azarto.

Ks - rodo spontaniškumą ir greitą reakciją.

Ša, Šu, Šo - atkreipia dėmesį ir suteikia 

paslapties atspalvį.

Ž, Dž, N, L, M, B - atspindi vidinę įtampą 

ir aistrą.

Dviejų balsių derinys (Aida, Laila, 

Ieva, Leonidas) - užuomina apie vardo savininko 

artistiškumą.

Patrauklumo abėcėlė

Ar mokate ilsėtis?
1. Ar dažnai liūdite?
a) Taip, pasitaiko.
b) Retai.
c) Beveik niekada.
2. Turite kokį nors hobį?
a) Žinoma, turiu!
b) Turėjau, bet dabar jau ne.
c) Darbas tam tikra prasme ir yra mano hobis.
3. Ar turite įprotį laisvadieniais eiti miegoti 
kuo vėliau ir keltis vidurdienį?
a) Taip.
b) Ne, stengiuosi to nedaryti.
c) Kai kada.
4. Ar dėl darbo galite atsisakyti laisvadienių?
a) Taip buvo ne kartą.
b) Galiu.
c) Savo iniciatyva ne.
5. Kaip paprastai leidžiate laisvadienius?
a) Stengiuosi per juos apsilankyti teatre, parodoje, 
nueiti į kiną arba paplaukioti, paslidinėti, išsiruošti į 
čiuožyklą.
b) Mėgstu pasivartyti lovoje, paskaityti lengvo turinio 
literatūrą, pasėdėti prie kompiuterio arba televizoriaus.
c) Įvairiai, priklausomai nuo oro ir nuotaikos.
6. Kaip manote, ar lengvai prisitaikote prie 
darbo ir poilsio režimo pasikeitimų?
a) Manau, taip.
b) Kai kada man sunku persiorientuoti.
c) Toli gražu ne visada.
7. Pasirinkite jums priimtiniausią variantą:
a) Kas nepakankamai laiko skiria poilsiui, yra panašus į 
amatininką, kuris neturi laiko pagaląsti savo įrankių.
b) Žmogus ilsisi nuo vieno darbo tik dirbdamas kitą.
c) Ilsėtis reikia dar nespėjus pajusti nuovargio.
8. Ar mėgstate vaikščioti į svečius?
a) Ne itin.
b) Taip, dievinu kompanijas.
c) Kartais, pas senus pažįstamus.
9. Ar esate pasirengę atidėti darbą ir eiti 
pramogauti?
a) Kartkartėmis taip ir darau.
b) Mažai tikėtina.
c) Galiu, jei darbas nelabai skubus.
10. Ar sutinkate su nuomone, kad dirbant 
mėgstamą ir įdomų darbą atostogų nereikia?
a) Greičiau ne, negu taip.
b) Tam tikra prasme taip.
c) Kategoriškai ne.

Naudodamiesi lentele suskaičiuokite taškus 
ir susipažinkite su išvadomis.

     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 a 3 1 3 3 1 1 2 3 1 2
 b 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3
 c 1 3 1 1 2 3 1 2 2 1

10-16 taškų. Sprendžiant iš visko, esate žmo-
gus, mėgstantis ne stumti laiką, o leisti jį įdomiai. 
Branginate laisvas dieneles ir bet kurioje kompanijoje 
nesijaučiate balta varna. Prie šventinio stalo esate 
laukiamas svečias!
17-23 taškai. Jūs žinote, kaip ilsėtis naudingai. 
Saikingumas ir mokėjimas laikytis aukso vidurio mūsų 
laikais yra itin aktualūs, o jūs iš esmės stengiatės 
vengti kraštutinumų. Beje, kai kada naudinga sugalvoti 
„ką nors tokio“, pavyzdžiui, surenkite vakarėlį, kurio 
svečiai vilkėtų pasakų personažų kostiumus, ir nors 
porą valandų pasijuskite supermenu ar gerąja fėja.
24-30 taškų. Tikriausiai ne visada pajėgiate pamirš-
ti darbus ir atsipalaiduoti. Ilsėtis reikia mokėti, ir jums 
yra ko pasimokyti, juk sakoma: tas, kas moka ilsėtis, 
pranoksta žmones, gebančius šturmuoti miestus. 
Patikėkite: jei laikinai atsitrauksite nuo kasdienių 
darbų, pasaulis dėl to nesugrius!

testas

Vargu ar aktorė Norma Beiker su 
savo santūriai ir šaltai skambančiu 
vardu būtų galėjusi pasiekti tokių 

aukštumų be savo gundančio 
slapyvardžio - Merlin Monro. 

Nuotraukoje - vaškinė Merlin Monro 
figūra Madam Tiuso muziejuje

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar gali tušti vaisvandenių buteliukai pavirsti 
flomasteriais arba sportavimo svarmenimis? 
Kaip atrodo laukinių žvėrių sukurtos džinsi-
nės kelnės? Ar sausainių gamintojai gali su-
dominti televizinių žinių vedėjus? Apie visa 
tai skaitykite čia.

El.reklama: netr adicinė reklama

laukinių žvėrių sukurtas  
kelnių dizainas

Kas?
„Zoo Jeans“.

Ką padarė?
Senas padangas ir didžiulius gumi-

nius kamuolius aptraukė džinso audi-
niu. Tuomet šiuos „žaislus“ atidavė į 
zoologijos sodo gyvūnų „rankas“. Juos 
draskė, kramtė ir kitaip niokojo tigrai, 
meškos ir liūtai. Po kelių valandų pa-
dangos surinktos, medžiaga nuimta ir 
iš jos pasiūtos kelnės.

Kodėl veikė?
Būsimuosius drabužius kiekvie-

nas gyvūnas pagražino skirtingai, tad 
šiuo metu vienetinė produkcija rekla-
muojama šūkiais „kelnės, sukurtos 
meškų“ ir pastiprinama primenant, 
kad labiau laukinių dizainerių nera-
site.

rezultatai
Idėjos sumanytojai skelbia aukcio-

ną, kuriame dalis siuvinių bus parduo-
ti tam, kuris pasiūlys aukščiausią kai-
ną. Visi surinkti pinigai bus skirti zoo-
logijos soduose augantiems laukiniams 
žvėrims.

http://goo.gl/vCl7Fk

n Norite dėmesio - būkite kitokie nei jūsų 

konkurentai.

Vietoj IšVadų

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  1 4 49

Internetas

sausainiai, pasakojantys  
apie aktualijas 

Kas?
„Oreo“.

Ką padarė?
„Oreo“ sausainiai atšventė 100 me-

tų gimtadienį. Proga neeilinė, tad nu-
spręsta lygiai tiek pat dienų kasryt rea-
guoti į aktualiausius įvykius. Taip gimė 
maisto meno serija, paplitusi visais įma-
nomais JAV media kanalais.

Kodėl veikė?
Kasdien kūrybininkų komanda per-

žvelgdavo, apie ką šiuo metu socialiniuose 
tinkluose kalba žmonės. Atletės olimpinėse 
žaidynėse laimėjo aukso medalius? Į kos-
mosą išsiųstas marsaeigis paviešino pirmą-
sias nuotraukas? Lyg virusas plinta „gan-
gnam style“ šokis? Tokiems įvykiams būti-
na sukurti po specialų sausainį.

rezultatai?
Apie kampaniją kalbėjo ne tik inter-

neto dienoraščiai ar portalai. Pavienes, 
labiau šokiruojančias ar stebinančias 
idėjas pasigavo ir televizinės žinių lai-
dos. „Oreo“ komanda tikina, kad viena  
naujiena „Facebook“ kanale dalinimasis 
turiniu ūgtelėjo 280 proc.

El.reklama: netr adicinė reklama antras gėrimo buteliukų gyvenimas 

Kas?
„Coca-Cola“.

Ką padarė?
Mokslininkai tikina, kad plastikiniai bu-

teliai idealiomis sąlygomis suyra per 200 metų, 
tačiau palaidojus juos ten, kur niekada nepa-
siekia saulė, procesas gali užtrukti ir penkis 
amžius. Sprendimą opiai problemai pasiūlė 
„Coca-Cola“, ji Vietnamo žmonėms išdalijo per 
40 tūkst. specialių rinkinių, prikeliančių bu-
telius antram gyvenimui.

Kodėl veikė?
Paketuose buvo galima rasti pačių įvairiausių 

antgalių. Su vienu gėrimo indas virsdavo vandens 
šaudykle, su kitu - mutantu flomasteriu. Atrodo, 
kad „Coca-Cola“ kūrybininkai pasistengė iš šir-
dies, nes pasiūlyta butelius transformuoti ir į pieš-
tukų drožtukus, garsus skleidžiančius kūdikių 
žaislus, sportavimo svarmenis.

rezultatai
Kol kas parduotuvėse tokių antgalių nera-

site, tačiau kas žino, galbūt greitu laiku pra-
sidės masinė gamyba. 4 mln. kampaniją pri-
statančio vaizdo klipo peržiūrų rodo nemenką 
susidomėjimą.

http://goo.gl/irav4d

http://goo.gl/5P433c



Anžela - 
lietuviškoji  
Merlin Monro

Interviu su talentų šou lyderiais - 68-69 p.

2014 m. rugpjūčio 14-21 d.

Anžela - 
lietuviškoji  
Merlin Monro

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.



52

AŠTRUS ŽVILGSNIS

REITINGAI

Nr. Laida   TV Reitingas
1 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS 
 ARGENTINA-VOKIETIJA LRT  11,7
2 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS 
 BRAZILIJA-VOKIETIJA LRT  10,2
3 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS 
 ARGENTINA-NYDERLANDAI LRT  7,9
4 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS 
 BRAZILIJA-NYDERLANDAI LRT  7,7
5 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS 
 ARGENTINA-ŠVEICARIJA LRT  6,9
6 PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS 
 PRANCŪZIJA-VOKIETIJA LRT 6,5
7 18:30 LNK 5,6
8 SPECIALISTAS LNK 5,6
9 KONTROLINĖS VYRŲ KREPŠINIO  
 RUNGTYNĖS/GRUZIJA-LIETUVA TV3 5,6
10 FANTASTIŠKAS KETVERTAS TV3 5,4

Duomenys: TNS LT, 2014 m. birželio 1 - liepos 31 d.TV
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TV6 4,9 %
Lietuvos rytas TV 4 %
TV8 3,9 %
PBK 3,7 %
RTR Planeta 3,7 %

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

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Lietuvos rytas TV 4,4 %
TV6 4,4 %
PBK 4 %
Info TV 3,6 %
REN Lietuva 2,8 %

RTR Planeta 2,6 %
TV8 2,6 %
Video ir DVD 1,6 %
LRT Kultūra 1,1 %
Liuks! 1 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 15,8 %

TRUMPAI

Praėjusį šeštadienį aktoriai JŪRATĖ VILŪNAITĖ (45) 
ir Rimantas Bagdzevičius (60) sumainė aukso žiedus. 
Jiedu amžiną meilę vienas kitam prisiekė Verkių 
regioniniame parke esančioje regykloje. Apie aktorių 
artimus santykius imta kalbėti 2011 m. J.Vilūnaitei 
tai jau antroji santuoka. Iš pirmosios aktorė turi sūnų. 
R.Bagdzevičiui tai - trečioji santuoka. Iš pirmosios 
santuokos jis turi dukterį, iš antrosios - du sūnus. Gal 
trečias kartas aktoriui nemeluos.

Praėjusią savaitę TV3 ir UNICEF jau ketvirtą kartą 
lankėsi tolimoje Lotynų Amerikos valstybėje - Haityje. 
Ten aktorius GIEDRIUS SAVICKAS, aktorė Virginija 
Kochanskytė, TV3 generalinė direktorė Laura 
Blaževičiūtė ir „UNICEF Lietuva“ vykdomoji direktorė 
Jovita Majauskaitė lankė skurdžiai gyvenančius 
vaikus bei šeimas. Šios kelionės tikslas - padėti nuo 
2010 m. žemės drebėjimo nukentėjusiems vaikams, 
per stichiją tėvų netekusiems našlaičiams. 

NAUjos TEchNoloGIjos 

Naujos technologijos yra didelis pranašu-
mas. Skaitmeninė televizija, 3D televizija yra 
puiku. Be abejo, į Lietuvą visa tai ateina daug 
vėliau, bet, nors ir pamažu, viskas turi eiti į 
priekį.

TElEvIzIjos kANAlų dARbAs 

Galima pagirti, kad mūsų televizijos ka-
nalai net ir tokioje mažoje rinkoje sėkmingai 
išsilaiko ir dirba.

sPoRTo TRANslIAcIjų kIEkIs 

Lietuviški televizijos kanalai rodo per ma-
žai sporto transliacijų. Kadangi dažnai būnu 
užsienyje, ten komerciniai kanalai sporto var-
žybų rodo daug daugiau. Galbūt kai kurias jų 
įsigyti mums yra per brangu.

sPoRTo TRANslIAcIjų 
įvAIRovė 

Pasigendu įvairesnių sporto šakų. Krep-
šinio pakankamai. Futbolo galėtų rodyti dau-
giau. Ne tik pasaulio čempionatus, bet ir klu-
bų turnyrus. Daugiau dėmesio reikėtų skirti 
lengvajai atletikai, plaukimui, pliažo tinkliniui, 
automobilių ir motociklų sporto šakoms.

PRAMoGINIų lAIdų 
lėkšTUMAs 

Mūsų televizijos kanaluose ta pramoga 
yra pernelyg lėkšta ir paprasta. Pramoginė 
laida turėtų ne tik pataikauti žemiausiems 
publikos poreikiams, bet ir būti edukacinė, 
kad ją žiūrintys žmonės bent ką nors sužino-
tų. Nes dabar su tais, kurie žiūri tik pramo-
gines laidas, nėra apie ką kalbėti.

RUsIškų fIlMų kIEkIs 

Dabar, kai pasaulyje vyksta tokie geopo-
litiniai reiškiniai, mes matome per daug ru-
siškų filmų, serialų ir kitokio šlamšto. Norė-
tųsi, kad programų tinklelis būtų geresnės 
kokybės.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

TV3 15,5 %

LRT Televizija 
7,8 %

BTV 7 %

NTV Mir Lietuva 
4,6 %

TV1 4,5 %
Kiti  
kanalai 16,9 %

TV3 18,5 % 

LNK 16 %

LRT Televizija 
6,7 %

BTV 5,8 %

TV1 5,5 %

NTV Mir Lietuva 5,2 %
Kiti  
kanalai 14,2 %

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

AŠTRUS ŽVILGSNIS

Panašu, kad Lietuvos galiūnui ŽYDRŪNUI 
SAVICKUI (39) sportas - ne tik darbas, bet 
ir laisvalaikis. Jei nesportuoja pats, jis stebi 
sporto varžybas per televizorių. Anot žino-
mo galiūno, lietuviški kanalai sporto ren-
ginių galėtų rodyti daugiau ir įvairesnių.

Televizijos pliusai ir minusai pagal

 Žydrūną Savicką
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TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Pokalbių laida „Yra kaip yra“ nuo rudens iš BTV keliasi į LNK 
televiziją. Nors naujojo sezono laidų jau nufilmuota apie 
100, rengėjų komanda tikina, jog temų ir pašnekovų turi 
tiek daug, kad nuobodu televizijos žiūrovams tikrai nebus.

Nors tokia naujiena laidos vedėją Astą stAšAitytę-
MAsAlskieNę (43) nudžiugino, ji prisipažino, kad palikti 
BtV bus šiek tiek liūdna. „Galbūt karjeristams pasirodys 
keista, bet sužinojusi, kad laida „yra kaip yra“ perkeliama iš 
BtV į lNk, sutrikau ir šiek tiek nuliūdau. esu labai prier-
aišus žmogus. Permainos man patinka, priimu kaip iššūkį, 
bet sunkiai atsisveikinu su praeitimi. kita vertus, tikrai džiu-
gu, kad mūsų laida patikėta dar didesnei auditorijai“, - sakė 
„yra kaip yra“ vedėja.

Asta džiaugėsi, kad BtV kanale liks ne tik jos širdis, bet 
ir laida „sekmadienio rytas“. „Mūsų rytinės savaitgalių laidos 
šioje televizijoje skaičiuoja jau antrą dešimtį metų, todėl labai 
didžiuojamės, kad išsaugojome žiūrovus ir susidomėjimą“, - 
sakė ilgametė tV laidų vedėja.

Naujame sezone A.stašaitytė-Masalskienė laiko atsikvėp-
ti beveik neturės. Mat tV žiūrovai ją matys kone kasdien. 
„Per savaitę vesiu keturias laidas skirtingose televizijose. 
sutinku. Daug. Bet kūrybinė grupė labai didelė ir patyrusi. 
Man tenka vien malonumas - bendrauti su žmonėmis“, - šyp-
sojosi televizijos profesionalė.

A.Stašaitytė-Masalskienė  
nuo šiol sveikinsis per LNK

TV laidų vedėjos Astos Stašaitytės-
Masalskienės naujame sezone laukia 

keturios skirtingos laidos
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengė Agnė VAitAsiūtė-KeiziKienė

L.Šurnaitė grįžta į TV eterį
Televizijos laidų vedėja LaVija ŠurNaiTė (35) nuo rug-
pjūčio 25 d. stos prie naujo TV3 projekto „Misija interje-
ras“ vairo. Laidoje susikaus trys žinomi interjero dizaine-
riai. jiems atiteks nelengva užduotis - pilko betono erd-
ves paversti jaukiu, ištaigingu butu.

l.šurnaitė ne naujokė tiek televizijoje, tiek interjero dizai-
no srityje. Ji - knygos apie interjerą bendraautorė, todėl pasiū-
lymą vesti tokį projektą priėmė nedvejodama. Be to, anot jos, 
interjero tema lietuviškuose tV kanaluose nėra dažna. „tai 
neišnaudota, neišsemta, neatsibodusi tema. Juk televizija nuo-
lat ieško naujovių, o „Misija interjeras“ - kaip tik toks projektas. 
turėtų patikti žiūrovams. Juk interjero dizainas - mūsų visų 
gyvenimas, mūsų sienos, kurios mus supa“, - sakė tV laidų 
vedėja.

Paklausta, ar jai pačiai svarbus namų interjeras, lavija 
sakė, kad nėra profesionalė, tačiau prisitaiko prie kasdienybės. 
„turiu mažą vaiką, tad namų interjeras nėra tobulas, - šypso-
si moteris. - Bet man svarbu, kokioje aplinkoje gyvenu. Jei 
planuoju išlaidas, visada įtraukiu dalį, skirtą namams.“

Filmuojant naująjį projektą, trims interjero kūrėjams teks 
dirbti tame pačiame bute. šou dalyviai bus paskelbti netrukus. 
kiekvienas jų stengsis laimėti geriausio dizainerio vardą ir 
piniginį prizą. tiesa, norint laimėti, teks įtikti potencialiam 
pirkėjui, pasiruošusiam įsigyti naują būstą.

Televizijos laidų 
vedėja Lavija 
Šurnaitė prisipažįsta: 
jos namų interjeras 
nėra tobulas

TV3 nuotr.
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TV PROGRAMA penktadienis

 23.35 	 „Žandaras	ir	
	 ateiviai“

 21.30  	„3000	mylių	iki
	 Greislendo“	

 18.35 	 Irena	Starošaitė	
	 ir	draugai

 23.00 	 Koncertuoja
	 Stasys	Povilaitis

 14.10 	 „Guru“ 10.40 	 „Pamišę	dėl	
	 šokių“

TV8
8.05,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	8.30,	15.30	
Dvi	 su	 puse	 virėjos.	 9.00	 „Detektyvė	 Fišer“		
(N-7).	10.05	„Linksmieji	traukinukai“.	10.30	Se-
noji	 animacija.	 11.05	 „Liepsnojančios	 širdys“	
(N-7).	12.40,	16.00	Gydytojai	(N-7).	13.35	„Ap-
kabink	mane“	(N-7).	14.30,	20.35	„Moterys	me-
luoja	geriau“	(N-7).	17.00,	23.35	Pasaulis	tavo	
lėkštėje.	 18.00,	 22.40	 „Meilė	 gyventi“.	 19.00	
„Laukinis	 angelas“	 (1)	 (N-7).	 20.00	 Labanakt,	
vaikučiai.	 21.00	 Drama	 „Svajonių	 viešbutis.	
Malaizija“	(N-7).	

Info TV
5.00	Info	diena.	9.00	Žinios.	9.40,	12.15,	15.55,	
21.55,	 0.55,	 4.20	 Dviračio	 šou.	 10.05,	 22.55	
Pagalbos	skambutis	(N-7).	10.55,	16.20,	22.20,	
23.40,	2.15	24	valandos	(N-7).	11.30,	0.15	Se-
kmadienio	 rytas.	12.45,	1.25	Krepšinio	pasau-
lyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	 13.15,	 15.05	 „Visagalė	
reklama“.	 14.10	 „Rojaus	 sodai“.	 17.00,	 20.25,	
2.50	 Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	 17.50,	 21.15	 KK2		
(N-7).	 19.00	 Autopilotas.	 19.25	 Tauro	 ragas	
(N-7).	19.55	Apie	žūklę.	1.50	Dviračio	šou.	3.40	
KK2	(N-7).	4.45	Autopilotas.	

PBK
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.	 16.55	
Mados	 nuosprendis.	 17.55	 Jūrmala.	 20.00	 Lai-
kas.	 20.30	 Stebuklų	 laukas.	 21.30	 Antrininkai.	
0.30	Informacinė	laida.	

REn
10.50	Kviestinė	vakarienė.	11.45	Keista	byla.	12.40	
Dokumentinis	spec.	projektas.	14.30	Žiūrėti	visiems!	
15.00	Teisk	mane.	15.55	Žiūrėti	visiems!	16.25	Šei-
mos	dramos.	17.20	Nemeluok	man!	19.20	Tinka-
mas	vaistas.	20.15	Kviestinė	vakarienė.	21.15	Keista	
byla.	22.15	Pasaulio	paslaptys	su	A.Čapman.	

TV PolonIa
12.00,	 18.55	 „Sultinio	 kubelis“.	 12.25,	 18.45,	
21.40	Galvosūkis.	12.35	Lenkijos	kariuomenės	
šventė	2014.	14.20	„M,	kaip	meilė“.	15.20	„Ko-
misaras	Aleksas“.	 16.10	 „Žydrasis	 generolas“.	
16.50	Vasaros	muzika.	17.25	Žydros	atostogos.	
18.30	 TV	 ekspresas.	 19.30	 II	 pasaulinio	 karo	
enciklopedija.	 19.55	 „Garbės	 laikas“.	 20.45	
Labanaktukas.	21.00	Žinios.	21.50	„Ir	gėriui,	ir	
blogiui“.	23.45	„Vyškovo	klebonijoje	1920“.	

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“.	 7.55,	 11.15,	
17.05,	 21.15,	 1.00	 „Mados	 kontrolė“.	 8.20,	
11.40,	 15.50,	 22.05	 „Išskirtiniai“.	 9.10,	 13.20,	
18.20	„Liežuvautoja“.	15.00,	19.10	„Mados	pro-
jektas“.	 16.40,	 20.50,	 23.20	 „Vakarėliai	 aplink	
pasaulį“.	20.00	„Su	Marija	Menunos“.	

TV1000
6.25,	 16.35	 „Žmogus-voras	 3“.	 8.50,	 14.25	
„21“.	11.00	„Linksmosios	pėdutės“.	13.00	„Ru-
dens	legendos“.	19.00	„Mano	didysis	O!“	20.45	
„Meilė,	vedybos,	šeimyninis	gyvenimas“.	22.25	
„Naktinis	 traukinys	 į	 Lisaboną“.	 0.30	 „Džeris	
Magvairas“.	2.50	„Tristanas	ir	Izolda“.	

TRaVEl
8.00,	12.00,	17.00	Roma,	Italija.	8.30,	14.00	Naujo	
būsto	paieška.	Švedija;	 į	Atėnus	su	meile.	9.30,	
13.30,	 18.30	 Šeino	 Delios	 prieskonių	 kelionės.	
10.00,	 15.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	
16.00,	23.00	Bakingamo	rūmai,	Londonas.	13.00,	
18.00	Kovos	dėl	bagažo.	19.00	Amerikos	maistas.	
20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 21.00	 Brangenybių	
paieškos.	22.00	Pavojingos	žemės.	Romoje.	

DIscoVERy
7.00,	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25,	 18.40	 Auk-
cionų	karaliai.	7.50	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	
Geriausi	 automobiliai.	 14.30	 Puošyba.	 15.25	
Dideli	 lėktuvai.	 18.10	 Garažų	 auksas.	 19.05,	
1.55	 Relikvijų	 medžiotojai.	 19.35	 Karai	 dėl	
bagažo.	21.00	2.50	Kodėl?	23.00,	3.50	Genijaus	
kūryba.	 24.00,	 4.50	Uždrausta.	 1.00,	 5.45	 Ieš-
kant	antžmogių.	2.25	Karai	dėl	bagažo.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	Ryto	programa.	10.00	„Illy“	kavos	įmonė.	
11.00	Statyba	be	taisyklių.	Ant	pasaulio	stogo.	
12.00	Mokslo	šėliojimai.	13.00	Tunų	žvejyba.	
14.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	 Aliaską.	 15.00	
Moteris,	 kurią	 išaugino	 beždžionės.	 16.00	
Pavojingiausi	gyvūnai.	17.00	Vilkstinės.	Mū-
šiai	 dėl	 Atlanto.	 Lemiamas	 smūgis.	 18.00	
Automobilių	 restauratoriai.	 19.00	 Gelbėkis	
nelaimėje.	 Miško	 gaisras.	 Nublokšti	 jūron.	
20.00	Žemės	evakuacija.	Potvynis.	21.00	Pa-
saulio	 pabaigos	 belaukiant.	 22.00	 Mokslo	
šėliojimai.	23.00	Kalėjimo	sunkumai.	Banditai	
už	grotų.	24.00	Žemės	evakuacija.	1.00	Nak-
ties	programa.	

7.05	 Teleparduotuvė.
7.20	 Animacinis	f.		

„Finas	ir	Ferbis		
paraleliniame		
pasaulyje“.

9.00	 Komedija		
„Dvynių		
nuotykiai“.

10.40	Muzikinė		
komedija		
„Pamišę	dėl	šokių“	
(N-7).

12.55	Filmas	šeimai	
„Flukas“.

14.50	Romantinė		
komedija	
„Mėnesienos		
karalystė“	(N-7).

16.40	Nuotykių	f.		
„Audros	karys“	
(N-7).

18.30	TV3	žinios.		
TV3	sportas.		
TV3	orai.

19.00	Animacinis	f.		
„Kung	Fu		
Panda“.

20.45	Veiksmo	komedija	
„Taksi	4“	(N-7).

22.30	Veiksmo	f.	
„Operacija	
„Džeronimo“.		
Būrys,	nukovęs	
Osamą	bin	Ladeną“	
(N-14).

0.50	 Nuotykių	drama	
„Kelyje“	(N-14).

6.40	 Dienos	programa.
6.45	 Animacinis	f.	

„Tomas	ir	Džeris“.
7.10	 Animacinis	f.	„Kung	

Fu	Panda“.
7.35	 Animacinis	f.	

„Betmenas	prieš	
Raudonveidį“	(N-7).

8.55	 Animacinis	f.	
„Tomas	ir	Džeris	
Marse“.

10.20	Komedija	„Turtuolis	
Ričis“.

12.15	Nuotykių	f.		
šeimai	„Žarijos	
miestas“.

14.10	Komedija	„Guru“.
16.25	Romantinė		

komedija		
„Nes	aš	taip		
pasakiau“	(N-7).

18.30	Žinios.	Kriminalai.	
Sportas.	Orai.

19.00	Romantinė		
komedija	
„Pasodinsiu	savo	
EKS“	(N-7).

21.15	Veiksmo	f		
„13	rajonas.		
Plytų	rūmai“		
(N-14).

23.00	Veiksmo	komedija	
„Paskutinis	skautas“	
(N-14).

1.10	 Veiksmo	trileris	
„Galutinis	tikslas	2“	
(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

6.05	 Klausimėlis.lt
6.15	 Mūsų	miesteliai.	

Juodupė.
7.15	 Gyvenimas.
8.10	 Emigrantai.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	Skonio	improvizacija.
11.00	 „Lilehameris“	(N-7).
12.00	Žolinės	atlaidai	

Krekenavoje.	
13.45	 „Miškais	ateina	

ruduo“.	(M.Katiliškio	
romano	motyvais).

16.15	 Juokis.	Humoro	šventė.
18.00	Šiandien.	
18.30	 „Australijos	lietuviai	-		

tolimi	ir	artimi“.	2	d.
19.30	Žingsnis	po	

žingsnio.	Būstas.
19.50	 Europos	lengvosios	

atletikos	čempionatas.
Tiesioginė	transliacija	
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	Jūros	šventė	2014.	
Koncertuoja	Stasys	
Povilaitis.

1.00	 TV	serialas	„Senis“	.

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

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Juoko	kovos		
(N-7).

10.00	Jokių	kliūčių.
11.00	TV	serialas	

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

(N-7).
13.00	TV	serialas	

„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Liežuvautoja“		
(N-7).

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

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

imtynės	(N-7).
21.30	Veiksmo	trileris	

„Palikti	po	pamokų“	
(N-14).

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

1.20	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.20	 Bamba	TV	(S).

7.45	 Programa.
7.49	 TV	parduotuvė.
8.05	 „Vera“	(N-7).
10.00	 „Detektyvas		

Morsas“		
(N-7).

13.50	 „Šviesos		
lašas“	(N-7).

16.00, 17.00, 18.00	 Žinios.	
Orai.

16.20, 18.25	 „Šviesos	
lašas“	(N-7).

19.30	 „Moterų		
daktaras“		
(N-7).

21.30	Veiksmo		
komedija		
„3000	mylių	iki	
Greislendo“		
(N-7).

23.55	Siaubo	f.	„Nakties	
košmarai“	(S).

1.50	 Veiksmo	komedija	
„3000	mylių	iki	
Greislendo“		
(N-7).

3.45	 Siaubo	f.		
„Nakties		
košmarai“	(S).

5.15	 „Kelionė	į	Rio	5.		
San	Paulas“		
(N-7).

6.00	 Ilgai	ir	laimingai.
6.35	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos		
pasaulis“.

6.55	 Gongo	Gangas.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Vaikų	klubas.	Garsas.
9.30	 Koncertas	

„Lakštingalos	sugrįž-
ta“.	1,	2	d.	2011	m.

11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
13.45	Žolinė.	2000	m.
14.15	Kūrybos	metas.	

Skulptorius	Vytautas	
Kašuba.	

14.50	Kauno	dramos	
teatro	spektaklis.	
B.Sruogos	„Dobilėlis	
penkialapis“.	

16.25	Pražydo	pasklido	
žiedai	po	laukus.	
Koncertas.	2004	m.

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	Dokumentinis	f.	

„Jaunoji	karta“.
18.35	Tavo	zona.	Irena	

Starošaitė	ir	draugai.	
19.30	 „Česlavo	Milošo	

amžius“.
21.10	Teatras.
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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„TAKSI 4“
Veiksmo komedija. Prancūzija. 2007.
Režisierius Ž.Kravčikas.
Vaidina S.Naseri, F.Difentalis,
E.Vikliund.

Liūdnai pagarsėjęs belgų nusi-
kaltėlis prieš tai, kai bus išduotas 
Afrikos teisėsaugai, 24 valandoms 
pristatomas į Marselio policijos de-
partamentą. Čia gudrus nusikaltėlis 
gauna nemokamą bilietą į laisvę. 

„KELYJE“
Nuotykių drama. Prancūzija, 
Jungtinė Karalystė, JAV. 2012.
Režisierius V.Selsas.
Vaidina S.Railis, G.Hedlundas, 
K.Stiuartas.

Sukrėstas tėvo mirties, rašytojas 
Salas Paradaizas išsiruošia ieškoti 
įkvėpimo. Keliaudamas per šalį jis 
susidraugauja su charizmatiškuoju 
bebaimiu Dinu Moriarčiu ir jo jau-
na, pašėlusia žmona Merilu. 

rugpjūčio 15 d.

 20.50 	 „Tai	mergina,	
	 ar	vaikinas?“

 12.00 	 „Elementaru“ 22.45  	„Griaustinio	
	 dienos“

AnImAL
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30	Ginant	laukinę	
gamtą.	8.15	Kinologijos	įvadas.	9.10	Mieliausi	
augintiniai.	 10.05	 Pingvinų	 safaris.	 11.00	 Gy-
vūnų	teritorija.	12.20	Iškviečiamas	tramdytojas.	
12.50	 Liūno	 broliai.	 13.45	 Gyvūnijos	 pasaulio	
didvyriai.	 14.40,	 21.05	 Žmogus	 ir	 liūtai.	 16.30	
Egzotiški	augintiniai.	17.25	Kačiukai	ir	šunyčiai.	
18.20	 Mano	 augintinis	 -	 interneto	 žvaigždė.	
19.15	 Aliaska:	 šeima	 iš	 miško.	 20.10,	 20.40	
Patys	 pavojingiausi:	 išsami	 apžvalga.	 22.00	
Akvariumų	 verslas.	 22.55	 Namai	 medžiuose.	
23.50	Gyvūnų	policija.	

SporT1
7.00,	19.00,	21.45,	24.00	NBA	Action.	Krepšinio	
lygos	 apžvalga.	 8.00	 VTB	 Vieningoji	 krepšinio	
lyga.	 „Astana“	 -	 Klaipėdos	 „Neptūnas“.	 10.00	
Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	11.00	
NBA	krepšinio	 lyga.	Majamio	 „Heat“	 -	San	An-
tonio	„Spurs“.	13.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	
„Vitesse“	 -	 „PSV	 Eindhoven“.	 15.00	 NBA	 krep-
šinio	 lyga.	 Dalaso	 „Mavericks“	 -	 Oklahomos	
„Thunder“.	 17.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„Feyenoord“	-	„AFC	Ajax“.	20.00	VTB	Vieningoji	
krepšinio	lyga.	„Astana“	-	Klaipėdos	„Neptūnas“.	
22.00	NBA	krepšinio	lyga.	Majamio	„Heat“	-	To-
ronto	„Raptors“.	1.00	Rusijos	„Premier	League“.	

VIASAT SporT BALTIc
9.25	„Trans	World	Sport“	žurnalas.	10.25	Moto-
sportas.	Žiedinės	lenktynės.	12.25	Ledo	ritulys.	
KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	CSKA.	14.25	Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Liverpool“	 -	 „Arse-
nal“.	 16.15	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Southampton“	 -	 „Liverpool“.	 18.05	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Manchester	 United“	 -		
„Liverpool“.	 19.55	 Futbolas.	 Vokietijos	 taurė.	
„Waldalgesheim“	 -	 „Bayer“.	 Tiesioginė	 trans-
liacija.	 22.00,	 4.50	 Futbolas.	 Premier	 lygos	
apžvalga.	22.30	Ledo	ritulys.	KHL.	SKA	-	Rygos	
„Dinamo“.	0.30	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dina-
mo“	-	„Barys“.	2.30	Futbolas.	Anglijos	Premier	
lyga.	 „Chelsea“	 -	 „Arsenal“.	5.20	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	SKA.	

EuroSporT
9.30,	 17.45,	 0.15	 Lengvoji	 atletika.	 Europos	
čempionatas.	 14.00	 Futbolas.	 Pasaulio	 U20	
moterų	 čempionatas.	 15.15	 Dviračių	 sportas.	
Nyderlandų	 ir	 Blegijos	 turas.	 23.15	 Galiūnų	
sportas.	 0.15	 Lengvoji	 atletika.	 Europos	 čem-
pionatas.	

„pASoDInSIu SAVo EKS“
romaNtiNė komedija. JAV. 2010.
Režisierius E.Tenantas.
Vaidina Dž.Eniston, Dž.Batleris, Dž.Garlinas.

Mailas Boidas dirba „medžiotoju už išpirką“. Jo darbas - į teismo salę 
atitempti tuos, kurie mėgina išvengti teisingumo kumščio. Tačiau pas-
taruoju metu jam nelabai sekasi. Tad kai per likimo ironiją jam tenka 
užduotis į teismą už pakarpos (arba plaukų) atitempti buvusią žmoną, 
jis net liežuviu cakteli iš malonumo. Pasirodo, jo žmonelė kažkuo nusi-
kalto ir įžūliai bandė pasprukti iš teisėtvarkos gniaužtų...

„pASKuTInIS SKAuTAS“
Veiksmo komedija. JAV. 1991.
Režisierius T.Skotas.
Vaidina B.Vilisas, D.Vajansas, Č.Fild.

Džo Halenbekas - kadaise buvęs 
pats geriausias slaptosios tarnybos 
agentas, dabar tapęs alkoholiku de-
tektyvu. Jis pasamdomas apsaugoti 
Kori, striptizo šokėjos, kurią grasina-
ma nužudyti. Džo pradeda blaivytis, 
tuo metu Kori yra nužudoma. 

TV3
20.45

LnK
23.00

TV3
0.50

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	 „Detektyvas	

Kolambas.	Detektyvo	
vestuvės“.

22.45	Veiksmo	f.	
„Griaustinio	dienos“	
(N-7).

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

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Juokingiausi	

Amerikos		
namų		
vaizdeliai.

10.00	 „Beverli	Hilsas	
90210“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Elementaru“		
(N-7).

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

susipažinau		
su	jūsų	mama“	
(N-7).

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

(N-7).
17.00	 „Hubertas	ir	Staleris“	

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

(N-7).
20.00	 „Kaip	aš	susipažinau	

su	jūsų	mama“		
(N-7).

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

kadrai	(N-7).
23.00	Amerikietiška	siaubo	

istorija	(N-14).
24.00	 „Mažylė	Houp“		

(N-7).
0.55	 Trileris	„Iksmenai.	

Žūtbūtinis	mūšis“	
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Geros		
savijautos		
gidas.

9.45	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Atgal	į	jūrą“.
13.35	 „Pūkuoti	ir		

dantyti“.
15.10	Rekordininkai.
15.40	 „Alionuškos	ir	

Jeriomos		
nuotykiai“.

17.30	Sveikatos		
užtaisas.

18.00	 „Trauma“		
(N-7).

19.00	 „Kupidonas“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	Mados		

legendos.
20.50	 „Tai	mergina,		

ar	vaikinas?“		
(N-7).

22.35	Balticum		
TV	žinios.

22.50	 „Nemirtingieji“		
(N-14).

LnK
19.00

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	Nuotykių	f.	„Mažasis	
sniego	žmogus“.

12.25	Komedija	„Sunkus	
sprendimas“	(N-7).

14.20	Komedija	„Lėktuvu,	
traukiniu	ir	automo-
biliu“	(N-7).

16.10	 „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	-	Graikija.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Kauno.

19.50	Rungtynių	pertrau-
koje	-	Eurojackpot	
loterija.

21.00	Psichologinis	trileris	
„Idealus	pabėgimas“	
(N-14).

22.55	Trileris	„Šalutinis	
poveikis“	(N-14).

1.05	 Trileris	„Paslaptingi	
ryšiai“	(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	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 „Lydekai	paliepus,	

man	panorėjus“.
10.00	 „Šaunusis	ponas	

Lapinas“.
11.40	Komedija	

„Jaunavedžiai“	(N-7).
13.30	Romantinė		

drama	„Gatvės	
tango“	(N-7).

15.55	 „Mano	puikioji	
auklė“.

16.30	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	 „Ragai	ir	kanopos“.
20.40	Nuotykių	komedija	

„Operacija	„Delta	
farsas“	(N-7).

22.25	Romantinė		
komedija	
„Lengvabūdė	pirmū-
nė“	(N-14).

0.10	 Siaubo	f.	„Velnio	
krėslas“	(S).

1.55	 Veiksmo	f.	„13	
rajonas.	Plytų	rūmai“	
(N-14).

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	 „Aivenhas“.
9.50	 „Čaplina“.
10.00	Europos	lengvosios	

atletikos	čempio-
natas.	Tiesioginė	
transliacija	iš	
Ciuricho.	

13.00	 „Pasaulio	dokumen-
tika.	Dievų	lopšys“.

14.00	Juokis.	Humoro	
šventė.

16.00	Žinios.
16.15	Europos	lengvosios	

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

19.00	Visi	namie.
19.30	Bėdų	turgus.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Jūros	šventė	2014.	

Koncertuoja	grupė	
„Studija“.

23.00	Komiška	drama	
„Paradas“	(N-14).

1.20	 TV	serialas	„Senis“	
(N-7).

 23.00 	 „Paradas“ 14.20 	 „Lėktuvu,		
traukiniu	ir	automobiliu“

ŠeŠtadienis

„IDEALUS PABĖGIMAS“
Psichologinis trileris. JAV. 2009.
Režisierius D.Tvohis.
Vaidina S.Zanas, T.Olifantas, M.Jovovič. 

Jaunavedžiai Klifas su Sidne savo medaus mėnesiui išsirinko nuostabaus 
grožio atokią Havajų salą. Bevažiuodami vaizdinga pakrante jie sutinka 
du keliautojus autostopu Keilą ir Kleo - jie pasirodo esantys pernelyg 
keisti ir pavojingi, kad juos vertėtų pavežti. Smagus pasivažinėjimas ro-
jui prilygstančioje saloje greitai ima panašėti į pragarą, kai pakrantėje 
randami du lavonai.

rekomenduoja

„OPERACIJA  
„DELTA FARSAS“
nuotykių komedija. JAV. 2007. 
Režisierius S.B.Hardingas. 
Vaidina M.Rouzas, D.L.Vitnis, 
B.Engvalas.

Per dieną praradęs ir darbą, ir my-
limą merginą, Laris nusprendžia 
praleisti savaitgalį linksmoje savo 
draugų draugijoje. Jų planas - kaip 
reikiant prisigerti ir papyškinti į taiki-
nius. Seržantas Kilgrouvas per klaidą 
palaiko juos armijos atsarginiais, ir 3 
draugai atsiduria kariniame lėktuve, 
skrendančiame į Iraką. 

„SVAJONIŲ VIEŠBUTIS. 
MALAIZIJA“
drama. Vokietija. 2009.
Režisierius O.Receris.
Vaidina K.Koliundas, T.Ruland, 
G.M.Halmeris.

Į Malaiziją Markas Vinteris atvyksta 
tam, kad padėtų savo gerai drau-
gei - dabar jau našlei Dženiferei - iš-
laikyti savo mažą jaukų viešbutuką. 
Per nesąžiningą brokerį moteris gali 
prarasti savo verslą. Tuo metu jos 
viešbutyje svetima pavarde įsire-
gistruoja garsus pianistas Saša, kuris 
nori pasprukti nuo dėmesio.

„ŠALUTINIS POVEIKIS“
trileris. JAV. 2013.
Režisierius S.Soderbergas.
Vaidina Č.Tatumas, Dž.Lo, 
K.Zeta-Džouns.

Emilė nesusitvarko su savo būse-
nomis ir mintimis. Net iš kalėjimo 
grįžęs sutuoktinis negali jos ištraukti 
iš depresijos gniaužtų. Jaunos mo-
ters psichiatras Džonatanas bando 
jai padėti. Jis priima prieš tai Emilę 
gydžiusios Viktorijos pasiūlymą skirti 
pacientei naujus vaistus. 

LNK
20.40

TV3
22.55

TV8
10.00	Menų	sala.	10.30	Meilė	ar	pinigai?	(N-7).	
11.30	 Sportuok	 su	 mumis.	 12.00	 „Linksmieji	
traukinukai“.	13.00	„Ana	ir	meilė“	(N-7).	15.00	
„Amazonės“	(N-7).	16.00	„Frosto	prisilietimas“	
(1)	(N-7).	17.55	„Detektyvė	Fišer“	(N-7).	19.00	
Labanakt,	 vaikučiai.	 20.00	 Komedija	 „Širdies	
plakimas“.	 21.40	 Drama	 „Svajonių	 viešbutis.	
Malaizija“	 (N-7).	 23.20	 „Nusivylusios	 namų	
šeimininkės“	(N-7).	

INFO TV
5.10	Tauro	ragas	(N-7).	5.35	Apie	žūklę.	6.05	
Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	 6.55,	 14.15,	 15.50,	 17.00	
KK2	 (N-7).	 7.35,	 10.35,	 12.30,	 14.55,	 16.30,	
17.45	 Dviračio	 šou.	 8.00,	 9.20,	 11.55,	 2.40	
24	 valandos	 (N-7).	 8.35	 Pagalbos	 skambutis		
(N-7).	9.55	Sekmadienio	 rytas.	11.05	Krepši-
nio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	 13.00	 Tele-
parduotuvė.	13.30,	4.30	Nuo...	Iki.	15.25,	20.30	
Padėkime	 augti.	 18.15,	 3.30	 Jėgos	 vietos.	
18.45,	 1.30	 KK2	 penktadienis	 (N-7).	 20.00,	
4.00	Alchemija	LX.	VDU	25.	VDU	karta.	21.00	
„Visagalė	 reklama“.	 22.00	 „Rojaus	 sodai“.	
23.00	 Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	 23.55	 Va-
landa	su	Rūta.	

PBK
11.00,	 17.00	 Naujienos.	 11.20	 Idealus	 remon-
tas.	 12.20	 „Sportloto	 82“.	 14.10	 Valerija.	 Nuo	
išsiskyrimo	iki	meilės.	15.10	Dainos	mylimiems	
žmonėms.	16.20,	17.25	Linksmųjų	ir	išradingųjų	
klubas.	18.10	„Mylėti	negalima	pamiršti“.	20.00	
Laikas.	20.35	Jūrmala.	Humoro	festivalis.	22.20	
„Ivanas	Vasiljevičius	keičia	profesiją“.	0.05	Šįva-
kar	su	A.Malachovu.	1.40	Informacinė	laida.	

REN
7.20-11.05	Kviestinė	 vakarienė.	12.00	 Žiūrėti	 vi-
siems!	12.25	Suklydimų	teritorija	su	I.Prokopenka.	
14.15	Jums	net	nesisapnavo.	15.15	Pasaulio	pa-
slaptys	su	A.Čapman.	16.05	Suklydimų	teritorija	
su	I.Prokopenka.	17.55	Gyvenimo	taisyklės.	19.00	
M.Zadornovo	koncertas.	22.10	„Pabėgimas“.	

TV POLONIA
13.05,	18.25		Galvosūkis.	13.15,	22.35		Sveikini-
mų	koncertas.	13.35	„Ne	šio	žemės	bankas“.	14.30	
Maklovičius	keliauja.	15.00	„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	
16.00	Folkloro	ansamblių	festivalis	Žešuve	2014.	
17.00	Kultūringieji	PL.	18.00	Lenkų@lenkų	žody-
nas.	18.30	TV	ekspresas.	18.55		„M,	kaip	meilė“.	
19.50	„Londoniečiai“.	20.40	Labanaktukas.	21.00	
Žinios.	21.45	Laskovikas	ir	Malickis.	

TV8
21.40

 13.30 	 „Gatvės	tango“

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.	

2011	m.
11.00	Lietuvos	galiūnų	

čempionato	II	etapas.	
2013	m.

12.00	Dokumentinis	f.	
„Žmogus	prieš	
gamtą.	Arizonos	
dangaus	salos“	(1)	
(N-7).

13.00	Prajuokink		
mane	(N-7).

14.00	 „Milijonieriai“		
(N-7).

15.00	 „Šeimynėlė“		
(N-7).

16.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

17.00	 „Brolis	už		
brolį“	(N-7).

18.00	Ekstrasensai	detekty-
vai	(N-7).

19.00	Savaitės	kriminalai	
(N-7).

19.30	Skonis.
21.30	Veiksmo	trileris	

„Nevaldomas		
traukinys“	(N-14).

23.15	Siaubo	f.	„Iltys“	(S).
1.05	 Bamba	TV	(S).

7.34	 TV	parduotuvė.
7.50	 Patriotai	(N-7).
8.50	 „Nikita	Chruščiovas.	

Balsas	iš	praeities“.
9.55	 „Kremlius	-	9.	

Apdovanojimas	už	
žmogžudystę“	(N-7).

11.00	Vestuvių	kovos.
12.40 	„Froido	metodas“.
16.00, 17.00, 18.00	 Žinios.	

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

„Laukinis	pasaulis“.
21.00	Žinios.	Orai.
21.25	VMG	vasara.
21.30	 „Merdoko	paslaptys“.
23.30	Kriminalinis	trileris	

„Suši	mergina“.
1.30	 „Mirtis	rojuje“	(N-7).
3.15	 Kriminalinis	trileris	

„Suši	mergina“.
4.45, 5.55	Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.
4.50	 Dangus	atsiveria	

vienai	nakčiai.		
„Bel	Canto“	choro	
koncertas.	

6.00	 Didžiosios	Britanijos	
„Porsche	Carrera“	
ir	„Renault	Clio“	
taurės	lenktynės	iš	
Snetterton	trasos.	
2013	m.

6.45	 Dokumentinis	f.	
„Gamtos	pasaulis“.

8.05	 Tavo	zona.	Irena	
Starošaitė	ir	draugai.	

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	 ...formatas.	Poetė	

Ramutė	Skučaitė.	
12.15	Tragiškoji	Vytauto	

Mačernio	karta.
13.25	Populiarių	operečių	

arijos	ir	duetai.	
14.00	Kine	kaip	kine.
14.25	 „Aš	esi	tu“.
16.00	Dana	Migaliova.	Iš	

ciklo	„Maištininkai“.	
16.40	Aktorius	Regimantas	

Adomaitis.
17.00	Kasdienybės	aitvarai.
17.45	Vakaro	autografas.
18.30	Žinios.
18.45	Lietuvos	dainų	

šventės	dainų	vaka-
ras	„Pasveikinkim	
vieni	kitus“.	

21.20	Kino	režisieriaus	
Šarūno	Barto	jubilie-
jui.	„Laisvė“.

23.00	Panorama..
23.25	Žagarės	vyšnių	festi-

valis	2014.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Nuotakos	siaubū-

nės“	(N-7).
7.40	 Parduotuvių		

karalienė.
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Natūralioji		
kulinarija	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	viešbu-

tis“	(N-7).
19.25	Juodojo	humoro	

komedija	„Nuogas	
ginklas	33	1/3.	
Paskutinis	įžeidi-
mas“	(N-7).

21.00	Drama	„Budulajaus	
sugrįžimas“	(N-7).

22.20	Dešimčia	metų	jau-
nesni	(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, 20.30	 Juokingiausi	

Amerikos	namų	vaiz-
deliai.

13.00	Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per	15	
minučių.

13.30, 17.00	 Jokių	kliūčių!	
(N-7).

14.55	Aukščiausia	pavara.
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
18.55	Fantastinė	drama	

„Niekados		
šalis“	(N-7).

21.00	 „Pavojingiausias	
karys“	(N-14).

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

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

23.50	 „Mažylė		
Houp“	(N-7).

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

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „Elvis		
Preslis:		
Karalius		
gyvas!“

10.15	 „Įkalčiai“	(N-7).
11.15	Fotografijos		

istorija		
arba	Istorija		
fotografijoje:	
Tarpukario		
fotografija.

11.45	Geros		
savijautos		
gidas.

12.15	 „Kupidonas“.
15.15	 „Henrio		

nusikaltimas“		
(N-7).

17.10	 „Štai,	koks		
aš	esu“	(N-7).

19.00	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

20.00	 „Titnagas“		
(N-7).

21.00	 „Džentelmenas“		
(N-14).

22.00	 „Aristokratai“		
(N-7).

23.30	 „Bado		
žaidynės“		
(N-14).

 14.25 	 „Aš	esi	tu“ 18.25 	 „Mirtis	rojuje“ 8.30 	 Driftas	su	D1	
	 Sport

 17.10 	 „Štai,	koks	
	 aš	esu“

 13.00 	 Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per	15	minučių

 16.35 	 „Dalasas“

TV PROGRAMArugpjūčio 16 d.

Diva Universal Tv
5.00,	9.10,	23.50,	1.00,	3.45	 „Išskirtiniai“.	5.50	
„Ištekėjusi	 už	 Džonaso“.	 8.20,	 12.05,	 16.15,	
19.10,	 0.40,	 2.35	 „Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	
9.35	 „Svajonių	 namas“.	 10.00	 „Mados	 projek-
tas“.	 11.40,	 16.40,	 19.35,	 21.35,	 4.35	 „Mados	
kontrolė“.	 12.50	 „Kylančios	 žvaigždės“.	 14.20	
„Gyvenimas	kaip	šou“.	15.50	 „Garsenybių	dra-
bužiai“.	17.05	„Erikas	ir	Džesė“.	17.30	„Su	Marija	
Menunos“.	18.20	„Nuotykiai	rojuje“.	20.00	„Lai-
mingasis	Gilmoras“.	22.25	„Naktinis	skrydis“.	

Tv1000
6.45,	 15.05	 „Džeris	 Magvairas“.	 9.15	 „Širdžių	
ėdikas“.	11.15	„Meilė	ir	garbė“.	13.00	„Naktinis	
traukinys	į	Lisaboną“.	17.30	„Medžioklė“.	19.30	
„Šalutinis	efektas“.	21.20	„Saugumas	nėra	ga-
rantuotas“.	23.00	„Russendisko“.	

Travel
11.00	Aštraus	maisto	mėgėjams.	11.30	Šeino	Delios	
prieskonių	 kelionės.	 13.00	 Greitojo	 maisto	 mėgė-
jams.	 16.00	 Brangenybių	 paieškos.	 17.00	 Mada-
gaskaras.	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	20.00	 Tikrasis	
Tenesis.	 21.00	 Tamsiausios	 Amerikos	 paslaptys.	
22.00	Greitojo	maisto	mėgėjams,	1	d.	23.00	Įspū-
dingiausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	

Discovery
7.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25,	 21.00,	 1.55	 Grei-
ti	 ir	 triukšmingi.	 8.15,	 20.00,	 6.35	 Penktoji	
pavara.	 9.10	 Nepaprastas	 dangoraižis.	 10.05	
Tikri	 aferistai.	 11.50	 Aukso	 karštligė.	 15.25	
Mašinų	 pasaulyje.	 16.20	 Laboratorija	 vyrams.	
17.15,	 4.50	 Genijaus	 kūryba.	 18.10	 Sunku-
sis	 transportas.	 19.05	 Automobilių	 pogrindis.	
22.00,	 2.50	 Sandėlių	 medžiotojai.	 22.30,	 3.20	
Aukcionų	 karaliai.	 23.00,	 3.50	 Likviduotojas.	
23.30,	 4.20	 Sandėliai.	 24.00	 Dingusių	 daiktų	
pardavėjai.	 0.30	 Kova	 dėl	 konteinerių.	 1.00	
Karai	dėl	bagažo.	5.45	Kaip	tai	pagaminta?	

naTional GeoGraphic
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Kortų	 iliuzionistas.	
11.00	 Mėnulio	 akmens	 vagystė.	 12.00	 „Warga-
ming“	kompiuterinių	žaidimų	gamykla.	13.00	Oro	
asai.	„Spitfire“	lėktuvas.	14.00	Kaip	jūros	gyvatė.	
15.00	 Gyvūnijos	 istorija.	 Iš	 vandens	 -	 į	 dangų.	
16.00	Pavojinga	kelionė	į	Aliaską.	Per	krioklius.	
17.00	 Tunų	 žvejyba.	 18.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	
Ryklys.	 Užstrigęs	 pedalas.	 19.00	 Paranormalūs	
reiškiniai.	Šeštasis	 jausmas.	20.00	360	laipsnių	
panorama.	 Amazonė.	 21.00	 Kinijos	 olų	 paslap-
tys.	22.00	360	laipsnių	panorama.	Praha.	23.00	
Lėktuvų	 avarijų	 tyrimai.	 Dingęs	 lėktuvas.	 24.00	
Kalintys	užsienyje.	1.00	Nakties	programa.

animal
9.10.	 Kačių	 negalima	 nemylėti.	 10.05	 Mie-
liausi	 augintiniai.	 11.00	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	
11.55,	 5.45	 Namai	 medžiuose.	 12.50	 Mano	
augintinis	-	interneto	žvaigždė.	16.30	Kačiukai	
ir	 šunyčiai.	 18.20	 Akvariumų	 verslas.	 19.15	
Šaunusis	 septynetas.	 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	 policija.	 6.35	
Laukinės	gamtos	pagalbos	šauksmas.	

sporT1
9.00	 WTA	 Bad	 Gastein.	 Moterų	 tenisas.	 Fi-
nalas.	 11.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 Turo	
apžvalga.	 12.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Memfio	
„Grizzlies“	 -	 Ouklendo	 „Warriors“.	 14.00	 Ru-
sijos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Krasnodar“.	
16.00	Portugalijos	„Primeira“	 lyga.	„Academi-
ca“	-	„FC	Porto“.	18.00	Olandijos	„Eredivisie“	
lyga.	 „AFC	 Ajax“	 -	 „Az	 Alkmaar“.	 20.00	 NBA	
krepšinio	lyga.	Indianos	„Pacers“	-	Oklahomos	
„Thunder“.	22.00	NBA	krepšinio	lyga.	Indianos	
„Pacers“	 -	 Klievlendo	 „Cavaliers“.	 24.00	 ATP	
250	Atlanta	 tennis	 championships.	Vyrų	 teni-
sas.	Finalas.	1.35	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	
turo	apžvalga.	

viasaT sporT BalTic
10.20	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	2013/2014	
sezono	 įvarčiai.	 11.20	 Futbolas.	 Vokietijos	 taurė.	
„Waldalgesheim“	 -	 „Bayer“.	 13.10	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 2014/2015	 metų	 sezono	
analizė.	 14.10	 Futbolas.	 Premier	 lygos	 apžvalga.	
14.40	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Manchester	
United“	-	„Swansea“.	Tiesioginė	transliacija.	16.55	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Leicester“	 -	
„Everton“.	Tiesioginė	 transliacija.	19.00	Futbolas.	
Anglijos	premier	 lygos	 žurnalas.	19.25	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Arsenal“	 -	 „Crystal	
Palace“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 21.30	 Futbolas.	
Vokietijos	taurė.	„Stuttgarter	Kickers“	-	„Borussia“.	
23.30	Boksas.	Yoanas	Pablo	Hernandezas	-	Firatas	
Arslanas.	Tiesioginė	transliacija.	2.00	Motosportas.	
Spidvėjus.	 Rygos	 GP	 lenktynės.	 5.35	 Boksas.	
Yoanas	 Pablo	 Hernandezas	 -	 Firatas	 Arslanas.	
8.05	 Futbolas.	 Vokietijos	 taurė.	 „Stuttgarter	
Kickers“	-	„Borussia“.	

eUrosporT
9.30,	 15.45,	 21.30,	 2.00	 Lengvoji	 atletika.	
Europos	 čempionatas.	 12.45	 Šuoliai	 su	
slidėmis.	Vasaros	didysis	prizas.	19.00	Dviračių	
sportas.	 Nyderlandų	 ir	 Belgijos	 turas.	 20.00	
Jojimas	 su	 kliūtimis.	 23.00,	 2.45	 Futbolas.	
Pasaulio	U20	moterų	čempionatas.	
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 14.00 	 Sveikinimų		
koncertas

 18.40 	 	„Mistras“ 21.20 	 „Mistinė	pica“ 11.30 	 „Aukštyn	kojom“ 19.00  	Draugiškos	vyrų	
krepšinio	rungtynės

TV8
10.10	 „Inspektorius	 Mažylis“	 (N-7).	 11.05	
„Obelis	nuo	obels“	(N-7).	11.30	Mankštinkitės.	
12.00	 „Linksmieji	 traukinukai“.	 13.00	 „Ana	 ir	
meilė“	 (N-7).	 15.00	 „Amazonės“	 (N-7).	 16.00	
„Frosto	 prisilietimas“	 (N-7).	 17.55	 „Detektyvė	
Fišer“	 (N-7).	 19.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 20.00	
Drama	„Malveinių	šeima“	 (N-7).	21.40	Kome-
dija	„Širdies	plakimas“	(N-7).	23.20	„Nusivylu-
sios	namų	šeimininkės“	(N-7).	

Info TV
5.15,	12.30	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiu-
liu.	 5.45,	 13.30	 KTV	 -	 kino	 ir	 televirtuvė.	 6.15,	
10.45,	19.05	Alchemija	LX.	VDU	25.	VDU	karta.	
6.45,	 14.0	 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.	13.00	Teleparduotuvė.	15.35	
KK2	 penktadienis	 (N-7).	 16.45	 Retrospektyva.	
Autoriai	 Juozas	 Matonis	 ir	 Vytautas	 Damaše-
vičius.	 Ciklas	 „Menininkų	 portretai“.	 2001	 m.	
17.20,	 23.00	 Padėkime	 augti.	 17.45	 Šefas	 re-
komenduoja.	 18.15,	 1.30	 Nuo...	 Iki.	 19.40	 KTV	
-	kino	ir	 televirtuvė.	20.10	Pagalbos	skambutis.	
21.00	„Visagalė	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.	 9.35	 Kol	 visi	
namie.	 10.25	 Fazenda.	 11.20	 Idealus	 remontas.	
12.30	 Didžiųjų	 rusų	 keliautojų	 pėdsakais.	 13.40	
Kas?	Kur?	Kada?	14.45	Dvi	žvaigždės.	16.20	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	„Likimo	ironija,	arba	
Po	pirties“.	

REn
7.05	Animacinis	f.	7.20	Švarus	darbas.	8.05	M.Zador-	
novo	koncertas.	11.05-21.50	„KGB	su	smokingu“.	

TV PolonIa
7.00	 „Galerija“.	 7.25	 „Dvi	 medalio	 pusės“.	 9.20	
Lenkai	čia	ir	ten.	9.55,	18.25,	1.45	Galvosūkis.	10.00	
„Našaarmia.pl“.	 10.25	 „Sagalio	 paslaptis“.	 11.00	
Grūdas.	11.30	„Naktys	ir	dienos“.	12.35,	23.30,	5.25	
Sveikinimų	koncertas.	12.55	Tarp	žemės	ir	dangaus.	
13.00	Viešpaties	Angelas.	13.10	Tarp	žemės	ir	dan-
gaus.	13.45	Prie	Tatrų.	14.00	Šv.Mišių	transliacija.	
15.20	Itališka	puota.	16.20	„Lėlė“.	17.55,	5.40	Made	
in	Poland.18.50,	1.50	„M,	kaip	meilė“.	19.45	„Žalioji	
pamoka“.	20.15	Žydros	atostogos.	20.40	Labanak-
tukas.	21.00	Žinios.	21.45,	3.40	„Ranča“.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	17.05,	23.40	„Išskirtiniai“.	5.50,	13.20,	17.55	
„Erikas	 ir	 Džesė“.	 7.55	 „Vaikantis	 šlovę“.	 10.00	
„Mados	projektas“.	12.30,	3.25	„Nuotykiai	rojuje“.	
13.45,	22.50,	2.10	„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.	14.10,	
18.45,	0.05	„Mados	kontrolė“.	14.35	„Laimingasis	
Gilmoras“.	 16.15	 „Su	 Marija	 Menunos“.	 20.00,	
20.50	„Gyvenimas	kaip	šou“.	21.40	„Priežiūra“.	0.55	
„Mano	tiesa“.	2.35	„Tikroji	Holivudo	istorija“.

TV1000
5.00,	15.20	„Russendisko“.	7.00,	13.00	„Merės	Šeli	
Frankenšteinas“.	9.10	„Laukinė	upė“.	11.10	„Mano	
didysis	 O!“	 17.20	 „Meilė,	 vedybos,	 šeimyninis	
gyvenimas“.	19.00	„Amerikos	numylėtiniai“.	21.00	
„Slėptuvė“.	23.10	„Stabdis“.		

TRaVEl
8.00,	14.00	Aliaskos	tyrlaukiai.	10.00	Įspūdingiau-
sios	 pasaulyje	 kelionės	 motociklu.	 11.00	 Ieškant	
brangenybių:	rubinas,	safyras	ir	nefritas	-	Mianma-
ras.	12.00	Madagaskaras.	13.00	Kovos	dėl	bagažo.	
16.00	 Šeino	 Delios	 prieskonių	 kelionės.	 18.00	
Greitojo	maisto	mėgėjams,	1	d.	19.00	Kalifornija.	
19.30	 Kelionė	 į	 Čilę,	 Tailandą	 ir	 Japoniją.	 20.00	
Amerikos	 maistas:	 Nešvilis.	 21.00	 Borneo.	 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	Nekilno-
jamojo	 turto	 agentai.	 13.35	 Aukcionų	 karaliai.	
14.30	 Relikvijų	 medžiotojai.	 15.25	 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	Ledy-
nų	auksas.	6.35	Penktoji	pavara.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	Ryto	programa.	10.00	Nepaprasti	atradimai.	
11.00	 Dangoraižių	 istorija.	 12.00	 Didžiausias	
tankeris.	 13.00	 Geriausi	 lakūnai.	 Mūšis	 dėl	
Britanijos.	14.00	Gimę	šliaužioti	-	gali	skraidyti!	
15.00	 Gyvūnijos	 istorija.	 Žinduoliai.	 16.00	
Pavojinga	kelionė	į	Aliaską.	17.00	Tunų	žvejyba.	
18.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 Miško	 gaisras.	
Avarija	 padangėse.	 19.00	 Antrasis	 pasaulinis	
karas.	Karo	liepsnos.	21.00	Antrasis	pasaulinis	
karas.	 A.	 Hitlerio	 iškilimas.	 22.00	 Trečiojo	
reicho	ginklai.	 „Fau-2“	 raketos.	23.00	 Lėktuvų	
avarijų	 tyrimai.	 Mirties	 zona.	 24.00	 Antrasis	
pasaulinis	karas.	1.00	Nakties	programa.

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	Nuotykių	f.	„Mažasis	
sniego	žmogus	2“.

12.20	Komedija	„7	dalykai,	
kuriuos	turiu	
padaryti	iki		
30	gimtadienio“	
(N-7).

14.10	Komedija	„Aš	ir	
mano	antrininkė“.

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

detektyvai	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Draugiškos	vyrų	

krepšinio	rungtynės.	
Lietuva	-	Naujoji	
Zelandija.		
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Kauno.

21.00	Veiksmo	f.	„Greito	
reagavimo	būrys“	
(N-14).

22.50	Trileris	„Nužudyti	
Bilą	2“	(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	Animacinis	f.	

„Pramuštgalviai	
Paryžiuje“.

11.30	Komedija		
„Aukštyn	kojom“	
(N-7).

13.40	Komedija		
„Tiušai“		
(N-7).

15.30	 „Mano	puikioji	
auklė“	(N-7).

16.30	 „Didingasis		
amžius“	(N-7).

18.30	Žinios.		
Sportas.	Orai.

19.00	Teleloto.
20.00	 „Velvet“		

(N-7).
21.35	Veiksmo	f.		

„Pragaras	rojuje“	
(N-7).

23.40	Veiksmo	trileris		
„V	-	tai	Vendeta“	
(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu	(subtitruota).
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	 „Pasaulio	dokumentika.	

Afrika.	2	d.	Savanos“.
14.00	 „Puaro“	(N-7).
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	Europos	lengvosios	

atletikos	čempionatas.	
Tiesioginė	transliacija	
iš	Ciuricho.	Dalyvauja	
A.Palšytė,	P.Mykolaitis,	
T.Vitonis;	estafetė	
4X400	m,	dalyvauja	
Lietuvos	moterų	
rinktinė;	estafetė	4X100	
m,	Lietuvos	vyrų	
rinktinė	(jei	pateks).

18.30	 „Forsaitų	saga“	(N-7).
20.30	Panorama.
20.50	Savaitė.
21.20	Romantinė	komedija	

„Mistinė	pica“.
23.25	 „Puaro“	(N-7).
1.25	 „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	 Dokumentinis	f.	

„Mitų	griovėjai“		
(N-7).

10.00	Pašėlusios	močiutės	
(N-7).

10.50	Gamta	iš	arti.
11.00	Meilės	sala	(N-7).
12.00	Dokumentinis	f.	

„Plėšrūnai.	Monstrų	
medžiotojas“	(1)		
(N-7).

13.00	Prajuokink	mane		
(N-7).

14.00	Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

17.00	 „Brolis	už	brolį“		
(N-7).

18.00	Ekstrasensai		
detektyvai	(N-7).

19.00	Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Lordai	nemeluoja“	
(N-7).

21.00	Trileris	„Naktinis	
pardavėjas“		
(N-14).

22.45	Romantinė	komedija	
„Sukurtas	Haroldas“	
(N-14).

1.00	 Bamba	TV	(S).

7.09	 TV	parduotuvė.
7.25	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Beata	
Nicholson	(N-7).

8.20	 Šiandien	kimba.
8.50	 Gyvenu	čia.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	 „300	Lakes	Rally“.	

Gražiausios	akimir-
kos.	Lietuva.	2014	m.

11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Girių	takais.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Deimantų	medžioto-

jai“	(N-7).
16.00, 17.00, 18.00	 	

Žinios.	Orai.
16.20, 17.20	 	

„Mikropasauliai“	
(N-7).

18.25	 „Vestuvių	kovos“	(N-7).
20.05	 „Mikropasauliai“	(N-7).
20.35	 „Laukinis	pasaulis“.
21.00	Žinios.	Orai.
21.25	VMG	vasara.
21.30, 1.40	 24/7.
22.30, 2.20	 	

Nusikaltimas	ir	
bausmė.	(N-14).

23.30	 „Nebylus	liudijimas“	
(N-7).

3.00	 Amerikos	muzikos	
„Grammy“	apdova-
nojimai.	2014	m.

5.40	 „Gamtos	pasaulis“.
5.50	 Vestuvių	kovos	(N-7).
7.05	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Haudis	Gaudis“.
8.30	 „Aivenhas“.
9.00	 Lėlių	teatras.		

Rež.	A.Vėželienė.
9.30	 Šokiai	ir	jų	stiliai.
10.00	Septynios	Kauno	

dienos.
10.30	Muzikinė	pasaka	

„Šokio	planeta“.
11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	 „Jaunoji	karta“.
12.15	B.Sruoga.	Dobilėlis	

penkialapis.	1976	m.	
Rež.	M.Karklelis.

13.50	Žagarės	vyšnių		
festivalis	2014.

14.40	 „Česlavo	Milošo	
sugrįžimas“.

15.10	Kultūra.
15.30	Šventadienio	mintys.
16.00	 „Miškais	ateina	

ruduo“.	(M.Katiliškio	
romano	motyvais).

17.58	 Islandijos	dailė.
18.30	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	k.).
18.40	Marius	Ivaškevičius.	

„Mistras“.	Rež.	
Rimas	Tuminas.

21.00	Dokumentinis	f.	
„Žiniuonė“.

21.15	Jūros	šventė	2014.
22.35	Lietuvių	kinas		

trumpai.	
23.00	Panorama.
23.15	Tavo	zona.
0.05	 Džiazo	vakaras.

 11.30 	 Girių	takais

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g p j ū č i o  1 4 59

rugpjūčio 17 d.

 21.00 	 „Devintojo		
legiono	erelis“

 21.00 	 „Bobo	užkandinė“ 15.30 	 „Nerami	tarnyba“

AnimAl
7.00	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25	 Gyvenimo	
ilgumo	 kelionė.	 8.15	 Kaip	 išauginti	 orangutangą.	
9.10	Pažintis	su	tinginiais.	10.05	Pingvinų	safaris.	
11.00	Mano	augintinis	-	interneto	žvaigždė.	11.55,	
5.45	 Namai	 medžiuose.	 12.50	 Laukinės	 būtybės.	
18.20	 Namai	 medžiuose.	 19.15	 Mano	 mažasis	
košmaras.	 20.10	 Pražūtingos	 salos.	 21.05,	 0.45	
Lotynų	 Amerikoje.	 22.00,	 3.15	 Kaip	 išauginti	 ge-
pardą.	 22.55,	 4.05	 Gyvūnų	 karalystė.	 23.50,	 2.25	
Laukiniai	 ir	pavojingi.	1.35,	4.55	Gyvūnų	policija.	
6.35	Laukinės	gamtos	pagalbos	šauksmas.	

Sport1
7.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Kuban“	-	CSKA.	
9.00,	4.30	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apžval-
ga.	10.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„PEC	Zwolle“	
-	 „Vitesse“.	 12.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	
„Rockets“	 -	Majamio	„Heat“.	14.00	Rusijos	„Pre-
mier	 League“.	 „Zenit“	 -	 „Rubin“.	 16.00	Olandijos	
„Eredivisie“	 lyga.	 „Vitesse“	 -	 „ADO	 Den	 Haag“.	
18.00,	 20.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	
„Spurs“	 -	 Oklahomos	 „Thunder“.	 22.00	 ATP250	
„Brisbane	 International	 Open“	 vyrų	 tenisas.	 Fina-
las.	0.30	Portugalijos	„Primeira“	 lyga.	„FC	Porto“	
-	 „Belenenses“.	 2.30	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„AFC	Ajax“	-	„NEC	Nijmegen“.	5.30	NBA	Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	

ViASAt Sport BAltic
9.55	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Man-
chester	 United“	 -	 „Swansea“.	 11.45	 Motospor-
tas.	 Brno	 MotoGP	 Moto3	 lenktynės.	 Tiesioginė	
transliacija.	 13.05	 Motosportas.	 Brno	 MotoGP	
Moto2	 lenktynės.	 Tiesioginė	 transliacija.	 14.25	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 15.25	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Liverpool“	 -	
„Southampton“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 17.30	
Futbol	Mundial	žurnalas.	17.55	Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Newcastle“	 -	 „Manchester	 City“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 20.00	 Motosportas.	 Brno	
MotoGP	 lenktynės.	 21.20	 Futbolas.	 Vokietijos	
taurė.	 „Preussen	 Munster“	 -	 „Bayern“.	 23.10	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Liverpool“	 -	
„Southampton“.	 1.00	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Newcastle“	-	„Manchester	City“.	2.50	Motosportas.	
Brno	MotoGP	Moto3	lenktynės.	5.00	Motosportas.	
Brno	MotoGP	Moto2	lenktynės.	6.20	Motosportas.	
Brno	MotoGP	lenktynės.	7.40	Futbolas.	Vokietijos	
taurė.	„Preussen	Munster“	-	„Bayern“.	

EuroSport
9.30,	18.45	Sporto	linksmybės.	9.45,	14.30,	22.00,	
1.00	 Lengvoji	 atletika.	 Europos	 čempionatas.	
12.30,	23.45,	1.45	Futbolas.	Pasaulio	U20	moterų	
čempionatas.	19.00	Dviračių	sportas.	Nyderlandų	ir	
Belgijos	turas.	20.00	Sandraugos	žaidynės.	

6.45	 Dienos		
programa.

6.50	 Nuotakos		
siaubūnės.

7.40	 Parduotuvių		
karalienė.

8.40	 Daktaras	Ozas.	
Šeimos	gydytojo	
patarimai.

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Pasaulio	virtuvė.
13.00	 „Mylėk	savo	sodą“.
14.00	Griežčiausi	tėvai.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 0.25	 	

„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	Mistikos	trileris	
„Džesis	Stounas.	
Plonas	ledas“		
(N-7).

22.40	Siaubo	f.	„Melagių	
diena“	(N-7).

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

patiekalai	per	15	
minučių.

10.30	Juokingiausi	
Amerikos	namų		
vaizdeliai.

11.00	 „Krokodilų	medžioto-
jas“	(N-7).

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

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

vairuotojai	(N-7).
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
18.55	Fantastinė	drama	

„Niekados	šalis“		
(N-7).

20.35	Juokingiausi	
Amerikos	namų		
vaizdeliai.

21.00	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

22.00	 „Dingęs	be	žinios“	
(N-14).

22.55	Amerikietiška	siaubo	
istorija	(N-14).

23.50	 „Mažylė	Houp“	(N-
7).

0.45	 Komedija	„Ji	man	-	
ne	pora“	(N-14).

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:	
Tarpukario		
fotografija.

15.30	 „Kritimas		
aukštyn“		
(N-7).

17.15	 „Paskutinis		
legionas“		
(N-7).

19.00	 „The	Beatles:	
Skirtingais		
keliais“.

20.00	 „Įkalčiai“		
(N-7).

21.00	 „Devintojo		
legiono	erelis“		
(N-14).

23.00	 „Titnagas“		
(N-7).

24.00	 „Džentelmenas“	
	(N-14).

„ŠirDiES plAKimAS“
Komedija. Vokietija. 2013.
Režisierius S.Biozė.
Vaidina Dž.Ulrich, P.Aleardis, P.Prageris.

Lizė Lensen dirba madingame žurnale, tačiau vis negauna kuruoti įžymybių 
skilties, redaktorė ja nepasitiki. Po vienos nakties nuotykio su žavinguoju Polu 
jos gyvenimas pasikeičia visiems laikams, mat Polas - princesės Silvijos, Danijos 
sosto įpėdinės, sužadėtinis. Lizė pagaliau turi sensacingą naujieną!

tV8
21.40

rekomenduoja

„SuKurtAS HArolDAS“
Romantinė Komedija. JAV. 2006.
Režisierius M.Forsteris.
Vaidina V.Ferelas, E.Tompson.

Haroldas Krikas - užkietėjęs senber-
nis, garsėjantis pedantišku punktua-
lumu bei griežtumu. Tačiau vieną 
trečiadienį atsitinka keistas dalykas - 
Haroldas ima girdėti nepažįstamą 
moterišką balsą, tiksliai įgarsinantį 
kiekvieną jo žengtą žingsnį.

„V - tAi VEnDEtA“
VeiKsmo tRileRis. Didžioji 
Britanija, JAV, Vokietija. 2006.
Režisierius Dž.Makteigas.
Vaidina N.Portman, H.Vivingas.

Trečiasis pasaulinis karas atėjo ir pra-
ėjo. Po jo liko baisus chaosas. Greitai 
įsitvirtino maištaujančios grupelės. 
Pasinaudodamos baime, jėga ir ti-
kėjimu „Naująja Britanija“, jos pavergė 
visą tautą. Šiame naujame pasaulyje 
pasirodo paslaptinga asmenybė V.

„nuŽuDYti BilĄ 2“
tRileRis. JAV. 2004.
Režisierius K.Tarantinas.
Vaidina U.Turman,
D.Karadainas, S.L.Džeksonas.

Ketverius komos metus išgyvenu-
si mergina toliau tęsia keršto žygį 
prieš buvusius kolegas, pagrobu-
sius jos dukrelę, išniekinusius jos 
vestuves ir pasmerkusius ją mirčiai. 
Ir šį kartą ji tikrai nužudys Bilą!

BtV
22.45

tV3
22.50

lnK
23.40
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6.45	 Teleparduotuvė.
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).
11.10	Veiksmo	komedija	

„Taksi	4“	(N-7).
13.00	 Juokingiausi	Amerikos	

namų	vaizdeliai.
13.20	Animacinis	f.	

„Antinas	Narsuolis“.
13.50	Animacinis	f.	

„Pilotas	Balu“.
14.20	Animacinis	f.	

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

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

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

Orai.
19.25	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	Draugiškos	vyrų	

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

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

23.00	Romantinė	komedija	
„Keitė	ir	Leopoldas“.

1.20	 „Daktaras	Hausas“.

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Romantinė	drama	

„Gatvės	tango“	(N-7).
11.10	Komedija	

„Jaunavedžiai“	(N-7).
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	 „Be	kaltės	kalta“	(N-7).
17.00	 Labas	vakaras,	Lietuva.
17.30	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

Sportas.	Orai.
19.30	Tikras	gyvenimas:	

„Slaptas	patarėjas“.	
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	 TV	serialas	
„Paskutinė	tvirtovė“.

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	Visi	namie.
10.30	Europos	plauki-

mo	čempionatas.	
Atrankos	varžybos.	

12.30	Dokumentinis	f.	
„Afrika“.

13.30	Savaitė.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Taip.	Ne.
15.00	TV	serialas	„Puaro.
16.00	 „Komisaras	Reksas.
18.00	Šiandien.	
18.30	TV	serialas	„Naisių	

vasara“.
19.00	Europos	plauki-

mo	čempionatas.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Berlyno.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	TV	serialas	

„Juodabarzdis“.	1	s.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Dokumentinis	f.	

„Dingusių	Romanovų	
paslaptis“.

23.00	Vakaro	žinios.	
Užsienio	naujienos.	
Sportas.	Orai.

23.30	Taip.	Ne.
0.20	 TV	serialas	„Šnipai“.
1.20	 TV	serialas	„Senis“.

 10.00 	 Visi	namie 22.00 	 TV	serialas	
	 „Privati	praktika“

 12.55 	 „Kung	Fu	Panda“

Pirmadienis

„TRENERIS KARTERIS“
Drama. JAV, Vokietija. 2005.
Režisierius T.Karteris.
Vaidina S.L.Džeksonas, R.Braunas, Č.Teitumas.

Tai faktais paremtas pasakojimas apie trenerį, mokantį savo auklėtinius 
gyventi ne vien dėl krepšinio. Kenas Karteris - buvęs Ričmondo vidurinės 
krepšinio rinktinės žaidėjas. Jis grįžta į savo mokyklą imtis trenerio darbo 
ir iškart susiduria su sunkumais. Komandai visai nesiseka, o už aikštės ribų 
bėdos dar rimtesnės. Karteris nori siekti pergalių ir išmokyti komandos 
narius gerbti vienam kitą.

rekomenduoja

TV6
0.55

„MEILĖS DŽIAUGSMAI“
Vesternas. JAV. 2006.
Režisierius M.Landonas jaunesn.
Vaidina E.Kotrel, D.Midkifas, 
L.Bartolomju.

Misės ir Vilio šaknys tvirtai įaugusios 
tolimuosiuose Vakaruose, kur jie 
įkuria savo rančą. Misė atranda 
aistrą mokyti vaikus, Vilis rūpinasi 
jauniausia dukra, o su sūnų pagalba 
plečia rančą. Netikėtai tragiškai 
miršta jauniausioji dukra Ketė. 
Priblokštas dukros mirties, tėvas 
netikėtai priima pasiūlymą eiti 
miestelio šerifo pareigas.

„PJŪKLAS 4“
siaubo filmas. JAV. 2007.
Režisierius D.L.Busmenas.
Vaidina T.Belas, K.Mandiloras, 
B.Rasel.

Pjūklas ir jo mokinė Amanda 
nebegyvi. Detektyvo Hofmano 
padedami, FTB agentai bando 
įminti painią paskutinės Pjūklo bylos 
dėlionę. Joje apstu į niekur vedančių 
pėdsakų. Tačiau net ir mirus Pjūklui 
skerdynės nesibaigia. Netrukus 
prasideda dar vienas kankinantis 
bepročio žaidimas su nieko 
nenutuokiančiomis aukomis...

„KEITĖ IR LEOPOLDAS“
romantinė komeDija. JAV. 2001.
Režisierius Dž.Mangoldas.
Vaidina M.Rajan, H.Džekmenas, 
N.Lijon.

Niujorke, netoli Bruklino tilto, 
Stiuartas atranda plyšį laike. Nors 
kelionės po praeitį žavi vaikiną, 
skrydis į 1867-uosius baigiasi ne taip, 
kaip jis planavo. Stiuartą į XXI amžių 
atlydi smalsusis Olbanio hercogas 
Leopoldas. Keitė, buvusi Stiuarto 
mergina, pirmoji pastebi keistuolį. 

TV8
21.00

TV6
23.00

TV3
23.00

TV8
8.05,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.30,	15.30	Dvi	su	
puse	virėjos.	9.00	Meilės	konvejeris.	10.00	„Links-
mieji	 traukinukai“.	10.25	Senoji	 animacija.	11.00	
„Malveinių	šeima“.	12.40,	16.00	Gydytojai.	13.35,	
19.00	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30,	 20.35	 „Moterys	
meluoja	geriau“.	17.00,	23.30	Pasaulis	tavo	lėkš-
tėje.	18.00,	22.35	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	
vaikučiai.	21.00	Vesternas	„Meilės	džiaugsmai“.	

INfO TV
6.15,	16.20	Ne	vienas	kelyje.	6.50	Pagalbos	skam-
butis.	7.35,	9.30,	15.50	Savaitės	 kriminalai.	8.05	
Apie	žūklę.	8.30	Šefas	rekomenduoja.	9.00	Žinios.	
9.55	 „Visagalė	 reklama“.	 10.50,	 12.45	 „Rojaus	
sodai“.	11.50	„Visagalė	reklama“.	13.45	Padėkime	
augti.	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.	 12.40	
Padriki	 užrašai.	 13.00,	 14.20	 „Jasmin“.	 15.05	
Laba	diena!	15.55	J.Menšovos	laida.	16.55	Mados	
nuosprendis.	 17.55	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	 20.00	 Laikas.	 20.40,	 23.20	 Lietuvos	 „Lai-
kas“.	 21.05	 „Asmeninis	 tyrėjo	 Saveljevo	 gyveni-
mas“.	23.30	V.Migulia.	Atgalinė	atskaita.		

REN
7.00	Animaciniai	f.	7.15	Tinkamas	vaistas.	8.05	
Nemeluok	 man!	 9.55	 Šeimos	 dramos.	 10.50	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.45	 „Tardytojai“.	 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	
Žiūrėti	visiems!	22.20	Pragaro	virtuvė	2.	24.00	
Dokumentinis	spec.	projektas.	

TV POLONIA
8.40	 „Tėvas	 Mateušas“.	 10.20,	 18.20,	 22.45,	
5.10	 Polonija	 užsienyje.	 10.30	 „Karalius	 Ma-
ciušas	 Pirmasis“.	 10.40	 „Bemblandija“.	 10.50	
„Namai	 aukštyn	 kojom“.	 11.25	 Ekologijos	 ir	
verslo	 laida.	 12.00	 Made	 in	 Poland.	 12.40,	
17.55,	1.45	„Galerija“.	13.05,	18.55,	5.20	„Sul-
tinio	kubelis“.	13.25,	18.50,	21.40,	2.10	Galvo-
sūkis.	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.	 19.25	 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,	
4.35	 Polonia	 24.	 23.45	 „Komisaras	 Aleksas“.	
1.30	 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	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Mistinės	istorijos	

(N-7).
9.00	 Rosamunde	Pilcher.	

Romantinė	drama	
„Lordai	nemeluoja“.

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	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė	Džonson“.
19.20	 „Policijos	akademija“.
20.15	Patrulis	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Nuotykių	f.	„Legenda	

apie	Zoro“	(N-7).
0.05	 TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

1.00	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

1.55	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.55	 Bamba	TV	(S).

7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 „300	Lakes	Rally“.	

Gražiausios	akimir-
kos.	Lietuva.

8.00	 Girių	takais.
8.30	 Šiandien	kimba.
9.00	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Beata	
Nicholson	(N-7).

10.00	 Nuoga	tiesa.	Ar	egzis-
tuoja	dvigubi	standar-
tai	teisėsaugoje?	

11.00	Pasaulis	X	(N-7).
12.00	Patriotai	(N-7).
13.00	 Viskas	bus	gerai!	(N-7).
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	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(1)	(N-7).
19.50	VMG	vasara.
19.55, 23.45	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).
21.00	Nuoga	tiesa.	

A.Maldeikienės	kova	
su	euroskeptikais.

22.00, 0.45	 Reporteris.	
22.45	Pasaulis	X	(N-7).
1.55, 3.35	 Ilgai	ir	laimingai.
2.30, 4.10, 6.00	Reporteris.
3.00, 4.40	Gongo	Gangas.
5.15	 „Kelionė	į	Rio	6.	Rio“.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 Brolių	Grimų	pasakos.	

11	s.	„Žąsiaganė“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Kine	kaip	kine.
12.10	 „Aš	esi	tu“.
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.	

Lietuva	ir	Saksonija.	
17.30	Kūrybos	metas.	

Džiazo	muzikantas	
Vytautas	Labutis.

18.00	Žinios.	Ukraina).
18.15	Romantinė	komedija	

„Mistinė	pica“.
20.00	Liaudis	tampa	tauta.	

Sąjūdžio	kelias.
20.50	Koncertuoja	Lietuvos	

kamerinis	orkestras.	
Meno	vadovas,	
solistas	ir	dir.	
S.Krylovas	(smuikas,	
Italija).	Solistas	
Rostislavas	Krimeris	
(fortepijonas,	
Baltarusija).

22.05	Komiška	drama	
„Paradas“	(N-14).

24.00	Panorama.	
0.25	 Teatras.

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“	(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	 „Beverli	Hilso		

policininkas	3“	
(N-7).

22.55	 „Mafijos		
daktarė“	(N-7).

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

vitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Juokingiausi	
Amerikos		
namų		
vaizdeliai.

10.00	 „Beverli	Hilsas	
90210“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“		
(N-7).

12.00 	„Elementaru“		
(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 „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).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	Nepaprasti		

rusiški	kadrai		
(N-7).

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

„Pjūklas	4“	(S).
0.55	 Drama	„Treneris	

Karteris“	(N-7).

9.00	 Mados		
legendos.

9.30	 „Trauma“		
(N-7).

10.30	Fotografijos		
istorija	arba		
Istorija		
fotografijoje:	
Tarpukario		
fotografija.

11.00	 „Kupidonas“.
12.00	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).
13.00	 „Lova	ir		

pusryčiai“.
14.45	 „The	Beatles“:		

skirtingais		
keliais“.

15.45	 „Šiukšlės“.
17.30	Rekordininkai.
18.00	 „Įkalčiai“		

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

TV	žinios.
20.20	Žymiausios		

pasaulio		
vietos.

20.50	 „Vedybinis		
gyvenimas“		
(N-7).

22.30	Balticum		
TV	žinios.

22.45	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

23.45	 „Trauma“		
(N-7).

 14.30 	 Šventadienio	
	 mintys

 18.45 	 „Čiapajevas.	
	 Aistra	gyventi“

 14.00 	 Mano	virtuvė	
	 geriausia

 14.45 	 „The	Beatles“:
	 skirtingais	keliais“

 12.00  	„Elementaru“ 10.45 	 „Sodininkų
	 pasaulis“

TV PROGRAMArugpjūčio 18 d.

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,	16.40,	20.00,	1.00	„Kar-
dašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	9.10,	
13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	11.40,	23.45	„Mados	
kontrolė“.	12.05,	20.50	„Išskirtiniai“.	15.00,	19.10	
„Mados	projektas“.	15.50	„Su	Marija	Menunos“.	
17.55	 „Vaikantis	 šlovę“.	 21.15,	 1.50	 „Vakarėliai	
aplink	pasaulį“.	22.05	„Gyvenimas	kaip	šou“.	

Tv1000
9.20	 „Saldus	 lapkritis“.	 11.25	 „Naktinis	 trau-
kinys	 į	 Lisaboną“.	 13.30	 „Amerikos	 numylė-
tiniai“.	 15.30	 „Tėve	 mūsų,	 kuris	 esi	 medyje“.	
17.20	„Meilė	ir	garbė“.	19.00	„Slėptuvė“.	21.10	
„Išlikimo	eksperimentas“.	23.10	„Medžioklė“.	

Travel
8.00,	12.00,	17.00	 Florencija,	 Italija.	8.30,	14.00	
Naujo	būsto	paieška.	Kipras;	Nepalas.	9.30,	13.30,	
18.30	 Šeino	 Delios	 prieskonių	 kelionės.	 10.00,	
15.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	 16.00,	
23.00	 Londonas.	 12.30,	 17.30,	 22.00	Kovos	dėl	
bagažo.	 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	 Relikvijų	
medžiotojai.	8.15	Išgyventi.	9.10	Išgyventi	kartu.	
10.05,	 15.05	 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,	1.00,	3.50	Nuogi	ir	išsigandę.	
24.00,	4.50	Klondaikas.	5.45	Ekstremali	kelionė.	

naTional GeoGraphic
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Mercedes“	 sun-
kvežimiai.	 11.00	 Automobilių	 restauratoriai.	
12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	 Antrasis	 pa-
saulinis	karas.	Karo	 liepsnose.	14.00	Antrasis	
pasaulinis	 karas.	 Didžiausios	 desantininkų	
operacijos.	 15.00	 Laukinė	 Amazonės	 gamta.	
16.00	Pavojingiausi	miškų	gyvūnai.	17.00	Karo	
lakūnai.	Pergalingas	„Spirtfire“.	18.00	Automo-
bilių	 restauratoriai.	 19.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	
Nublokšti	 jūron.	 Įsiutęs	bulius.	20.00	Gamtos	
stichijos.	 Didžiausias	 uraganas.	 21.00	 Visa	
griaunantis	 uraganas	 Sendis.	 22.00	 Mokslo	
šėliojimai.	23.00	Kalėjimo	sunkumai.	Taisyklių	
pažeidėjai.	 24.00	 Gamtos	 stichijos.	 Uraganai.	
1.00	Nakties	programa.	

animal
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25,	 15.30	 Ginant	 lau-
kinę	 gamtą.	 8.15,	 16.30	 Egzotiški	 augintiniai.	
9.10,	 22.00	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 10.05	 Mano	
augintinis	 -	 interneto	 žvaigždė.	 11.00	 Gyvūnų	
teritorija.	12.20	Iškviečiamas	tramdytojas.	12.50	
Veterinaro	 pagalba.	 13.45	 Gyvūnijos	 pasaulio	
didvyriai.	14.40	Žmogus	ir	liūtai.	17.25	Projek-
tas	„Šunyčiai“.	18.20	Gyvenimo	ilgumo	kelionė.	
19.15	 Akvariumų	 verslas.	 20.10	 Namai	 me-
džiuose.	 21.05,	 2.25	 Liūto	 riaumojimas.	 22.55	
Pragariška	katė.	23.50	Gyvūnų	policija.	0.45	Po	
užpuolimo.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sporT1
7.00,	19.00	Pasaulio	galiūnų	čempionatas.	8.00	
VTB	Vieningoji	krepšinio	 lyga.	9.45	Olandijos	
„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	10.30	Rusijos	
„Premier	 League“.	 „Dinamo“	 -	 „Krasnodar“.	
12.30	Olandijos	„Eredivisie“	 lyga.	 „PSV	Eind-
hoven“	 -	 „ADO	 Den	 Haag“.	 14.30	 Rusijos	
„Premier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	 15.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 Memfio	 „Grizzlies“	 -	 Ouklendo	
„Warriors“.	 17.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	
„Sporting	CP“	-	„Belenenses“.	20.00	VTB	Vie-
ningoji	krepšinio	lyga.	„Krasny	Oktiabr“	-	Klai-
pėdos	„Neptūnas“.	21.45	NBA	Action.	Krepšinio	
lygos	apžvalga.	22.00	NBA	krepšinio	lyga.	

viasaT sporT BalTic
9.30,	 24.00	 Motosportas.	 Nascar	 400	 mylių	
lenktynės.	14.00	Motosportas.	Žiedinės	lenkty-
nės.	16.00	Futbolas.	UEFA	Supertaurė.	„Real“	-		
„Sevilla“.	 18.00	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lygos	žurnalas.	18.25	Premier	 lygos	apžvalga.	
19.25	Futbolas.	Vokietijos	taurė.	„Energie	Cott-
bus“	 -	 „Hamburger“.	 Tiesioginė	 transliacija.	
21.30,	 4.00	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	 21.55	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Burnley“	 -	
„Chelsea“.	Tiesioginė	transliacija.	1.00	Golfas.	
Inside	 the	 PGA	 Tour	 žurnalas.	 1.30	 Golfas.	
Europos	 turo	 savaitės	 apžvalga.	 2.00	 „Trans	
World	 Sport“	 žurnalas.	 3.00	 Boksas.	 Yoanas	
Pablo	Hernandezas	-	Firatas	Arslanas.

eUrosporT
10.00	 Dviračių	 sportas.	 „Eneco	 Tour“	 dau-
giadienės	 lenktynės.	 10.30,	 18.45	 Plaukimas.	
Europos	 čempionatas.	 13.00,	 18.00	 Lengvoji	
atletika.	 Europos	čempionatas.	14.30	Dviračių	
sportas.	„Arctic	Race	of	Norway“.	15.30	Plauki-
mas.	Europos	čempionatas.	17.00	Moterų	fut-
bolas.	Pasaulio	U20	čempionatas.	21.00	Spor-
to	linksmybės.	21.30	 Imtynės.	Žurnalas.	22.00	
Imtynės.	 Geriausios	 kovos.	 23.00	 Lengvoji	
atletika.	 Europos	čempionatas.	24.00	Dviračių	
sportas.	„USA	Pro	Cycling	Challenge“.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 16.00 	 „Liežuvautoja“  16.20 	 „Laukinių	kačių	
	 nuotykiai“

 19.15 	 Septynios	Kauno	
	 dienos

 13.30 	 „Šiaurietiškas	
	 būdas“

 20.35 	 „Baisiausia	mano
	 gyvenimo	savaitė“

 21.00 	 Meilė	ar	pinigai?	

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.	
11.05	„Meilės	džiaugsmai“.	12.40,	16.00	Gydyto-
jai.	13.35,	19.00	„Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	
„Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	 23.35	 Pasaulis	
tavo	 lėkštėje.	18.00,	22.40	 „Meilė	gyventi“.	20.00	
Labanakt,	vaikučiai.	21.00	Komedija	„Tokia	jau	ji“.	

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	valan-
dos.	11.30,	15.10	KK2.	12.45	Retrospektyva.	Au-
toriai	Juozas	Matonis	ir	Vytautas	Damaševičius.	
13.15	KTV	-	kino	ir	tele	virtuvė.	13.45	Alchemija	
LX.	VDU	25.	VDU	karta.	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	
Naujienos.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.40	Padriki	
užrašai.	 12.55,	 14.20	 „Jasmin“.	 15.05	 Laba	
diena!	 15.50	 J.Menšovos	 laida.	 16.45 Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.50	 Tegul	
kalba.	 20.00	 Laikas.	 21.05	 „Asmeninis	 tyrėjo	
Saveljevo	gyvenimas“.	23.25	Semionas	Farada.	

REn
8.10	 Nemeluok	 man!	 10.05	 Šeimos	 dramos.	
11.00	Kviestinė	vakarienė.	11.55	Dokumentinis	
spec.	 projektas.	 12.50	 Suklydimų	 teritorija	 su	
Igoriu	 Prokopenka.	 14.40	 Teisk	 mane.	 15.35	
Žiūrėti	 visiems!	 16.15	 Šeimos	 dramos.	 17.10	
Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinka-
mas	 vaistas.	 20.20	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.20	
Mano	tiesa.	22.20	Pragaro	virtuvė	2.	23.05	Keis-
ta	byla.	24.00	Dokumentinis	spec.	projektas.	

TV PolonIa
7.05,	 16.00	 Koncertas	 „Zet“	 ir	 TVP2	 vasara	
2014	-	Zabžė.	8.05	Lenkų-lenkų	žodynas.	8.40	
„Tėvas	Mateušas“.	10.20,	18.20,	22.45	Polonija	
užsienyje.	10.30	„Karalius	Maciušas	Pirmasis“.	
10.40	„Bemblandija“.	10.50	„Lešnevskių	šeima“.	
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	 „Londoniečiai“.	 14.50	 „Milošas“.	 17.00	
„Zlotopolskiai“.	 17.30	 Lenkų	 atostogos.	 18.30	
TV	ekspresas.	19.25	II	pasaulinio	karo	enciklo-
pedija.	19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	Labanaktu-
kas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.50	
„Ketvirtoji	 valdžia“.	 23.45	 „Klastotojai.	 Gaujos	
sugrįžimas“.	2.15	„Lešnevskių	šeima“.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeiminin-
kės“.	6.40,	10.00,	14.10,	17.30	„Vaikantis	šlovę“.	
7.05,	 10.25,	 14.35,	 22.05	 „Mados	 kontrolė“.	
7.30,	10.50	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	15.50,	21.15	
„Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	
9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	11.40	„Dabar-
ties	 genijai“.	 15.00,	 19.10	 „Mados	 projektas“.	
16.40,	 23.45	 „Išskirtiniai“.	 20.00	 „Paklauskite	
Krislės“.	20.25,	22.55	„Nuotykiai	rojuje“.		

TV1000
8.40,	15.40	„Aš	suviliojau	Andy	Warholą“.	10.10	
„Saugumas	nėra	garantuotas“.	11.50	„Ponia	Pe-
tigriu	gyvena	šia	diena“.	13.40	„Išlikimo	eksperi-
mentas“.	17.10	„Muzika	ir	žodžiai“.	19.00	„Lūžis“.	
21.00	„Stabdis“.	22.50	„Mano	tėvas	Romulas“.	

TRaVEl
8.00,	 12.00,	 17.00	 Svajonių	 išvyka.	 8.30	 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	Miestų	paslaptys.	
12.30,	17.30	Kovos	dėl	bagažo.	14.00	Naujo	būsto	
paieška.	 Papua	 Naujoji	 Gvinėja;	 Anglija,	 Saris.	
19.00,	22.00	Amerikos	maistas.	20.00	Naujo	būsto	
paieška.	21.00	Šeino	Delios	prieskonių	kelionės.	

DIscoVERy
7.00,	 11.50,	 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.	
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	ba-
gažo.	21.00	Degtindariai.	22.00,	2.50	Auksas	iš	
jūros	dugno.	23.00,	3.50	Amerikos	lobių	ieško-
tojai.	24.00,	4.50	Klondaikas.	1.00,	5.45	Baltųjų	
rūmų	sargybiniai.	6.35	Kaip	tai	pagaminta?	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Audi“	 automobilių	
gamykla.	11.00	Automobilių	 restauratoriai.	12.00	
Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	 Gamtos	 stichijos.	
Didžiausias	 uraganas.	 14.00	 Visa	 griaunantis	
uraganas	Sendis.	15.00	Laukinė	Amazonės	gamta.	
16.00	 Pavojingiausi	 miesto	 džiunglių	 gyvūnai.	
17.00	 Karo	 lakūnai.	 Mūšiai	 dėl	 Britanijos.	 18.00	
Automobilių	 restauratoriai.	 „Bugatti	 Aerolite“.	
19.00	Gelbėkis	nelaimėje.	Tornado	ataka.	 Įtūžusi	
dramblė.	20.00	Patrauklus	mokslas.	Grandininės	
reakcijos.	Ugnies	bangos.	21.00	Mokslo	šėliojimai.	
Karatė	 smūgiai.	 22.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 23.00	
Kalėjimo	 sunkumai.	 Miestas	 kalėjime.	 24.00	
Patrauklus	mokslas.	1.00	Nakties	programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 Žalioji	enciklopedija.
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	„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	Animacinis	f.	

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

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

meluoja	geriau“	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	Sportas.	

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.	

Sportas.	Orai.
22.00	 „Agentūra	

S.K.Y.D.A.S.“	(N-7).
23.00	Veiksmo	drama	

„Traukinys	į	Jumą“.
1.25	 TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 Animacinis	f.	„Kaukė“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 TV	serialas	„Velvet“.
10.30	Komedija	„Aukštyn	

kojom“	(N-7).
12.30	 „Tomas	ir	Džeris“.
12.55	 „Kung	Fu	Panda“.
13.20	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.30	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.55	 TV	serialas	„Pavogtas	

gyvenimas“	(N-7).
14.50	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:	

„Gerbėja“.	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.	„Niko“.
0.15	 TV	serialas	

„Paskutinė	tvirtovė“.
1.10	 TV	serialas	„Klientų	

sąrašas“	(N-7).
2.05	 „Išrinktieji“	(N-14).

6.00	 Lietuvos	Respublikos	
himnas.

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

mo	čempionatas.	
Atrankos	varžybos.	

12.30	 „Dingusių	Romanovų	
paslaptis“.

13.30	 „Šiaurietiškas	
būdas“.

14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
15.00	TV	serialas	„Puaro“.
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
18.00	Šiandien.	
18.30	 „Naisių	vasara“.
19.00	Europos	plauki-

mo	čempionatas.	
Pusfinaliai.	Finalai.	

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	 TV	serialas	

„Juodabarzdis“	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	D„Nepaskelbtas	

karas.	
Dokumentalisto	
užrašai“.

22.35	Emigrantai.
23.25	Vakaro	žinios.	
23.55	Klausimėlis.lt.
0.15	 TV	serialas	„Šnipai“.
1.20	 TV	serialas	„Senis“.

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

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 Amerikietiškos	imty-

nės	(N-7).
11.00	TV	serialas	

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

(N-7).
13.00	 TV	serialas	„Muchtaro	

sugrįžimas“	(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).
19.20	 TV	serialas	„Policijos	

akademija“	(N-7).
20.15	Patrulis	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Romantinė	komedija	

„Vaikinams	tai	patin-
ka!“	(N-14).

23.30	 TV	serialas	„Vampyro	
dienoraščiai“	(N-7).

0.25	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

1.20	 TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

2.20	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Apaštalas“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“.
11.15	Reporteris.
12.00	24/7.
13.00	Viskas	bus	gerai!	
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Laukinių	kačių	nuo-
tykiai“.

17.20, 1.25	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
19.50	 „Pragaras	ant	ratų“.
20.55	VMG	vasara.
21.00	Patriotai	(N-7).
22.00, 0.45	 Reporteris.	

Pažangi	Lietuva.	
Orai.

22.45	Nuoga	tiesa.	
A.Maldeikienės	kova	
su	euroskeptikais.

23.45	 „Pragaras	ant	ratų“.
1.55, 3.35	 Ilgai	ir	laimingai.
2.30, 4.10, 6.00	Reporteris.
3.00, 4.40	Gongo	Gangas.
5.15	 „Kelionė	į	Rio	1.	

Urugvajus“.
6.30	 Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“		
(N-7).

8.05	 Prisiminkime.
8.15	 Būtovės	slėpiniai.	

Lietuva	ir	Saksonija.	
1	d.	Rež.	A.Galinis.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Mes	-	pasaulis	2014.	

Muzikinė	pasaka	
„Šokio	planeta“.

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

valstybės	istorija.	
15.30	Teatras.
16.15	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.40	Būtovės	slėpiniai.	

Lietuva	ir	Saksonija.	
2	d.	Rež.	A.Galinis.

17.25	Kūrybos	metas.	Jono	
Arčikausko	saulės	
sodai.

18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	Prokurorai.
19.15	Septynios	Kauno	

dienos.
19.45	Savaitė.
20.15	 Istorijos	detektyvai.	
21.00	Pasaulio	dokumenti-

ka.	„Išsiskyrę!“
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
24.00	Panorama.	
0.25	 Romansų	grožio	

pakerėtos.
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rugpjūčio 19 d. 

 15.45 	 „Kritimas	
	 aukštyn“

 21.35 	 UEFA	Čempionų
	 lygos	rungtynės

 12.10 	 „Arti	namų“

AnimAl
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30	Ginant	lauki-
nę	gamtą.	8.15,	16.30	Egzotiški	augintiniai.	9.10	
Projektas	 „Šunyčiai“.	 10.05	 Gyvenimo	 ilgumo	
kelionė.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20,	6.35	Iš-
kviečiamas	tramdytojas.	12.50,	5.45	Gelbėjimo	
istorija.	13.45	Plaukimas	su	pabaisomis.	14.40,	
21.05,	2.25	Liūto	riaumojimas.	17.25	Nepaprasti	
gyvūnai.	18.20	Kaip	išauginti	baltąjį	lokį.	19.15	
Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 20.10	 Pragariška	 katė.	
22.00,	 3.15	 Veterinaras.	 22.55,	 4.05	 Ginant	
laukinę	gamtą.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	0.45	
Vabalai.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

Sport1
8.00,	20.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	Mas-
kvos	CSKA	-	Klaipėdos	„Neptūnas“.	10.00,	12.00	
NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-	Ma-
jamio	„Heat“.	14.00,	21.45	NBA	Action.	Krepšinio	
lygos	apžvalga.	15.00	Rusijos	„Premier	League“.	
„Dinamo“	-	CSKA.	17.00	Olandijos	„Eredivisie“	
lyga.	„AFC	Ajax“	-	„Groningen“.	19.00	Olandijos	
„Eredivisie“	lygos	turo	apžvalga.	22.00	NBA	krep-
šinio	lyga.	Bruklino	„Nets“	-	Hjustono	„Rockets“.	
24.00	Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	
1.25	Rusijos	„Premier	League“.	CSKA	-	„Rubin“.	
3.15	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„SC	Cambuur“	-		
„PSV	Eindhoven“.	

ViASAt Sport BAltic
8.35	 Futbolas.	 Vokietijos	 taurė.	 „Preussen	
Munster“	 -	 „Bayern“.	 10.25	 Boksas.	 Yoanas	
Pablo	Hernandezas	-	Firatas	Arslanas.	12.55	
Krepšinis.	Eurolygos	finalinio	ketverto	varžy-
bos.	 15.25	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Burnley“	-	„Chelsea“.	17.15	Futbolas.	UEFA	
Čempionų	 lygos	 finalas.	 „Real“	 -	 „Atletico“.	
20.05	Futbolas.	Anglijos	Premier	 lygos	apž-
valga.	 21.05	 Futbol	Mundial	 žurnalas.	 21.35	
Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 Tiesioginė	
transliacija.	23.45,	5.00	Futbolas.	UEFA	Čem-
pionų	lyga.	1.35	Futbolas.	UEFA	Supertaurė.	
„Real“	-	„Sevilla“.	3.35	„Formulė-1“.	Vengri-
jos	GP	lenktynių	apžvalga.	

EuroSport
9.30,	 17.00,	 2.00	 Plaukimas.	 Europos	 čempi-
onatas.	 16.00	 Lengvoji	 atletika.	 Europos	 čem-
pionatas.	 23.00	 Dviračių	 sportas.	 „USA	 Pro	
Cycling	Challenge“.	1.00	„Formulė-3“.	Europos	
čempionatas.	1.30	Dakaro	ralis.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 15.30	 „Mano	tėtis	

kalba	„š...“
7.15	 „Komisaras	Aleksas“	

(N-7).
8.10	 „Beprotiški	mažųjų	

nuotykiai“.
8.35	 „Žaibo	smūgis“.
9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Teisingumo	lyga“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45	 „Sodininkų		

pasaulis“.
11.15, 20.05	 „Karadajus“	

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

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

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

(N-7).
21.00	Kriminalinis	trileris	

„21“	(N-14).
23.15	 „Mafijos		

daktarė“	(N-7).
0.10	 „Dūmas“	(N-14).
1.05	 „Įstatymas	ir		

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

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo	augintinis.
10.00	 „Beverli		

Hilsas		
90210“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Elementaru“		
(N-7).

13.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 „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“
19.00	 „CSI	Majamis“		

(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.35	UEFA	Čempionų	

lygos	rungtynės.	
23.40	Veiksmo		

komedija		
„Visiškai		
slaptai“	(N-7).

1.20	 UEFA	Čempionų	
lygos	apžvalga.

1.40	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

9.45	 „Įkalčiai“		
(N-7).

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Rifo	pasaka	2.	

Potvynis“.
13.15	Mados		

legendos.
13.45	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).
14.45	 „Trauma“		

(N-7).
15.45	 „Kritimas		

aukštyn“		
(N-7).

17.30	Geros	savijautos	
gidas.

18.00	 „The	Beatles:	
Skirtingais		
keliais“.

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	 „Šalutinis		

efektas“		
(N-14).

24.00	Rekordininkai.

„ElEmEntAru“
Kriminalinis serialas. JAV. 2012.
Režisierius R.Dohertis.
Vaidina Dž.L.Miler, L.Liu, E.Kvinas.

„Elementaru, Votsonai...“ - visiems puikiai pažįstama frazė. Ją nuo šiol taria kul-
tinio serialo „Elementaru“ premjeros herojai. Paslapčių apgaubta kriminalinė 
drama įrodys, kad Šerloko Holmso istorijos gali būti labai modernios. Šis mūsų 
dienų ponaitis Šerlokas - nuo priklausomybės Niujorko reabilitacijos centre 
po gydymo atsigaunantis detektyvas. Tėvo verčiamas Šerlokas apsigyvena 
su daktare Džoan Votson, kuri turėtų herojų išlaikyti blaivybės kelyje...

tV6
18.00

rekomenduoja

„AGEntŪrA S.K.Y.D.A.S.“
serialas. JAV. 2013.
Režisieriai Dž.Vedonas, 
D.Streitonas, M.Čeilovas, R.Doson.
Vaidina K.Gregas, M.N.Ven, 
B.Daltonas.

Po Niujorko mūšio pasaulyje kara-
liauja ne tik puikiai žinomi herojai 
„keršytojai“, bet ir jiems grasinantys 
priešai. Tarp šių galingų jėgų eilinis 
žmogus gali jaustis visiškai bejėgis. 

„trAuKinYS Į JumĄ“
VeiKsmo drama. JAV. 2007.
Režisierius Dž.Mangoldas.
Vaidina R.Krou, K.Beilas, B.Fosteris.

XIX a. pradžios Arizoną šiurpina Be-
nas Veidas, kurio vadovaujama vagi-
šių ir žudikų gauja grobia bankus. Kai 
nusikaltėlis patenka į spąstus, pilie-
tinio karo veteranas Denas Evansas 
tampa vienu iš savanorių, sutikusių 
jį palydėti į specialųjį traukinį, nuga-
bensiantį Veidą į teismo posėdį.

„niKo“
VeiKsmo filmas. JAV. 1988.
Režisierius E.Deivisas.
Vaidina S.Sigalas, P.Griras, 
Š.Stoun.

Niko ilgą laiką praleido Japonijoje 
ir Vietname, kur įvaldė Rytų kovos 
meną. Dabar jis - Čikagos specia-
liojo būrio policininkas. Gavęs žinių 
apie didelę narkotikų siuntą, Niko 
savarankiškai tikrina informaciją. 

tV3
22.00

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“	

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

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

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

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

(N-7).
16.45	 „Moterys	meluoja	

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

(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.25	TV	Pagalba	(N-7).
20.00	 „Inspektorius	

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

(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.00	Vikingų	loto.
22.05	 „Daktaras	Hausas“	

(N-14).
23.05	Nuotykių	drama	

„Devintojo	legiono	
erelis“	(N-7).

1.20	 „Daktaras	Hausas“	
(N-7).

6.05	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

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

„Slaptas	patarėjas“.
10.30	Tikras	gyvenimas:	

„Gerbėja“.
11.30	 „Baisiausia	mano	

gyvenimo	savaitė“	
(N-7).

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

Plačiakelnis“.
13.55	 „Pavogtas	gyveni-

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

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

„Meilė	ir	neapykanta“.
20.35	 „Baisiausia	mano	gy-

venimo	savaitė“	(N-7).
21.30	Žinios.
22.10	Veiksmo	f.	„Įkaitas“	

(N-7).
0.55	 „Klientų	sąrašas“	(N-7).
1.50	 „Išrinktieji“	(N-14).

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

(N-7).
10.00	Visi	namie.
10.30	Europos	plauki-

mo	čempionatas.	
Atrankos	varžybos.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Berlyno.

12.30	Emigrantai.
13.15	Žingsnis		

po	žingsnio.
13.30	 „Šiaurietiškas	būdas“.
14.00	Žinios.
14.15	Bėdų	turgus.
15.00	 „Puaro“	(N-7).
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
18.00	Šiandien.
18.30	 „Naisių	vasara“.
19.00	Europos	plaukimo	

čempionatas.	Pus-
finaliai	(200	m	plauki-
mo	krūtine	pusfinalyje	
dalyvauja	G.Titenis).	
Finalai.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Berlyno.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	 „Juodabarzdis“	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	 „Nepaskelbtas	karas.	Do-

kumentalisto	užrašai“.
23.00	Gyvenimas.
23.50	Vakaro	žinios.
0.20	 „Šnipai“	(N-7).
1.20	 „Senis“	(N-7).

 19.00 	 Europos	plaukimo	
	 čempionatas

 10.10 	 „Visada	sakyk		
visada“

 7.50 	 „Volkeris,		
Teksaso	reindžeris“

Trečiadienis

„ODRĖS LIETUS“
Drama. JAV. 2003.
Režisierius S.Pilsberis.
Vaidina Dž.Smart, R.Gililendas, E.Berkot.

Odrė savo mirštančiai motinai pažadėjo, kad prižiūrės dvi jaunas sese-
ris, kuri viena iš jų yra protiškai neįgali. Odrė sąmoningai atsitvėrė nuo 
romantiškų santykių ir iš esmės nuo visų gyvenimo teikiamų malonu-
mų. Gyvenimas lekia, Odrė tampa kandi, aštraliežuvė. Herojės kančios 
palengvinamos, kai jos buvęs vaikinas Teris sugrįžta į jos gyvenimą.

rekomenduoja

TV8
21.00

„ĮKAITAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius T.Hekfordas.
Vaidina M.Rajan, R.Krou,
D.Morsas.

Piteris Baumanas, amerikiečių inži-
nierius, dirbantis vienoje iš Lotynų 
Amerikos šalių, pagrobiamas. Už 
įkaitą nusikaltėliai pareikalauja 3 mln. 
dolerių išpirkos. Žmona Elis tikisi 
vyro darbdavio ir draudimo kom-
panijos paramos. Deja, pasirodo, 
žmogaus gyvybė tokios sumos 
neverta... Likusi viena, ryžtinga mo-
teris nusprendžia nepasiduoti...

„DEVINTOJO  
LEGIONO ERELIS“
Nuotykių Drama. JAV, 
Jungtinė Karalystė. 2011.
Režisierius K.Makdonaldas.
Vaidina Č.Tatumas, Dž.Bel.

Filmas nukels į 120-uosius mūsų 
eros metus. Romos karvedys Flavi-
jus Akila vedė 5000 romėnų karių - 
Devintąjį legioną - į nepažintas že-
mes Britanijos šiaurėje. Karvedys ir 
visas legionas paslaptingai dingo. 
Po dvidešimties metų legiono vado 
sūnus - jaunasis Markas Akila - nu-
sprendžia išsiaiškinti, kas įvyko.

„RINKIMAI“
komeDija. JAV. 1999.
Režisierius A.Peinas.
Vaidina M.Broudrikas,
R.Viterspun, Dž.Kembel.

Treisė Flik iškelia savo kandidatūrą 
mokyklos prezidento rinkimuose. 
Mokytojas Džimas Makalisteris ketina 
jai sutrukdyti. Siekdamas, kad rinkimai 
būtų demokratiški, ir trokšdamas išlieti 
pyktį ant Treisės, Džimas įkalba kandi-
datuoti populiarų mokyklos futbolo 
komandos žaidėją Polą Meklerį.

LNK
22.10

TV3
23.05

TV6
0.45

TV8
	8.05,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	8.30,	15.30	Dvi	
su	puse	virėjos.	2012.	9.00	Senoji	animacija.	10.00	
„Linksmieji	 traukinukai“.	 10.25	 Senoji	 animacija.	
11.00	Komedija	„Tokia	jau	ji“	(N-7).	12.40,	16.00	Gy-
dytojai	(N-7).	13.35,	19.00	„Laukinis	angelas“	(N-7).	
14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	geriau“	(N-7).	17.00,	
23.35	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 22.40	 „Meilė	
gyventi“	 (N-7).	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 Senoji	
animacija.	21.00	Drama	„Odrės	lietus“	(N-7).	

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

PBK
5.50,	 20.35,	 23.15	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00,	 9.20	
„Labas	rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	11.35	
Gyventi	sveikai.	12.40	Padriki	užrašai.	12.55,	14.20	
„Jasmin“.	15.10	„Laba	diena!“	15.50	J.Menšovos	
laida.	16.45,	4.00	Mados	nuosprendis.	17.50	Su-
situokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	21.05,	
2.20	 „Asmeninis	 tyrėjo	 Saveljevo	 gyvenimas“.	
23.25	Vija	Artmanė.	0.25	Informacinė	laida.	

REN
7.10	Animaciniai	f.	7.25	Tinkamas	vaistas.	8.20	Ne-
meluok	man!	10.10	Šeimos	dramos.	11.10	Kvies-
tinė	vakarienė.	12.00	Keista	byla.	12.55	Suklydimų	
teritorija	su	Igoriu	Prokopenka.	14.45	Teisk	mane.	
15.40	Žiūrėti	visiems!	16.20	Šeimos	dramos.	17.15	
Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinkamas	
vaistas.	20.20	Kviestinė	vakarienė.	21.20	„Tėtis	turi	
rūpesčių“.	 22.20	 Pragaro	 virtuvė	 2.	 23.10	 „Akla	
višta“.	1.05	Dokumentinis	spec.	projektas.	

TV POLONIA
7.05,	15.55	„Zet“	ir	TVP2	vasara	2014	(2).	Vasaros	
dainos.	 8.10	 Žvaigždžių	 keliu:	 Z.Zamachovskis.	
8.40	„Tėvas	Mateušas“.	10.20,	22.45,	5.10	Poloni-
ja	užsienyje.	10.30	„Karalius	Maciušas	Pirmasis“.	
10.50,	 2.15	 „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,	5.20	„Sul-
tinio	kubelis“.	13.25,	18.50,	21.40,	2.10	Galvosū-
kis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„Aš	jums	parodysiu!“	
14.50	Rytų	studija.	15.25	Okrasa	 laužo	 taisykles.	
17.00	 „Zlotopolskiai“.	 17.30,	 6.45	 „Vilnoteka“.	
18.30	TV	ekspresas.	19.30	II	pasaulinio	karo	enci-
klopedija.	19.55	„Garbės	laikas“.	20.45	Labanaktu-
kas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.50,	
3.45	„Orai	penktadieniui“.	23.45	„Karininkai“.	1.20	
Opolė	bisui	-	tik	hitai!	Opolė	2012.		
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7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane		
(N-7).

10.00	 „Policijos		
akademija“	(N-7).

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

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

mas“	(N-7).
14.00	Mano	virtuvė		

geriausia.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Striksės“	(1)	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

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

(N-7).
19.20	 „Policijos	akademi-

ja“	(N-7).
20.15	Patrulis	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Kriminalinė	drama	

„Džesio	Džeimso	
nužudymas,	kurį	
įvykdė	bailys	
Robertas	Fordas“		
(N-14).

0.40	 „Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

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

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

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

(N-7).
13.00	Gyvenu	čia.
14.00, 17.20	 	

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

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

nuotykiai“.
18.00, 22.00, 0.45	

Reporteris.	Orai.
18.45	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
19.50, 23.45	 	

„Pragaras	ant	ratų“	
(N-7).

20.55	VMG	vasara.
21.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Kęstas	
Rimdžius	(N-7).

22.45	Patriotai	(N-7).
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.35	 Ilgai	ir	laimingai.
2.30, 4.10, 6.00	Reporteris.
3.00, 4.40	Gongo	Gangas.
5.15	 „Kelionė	į	Rio	2.	

Argentina“.
6.30	 „Mikropasauliai“	(N-7).

8.15	 Būtovės	slėpiniai.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina		

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

kaip	šventė.
13.50	Kino	režisieriaus	

Šarūno	Barto	jubilie-
jui.	„Laisvė“.

15.30	Legendos.	
16.15	 „Stebuklingi	vaikai“.
16.40	Būtovės	slėpiniai.
17.30	Kultūros	kūrėjų	ir	

kaimo	žmonių	susiti-
kimas	Marcinkonyse.

18.00	Žinios.	Ukraina		
(rusų	k.).

18.15	Senieji	Lietuvos		
vienuolynai.

18.50	 „Laisvas	žmogus.	
Rimas	Burokas“.	Iš	
ciklo	„Maištininkai“.

19.30	Kultūros	metraščiai.	
Konstantinas	Sirvydas.

20.25	Skulptoriaus	Petro	
Mazūro	65-mečiui.

20.40	Nidos	ekspresija.
21.10	Kultūros	savanoriai.
21.40	 ...formatas.	Poetas	

Vailius	Bakas.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	 „Viso	gero,	draugai	

partiniai!“
23.25	 Islandijos	dailė.	
24.00	Panorama.	
0.25	 „Prokurorai“.

6.50, 15.30	 	
„Mano	tėtis		
kalba	„š...“

7.15, 15.55	 	
„Komisaras		
Aleksas“	(N-7).

8.10	 „Pinkis,	Elmira	ir	
Makaulė“.

8.35	 „Nenugalimieji.	
Kovos	tęsiasi“.

9.00	 „Krepšininkai“.
9.25	 „Teisingumo		

lyga“.
9.50	 „Benas	Tenas.	

Supervisata“.
10.15, 16.45	 	

Linksmieji	žvėreliai.
10.45	 „Būrėja“.
11.15, 20.05	 	

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

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

(N-7).
21.00	Kriminalinis	trileris	

„Vagių	pasaulis“		
(N-14).

22.55	 „Mafijos	daktarė“		
(N-7).

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

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas		
(N-7).

10.00	 „Beverli	Hilsas	
90210“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00, 18.00	 	
„Elementaru“		
(N-7).

13.00, 21.00	 	
„Rezidentai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 	
„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).

19.00, 2.35	 	
„CSI	Majamis“	
(N-7).

21.35	UEFA	Čempionų	
lygos	atrankos		
rungtynės.

23.40	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.45	 Komedija		
„Rinkimai“		
(N-14).

9.00, 20.00, 21.50	 	
Balticum		
TV	žinios.

9.15	 Sveikatos		
užtaisas.

9.45	 „The	Beatles:	
Skirtingais		
keliais“.

10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Trauma“		

(N-7).
12.45	 „Štai,	koks		

aš	esu“		
(N-7).

14.35	Geros		
savijautos		
gidas.

15.05	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

15.35	 „Marija		
Kalas“		
(N-7).

17.30	Mados		
legendos.

18.00	 „Objektas	11“		
(N-7).

19.00	 „Kupidonas“.
20.20	Rekordininkai.
20.50	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).
22.05	 „Titnagas“		

(N-7).
23.05	 „Odisėjas		

ir	Rūkų		
sala“		
(N-14).

 18.15 	 Senieji	Lietuvos		
	 vienuolynai

 7.20 	 Reporteris 12.00 	 „Svotai“  23.05 	 „Odisėjas		
	 ir	Rūkų	sala“

 15.00 	 Išlikimas  0.45 	 „Įstatymas	ir	tvarka.
Specialiųjų	tyrimų	skyrius“

TV PROGRAMArugpjūčio 20 d. 

Diva Universal Tv
7.30,	10.50,	3.25	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	17.05,	
20.25,	2.15	„Mados	kontrolė“.	9.10,	13.20,	18.20	
„Liežuvautoja“.	 10.00,	 14.10,	 20.50	 „Išskirtiniai“.	
11.40	„Žvaigždė	kadre“.	12.30	„Tikrosios	Niujorko	
namų	šeimininkės“.	15.00,	19.10	„Mados	projek-
tas“.	15.50	„Paklauskite	Krislės“.	16.15	„Nuotykiai	
rojuje“.	 17.30,	 4.15	 „Nėščia	 su	 aukštakulniais“.	
20.00,	 22.05,	 1.50	 „Erikas	 ir	 Džesė“.	 21.15	 „Su	
Marija	Menunos“.	22.30	„Garsenybių	nuotykiai“.		

Tv1000
6.55,	13.10	„Susipynę	išgyvenimai“.	9.00	„Muzika	
ir	žodžiai“.	11.00	„Lūžis“.	15.20	„Skrebutis“.	17.10	
„Širdžių	 ėdikas“.	 19.00	 „Didieji	 lūkesčiai“.	 21.20	
„Pabaisos	iš	laukinių	Pietų“.	23.10	„Protingi	žmo-
nės“.	1.00	„Nuogas	vyras“.	2.50	„Broliai	Grimai“.	

Travel
8.00,	12.00,	17.00	Čikaga.	8.30	Tailandas;	Nikaragva.	
9.30	Šeino	Delios	prieskonių	kelionės.	10.00,	15.00,	
24.00	Paminklų	paslaptys.	11.00,	16.00,	23.00	Bris-
tolis.	12.30,	17.30	Kovos	dėl	bagažo.	13.30,	18.30	
Šeino	Delios	prieskonių	kelionės.	14.00	Nikaragva;	
Tailandas.	 19.00	 Luisvilis.	 20.00	 Penangas;	 Italija.	
21.00	 Pikantiškas	 maistas.	 21.30	 Lenkijos	 skonis.	
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,	
2.25	Karai	dėl	bagažo.	21.00	Didžiausias	pasau-
lyje	 laivas.	 22.00	 Ledynų	 auksas.	 23.00,	 3.50	
Vairuotojai.	 24.00,	 4.50	 Klondaikas.	 1.00,	 5.45	
Aliaska:	paskutinė	riba.	2.50	Ledynų	auksas.	

naTional GeoGraphic
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Lamborghini“	
automobilių	 gamykla.	 11.00	 Automobilių	
restauratoriai.	 12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	
Patrauklus	 mokslas.	 Grandininės	 reakcijos.	
14.00	Mokslo	 šėliojimai.	Karatė	 smūgiai.	 15.00	
Tanzanijos	 krokodilai.	 16.00	 Pavojingiausi	
Indijos	 gyvūnai.	 17.00	 Karo	 lakūnai.	 Totalus	
karas.	 18.00	 Automobilių	 restauratoriai.	 „Alfa	
Romeo“.	19.00	Mokslo	šėliojimai.	Jeigu	 įlūžote	
ant	 ledo.	 Slystantis	 sunkvežimis.	 20.00	 Išlydyti	
pinigai.	 Sidabrinis	 kardas,	 auksinis	 paršiukas.	
21.00	 Neįprastas	 verslas.	 Gobšuoliai.	 22.00	
Mokslo	 šėliojimai.	 Striptizas.	 23.00	 Kalėjimo	
sunkumai.	Į	laisvę.	24.00	Aukso	ieškotojai.		

animal
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30,	20.10	Ginant	
laukinę	gamtą.	8.15,	16.30	Egzotiški	augintiniai.	
9.10	 Nepaprasti	 gyvūnai.	 10.05	 Kaip	 išauginti	
baltąjį	 lokį.	 11.00	Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	
Iškviečiamas	tramdytojas.	12.50,	5.45	Veterinaro	
pagalba.	13.45	Plaukimas	su	pabaisomis.	14.40,	
21.05,	2.25	Liūto	riaumojimas.	17.25	Kačių	nega-
lima	nemylėti.	18.20	Pažintis	su	tinginiais.	19.15	
Veterinaras.	22.00,	3.15	Nežinomos	salos.	22.55,	
4.05	Laukinė	meilė.	23.50,	4.55	Gyvūnų	policija.	
0.45	Man	įkando.	1.35	Laukiniai	ir	pavojingi.	

sporT1
7.00,	19.00	Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apž-
valga.	8.00,	20.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	
„Khimki“	 -	 Klaipėdos	 „Neptūnas“.	 10.00	 NBA	
krepšinio	lyga.	Čikagos“Bulls“	-	Vašingtono	„Wi-
zards“.	 12.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	
apžvalga.	13.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„AFC	
Ajax“	 -	 „NEC	 Nijmegen“.	 15.00	 NBA	 krepšinio	
lyga.	Los	Andželo	„Clippers“	-	Oklahomos	„Thun-
der“.	17.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Lokomotiv“	
-	„Zenit“.	21.45,	1.25	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	
apžvalga.	22.00	NBA	krepšinio	lyga.	Indianos	„Pa-
cers“	-	Oklahomos	„Thunder“.	24.00	Portugalijos	
„Primeira“	 lygos	 turo	apžvalga.	2.45	Portugalijos	
„Primeira“	lyga.	„Gil	Vicente“	-	„FC	Porto“.	

viasaT sporT BalTic
8.40	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Man-
chester	 United“	 -	 „Swansea“.	 10.30	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Leicester“	 -	 „Everton“.	
12.20	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Arsenal“	
-	„Crystal	Palace“.	14.15,	19.15,	23.45	Futbolas.	
UEFA	Čempionų	lyga.	16.05	Motosportas.	Brno	
MotoGP	 Moto2	 lenktynės.	 17.25	 Motosportas.	
Brno	 MotoGP	 lenktynės.	 18.45	 Futbolas.	 Vo-
kietijos	taurės	varžybų	apžvalga.	21.05	Futbolas.	
Anglijos	Premier	lygos	žurnalas.	21.35	Futbolas.	
UEFA	 Čempionų	 lyga.	 Tiesioginė	 transliacija.	
1.35	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Burnley“	-	
„Chelsea“.	3.25	Motosportas.	Nascar	400	mylių	
lenktynių	 apžvalga.	 5.10	 Ledo	 ritulys.	 Pasaulio	
čempionatas.	Kazachstanas	-	Latvija.	7.10	Ledo	
ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	JAV	-	Latvija.	

eUrosporT
9.30,	 18.55,	 1.00	 Plaukimas.	 Europos	 čem-
pionatas.	 16.00	 Dviračių	 sportas.	 „USA	 Pro	
Cycling	Challenge“.	17.00	Trečiadienio	sporto	
įvykių	apžvalga.	17.05	Raitelių	klubo	žurnalas.	
17.10	 Golfas.	 „US	 PGA	 Tour“.	 18.10	 Golfas.	
„European	 Tour“.	 18.40	 Golfo	 klubas.	 18.45	
Jachtų	klubas.	18.50	Trečiadienio	sporto	įvykių	
apžvalga.	22.00,	1.45	Moterų	futbolas.	Pasaulio	
U20	čempionatas.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

18.00 	Žinios  13.00 	 „Didysis		
	 barjerinis	rifas“

 21.10 	 Legendos15.00 	„Puaro“ 14.50 	 „Be	kaltės	kalta“ 20.15 	 Visos	Australijos		
	 dulkės	

TV8
8.10,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.35,	15.30	Dvi	su	puse	
virėjos.	9.05	Agata	Kristi.	„Tomis	ir	Tapensė“	(N-7).	
10.05	„Linksmieji	traukinukai“.	10.30	Senoji	anima-
cija.	11.05	Drama	„Odrės	lietus“	(N-7).	12.40,	16.00	
Gydytojai	 (N-7).	 13.35,	 19.00	 „Laukinis	 angelas“	
(N-7).	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	geriau“	(N-7).	
17.00,	 23.35	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 22.40	
„Meilė	gyventi“	(N-7).	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Se-
noji	animacija.	21.00	Drama	„Feirfild	Roudas“	(N-7).	

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

PBK
5.50,	 20.35,	 23.20	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00,	 9.20	
„Labas	rytas“.	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	11.35	
Gyventi	sveikai.	12.40	Padriki	užrašai.	12.55,	14.25	
„Jasmin“.	15.10	„Laba	diena!“	15.50	J.Menšovos	
laida.	16.50,	4.10	Mados	nuosprendis.	17.55	Su-
situokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	21.05,	
2.35	 „Asmeninis	 tyrėjo	 Saveljevo	 gyvenimas“.	
23.30	Jurijus	Nikulinas.	0.25	Informacinė	laida.		

REn
	7.05	Animaciniai	f.	7.20	Tinkamas	vaistas.	8.10	
Nemeluok	 man!	 10.00	 Šeimos	 dramos.	 10.55	
Kviestinė	 vakarienė.	 11.50	 Keista	 byla.	 12.45	
Dokumentinis	 spec.	 projektas.	 14.30	 Teisk	
mane.	15.30	Žiūrėti	visiems!	16.15	Šeimos	dra-
mos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	 19.15	 Naujienos.	
19.20	Tinkamas	vaistas.	20.20	Kviestinė	vaka-
rienė.	21.20	Keista	byla.	22.20	Pragaro	virtuvė	
2.	23.05	„Rusų	specialiosios	pajėgos“.

TV PolonIa
7.05	Kas	skamba	mūsų	sieloje.	Geriausia	-	kinas!	
8.05	 „Nieko,	 tik	 žmogaus	 jėgos...“.	 8.40	 „Tėvas	
Mateušas“.	 10.20,	 18.20,	 22.45,	 5.10	 Polonija	
užsienyje.	 10.30	 „Karalius	 Maciušas	 Pirmasis“.	
10.40	„Bemblandija“.	10.50,	2.15	„Sudie,	Rokfe-
leri“.	11.25	„Laukinė	Lenkija“.	12.00	Polonia	24.	
12.40,	 17.55,	 1.45	 „Dvi	 medalio	 pusės“.	 13.05,	
18.55,	 5.20	 „Sultinio	 kubelis“.	 13.25,	 18.50,	
21.40,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	
„M,	kaip	meilė“.	14.45	„Orai	penktadieniui“.	15.45	
18-oji	Vudstoko	stotelė	„Woodstock	2012“.	16.35	
Lenkų	valgiai.	17.00	„Zlotopolskiai“.	17.30	Klima-
tas	ir	skoniai.	18.30	TV	ekspresas.	19.25	II	pasau-
linio	 karo	 enciklopedija.	 19.55	 „Garbės	 laikas“.	
20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	 21.50,	 3.45	
„Komisaras	Aleksas“.	23.00,	4.35	Polonia	24.		

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeimininkės“.	
6.40,	11.40	„Žvaigždė	kadre“.	7.05,	12.05	„Vakarėliai	
aplink	pasaulį“.	7.30,	10.50,	3.25	„Džuliana	ir	Bilas“.	
8.20,	 15.50,	 21.15	 „Erikas	 ir	 Džesė“.	 9.10,	 13.20,	
18.20	„Liežuvautoja“.	10.00,	17.30,	4.15	„Nėščia	su	
aukštakulniais“.	 14.10	 „Dabarties	 genijus“.	 15.00,	
19.10	 „Mados	projektas“.	16.40,	1.00	 „Tikroji	Ho-
livudo	 istorija“.	 20.00,	 22.30	 „Išskirtiniai“.	 20.25,	
22.55,	1.50	„E!	Naujienos“.	21.40	„Nuotykiai	rojuje“.	

TV1000
5.00,	 17.15	 „Pabaisos	 iš	 laukinių	 Pietų“.	 7.00	
„Nuogas	vyras“.	9.00	„Broliai	Grimai“.	11.15	„Siek	
savo	 svajonės“.	 13.00	 „Mano	 tėvas	 Romulas“.	
15.05	„Amerikos	numylėtiniai“	(N-14).	19.00	„Vie-
niša	 baltoji	 moteris“.	 21.00	 „Prieglobstis“.	 23.00	
„Stabdis“.	0.50	„Saugumas	nėra	garantuotas“.		

TRaVEl
8.00,	12.00,	17.00	Sietlas.	8.30	Italija;	Penango	sala.	
9.30,	 13.30,	 18.30	 Sidonas.	 10.00,	 15.00,	 24.00	
Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	 16.00,	 23.00	 Liverpu-
lis.	 13.00,	 18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 14.00	 Naujo	
būsto	paieška.	Penango	sala;	Italija.	19.00	Amerikos	
maistas.	Rodo	sala.	20.00	Botsvana;	Belgija.	21.00	
Tikrasis	Bafalas.	22.00	Pilių	paslaptys	ir	legendos.		

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	Naujas	senų	
automobilių	gyvenimas.	14.30	Automobilių	dirbtu-
vė.	15.25	Vairuotojai.	18.10,	3.50	Garažų	auksas.	
19.35,	21.30,	2.25	Karai	dėl	bagažo.	21.00	Dingu-
sių	daiktų	pardavėjai.	22.00,	2.50	Vaikantis	naudos.	
22.30	 Lombardas.	 23.00	 Garažų	 auksas.	 23.30,	
4.20	Sandėlių	medžiotojai.	24.00,	4.50	Klondaikas.	
1.00,	5.45	Mirtininko	kelias.	3.20	Likviduotojas.	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	Ryto	programa.	10.00	 „Camaro	SS“	 auto-
mobilių	 gamykla.	 11.00	 Automobilių	 restaura-
toriai.	 12.00	 Mokslo	 šėliojimai.	 13.00	 Išlydyti	
pinigai.	 Sidabrinis	 kardas,	 auksinis	 paršiukas.	
14.00	Neįprastas	verslas.	Gobšuoliai.	15.00	Žuvų	
brakonieriai	 Indonezijos	 pakrantėse.	 16.00	 Pa-
vojingiausi	 Azijos	 gyvūnai.	 17.00	 Karo	 lakūnai.	
„Raudonosios	uodegos“.	18.00	Automobilių	res-
tauratoriai.	19.00	Gelbėkis	nelaimėje.	Jūrų	liūtas.	
Sprogęs	 meteoritas.	 20.00	 Tunų	 žvejyba.	 21.00	
Pavojinga	kelionė	 į	Aliaską.	Upė.	22.00	Tyrėjai.	
Ugnies	krateris.	23.00	Kalėjimo	sunkumai.	Blo-
giausi	iš	blogiausių.	24.00	Tunų	žvejyba.	

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

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

visada“	(N-7).
11.15	 „Inspektorius	

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

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

(N-7).
16.45	 „Moterys	meluoja	

geriau“.
17.50	Kvieskite	daktarą!	

(N-7).
18.15	Draugiškos	vyrų	

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

20.15	Visos	Australijos	
dulkės	(N-7).

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

raganos	metai“	(N-14).
0.50	 „Daktaras	Hausas“	

(N-14).

6.35	 „Beprotiški	mažųjų	
nuotykiai“.

7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

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

„Meilė	ir	neapykanta“.
11.10	 „Baisiausia	mano	

gyvenimo	savaitė“	
(N-7).

12.00	Pagalbos	skambutis	
(N-7).

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

Plačiakelnis“.
13.55	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.50	 „Be	kaltės	kalta“		

(N-7).
17.00	Labas	vakaras,	

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

„Galutinis	tikslas	3“	
(N-14).

24.00	 „Paskutinė	tvirtovė“	
(N-7).

0.55	 „Deksteris“	(N-14).
1.50	 Sveikatos	ABC		

televitrina.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	Visi	namie.
10.30	Europos	plaukimo	

čempionatas.	Atrankos	
varžybos.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Berlyno.

12.30	Gyvenimas.
13.30	 „Šiaurietiškas	būdas“.
14.00	Žinios.
14.15	Emigrantai.
15.00	 „Puaro“	(N-7).
16.00	 „Komisaras	Reksas“.
17.00	Diskusija	„Europos	

saugumo	architektūra.	
Tiesioginė	transliacija.

18.00	Šiandien.
18.30	 „Naisių	vasara“.
19.00	Europos	plauki-

mo	čempionatas.	
Pusfinaliai.	Finalai	
(jei	pateks,	200	m	
plaukimo	krūtine	fina-
le	dalyvaus	G.Titenis).	
Tiesioginė	transliacija	
iš	Berlyno.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	 „Juodabarzdis“	(N-7).
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	 „Nepaskelbtas	karas.	

Dokumentalisto	užrašai“.
22.50	Specialus	tyrimas.
23.45	Vakaro	žinios.
0.20	 „Šnipai“	(N-7).
1.20	 „Senis“	(N-7).

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Prajuokink		
mane	(N-7).

10.00	 „Policijos		
akademija“	(N-7).

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

sugrįžimas“		
(N-7).

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

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

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

Džonson“	(N-7).
19.30	 „Policijos		

akademija“		
(N-7).

20.30	Juoko	kovos		
(N-7).

21.30	Komedija		
„Žandaras	ir	žanda-
riukės“	(N-7).

23.35	 „Vampyro		
dienoraščiai“		
(N-14).

0.30	 „Detektyvė		
Džonson“	(N-7).

1.25	 „Laukinis“	(N-7).
2.25	 Bamba	TV	(S).

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

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

„Didysis	barjerinis	
rifas“	(1)	(N-7).

14.00, 17.20, 1.25	 	
Lietuva	tiesiogiai.

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

(N-7).
16.00, 17.00	 	

Žinios.
16.20	 „Laukinių	kačių		

nuotykiai“.
18.00, 22.00, 0.45	

Reporteris.
18.45	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
19.50, 23.45	 	

„Pragaras	ant	ratų“	
(N-7).

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

bausmė	(N-14).
1.55, 3.35	 Ilgai	ir	laimingai.
2.30, 4.10, 6.00	Reporteris.
3.00, 4.40	Gongo	Gangas.
5.15	 „Kelionė	į	Rio	3.	Čilė“.
6.30	 „Mikropasauliai“		

(N-7).

8.10	 Būtovės	slėpiniai.	
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
10.30	 „Baltijos	kelias.		

Po	15	metų“.
10.45	Žinios.	Ukraina	

(rusų	k.).
11.00	Diskusija	„Kova	už	

laisvę.	Ukrainos	byla“.	
Tiesioginė	transliacija.

12.30	Gotlando	komu-
nikato	25-mečiui.	
Pirmas	ir	vieningas	
lietuvių	žodis	už	
Nepriklausomybę	ir	
jo	svarba	šiandien.

14.35	Lietuvos	Tūkstantmečio	
dainų	šventės	dainų	
vakaras	„Pasveikinkim	
vieni	kitus“.	2009	m.

17.15	Būtovės	slėpiniai
18.00	Žinios.	Ukraina.
18.15	 „Prokurorai“.
19.10	 Fotografijos	istorija	arba	

Istorija	fotografijoje.
19.40	Vizijos	ir	tikrovė.	Pal-

angos	botanikos	sodas.
20.20	 Poeto	Alfonso	Mal-

donio	85-osioms	gimi-
mo	metinėms.	Vakaras	
Rašytojų	klube.

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

šventė
24.00	Panorama
0.25	 „Viso	gero,	draugai	

partiniai!“
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 23.05 	 „Objektas	11“ 21.00 	 „Rezidentai“ 24.00 	 „Užribis“

AnimAl
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25,	 12.50,	 15.30,	 5.45	
Ginant	laukinę	gamtą.	8.15,	16.30	Egzotiški	augin-
tiniai.	9.10	Kačių	negalima	nemylėti.	10.05	Pažintis	
su	 tinginiais.	 11.00	Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	
Iškviečiamas	tramdytojas.	13.45	Plaukimas	su	pa-
baisomis.	 14.40,	 21.05,	 2.25	 Liūto	 riaumojimas.	
17.25	 Mieliausi	 augintiniai.	 18.20	 Pingvinų	 safa-
ris.	19.15	Nežinomos	salos.	20.10	Laukinė	meilė.	
22.00,	 3.15	 Aliaska:	 šeima	 iš	 miško.	 22.55,	 4.05	
Patys	pavojingiausi:	 išsami	 apžvalga.	 23.25,	 4.30	
Laukinis	gyvenimas.	23.50	Gyvūnų	policija.	

Sport1
7.00,	 19.00	 Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	
apžvalga.	8.00	VTB	Vieningoji	krepšinio	lyga.	Klai-
pėdos	„Neptūnas“	-	„Khimki“.	10.00	NBA	krepšinio	
lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-	Oklahomos	„Thunder“.	
12.00	Portugalijos	„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.	
13.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Lokomotiv“	 -	
„Volga“.	15.00	NBA	krepšinio	lyga.	Majamio	„Heat“	
-	Toronto	„Raptors“.	17.00	Portugalijos	„Primeira“	
lyga.	„FC	Porto“	-	„Estoril“.	20.00	VTB	Vieningoji	
krepšinio	 lyga.	Klaipėdos	 „Neptūnas“	 -	 „Khimki“.	
21.45,	4.00	NBA	Action.	22.00	NBA	krepšinio	lyga.	
Bruklino	„Nets“	-	Dalaso	„Mavericks“.	24.00	ATP	
250	Winston-Salem	Open.	Vyrų	tenisas.	Ketvirtfi-
naliai.	Tiesioginė	transliacija.		

ViASAt Sport BAltic
9.10	 Golfas.	 Inside	 the	 PGA	 Tour	 žurnalas.	
9.40	 Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	 apžvalga.	
10.10	 „Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 11.10	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 žurnalas.	
11.40	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Li-
verpool“	 -	 „Southampton“.	 13.30	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Newcastle“	 -	 „Man-
chester	 City“.	 15.20	 „Formulė-1“.	 Vengrijos	
GP	lenktynių	apžvalga.	16.20	Futbolas.	Vokie-
tijos	taurės	varžybų	apžvalga.	16.50	Futbolas.	
Europos	 lygos	 finalas.	 „Sevilla“	 -	 „Benfica“.	
19.55,	 22.00	 Futbolas.	 Europos	 lyga.	 Tiesio-
ginė	 transliacija.	 0.05,	 1.55	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	lyga.	3.45	Futbol	Mundial	žurnalas.	
4.55,	6.45	Futbolas.	Europos	lyga.	

EuroSport
9.30,	17.00,	1.00	Plaukimas.	Europos	čempi-
onatas.	14.00	Moterų	 futbolas.	Pasaulio	U20	
čempionatas.	 16.00,	 23.00	 Dviračių	 sportas.	
„USA	 Pro	 Cycling	 Challenge“.	 21.00	 FISU	
universiados	 žurnalas.	 21.30	 Kovinis	 spor-
tas.	 22.45	 Dviračių	 sportas.	 Laida	 su	 Gregu	
LeMondu.	

6.50, 15.30	 	
„Mano	tėtis		
kalba	„š...“

7.15, 15.55	 	
„Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

8.10	 „Pinkis,	Elmira	ir	
Makaulė“.

8.35	 „Nenugalimieji.	
Kovos	tęsiasi“.

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

Supervisata“.
10.15, 16.45	 	

Linksmieji	žvėreliai.
10.45	 „Būrėja“.
11.15, 20.05	 	

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

(N-7).
14.00	 „Superauklė“		

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

(N-7).
21.00	 „Midsomerio	žmog-

žudystės	VII.	Prastos	
naujienos“	(N-14).

23.00	 „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, 18.00	 	
„Elementaru“		
(N-7).

13.00, 21.00	 	
„Rezidentai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 	
„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).

19.00, 1.55	 	
„CSI	Majamis“	
(N-7).

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

0.10	 Veiksmo	f.		
„Avarija“		
(N-14).

9.00,
20.00, 21.50	 	

Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Rekordininkai.
9.45	 „Objektas	11“		

(N-7).
10.45	 „Kupidonas“.
11.45	 „Če	Gevara.		

Pirmoji		
dalis“		
(N-7).

14.05	Sveikatos		
užtaisas.

14.35	 „Įkalčiai“		
(N-7).

15.35	 „Legendinis		
kovotojas“.

17.30	Žymiausios		
pasaulio		
vietos.

18.00	TV	serialas	
„Detektyvas		
Džo“		
(N-7).

19.00	 „Kupidonas“.
20.20	Geros		

savijautos		
gidas.

20.50	 „Trauma“		
(N-7).

22.05	 „Džentelmenas“		
(N-14).

23.05	 „Objektas	11“		
(N-7).

0.05	 „Įkalčiai“		
(N-7).

„JuoDoSioS rAGAnoS mEtAi“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius D.Sena.
Vaidina N.Keidžas, R.Perlmanas, K.Foi.

Kryžiaus žygių riteriui Benamui grįžus į maro nuniokotą gimtinę, mirš-
tantis vyskupas paveda užduotį - pristatyti ritualiniam teismui jauną 
merginą, kuri, kaip manoma, yra ragana, sukėlusi marą. Herojus sutin-
ka su viena sąlyga: mergina turi sulaukti sąžiningo nuosprendžio, prieš 
patekdama į laužo liepsnas. Ar užsimezgusi simpatija tarp Benamo ir 
gražuolės yra tikra? O gal tai raganiški kerai?

tV3
23.00

rekomenduoja

„GElEŽiniS ŽmoGuS“
Veiksmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius Dž.Favro.
Vaidina R.Daunis jaunesn.,
 G.Peltrou, Dž.Bridžesas.

Pagrindinis filmo herojus - turtingas 
filantropas Tonis Starkas - sukons-
truoja šarvus, paverčiančius jį iš 
esmės nenugalimu robotu. Ir stoja 
į kovą su blogiu. Istorijos pradžia - 
nelemtų aplinkybių sutapimas...

„GAlutiniS tiKSlAS 3“
siaubo trileris. JAV, Vokietija, 
Kanada. 2006.
Režisierius Dž.Vongas.
Vaidina M.E.Vinsted,
R.Merimenas, K.Lemčė.

Paauglė Vendė nujaučia košmarą, 
įvyksiantį atrakcionų parke jai ir 
jos draugams. Kai kraupi nuojauta 
išsipildo, tie, kurie „apgavo mirtį“ ir 
išvengė siaubingos baigties, vis tiek 
privalo susidurti su savo lemtimi...

„AVAriJA“
Veiksmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius Dž.Mostou.
Vaidina K.Raselas, K.Kvinlan.

Emi ir Džekas Teilorai keliauja į San 
Diegą. Viduryje dykumos jų auto-
mobilis sugenda. Porelės padėtis 
beviltiška, nežinia, kaip prisišaukti 
pagalbą. Netrukus pro šalį važiuo-
jantis sunkvežimio vairuotojas ir 
pagrobia Emi...

tV6
21.30

tV6
0.10

lnK
22.10
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Veidai
UŽ KadROUŽ KadRO

Talentų šou - daugiau žalos ar naudos?
Televiziniai talentų šou kasmet pažeria saują naujai iškeptų muzikos atlikėjų. Vieni jų nugrimzta užmarštin jau po poros mėnesių, 
kiti - sėkmingai tęsia savo veiklą, koncertuoja, mokosi, ieško savo tikrojo kelio. „Laisvalaikis“ pasidomėjo, kaip sekasi ir ką šiuo metu 
veikia praėjusių metų šou lyderiai - pirmąją vietą „Lietuvos balse“ laimėjęs PauLius BagdanaVičius (26) ir antroje vietoje  
„X Faktoriuje“ likusi anžeLa adamoVič (27).

LNK projekto „Lietuvos balsas“ nugalė-
tojas Paulius Bagdanavičius šiuo metu užsii-
ma soline karjera, o rugsėjį planuoja išvykti 
studijuoti vokalo į Didžiąją Britaniją. Daini-
ninkas prisipažįsta - laimėjimas „Lietuvos 
balse“ jam atvėrė duris į platesnius vandenis 
ir suteikė galimybę plėtoti solinę karjerą.

„Dabar į mano solinius koncertus susi-
renka daugiau publikos. Tapau viešas asmuo, 
bet tai netrukdo. Kartais net padeda. Susigy-
venau su viešumu ir žiūriu į tai kaip į darbą“, - 
šypsojosi atlikėjas. Jis prisiminė istoriją, kaip 
dėl savo žinomumo gavo ir tam tikrų privile-
gijų. „Nenoriu konkrečiai įvardyti, kokias pas-
laugas gavau, bet jei nebūčiau žinomas, man, 
be papildomų išlaidų, jos nebūtų suteiktos“, - 
pasakojo Paulius.

Didžiausia pamoka, kurią jis gavo „Lietuvos 
balse“ yra žinia, kad, norint ko nors pasiekti, 
reikia labai daug dirbti. „Dalyvaudamas šiame 
projekte atsiribojau nuo visų linksmybių, visą 
laiką skyriau muzikai. Panašu, kad tai davė sa-

vų rezultatų“, - sakė šou nugalėtojas. Tiesa, jis 
įsitikinęs - nebūtina laimėti, kad būtum pama-
tytas. „Nors pirma vieta duoda savo, net ir 
nelaimėjęs gali pasiekti ne prastesnių, o kartais 
gal net ir geresnių rezultatų. Viskas priklauso 
nuo to, kokį kelią pasirinksi - ar hitą įrašysi, ar 
gerą prodiuserį susirasi. Vienu ar kitu atveju - 
reikia daug dirbti“, - sakė Paulius.

Paklaustas, ką pasakytų tiems, kurie dve-
joja - dalyvauti tokiame šou ar ne, dainininkas 
vienareikšmiškai patartų dalyvauti. „Nėra čia 
ko dvejoti. Juk nieko blogo ten nenutiks. Ne-
bent labai nenusisektų ir iš tavęs kas nors 
pasijuoktų. Bet iš kitų nesėkmių juokiasi tik 
kvailiai arba tie, kurie išvis nieko nesuge-
ba“, - svarstė Paulius. Tiesa, kai jis savo ar-
timiesiems pranešė žinią, kad dalyvaus talen-
tų projekte, palaikymo nesulaukė. „Artimie-
ji sakė, kam tau ten reikia eiti. Bet dariau taip, 
kaip man atrodė teisinga. Ėjau pozityviai nu-
siteikęs“, - pasakojo dainininkas, šiuo metu 
jau įrašinėjantis naują savo dainą.

Šou laimėjimas -  
didelio darbo rezultatas

„Lietuvos balso“ nugalėtojas 

Paulius Bagdanavičius, nusprendęs 

savo jėgas išbandyti talentų šou, 

palaikymo iš artimųjų nesulaukė
LNK nuotr.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Eltos nuotr.
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Veidai
Veidai

UŽ KadROUŽ KadRO TElEvizija

Talentų šou - daugiau žalos ar naudos?

„X Faktoriuje“ antroje vietoje likusi 
Anžela į talentų šou ragina eiti 
visus, kurie rimtai nusprendė savo 
ateitį sieti su scena

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Talentų šou pralaužė ledus 
į pramogų pasaulį

Nors atlikėja Anžela Adamovič TV3 pro-
jekte „X Faktorius“ liko antroje vietoje, tai jai 
nesutrukdė toliau siekti savo svajonės ir gy-
venimą susieti su scena. „Atvirkščiai - dalyva-
vimas šiame projekte padėjo įgyvendinti šią 
svajonę. Dabar esu žinomesnė, turiu daugiau 
užsakymų, pakvietimų koncertuoti“, - dalyva-
vimo šou pranašumus vardijo mergina.

Ir iš tiesų po pasirodymo „X Faktoriuje“ 
televizijos žiūrovai Anželą galėjo pamatyti dar 
keliuose projektuose - „Dvi žvaigždės“ (LRT), 
„Mano geriausia draugė“ (TV3) ir „Meilė ar 
pinigai“ (TV3). Atlikėja intriguoja, kad nusifil-
mavo ir dar viename šou, bet kol kas apie jį 
kalbėti negali.

Nors mergina įsitikinusi, kad be „X Fakto-
riaus“ tokių rezultatų būtų reikėję laukti ma-
žiausiai kokius penkerius metus, prieš patek-
dama į talentų šou ji nesėdėjo rankų sudėjusi. 
Ne tik dėl savo talento, bet ir dėl neįtikėtino 
panašumo į legendinę aktorę bei dainininkę 
Merlin Monro (Marilyn Monroe) Anžela dažnai 
sulaukdavo kvietimų koncertuoti viename ar 
kitame privačiame vakarėlyje. „Man reikėjo ją 
parodijuoti ir televizijoje, ir fotosesijoje, net „X 
Faktoriuje“ atlikau M.Monro dainą. Šis vaidmuo 
nuolat mane persekioja“, - šypsojosi atlikėja.

Vis dėlto ji abejoja, ar šiais metais be  
„X Faktoriaus“ būtų pasiekusi visa tai, ką turi 
dabar. Anot Anželos, dalyvavimas projekte vis-
ką pagreitino. „Tie, kurie į talentų šou eina tik 
savęs parodyti, ilga šlove džiaugtis negali. O 
tiems, kas nori savo gyvenimą sieti su muzika, 
su projektu niekas nepasibaigia, atvirkščiai - tik 
prasideda“, - sakė dainininkė. Visiems, kurie 
nusprendė dalyvauti tokiuose šou, ji pataria ne-
pasiduoti ir siekti savo tikslų. „Palinkėčiau ge-
ros nuotaikos ir neliūdėti. Nes liūdesys ir blogos 
emocijos nepadės“, - sakė jaunoji atlikėja.

O ar neerzina padidėjęs dėmesys? „Erzina 
nebent tada, kai iš ryto susivėlusi einu į parduo-
tuvę ir noriu, kad niekas manęs neatpažintų. 
Tiesa, taip būna retai. Po projekto pradėjau la-
biau rūpintis savimi, dažytis. Be to, iš Klaipėdos 
persikrausčiau gyventi į Vilnių“, - apie pokyčius 
savo gyvenime pasakojo Anžela. Gerbėjų mer-
gina taip pat dabar turi daug daugiau - nuo pa-
auglių, klausinėjančių apie projektą ir koncertus, 
iki vyresnių vyrų, kviečiančių į pasimatymus. 
Bet Anžela šiuo klausimu griežta ir į kvietimus 
per internetą nekreipia dėmesio. Šiuo metu ji 
užsiėmusi koncertais bei dainavimu ir džiaugia-
si kiekviena gyvenimo akimirka.

Merlin Monro 
vaidMuo Mane 
nuolaT persekioja
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l Eimi Adams gimė JAV karinėje bazėje 
Italijoje. Ji turi keturis brolius ir dvi seseris. 
Iki jai sukako dešimt, šeima gyveno Kolorado 
valstijoje.

l Aktorės tėtis mėgo dainuoti ir groti gi-
tara naktiniuose klubuose ir picerijose. Jos ma-
ma buvo pusiau profesionali sporto trenerė.

l Nors Eimi yra žinoma kaip raudonplau-
kė, natūrali jos plaukų spalva yra šviesi. Ji 
nusidažė plaukus po to, kai persikraustė į Los 
Andželą.

l E.Adams moka megzti. To ją išmokė 
aktorė Meril Stryp (Meryl Streep) per filmo 
„Abejonė“ darbus.

l Jaunystėje E.Adams nesvajojo apie ak-
torės karjerą. Ji norėjo būti balerina. „Lankiau 
baleto pamokas ir visada galvojau, kad savo 
ateitį siesiu su šia profesija. Bet kai rimtai 
panirau į šokius, supratau, kad jie man netin-
ka. Mano asmenybei artimesnis yra muzikinis 
teatras. Baletas man buvo per daug discipli-
nuotas“, - pasakojo aktorė.

l Kartą Eimi įsivėlė į mergaičių mušty-
nes. „Tam buvo rimta priežastis. Mano drau-
gė buvo išgėrusi, bet labai norėjo vairuoti. Ji 
bandė iš manęs paimti automobilio raktelius. 
Neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik trenkti 
jai per veidą“, - pasakojo aktorė.

l Eimi žavisi prancūzų aktore Odri Totu 
(Audrey Tautou) ir norėtų su ja susitikti fil-
mavimo aikštelėje.

l Mokykloje Eimi dainavo mokyklos chore.
l Eimi patinka reguliariai sportuoti ir bė-

gioti. Ji tai daro savarankiškai, be jokio as-
mens trenerio.

l Jos turto vertė - 8 milijonai dolerių 
(20,5 milijono litų).

l Jos ūgis - 1,63 m, svoris - 58 kg.
Parengė  

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

l Aktorė Eimi Adams gimė 1974 rugpjūčio 20 d.
l Jos Zodiako ženklas - Liūtas.
l Aktorė gimė Vičencos mieste, Italijoje.
l Šiuo metu gyvena Beverli Hilse, Kalifornijoje, JAV.
l 2001 m. pradėjo susitikinėti su aktoriumi Darenu 
Le Galo (Darren Le Gallo). 2008 m. jiedu susižadėjo. 
2010 m. gimė dukra Avijana (Aviana).

DOsJĖ

E.Adams - blondinė raudonplaukės kailyje
Kitą savaitę Holivudo gražuolė Eimi 
AdAms (Amy Adams) švęs savo 40 metų 
jubiliejų. Kino aktorė karjerą pradėjo  
1995 m. Praėjusiais metais buvo apdova-
nota „Auksiniu gaubliu“ už pasirodymą fil-
me „Amerikietiška afera“. Šiais metai s bu-
vo įtraukta į didžiausią įtaką darančių as-
menybių šimtuką „Time“ žurnale. „Laisva-
laikis“ pateikia keletą faktų, kurių galbūt 
iki šiol nežinojote apie žaviąją E.Adams.

Aktorė Eimi Adams vaikystėje 
svajojo ne apie aktorės, o 
apie balerinos karjerą

EPA-Eltos nuotr..

Kadras iš filmo „Ji“

Kadras iš filmo 
„Amerikietiška afera“
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas su žvaigžde

Filmo  „seksvideo“  pliusai minusai

Tinkama komedija praleisti nuotaikingą vakarą.
Galima pasisemti idėjų, kaip išlaikyti santykius su 
antrąja puse.

Laukimas prie kino salės.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kokį įspūdį padarė filmas?
- Filmas patiko. Tai buvo tokia lengva, 

amerikietiška komedija, leidžianti atsipalai-
duoti po visų darbų. Mačiau ne vieną filmą su 
aktore Kameron Dias (Cameron Diaz), didžio-
ji jų dalis man patiko. Šitas - ne išimtis.

- Kam rekomenduotumėte šį filmą?
- Siūlyčiau jį pažiūrėti tiek jaunimui, tiek 

pagyvenusiems žmonėms. Gal kokių nors gi-
lių idėjų apie gyvenimo prasmę ten žiūrovai 
ir nesuras, bet smagiai praleisti laiką su an-
trąja puse ar su draugais tikrai pavyks.

- Kokia pagrindinė filmo idėja?
- Filme pasakojama apie dviejų žmonių 

santykius, kuriems iškyla grėsmė subyrėti. 
Tačiau visi nuotykiai, kurie vyko, galiausiai 
išsprendė problemas, įsimylėjėliai pamatė 
vienas kitą iš naujo. Ši idėja, matyt, man la-
biausiai ir patiko - kad po ilgų metų buvimo 
kartu dar įmanoma vienas kitame įžvelgti ką 
nors naujo, įsimylėti iš naujo.

- Kaip vertintumėte aktorių vaidybą?
- Jei aš būčiau kino žvaigždė, dar pagalvočiau 

ar vaidinčiau tokiame filme. Jis yra gana atviras. 
Bet aktoriams puikiai pavyko atlikti savo darbą, 
neturiu jiems jokių priekaištų. Žvelgiant į juos 
net ir intymiausiose situacijose viskas atrodė 
natūraliai, nesimatė jokio diskomforto.

- Gal išskirtumėte juokingiausią situa-
ciją filme?

- Jų buvo labai daug. Tikrai prisijuokėme. 
Todėl rekomenduoju tiems, kas nori atsipalai-
duoti ir pasijuokti. Vienos juokingiausios situa-
cijos išskirti negaliu, nebent patį faktą, dėl kurio 
ir kilo visas šaršalas - pagrindiniai veikėjai nufil-
mavo savo sekso vaizdajuostę, minėjo, kad kitą 
rytą ištrins, bet vyras užmiršo. Įrašas pasklido 
po internetą. Jų reakcija buvo labai juokinga.

- O ar įsivaizduojate save tokioje si-
tuacijoje?

- Nežinau, ar ryžčiausi tokiai situacijai, 
todėl sunku pasakyti, kaip elgčiausi. Bet pa-
žiūrėti iš šono - smagu.

Nors tituluota gražuolė SimoNa BurBaitė 
(22) pirmenybę teikia istorinės tematikos fil-
mams, lengvos komedijos po sunkios darbo 
dienos jai padeda pravėdinti galvą ir smagiai 
praleisti laiką. tą padaryti pavyko ir pasirin-
kus filmą „Seksvideo“. 

„Seksvideo“ - apie nuotykius,  
padėjusius įsimylėti iš naujo

„seksvideo“

n Žanras: komedija, JAV

n Režisierius Jake Kasdan

n Vaidina: Cameron Diaz, Jason Segel, Rob 

Corddry, Rob Lowe, Jack Black, Ellie Kemper ir kiti.

Filmas

Tituluotai gražuolei Simonai Burbaitei 
atsipūsti po dienos darbų padeda 
romantinės komedijos

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„Lucy“

Nešvariame, korumpuotame ir labai 
pavojingame Taivano sostinės Taipėjaus 
pasaulyje nesėkmingai susiklosčiusių 
aplinkybių dėka Liusi (aktorė Skarlet Jo-
hanson) įpainiojama į narkotikų kontra-
bandą. Neturėdama kitos išeities mergina 
tampa narkotikų mulu - žmogumi, perve-
žančiu narkotikus, implantuotus į orga-
nizmą.

Pirmo reiso metu įvyksta nelaimė: nu-
sikaltėlis spiria merginai į pilvą ir vienas 
narkotikų paketas plyšta, o pastarieji pa-
tenka į jos organizmą. Tačiau vietoje ga-
rantuotos mirties, narkotikai jai suteikia 
neįkainojamą dovaną (arba bausmę): pate-
kę į smegenis, jas suaktyvina maksimaliai. 
Ir vietoje įprastų dešimties „darbinių“ 
smegenų procentų, kuriuos mes visi nau-
dojame, Liusi staiga gali naudotis visa jų 
galia ir tampa supermergina.

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 15-21 d. 11.30, 14, 
16.30, 19.10, 21.30 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 15-21 d. 11.45, 13.50, 15.55, 
18, 20.15 val.
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
15-21 d. 18.40, 21.20 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV) - 21 d. 18.50 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 14 d. 10.50, 13.20, 16, 18.30, 21 
val. 15-21 d. 10.50, 13.20, 16.20, 18.50, 21.40 val. (21 d. 
18.50 val. seansas nevyks).
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, N-13) - 21 d. 19.10 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 14 d. 11.15, 13.40, 16.05,  
17.45 val. 15-21 d. 11.15, 13.40, 16.05, 16.45 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 14 d. 
12.40, 14.50, 17, 19.10, 21.20 val. 15-21 d. 16.10, 18.20, 
20.30 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 14 d. 11, 13.30, 
15.50, 18.50, 21.30 val. 15-21 d. 11, 16.15, 21.45 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, N-13) - 15-21 d. 12.40, 
18.10 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
14 d. 12.50, 15.30, 18.10, 20.50 val. 15-21 d. 13.30,  
19 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
14 d. 10.15 val. 15-21 d. 15.15, 20.45 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 14 d. 10.40, 13.30, 15.40 val. 15-21 d. 
10.40, 14.40 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) - 14 d. 
11.45, 14, 16.10 val. 15-21 d. 10.30, 12.30 val.

„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 14 d. 10.30, 20.15 val. 15-21 d. 12.50 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 14 d. 18.40, 21.40 val. 15-20 d. 19.10 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 14 d. 
16.40, 19, 21.10 val. 15-21 d. 21.50 val.
„Sparnai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
15-21 d. 10.15 val. (Vasaros seansas vaikams).
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 14 d. 13.50 val.
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 14 d. 18.20 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija, N-13) - 14 d. 20.35 val.
„Monstrų universitetas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 14 d. 11.10 val. (Vasaros seansas 
vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 15-21 d. 11.30,  
14, 16.30, 19, 21.30 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 15-21 d. 12, 14.15, 16.30, 
18.45, 21.15 val.
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
15-21 d. 14, 16.45, 19.20, 21.50 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV) - 21 d. 21.15 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 14 d. 11.20, 13.45, 16.30, 18.15, 
20.45 val. 15-21 d. 11, 13.30, 16.10, 18.20, 21 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 14 d. 11.15, 
13.35, 15.55, 19.20, 21.50 val. 15-21 d. 11.15, 13.40, 16, 
19, 21.30 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
14 d. 12, 14.15, 16.30, 18.40, 21.15 val. 15-21 d. 14, 
16.20, 18.30, 20.45 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D,  
N-13) - 14 d. 11.10, 16.05, 18.50, 21.30 val. 15-21 d. 
14.45, 17.30, 20.15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 14 d. 11.30, 16.45 val. 15-21 d. 
11.20, 16, 17.45 val.

„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14 d. 13.40, 15.35 val.  
15-21 d. 12.15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) - 14 d. 
11, 13.10, 15.20 val. 15-21 d. 11, 13.15, 15.30 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 14 d. 11.45, 14 val. 15-21 d. 11.45, 13.45 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija, N-13) - 14 d. 16.15, 18.30, 21 val.  
15-21 d. 18.30 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 15-20 d. 20.45 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 14 d. 17.30, 20.30 val. 15-21 d. 20.30 val.
„Ogis ir tarakonai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 15-21 d. 11.30 val. (Vasaros seansas vaikams).
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 14 d. 13.50, 
21.20 val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 14 d. 18 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 14 d. 16.40, 19.10 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 14 d. 
19, 21.45 val.
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“� (romantinė 
drama, JAV, N-13) - 14 d. 14 val.
„Atpildas“� (biografinė drama, JAV, Vokietija, N-16) -  
14 d. 21.30 val.
„Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
14 d. 11.30 val. (Vasaros seansas vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Ilgas kelias žemyn“� (komiška drama, D.Britanija) -  
14 d. 17 val.
„Nimfomanė: I dalis“� (drama, Danija, Vokietija, 
Prancūzija, Belgija, D.Britanija) - 14 d. 19 val.
„Aistrų vulkanas“� (komedija, Prancūzija) - 14 d.  
21.15 val. 18 d. 17 val.
„Rojus: Meilė“� (drama, Austrija, Prancūzija, Vokietija) - 
15 d. 17 val.

Premjera

Kino teatruose nuo rugpjūčio 15 d.

n Fantastinis veiksmo filmas, JAV, 2014

n Režisierius: Luc Besson

n Vaidina: Scarlett Johansson, Analeigh 

Tipton, Morgan Freeman, Amr Waked ir kiti.

„Liusi“

Filmo „Liusi“ žvaigždė - Skarlet 
Johanson (Scarlett Johansson)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija) - 15 d. 19.20 val. 16 d. 18.50 val.  
17, 20 d. 20.40 val. 18 d. 20.50 val. 19 d. 19.10 val.
„Meilės punšas“� (komedija, Prancūzija) - 15, 19 d. 
21.10 val. 16 d. 17 val. 18, 20 d. 18.50 val.
„Nimfomanė: II dalis“� (drama, Danija, Vokietija, 
Prancūzija, Belgija, D.Britanija) - 16 d. 20.50 val.
„Viešbutis „Grand Budapest“� (komiška drama, JAV) - 
17 d. 16.10 val.
„Taksistas“� (drama, JAV) - 17 d. 18 val.
„Rojus: Tikėjimas“� (drama, Austrija, Prancūzija, 
Vokietija) - 19 d. 17 val.
„Rojus: Viltis“� (drama, Austrija, Prancūzija, Vokietija) - 
20 d. 17 val.
„Violeta“� (drama, Prancūzija) - 21 d. 15.40 val.
„Sužeistas vyras“� (drama, Prancūzija) - 21 d. 18.30 val.
„Meilės dainos“� (muzikinė drama, Prancūzija) - 21 d. 
21.20 val.
„Dvi motinos“� (drama, Vokietija) - 22 d. 17.30 val.
„Viskas apie mano mamą“� (drama, Ispanija, 
Prancūzija) - 22 d. 20 val.
„Peaches pasidaro pati“� (muzikinė dokumentika, 
Vokietija) - 22 d. 21.50 val.

MULTIKINO OZAS
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 15-16, 18-21 d. 12.45, 
15, 17.15, 19.30, 21.45 val. 17 d. 14.30, 17.15, 19.30, 21.45 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 14 d. 19.15 val. 15-21 d. 13, 
15, 17, 19 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 14 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 
21.15 val. 15-19, 21 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 
val. 20 d. 14, 16.20, 18.45, 21.15 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 14 d. 10.15, 
12.30, 14.45, 17, 19.20 val. 15-21 d. 12.15, 14.30, 16.45, 
19.15, 21.45 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 14 d. 
17.30, 19.45, 22 val. 15-21 d. 20, 22 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
14 d. 10.45, 13.30, 16, 18.45, 21.30 val. 15-21 d. 13.30, 
16, 18.45, 21.30 val.

„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, 3D, V) - 
14 d. 11.15, 13.15, 15.15, 17.45 val. 15-16, 18-21 d. 10, 
13.30 val. 17 d. 11.30, 13.30 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) - 14 d. 
10.15, 12.15, 14.15 val. 15, 18-21 d. 11, 15.30 val. 16 d. 
15.30 val. 17 d. 10, 15.30 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija, N-13) - 14 d. 16.15, 21.30 val. 15, 17, 19, 
21 d. 22 val. 16, 18, 20 d. 19.45 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 14 d. 
20, 22 val. 15, 17, 21 d. 19.45 val. 16, 18, 20 d. 22 val.  
19 d. 17.30 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f.,  
JAV, N-13) - 14 d. 16.30, 20.45 val. 15-16, 18-21 d. 
17.15, 21 val. 17 d. 16.45, 21 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, 
3D, V) - 15-16, 18-21 d. 11.30 val. 17 d. 10.15 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 15-16, 18-21 d. 10.45 val. 17 d. 11 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14 d. 10, 12.30, 15 val.  
15-16, 18, 20-21 d. 11.15, 15, 17.30 val. 17 d. 11.15, 
12.45, 15, 17.30 val. 19 d. 11.15, 15, 18.45 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 14 d. 11, 13.30 val. 15-16,  
18-21 d. 10.30, 12.45 val. 17 d. 10.30, 12 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) - 16 d. 
11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 20 d. 12 val. (specialus sean-
sas mamoms su mažyliais).
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 14 d. 18.30 val.

OZO KINO SALĖ
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 16, 21 d. 15.30 val. 19 d. 18.15 val. 
20 d. 19.15 val.
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
16 d. 17 val. 19 d. 19.45 val. 20 d. 16.30 val. 21 d. 18 val.

„Laisvės tango“� (drama, Prancūzija, Belgija, 
Liuksemburgas) - 16 d. 19 val. 19 d. 16.30 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV) - 21 d. 20 val.
„Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus“�  
(nuotykių f., Lietuva) - 14 d. 18.15 val. 20 d. 18.30 val.
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV) - 14 d. 16.30 val.
„Mona“� (mistinė drama, Latvija, Islandija) - 14 d. 19 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 15-21 d.11.30, 
14, 16.30, 19, 21.20, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 
15-16 d.).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 14 d. 19 val. 15-21 d. 13.10, 
15.20, 17.30, 19.40, 21.45, 23.45 val. (23.45 val. seansas 
vyks 15-16 d.).
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
15-21 d. 18.25, 21 val.
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV) - 21 d. 21 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“�  
(muzikinė drama, JAV, 3D, N-13) - 14 d. 10.40, 13.30, 
16.15, 18.30, 21 val. 15-21 d. 11, 13.30, 16, 18.30 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“�  
(muzikinė drama, JAV, N-13) - 15-21 d. 21.30, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 15-16 d.).
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 14 d. 11, 13.15, 
15.40, 19, 21.30 val. 15-21 d. 13.15, 15.40, 18, 21,  
23.20 val. (21 d. 21 val. seansas nevyks; 23.20 val.  
seansas vyks 15-16 d.).
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, N-13) - 21 d. 21.40 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 14 d. 10.30, 12.45, 17.20 val. 
15-21 d. 10.40, 13.20, 16.30 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
14 d. 12.50, 15.10, 17.30, 21.40 val. 15-21 d. 13, 17.20, 
21.40 val. (21 d. 21.40 val. seansas nevyks).
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, V) - 
14 d. 10.50, 15.15 val. 15-21 d. 10.15, 14.25 val.

 „The Invisible Front“

„Tik nepasiduokit gyvi“. „Geriau jau 
mirti nei tarnauti okupantui“. „Už Lietuvą, 
už laisvę, vyrai!“ Šie atviri ir jaudinantys 
žodžiai skambėjo iš partizanų - žmonių, pa-
siryžusių paaukoti gyvybę dėl savo šalies, 
lūpų. Sovietų valdžios karo pajėgos juos va-
dino „Nematomu frontu“. Mirčiai neabejin-
gi vyrų būriai 1944-1953 m. susibūrė į pa-
sipriešinimo judėjimą ir kovojo prieš komu-
nistinį pasaulį - Sovietų Sąjungą. Filme „Ne-
matomas frontas“ partizanų istorijos faktai 
perteikiami pasitelkiant atvirus liudininkų 
ir amžininkų pasakojimus, poetinę atmos-
ferą. Filme skamba ištraukos iš partizanų 
lyderio Juozo Lukšos dienoraščių, tuometį 
siaubą, kankinimus, meilę ir narsą atsklei-
džia dar niekur nematyti archyviniai kadrai. 
Šilumos ir asmeniškumo suteikia fatališka 
Juozo Lukšos ir Nijolės Bražėnaitės meilės 
istorija. Paryžiuje karštai pamilęs išeivę iš 
Lietuvos Nijolę Bražėnaitę, J.Lukša ją vedė 

Vokietijoje, tačiau negalėjo gyventi Vaka-
ruose ir palikti Tėvynės likimo valiai. Su-
tuoktiniais mylimieji pabuvo vos savaitę, o, 
grįžęs į Lietuvą, po pusmečio J.Lukša buvo 
išduotas draugo ir nužudytas.

„Mokyklą lankiau tuo metu, kai apie 
Juozą Lukšą ir partizanus pasakojama ne-
buvo, todėl ši Lietuvos istorijos dalis man 
buvo visai nepažįstama“, - pasakoja daini-
ninkas Andrius Mamontovas. Jis teigia, kad 
būtent todėl bendradarbiavimas su „Nema-
tomo fronto“ kūrybine grupe jam turėjo 
edukacinės prasmės: „Sužinojau tai, ką jau 
turėjau žinoti“.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Nematomas frontas“

KINAS

Kino teatruose nuo rugpjūčio 15 d.

n Dokumentinė drama, JAV, Švedija, 

Lietuva, 2014

n Kūrėjai: Jonas Ohman, Vincas Sruoginis, 

Mark Johnston

Filme „Nematomas frontas“ ištraukas 
iš partizanų lyderio Juozo Lukšos 
dienoraščių skaito muzikantas ir 
aktorius Andrius Mamontovas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Kinas/ teatras

„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) - 14 d. 
11.30, 13.40, 15.50 val. 15-21 d. 11.10, 12.15 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
14 d. 10.20 val. 15-21 d. 15.50, 18.50 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
14 d. 13, 16, 18.40, 21.15 val. 15-21 d. 10.30, 20.20,  
23 val. (23 val. seansas vyks 15-16 d.).
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) - 14 d. 
16.40, 21.20 val. 15-21 d. 15.10, 19.30, 23.45 val.  
(23.45 val. seansas vyks 15-16 d.).
„Nevykėliai po priedanga 2“� (kriminalinė veiksmo 
komedija, JAV, N-16) - 14 d. 21.45 val. 15-16 d. 23.35 val.
„Sniego karalienė“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 15-21 d. 10.50 val. (Vasaros seansas vaikams).
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 14 d. 13.20 val.
„Apsimetėlis, sukčius ir dama“� (trileris, D.Britanija, 
JAV, Prancūzija, N-13) - 14 d. 19.40 val.
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 14 d. 18 val.
„Beždžionių planetos aušra“� (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 14 d. 20.20 val.
„Stebuklų namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, V) - 14 d. 11 val. (Vasaros seansas vaikams).

CINAMON
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV) - 21 d. 21.30 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 15-21 d. 13.30, 17.45, 19.30, 
21.15 val. (16, 18, 20 d. 21.15 val. seansas nevyks).
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
16, 18, 20 d. 21.15 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 14 d. 20 val. 15-21 d. 
18, 19.15, 22.15 val. (20 d. 22.15 val. seansas nevyks).
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“� (muzikinė 
drama, JAV, 3D, N-13) - 14 d. 17.15, 19.30, 21.45 val.  
15-21 d. 15.15, 17.30, 19.45, 22 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 14 d. 16.45, 
21.30 val. 15-21 d. 17, 19.15, 21.30 val. (17 val. seansas 
vyks 21 d.; 19.15 val. seansas vyks 20 d.; 21 d. 21.30 val. 
seansas nevyks).

„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
14 d. 18 val. 15-20 d. 17 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, 3D, V) - 
14 d. 15.15 val. 15-21 d. 11 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) - 14 d. 
11, 13 val. 15-21 d. 12, 14, 16 val. (16, 18, 20 d. 12 val. 
seansas nevyks).
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
14 d. 14.15, 19 val. 15-21 d. 14.30 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
14 d. 22.15 val. 15-21 d. 18, 20, 22.15 val. (18, 22.15 val. 
seansai vyks 20 d.).
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva, N-7) - 16, 18, 20 d. 
11.45 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, 
3D, V) - 14 d. 10.45, 12.15 val. 15-21 d. 10.40, 12.35 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, P.Afrika, V) - 
14 d. 11.30, 13.30, 15, 17 val. 15-21 d. 11.30, 15.30 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14 d. 12.45 val. 15-21 d. 13 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 14 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30 val. 
15-21 d.11.15, 13.45, 16.15, 18.30 val.
„Ties riba į rytojų“� (veiksmo f., JAV, N-13) - 14 d. 
20.45 val. 15-21 d. 20.45 val.
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV, N-13) - 14 d. 21.15 val.
„Kartu ne savo noru“� (romantinė komedija, JAV,  
N-13) - 14 d. 15.30 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV, N-16) - 14 d. 19.15 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 15-21 d.11.30, 14, 
16.30, 19, 21.50, 23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 15-16 d.).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 14 d. 19 val. 15-21 d.  
12.35, 17.10, 19.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas  
vyks 15-16 d.).

„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija, N-16) - 
15-21 d. 21.40, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks  
15-16 d.).
„Nesunaikinami 3“� (veiksmo f., JAV) - 21 d. 21.15 val.
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 14 d. 10.45, 
13.10, 15.30, 18.45, 21.30 val. 15-21 d. 10.50, 13.10, 
15.30, 18.45, 21.15 val. (21 d. 21.15 val. seansas  
nevyks).
„Heraklis“� (nuotykių f., JAV, N-13) - 21 d. 21.30 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“�  
(muzikinė drama, JAV, 3D, N-13) - 14 d. 11, 13.30, 16, 
18.15, 21 val. 15-21 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18, 23.40 val. 
(23.40 val. seansas vyks 15-16 d.).
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“�  
(muzikinė drama, JAV, N-13) - 15-21 d. 21 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, N-13) -  
14 d. 10.15 val. 15-21 d. 13, 15.40, 18.20 val.
„Galaktikos sergėtojai“� (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
14 d. 13, 15.45, 18.30, 21.15 val. 15-21 d. 20.45,  
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 15-16 d.).
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 14 d. 11.30, 13.50, 16.15 val. 
15-21 d. 10.15, 14.40, 17.05 val.
„Kumba“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
P.Afrika, V) - 14 d. 11.15, 15.40 val. 15-21 d.  
10.30, 15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) -  
14 d. 13.20, 17.45 val. 15-21 d. 12.45 val.
„Audros sūkuryje“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
14 d. 12.50, 15, 17, 21.45 val. 15-21 d. 19.15 val.
„Seks video“� (romantinė komedija, JAV, N-18) -  
14 d. 18.40, 20.50 val. 15-20 d. 21.30 val.
„Pasivaikščiojimas su dinozaurais“� (veiksmo filmas 
šeimai, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 15-21 d. 10.40 val. 
(Vasaros seansas vaikams).
„Transformeriai: išnykimo amžius“� (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 14 d. 20 val.
„Turbo“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
14 d. 10.30 val. (Vasaros seansas vaikams).

Premjera

„Po merginų sijonais“
Žavios, kerinčios ir paslaptingos. Par-

yžiaus gatvėmis žingsniuojančios moterys 
atrodo lyg iš mados žurnalo, bet kiekvie-
na jų turi (ne)paprastą savo kasdienybę. 
Komedija „Po merginų sijonais“ siūlo pa-
žvelgti į tai, kas dažniausiai paslėpta.

Vienuolika moterų. Visos labai skir-
tingos ir individualios, tačiau jas sieja ir 
šis tas bendro. Tai šiuolaikinės moters 
rūpesčiai ir išgyvenimai: vyrai, meilužiai 
ir gerbėjai, meilės trikampiai, o kartais 
keturkampiai. Prie viso to - darbas, šei-
ma ir vaikai.

Per 28 dienas, tiek trunka filmo 
veiksmas, daugybė atsitiktinumų susie-
ja filmo herojų gyvenimus ir jie tampa 
visiškai nenuspėjami. Pavasarėjančio 
Paryžiaus fone prancūzės išgyvena mei-
lę ir nusivylimus, patiria džiaugsmus ir 
nesėkmes.

„Sous les jupes des filles“

Kino teatruose nuo rugpjūčio 15 d.

n Komedija, Prancūzija, 2014

n Režisierius: Audrey Dana

n Vaidina: Vanessa Paradis, Laetitia Casta, 

Isabelle Adjani, Audrey Fleurot Alice Taglioni ir kiti.

„Po merginų sijonais“ - komedija, subalansuota 
moterims ir privaloma kiekvienam vyrui

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

Teatras
VILNIUS

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Mažoji salė

16 d. 12 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.
17 d. 12 val. - Premjera! J.Marcinkevičiaus „Voro 
vestuvės“. Rež. A.Mikutis.

„DOMINO“� TEATRAS
19 d. 19 val. - R.Cooney „Meilė pagal grafiką“. Rež. A.Večerskis.
20 d. 19 val. - Premjera! P.Leliušo „Diena be melo“.  
Rež. K.Smoriginas.

KAUNAS

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
21 d. 18 val. - Premjera! P.Leliušo „Diena be melo“.  
Rež. K.Smoriginas.

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
20 ir 21 d. 18 val. Didžiojoje salėje - R.Thomas „Vyras 
spąstuose“. Rež. D.Kazlauskas.

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS „RAMYBĖ“� 
21 d. 20 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“.

SENOJI GIMNAZIJA
18 d. 20 val. - K.Ludwig „Paskolinkite tenorą“. Rež. M.Slawinski.
21 d. ir 22 d. 20 val. - J.Patrick „Mūsų brangioji 
Pamela“. Rež. A.Latėnas (Kauno dramos teatras).

KITI MIESTAI

15 d. 20 val. Nidos kultūros centre „Agila“ - W.Weinberger 
„Sex guru“. Rež. S.Uždavinys („Domino“ teatras).
15 d. 19 val. Druskininkuose, sanatorijoje „Eglė“ - 
Premjera! P.Leliušo „Diena be melo“. Rež. K.Smoriginas 
(„Domino“ teatras).

Koncertai
VILNIUS

ŠV.KOTRYNOS  
BAŽNYČIA

16 d. 21 val. - Du fortepijonai - viena vizija. Fortepijono 
muzikos koncertas. Pianisčių J.Bieliauskienės ir 
J.Morozovos duetas.
18 d. 19 val. - Ateities akordeono legenda. 2013-ųjų 
geriausias Prancūzijos džiazo muzikantas Vincent Peirani 
(akordeonas).
19 d. 19 val. - „Muzikinės išdaigos“. Frakuoti 
klasikos chuliganai. Atlikėjai: V.Labutis (saksofonas), 
G.Laurinavičius (perkusija). Pianistų R.Lukošiaus ir 
R.Jurkonio duetas.

ŠV.KAZIMIERO  
BAŽNYČIA

19 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. Olga 
Dmitrenko (vargonai, Ukraina). Įėjimas nemokamas.

VU BOTANIKOS SODAS
17 d. 19 val. - „Karmen kodas“. Ispaniškos muzikos 
šedevrai ir ugningi tango. Solistė I.Prudnikovaitė  
(mecosopranas). Ansamblis 4TANGO: K.Žebrauskaitė  
(akordeonas), F.Zakrevskis (fortepijonas), B.Bagdonienė 
(altas), D.Bagurskas (kontrabosas).

KAUNAS

RYŠIŲ KIEMELIS
21 d. 19 val. - Festivalio „Senamiesčio žiogas 2014“ 
koncertas. K.Smoriginas, V.Bareikis, grupė „Neteisėtai 
padaryti“, I.Kasperavičiūtė ir J.Dargis.

PAŽAISLIO  
VIENUOLYNAS

15 d. 15 val. - Žolinės atlaidai Pažaislyje: Pažaislio  
muzikos festivalis. Po šv.Mišių koncertas Kristijono 
Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti. 
V.Bartulis - „Taip, Donelaiti!“ Kauno valstybinis choras 
(meno vad. ir dir. P.Bingelis). D.Svobonas (aktorius).

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS „RAMYBĖ“� 
16 d. 20 val. - Ieva Prudnikovaitė „Karmen kodas“ ir 
grupė 4TANGO.

KURHAUZAS
16 d. 20 val. - „Jazz-folk“. Valstybinis choras „Vilnius“ 
(meno vad. ir vyr. dir. P.Gylys). Artūras Anusauskas 
(fortepijonas), Veronika Povilionienė (vokalas).  
Dir. A.Dambrauskas.

KLUBAS „VANDENIS“� 
15 d. 21 val. - Kosto Smorigino autorinis koncertas.

NIDA

15 d. 19 val. Nidos Švč.Mergelės Marijos Krikščionių 
Pagalbos bažnyčios amfiteatre - Festivalio pabaigos 
koncertas „J.S.Bachas ir A.Vivaldi II“. Orkestras „Musica 
Humana“, Valstybinis choras „Vilnius“. Solistai: 
A.Širvinskaitė (sopranas), V.Mikštaitė (mecosopranas), 
M.Zimkus (tenoras), S.Skjervold (bosas), R.Beinaris (obo-
jus), I.Girdžiūnaitė (smuikas), R.Grakauskaitė (smuikas), 
B.Vaitkus (vargonai).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Šią komediją privalo pamatyti kiekvie-
na moteris, tačiau juosta „Po merginų si-
jonais“ ne mažiau aktuali ir smalsiems 
vyrams. Filmo režisierė pasikvietė gar-
siausias Prancūzijos aktores, tarp kurių 

yra Vanesa Paradi (Vanessa Paradis), Le-
ticija Kasta (Laetitia Casta) ir Izabelė 
Adžani (Isabelle Adjani). Apie slaptą mo-
terų gyvenimą pačiu smagiausiu būdu jos 
žada atskleisti tai, ką pasakoja tik dieno-

raščiui ar psichologui, retsykiais - ištiki-
miausioms draugėms, bet visada nutyli 
per išpažintį. Linksmai, kandžiai ir be 
užuolankų.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Ieva Prudnikovaitė



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

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt

Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums  
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060, www.ambermassage.lt 
Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt
Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt

Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt

Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Nuad Thai“ 
Vilnius. 15% nuolaida viso kūno  
masažams, SPA paketams.
Tel. (8 679) 98 999, www.nuadthai.lt 
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743, www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
Masažo studija „Studio figura“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys.  
12% nuolaida vienkartiniam 
apsilankymui.
Tel. (8 686) 73 077, www.studiofigura.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optikos salonai

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356, www.nautilusclub.lt  

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Gedimino dvaras“  
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 604) 97 949,  
www.gedimino-dvaras.lt 
Baras „Roast&Beer“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 607) 63 429, (8 5) 212 4847,  
www.roastandbeer.lt 
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranas „Gusto blyninė“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir atvežamam maistui. 
Tel. (8 5) 262 0056, www.gusto.lt
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 

Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas  „Neringa“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(iki 15 žmonių).   
Tel. (8 5) 261 4058,  
www.restoranasneringa.lt
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Kavinė baras „Café-bar“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai,  
100% nuolaida įėjimui.  
Tel. (8 5) 261 4058, www.
restoranasneringa.lt
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai (išskyrus  
akcijinius patiekalus ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kinų restoranas „Naujieji rytai“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 652) 10 273, www.nrytai.lt
Kinų restoranas „Kinų smuklė“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 43 382 , www.nrytai.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai kavinėje.
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys.  
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija“
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

kiNas     
Išskirtinių kelionių organizatorius  
„Boutique Travel“   
Vilnius. 5-10% nuolaida kelionėms,  
20% draudimo paslaugoms.   
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% –„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% –  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra „Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida poilsinėms 
kelionėms iš Vokietijos, 5% nuolaida 
kruizams, 20% nuolaida medicininių 
išlaidų draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai     
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857,  
www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai
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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 - puiki diena aktyviai veiklai, naujiems darbams, svarbiems susirinkimams, strategijos kūrimui, aktyviam 
poilsiui, ypač sportui, kovų menams. Vakaras - meilės pasimatymui, jaukiam buvimui gamtoje.
Šeštadienis - gera diena grožio procedūroms, pirčiai, masažui, draugiškiems susitikimams ir meilės pasimatymui, 
menams. Nereikėtų būti vieniems: bendraukite, juokaukite, kurkite drauge su kitais ką nors gražaus.
Sekmadienis nelabai tinkamas aktyviems veiksmams, plačiam bendravimui: paskaitykite gerą knygą, puoselėkite gamtą, 
medituokite, kurkite ką nors gražaus. Gera naujiena tai, kad galima valgyti, kiek telpa.
Pirmadienis - aktyvi, dinamiška diena, kai norisi daug bendrauti, tačiau netinkama svarbiems susirinkimams, pasitarimams. 
Reikėtų vengti agresyvumo, tačiau ir gebėti ramiai apginti save. Dieną dirbkite įprastinius darbus, vakaras palankus pirčiai.
Antradienis - nebloga diena bendravimui, informacijos paieškoms, įvairiems susitikimams, tačiau labiau pavakarė. Vis 
dėlto atsargiau vairuokite, atsisakykite alkoholio, nekvailiokite vandenyje, galvokite, ką kalbate - dėl to gali kilti nesusipratimų.
Trečiadienis neblogas finansiniams reikalams, nekilnojamajam turtui tvarkyti, jei tai yra iš anksto apgalvota. Nereikėtų 
skubėti ar skubinti reikalų. Atsisakykite nebūtino, plataus bendravimo, skirkite laiko įsiklausyti į save, dėmesio šeimai.
Ketvirtadienis - tuštoka, gana chaotiška dienelė, netinkama svarbiems darbams, susitikimams. Gali išties kilti nemaža 
idėjų, pasiūlymų, tačiau sprendimus atidėkite kitai dienai. Geriau patausokite energiją, pailsėkite, paskaitykite gerą knygą.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Nuo rugsėjo mėnesio - Astrologijos kursai  

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. 
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt, 

 tel. (8-612) 96-007

Rugpjūčio 15-21 diena

Geriausios dienos: 15, 16, 19, 20.

SVEIKINA

Dizainerė Viktorija Jakučinskaitė
1981 08 15

Dainininkė Eglė Jakštytė
1991 08 18

Aktorius Marius Jampolskis
1978 08 18

Atlikėja Rūta Lukoševičiūtė
1975 08 20 

Kūrybingas metas, puiki 
savijauta. Geriausios dienos - 
penktadienis (palankus verslui, 
darbo reikalams, būsite kupini 
energijos), antradienio popietė ir 
trečiadienio rytas (palankūs susiti-
kimams, mokslams).

aVinui

Įsigilinus į namų reikalus, 
norisi pabūti ramiau, su šeima, 
skirti laiko saviugdai. Tam puikus 
penktadienio vakaras ir šeštadienis. 
Sekmadienį kaip tik pasisaugokite 
nesusipratimų šeimoje. Trečiadienis 
puikus svečiavimuisi, susitikimams.

JAUČIUI

Penktadienį aktyviai 
spręsite darbo reikalus, o vakare ir 
savaitgalį galėsite ramiai atsipūsti, 
skirti laiko dvasinėms reikmėms. 
Savaitės pradžioje galvokite, ką kal-
bate, nesivelkite į intrigas, svarbius 
sprendimus atidėkite trečiadieniui.

dVYniaMs

Įsitvirtinimo metas, laikas 
pagalvoti apie uždarbį. Vis dėlto 
penktadienis puikus ir dalykiniams 
reikalams, ir meilei, partnerystei - 
aktyvi, kūrybinga diena. Savaitgalį 
skirkite kolektyvinei veiklai, išky-
loms į gamtą su draugais.

VĖŽIUI

Penktadienis - geriausia 
diena reprezentacijai, kelionėms, 
kultūriniams renginiams, pirma-
dienį pasisaugokite puikybės, 
tada diena bus visai nebloga, 
antradienis ir trečiadienis palan-
kūs kolektyvinei veiklai.

LIŪTUI

Tausokite energiją, jėgas, 
apribokite bendravimą, skirkite 
laiko rekreacijai, meditacijai. Vis 
dėlto penktadienį galimas aistringas 
meilės pasimatymas, savaitgalis 
neblogas kultūriniams renginiams, 
antradienį galvokite, ką kalbate.

MerGeLei

Penktadienį lengvai išsprę-
site finansinius reikalus, galite įsi-
gyti kai ką vertingo namams, pasi-
rūpinti uždarbiu. Savaitgalį skirkite 
buvimui gamtoje, jėgų kaupimui. 
Savaitės pradžioje venkite intrigų, 
patausokite nervų sistemą.

SVARSTYKLĖMS

Labai aktyvus ir darbingas 
penktadienis - skirkite svarbius 
susitikimus, aktyviai spręskite rūpi-
mus klausimus, daug nuveiksite, 
būsite kupini jėgų. Kelionėms, 
reprezentacijai, svarbiems susitiki-
mams puikus trečiadienis.

SKORPIONUI

Penktadienis - kūrybin-
ga, aktyvi diena, jums palanki 
pasirūpinti uždarbiu, finansais, o 
pirmadienį kaip tik pasisaugokite 
puikavimosi, avantiūrų. Sutarčių 
pasirašymą atidėkite trečiadienio 
rytui.

ŠauLiui

Dabar visas dėmesys 
sutelktas į partnerį arba savojo 
įvaizdžio kūrimą. Tai reikalinga, vis 
dėlto nepasivarginkite penktadienį 
skirti pastangų karjeros reikalams - 
apsimokės. Savaitės pradžioje 
susilaikykite nuo išlaidavimo.

Vandeniui

Penktadienis puikus kelio-
nėms, reprezentacijai. Savaitgalis - 
pasigilinti į turimą informaciją, 
artimoms iškyloms. Savaitės pra-
džioje patausokite nervų sistemą, 
nesivelkite į intrigas. Užtat trečia-
dienis puikus meilei, kūrybai.

ŽUVIMS

Penktadienis palankus 
pasirūpinti nekilnojamuoju turtu, 
šeimos reikalais - jausite kolektyvo, 
draugų paramą. Savaitgalį leiskite 
sau atsipūsti, pailsėti. Savaitės pra-
džia chaotiška, tad svarbius darbus 
ir sutartis nukelkite į trečiadienį.

OŽIARAGIUI

AstrologiNė progNozė

BLoGiausios dienos: 18, 21.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Tarantinas. Larnaka. Alga. 
Oleumas. Bon. Lima. Tarpas. Ar. Sopa. 
Manžetė. Taika. Go. Kantas. Algis. Mingas. 
Laikosi. Kamantai. „Baubas“. Antai. 
Sritis. TT. Argas. Atikas. Re. Paršai. 
Šratas. San. Gan. Ikaras. Bent. 
Pasakojimas. Slanka. Avi. Sakalas. 
Plautis.
Horizontaliai: Logika. PV. Kraipo. 
Argai. Alma. Maršas. Anga. Manganas. 
Ta. Kintai. Ka. Mantas. OK. Notangai. Ija. 
Salantai. Škil. Seržas. Arama. Upes. Staras. 
Mat. Britas. Klasė. Laikas. AS. Autas. SL. 
Staibis. La. Alkas. Bau. Pabaigos. Sent. 
Korkis. Tr anki. AN. Asistentas.
Pažymėtuose langeliuose: 
AmPermetrAs.

sENTENCiJa

„Reikia nugyventi 
ilgą gyvenimą 
iR pasenti, kad 
supRastum, koks 
jis tRumpas“

A.ŠopenhAueris

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti kremą deginimuisi 
soliarume „Australian Gold 
Hardcore Black“

Atsakymą į kryžiažodį iki rugpjūčio 
19 d. siųskite SMS žinute 
numeriu 1390. Rašykite: LV 
KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. 
Žinutės kaina - 1 Lt. 
Praeito kryžiažodžio laimėtojas 
AloyzAs stAsytIs iš 
Vilniaus. Jam 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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l

Į daktarą kreipėsi blondinė, nukritusi nuo 
laiptų. Sako:
- Lipau laiptais ir nukritau. Susimušiau. 
Skauda.
- Imkite šio tepalo ir sutepkite vietas, kur 
kritote, - sako daktaras.
Praeina diena ir pas daktarą ateina visas 
būrys žmonių su sumušimais:
- Daktare, kažkokia kvaiša ištepė laiptus 
tepalu...

l

Dvi blondinės sėdi medyje ir pjauna šaką, 
ant kurios sėdi. Eina pro šalį brunetė ir sako:

- Jūs išprotėjote? Nukrisite ir 
susilaužysite kojas!

Blondinės nusijuokia ir toliau pjauna 
šaką. Tada nukrinta ir susilaužo kojas. Abi 
patenka į ligoninę.

Kitą dieną atsidaro palatos durys ir 

pasirodo toji brunetė, nes ji čia dirba sesele. 
Viena blondinė pasipiktinusi sako:

- Žiūrėk, ateina ta pranašautoja.

l
Blondinė mokosi vairuoti. Tik įlipa į 

automobilį, instruktorius sako:
- Jūs neišlaikėte.
Blondinė:
- Bet aš ką tik įlipau.
Instruktorius:
- Jūs atsisėdote ant galinės sėdynės.

l
Vėlų vakarą Štirlicas išėjo pasivaikščioti 

po mišką. Mato - medžio drevėje dvi akys 
žiba. „Turbūt apuokas“, - pagalvojo Štirlicas. 
„Pats tu apuokas“, - pagalvojo Miuleris.

l
Vyras grįžta namo ir mato, kad žmona 

pakuojasi savo daiktus.
- Kur išsiruošei? - nustemba vyras.

- Į Las Vegasą. Girdėjau, ten yra vyrų, 
kurie moka po 1000 litų už dalykus, kuriuos 
tau darau už dyką, - atšauna žmona.

Vyras taip pat pradeda skubiai krautis 
daiktus.

- Važiuosiu su tavim į Las Vegasą. Noriu 
pamatyti, kaip tu išgyvensi visus metus su 
2000 dolerių, - paaiškina.

l

Moteris giriasi savo draugei, kad 
ruošiasi tekėti jau ketvirtą kartą.

- O kas atsitiko tavo pirmajam vyrui? - 
domisi draugė.

- Suvalgė nuodingų grybų ir mirė.
- O antrajam?
- Suvalgė nuodingų grybų ir mirė.
- O trečiajam?
- Nusisuko sprandą.
- Nusisuko sprandą?
- Taip. Nenorėjo valgyti grybų.

aNEkDOTai

GIGANTĖ. Prie Sardinijos (Italija) rytinės pakrantės 
pastebėta milžiniška medūza (rhizostoma pulmo).  
Šios rūšies medūzos nėra labai pavojingos. Jų  
skersmuo siekia apie 50 centimetrų.

EPA-Eltos nuotr.

Beprotiškas pasaulis

ŠVENTĖ. Į drambliuko Nhi Linh vienerių 
metų gimtadienį Roterdamo zoologijos so-
de (Nyderlandai) „susirinko“ visa šeimyna. 
Šventei zoologijos sodo darbuotojai paruošė 
tortą, kuriame - visi dramblių skanumynai. 

REKORDINIS. Karbaljinje (Ispanija) virėjai  
paruošė rekordinio dydžio patiekalą iš aštuon-
kojo. Aštuonkojis svėrė daugiau kaip 400 kg.




