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„LaisvaLaikio“ interviu

Asmeninės ir sportinės  Jolantos 
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n Gimė: Vilniuje 1988 m. vasario 9 d.
n Studijos: Mykolo Romerio universitetas - 
viešojo administravimo bakalauras, sporto industrijų vadybos magistrantė
n Veikla: 2014 m. įkūrė savo sporto studiją
n Veidas: nuo 2012  m. yra ADIDAS veidas ir 
ambasadorė Lietuvoje
n Laimėjimai: Jolanta - daugkartinė Lietuvos 
čempionė, įvairių tarptautinių bei Europos čempionatų dalyvė bei prizininkė
n Rekordas: asmeninis trišuolio rekordas - 
13,72 m - trečias rezultatas per visą Lietuvos istoriją

Dosjė
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„LaisvaLaikio“ interviu

Asmeninės ir sportinės  Jolantos 
Verseckaitės  pergalės Viena geriausių Lietuvos trišuolininkių  

Jolanta Verseckaitė (28) neretai tituluojama 
ir bene gražiausia šalies atlete. Žavi jos  
išvaizda slepia tvirtą charakterį bei geležinę 
valią, kurie padeda ne tik siekiant sportinių 
aukštumų, bet ir įgyvendinant tikslus  
asmeniniame gyvenime. Jau kelerius metus 
Jolanta - asmeninė trenerė, 2014 metais  
įkūrusi ir savo sporto studiją, o atokvėpiu 
tarp treniruočių jai tampa ne tik pokalbis  
su draugėmis, bet ir fotomodelio darbas.

Eimantė JurŠėnaitė
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Šį mėnesį daugelis, matyt, gyvens 
Rio de Žaneire vykstančiomis olimpinė-
mis žaidynėmis. Tu taip pat aistringai 
stebi kovas? Kurios sporto šakos tau įdo-
miausios?

- Žinoma, stebėsiu ir palaikysiu savo ko-
legas sportininkus. Labai gaila, kad nepavy-
ko įvykdyti olimpinio normatyvo ir pačiai 
kovoti žaidynėse. Domiuosi įvairiomis spor-
to šakomis, tačiau labiausiai mano dėmesį 
prikausto lengvoji atletika, plaukimas, teni-
sas, krepšinis, futbolas.

- Ar žaidynėse bus sportininkų, ku-
riuos pavadintum savotiškais autori-
tetais?

- Labiausiai palaikau lengvosios atletikos 
atstovus, tačiau visi iškovojusieji teisę daly-
vauti žaidynėse yra puikūs atletai, žaviuosi 
jų pasiekimais. Mokausi, stebiu ir imu pa-
vyzdį iš aukšto meistriškumo sportininkų, 
bet vieno konkretaus autoriteto išskirti ne-
galėčiau.

- Turbūt niekas geriau nesupranta, 
kas dabar vyksta už aikštelių ribų, nei 
sportininkas. Sunku psichologiškai nu-
siteikti ir nusiraminti vykstant čempio-
natams, turnyrams? Kaip suimti save į 
rankas ir nepasiduoti įtampai?

- Tai turbūt toks pat sunkus darbas, kaip 
ir kiekvieną dieną lieti prakaitą treniruotėje. 
Aukšto meistriškumo sportininkų rezultatus 
lemia ne tik gera fizinė forma, bet ir itin stip-
rus psichologinis pasirengimas. Tam yra 
sporto psichologai, treneriai, bet svarbiausias 
yra darbas su savimi - mokausi valdyti emo-
cijas, o ne jas slopinti, formuluoti teigiamas 
mintis, nes ilgainiui kiekviena mintis gali 
tapti įsitikinimu.

- Daugelis sportininkų treniruotis 
pradeda dar vaikystėje. Papasakok, kaip 
sportas atsirado tavo gyvenime.

- Lengvoji atletika atsirado kiek netikė-
tai. Po labai sėkmingo starto tarpmokyklinė-
se varžybose buvau pastebėta trenerių ir 
įkalbėta lankyti treniruotes. Paskatino ir tė-
vai, pamatę mano, kaip sportininkės, poten-
cialą. Nuo tada ir šokiai, ir dailės mokykla 
liko užnugaryje, o sportas tapo neatsiejama 
gyvenimo dalimi.

- Ne paslaptis, kad norint profesio-
naliai sportuoti, reikia tam skirti labai 

daug laiko. Nebuvo apmaudu, kad reikė-
jo parduoti bene visą vaikystę? Nebuvo 
minčių mesti sporto?

- Priešingai, aš džiaugiuosi, kad mano 
vaikystė buvo turininga, sportas ir visa kita 
užklasinė veikla mane skatino atrasti geriau-
sias savo savybes bei ugdyti stiprų charak-
terį. Minčių mesti sportą buvo tuomet, kai 
nebetenkino rezultatai, o tam, kad judėčiau 
į priekį, reikėjo priimti atitinkamus sprendi-
mus. Bet kad ir kokie sprendimai buvo pri-
imti, nuo sporto nepabėgau.

- Kodėl pasirinkai būtent lengvąją 
atletiką ir trišuolio rungtį?

- Pergalės varžybose motyvavo dar dau-
giau sportuoti ir siekti aukštesnių rezultatų. 
Trišuolio rungtis atsirado pamažu, nes tai 
viena iš sudėtingiausių atletikos rungčių, ji 
reikalauja ypač gero fizinio pasirengimo, tad 
ir pačiai, ir kūnui reikia duoti laiko subręs-
ti. Su naujuoju treneriu iš Italijos Mišeliu 
Bazile (Michele Basile) atlikome daug testų, 
tyrimų, kurie rodo puikias mano galimybes 
šokti toliau nei mano asmeninis rekordas. 
Tačiau perprasti naują techniką užtrunka ir 
šešių mėnesių pasirengimo olimpiniam se-
zonui nepakako. Ambicijų pasiekti geriausią 
savo rezultatą dar vis yra ir viliuosi, kad 
mano patirtis sporte leis greičiau ištaisyti 
tam tikrus netaisyklingus techninius judė-
jimo įgūdžius.

- Kuris laimėjimas pačiai yra bran-
giausias?

- Visi laimėjimai yra svarbūs ir brangūs, 
nes kiekvienam iš jų buvo atiduota daug 
laiko ir jėgų ruošiantis. O geriausios emo-
cijos išlieka tuomet, kai sunkus darbas at-
sispindi rezultatuose, asmeniniuose rekor-
duose.

- Ar dėl sporto daug tenka atsisaky-
ti ir aukoti? Nenukenčia asmeninis gy-
venimas?

- Sportui reikia skirti daug laiko, bet 
man tai nėra auka, tai mano gyvenimo bū-
das, mano darbas. Kai nuo mažų dienų gy-
veni pagal ypač griežtą dienotvarkę, iš-
moksti planuoti laisvą laiką, atostogas, su-
sitikimus ir tuomet viskas atrodo visiškai 
normalu ir įprasta. Asmeninis gyvenimas 
nenukenčia. Turiu vaikiną, abu esame už-
siėmę savo veiklomis ir vietoj priekaištų 
mieliau renkamės paskatinimą ir palaikymą 
dėl to, ką darome, ir to, kuo tikime.

- Kokias tavo savybes išugdė spor-
tas? Kurios jų labiausiai padeda sporte 
ir asmeniniame gyvenime siekiant savo 
tikslų?

- Visų pirma aiškių tikslų formulavimas 
ir nuoseklus darbas jų siekiant. Išaugo am-
bicijos ir siekis realizuoti save, noras būti 

įvertintai, jaustis naudingai, gerbiamai. Man 
padeda ryžtas, pasitikėjimas savimi ir tuo, ką 
darau, itin svarbus mokslas ir psichologijos 
žinios, atsidavimas darbui. Tapau tvirta as-
menybe, kurią pralaimėjimai ir nesėkmės 
sunkiai palaužia, priešingai - verčia dar grei-
čiau judėti į priekį ir formuoti pozityvų po-
žiūrį į save, aplinką, žmones.

- Atrodo, jog sportas karaliauja tavo 
gyvenime. Be to, kad esi viena ryš-
kiausių šalies lengvaatlečių, esi ir as-
meninė trenerė, turi savo studiją. Kas 
paskatino imtis šios veiklos? Suvoki-
mas, kad sportininko karjera amžinai 
netrunka?

- Visuomet maniau, kad po sportininkės 
karjeros dirbsiu su sportu nesusijusį darbą, 
atrodė, kad kitur didesnės perspektyvos. 
Tačiau supratau, kad neverta bėgti nuo to, 
ką išmanai geriausiai. Didelę įtaką padarė 
ir tuo metu patirta trauma, ir „Adidas“ kam-
panijos projektas suburti moteris sportui 
atrodė puiki idėja. Ir pradėjusi trenerės kar-
jerą greit žinojau, kad ateityje manęs laukia 
mano sporto studija. Tikslas buvo kur kas 
didesnis nei tik trenerės darbas, viskas vy-
ko pamažu, apgalvotai. Jau daugiau nei me-
tus sėkmingai veikianti mano įkurta mote-
rų sporto studija skleidžia aktyvios gyven-
senos kultą, įkvepia tobulėti ne tik kitas 
moteris, bet ir mane pačią.

- Iš kur ta verslininkės gyslelė?
- Viešojo administravimo ir sporto indust-

rijų vadybos studijos bei gyvenimo patirtis 
suteikė pasitikėjimo savimi pradėti ir nebi-
joti rizikuoti, aplinka ir žmonės nuolat ska-
tina veikti, be to, visais klausimais turiu pui-
kų patarėją šalia.

- Kaip pavyksta suderinti savo spor-
tinę karjerą ir verslą?

- Tam reikia įdėti daug pastangų, bet 
per tiek laiko išmokau efektyviai susidė-
lioti dienos darbus, savaites ar mėnesio 
planus, tuomet viską suspėti jau nebėra 
iššūkis.

- Kiek valandų per dieną praleidi 
sportuodama? Be judesio jau neįsivaiz-
duoji savo gyvenimo?

- Mano darbas yra nuolatinis judėjimas, 
tad apie gyvenimą be sporto nenorėčiau net 

Geriausios 
emocijos išlieka 
tuomet, kai sunkus 
darbas atsispindi 
rezultatuose, 
asmeniniuose 
rekorduose

sportui reikia 
skirti dauG laiko, 
bet man tai nėra 
auka, tai mano 
Gyvenimo būdas, 
mano darbas

Viena geriausių šalies trišuolininkių  
Jolanta Verseckaitė džiaugiasi kiek daugiau 
nei prieš metus įkūrusi savo sporto studiją 
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„LaisvaLaikio“ interviu

pagalvoti. Stengiuosi, kad treniruotės ne-
truktų ilgiau nei 5 val. per dieną. Reikia spė-
ti ne tik sportuoti, dirbti, bet skirti laiko ir 
studijoms, liko pusmetis iki magistrantūros 
diplomo.

- Kaip manai, ar Lietuvoje žmonės 
skiria vis daugiau dėmesio sveikam gy-
venimo būdui? Tai savotiška mada, kuri 
gali greitai praeiti, ar vis dėlto auganti 
žmonių savimonė?

- Dar vis matau didelę perspektyvą spor-
to srityje. Džiugu, kad sportuojančių skaičius 
auga. Jeigu mada paskatina žmones sportuo-
ti, tebūnie tai pirmas žingsnis sveikos gy-
vensenos link. Daugiau ar mažiau sportuo-
jantys žmonės tampa sąmoningesni, ugdo 
naują požiūrį į sveiką, aktyvų gyvenimo bū-
dą, patys formuoja teigiamą ir įkvepiančią 
aplinką.

- Asmeninio trenerio užduotis - ne 
tik sudaryti programą, bet ir įkvėpti 
žmogų siekti užsibrėžtų tikslų. Reikia 
neblogai išmanyti psichologijos subti-
lybes?

- Tikrai taip, todėl man patinka psicho-
logijos mokslas, galbūt tai bus dar vienos 
mano studijos ateityje. Nuolat dirbant su 
žmonėmis, labai svarbu pažinti žmogaus 
temperamentą, suprasti jo asmenybės 
bruožus, elgesį, jausmus, mintis. Bendrau-
dami neišvengiamai darome tam tikrą įtaką 
vieni kitiems. Stengiuosi sukurti tarpusa-
vio ryšį, kad tai kaip stimulas veiktų kito 
žmogaus elgesį skatinant siekti jo užsi-
brėžtų tikslų.

- Padiktavai puikios savijautos recep-
tą: intensyvios treniruotės, sveika mi-
tyba ir geras poilsis. Vadinasi, tai reika-
lauja griežto dienos režimo. Ar visuomet 
pačiai pavyksta jo laikytis?

- Būna išimčių, bet mano dienotvarkė yra 
tokia ir visuomet stengiuosi jos laikytis. Dėl 
treniruočių ir maisto kyla mažiausiai ne-
sklandumų, dažniausiai nukenčia poilsis, kai 
atsiranda daugiau veiklos, nei tą dieną yra 
suplanuota.

- Dažnam sveika mityba vis dar aso-
cijuojasi su dieta, savęs alinimu ir nebū-
tinai skaniu maistu... Ką svarbu žinoti, 
norint išlaikyti dailias kūno linijas ir ge-
rą savijautą?

- Pagrindiniai mano mitybos kriterijai - 
valgyti dažnai ir nedidelėmis porcijomis. 
Jeigu diena be sporto, galiu sumažinti savo 

mitybos planą, o jeigu sportuoju ypač akty-
vią dieną - padidinu. Nereikalingi kilogramai 
auga tuomet, kai atsiranda disbalansas tarp 
suvartojamų ir išeikvojamų kalorijų. Stebė-
kite savo maistą, savo aktyvumą, ir nebe-
reikės savęs alinti jokiomis dietomis.

- Įmanoma tave išvysti valgančią ce-
pelinus ar sutikti greitojo maisto užkan-
dinėje?

- Valgančią cepelinus ar greitojo maisto 
užkandinėje - labai retai, bet skaniam deser-
tui sunkiai galiu atsispirti.

- Jauni žmonės nori ir pasilinksminti. 
Ar dažnai nueini į klubą arba šėlsti įvai-
riuose vakarėliuose?

- Pasilinksminimai nėra dažni, tam įta-
ką daro pasiruošimo ciklas ir treniruočių 
planai.

- Esi aukšta, daili, atitinkanti mode-
liams taikomus standartus. Buvai tapu-
si „Adidas“ ambasadore ir drabužių lini-
jos veidu Lietuvoje. Fotomodelio dar-
bas - tavo hobis?

- Tai tik dar viena papildoma veikla, kuri 
nesunkiai dera su mano kasdieniniais dar-
bais. Paauglystėje esu išbandžiusi ir tai, tad 
fotoobjektyvo nebijau ir dabar noriai sutinku 
su įdomiais pasiūlymais, stengiuosi atskleis-
ti save su kitu amplua.

- Ar pati domiesi mada?
- Taip, stebiu naujausias mados, grožio 

tendencijas tiek sporte, tiek už jo ribų ir 
stengiuosi atrasti vis naujus, kitokius įvaiz-
džio sprendimus.

- Vyrauja stereotipas, kad sportinin-
kių garderobe - vien sportinė apranga. 
Kas dominuoja tavo spintoje? Mieliau 
renkiesi aukštakulnius ar sportinius ba-
telius?

- Sportinės aprangos tikrai labai daug, bet 
tikrai ne vien ji. Mano spintoje galime rasti 
daug džinsų, bet tiek pat ir suknelių, sijonų, 
švarkų. Mada sportinę avalynę derinti su kla-
sikiniais drabužiais ar suknelėmis puikiai įsi-
liejo ir į mano stilių, nors esant progai aukš-
takulnių irgi nevengiu.

- Daugelis tave tituluoja ne tik viena 
perspektyviausių atlečių, bet ir viena 
gražiausių šalies sportininkių. Tokie epi-
tetai labai paglosto širdį?

- Visuomet malonu sulaukti komplimen-
tų, bet jų tikrai nesureikšminu.

- Tikriausiai tau sunkiai sekasi atsi-
ginti vaikinų dėmesio. Ar jis nevargina?

- Turiu draugą, tad kitų vaikinų dėmesys 
manęs tiesiog nedomina, tuomet ir pavargti 
nėra nuo ko. (Šypsosi.)

- Kokių turi moteriškų silpnybių?
- Visuomet randu laiko apsipirkti ir pašne-

kesiams su draugėmis prie kavos puodelio.

- O kai tiek daug laiko praleidi akty-
viai sportuodama, nesinori pasyvaus po-
ilsio? Kaip atrodo tavo laisvalaikis?

- Geriausias poilsis - jūra, saulė, knyga 
ir geras maistas. Dažniausiai tokias dienas 
turiu nuvykusi į Italiją pas trenerį, kai tarp 
treniruočių nesunkiai atrandu laiko tik sau. 
Tačiau Lietuvoje mano laisvalaikis gana ak-
tyvus, mielai važiuoju dviračiu, riedučiais, 
žiemą mėgstu snieglenčių sportą, vasarą - 
vandens pramogas.

- Dėl sportinės karjeros tenka nema-
žai pakeliauti. Dažnai gyveni „ant laga-
minų“?

- Keliauju tikrai daug, bet tai man labai 
patinka. Daug metų atstovaujant Sicilijos klu-
bui, Italija jau tapo mano antrais namais. Ši 
šalis - mano favoritė, ten nuostabi gamta, 
skanus maistas ir puikus klimatas, visa tai 
pavergė mano širdį. Šiemet, be kelionių po 
Europą, lankiausi Amerikoje, likau sužavėta 
šalies dydžio, skirtingų gamtos sąlygų, kul-
tūros mišinio bei didelio amerikiečių darbš-
tumo.

- Kokiais tikslais ir svajonėmis dabar 
gyveni?

- Turiu naujų idėjų ir planų dėl savo stu-
dijos, taip pat svarstau apie naujus tikslus 
kaip atletės karjeroje, šiemet planuoju baig-
ti magistrantūros studijas.

- Kaip įsivaizduoji savo gyvenimą po 
penkerių metų?

- Būsiu aktyvi mama, kuri spės ne tik 
rūpintis savo šeima, bet ir toliau sėkmingai 
dirbti, mokytis, keliauti ir mėgautis spalvin-
gu gyvenimu.
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Tapau TvirTa 
asmenybe, kurią 
pralaimėjimai ir 
nesėkmės sunkiai 
palaužia

mokausi valdyTi 
emocijas, o ne 
jas slopinTi, 
formuluoTi 
Teigiamas minTis, 
nes ilgainiui 
kiekviena 
minTis gali TapTi 
įsiTikinimu

supraTau, kad 
neverTa bėgTi nuo 
To, ką išmanai 
geriausiai
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Veidai

Aktorė atskleidė, kad jau ketverius metus 
susituokusiai porai, pirmą kartą televizijos se-
riale tenka vaidinti įsimylėjėlius. Ingos kuriama 
Jūratė bandys suvilioti jos vyro įkūnijamą Pijų. 
„Čia yra tik personažai. Ir ačiū Dievui, kažkaip 

darbe kol kas mes esame kaip dvi skirtingos 
salos. Darbas mus išskiria absoliučiai, nes tu 
juk esi aktorius, personažas. Seriale mano ku-
riama Jūratė nusižiūrės Pijų, nes jis pats geriau-
sias visoje bendruomenėje. Toks scenaristų 

sumanymas. Nežinau ką jie parašys toliau, bet 
romantiškų momentų ir labai gražių dalykų tik
rai bus“, - šypsodamasi intrigavo aktorė.

Didžiąją vasaros dalį Naisių kaime, kur 
filmuojamas serialas, praleidžianti aktorė tikina, 
kad apie ūkį ji neišmano nieko: „Aš augusi 
Klaipėdoje, neaugau kaime, tad apie jį tik iš tėvų 
prisiklausius. Bet manęs mėšlo kvapas nebaugina. 
Nėra jis man britkus ir tik jį užuodus nekyla noras 
apsivemti. Kalbant apie kaimą, ūkį - 
aš nieko neišmanau. Nors pastaruoju metu 
pastebiu, kad jame yra ir gražių dalykų, o 
miestas kartais pradeda varginti.“

Inga Norkutė-Žvinienė 
bandys sugundyti savo vyrą
Televizijos žiūrovų pamilta ir skardžiu savo juoku visus užkrečianti aktorė INga 
NorkuTė-ŽvINIeNė (44) prisipažįsta esanti tikra miestietė, kuri nieko neišmano 
nei apie kaimą, nei apie jo ūkį. Tačiau taip jau išėjo, kad didžiąją vasaros dalį jai  
tenka praleisti Naisių kaime, kur kartu su savo vyru aktoriumi aurImu ŽvINIu (33), 
ji filmuojasi atsinaujinusiame Tv3 seriale „Naisių vasara. Sugrįžimas“.
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Veidai

Prieš tai mergina ilgą laiką koncertavo tik 
su grupe „4 Roses“, bet ištekėjusi ir sulauku-
si šeimos pagausėjimo nusprendė siekti ir so-
listės karjeros. Kalbėdama apie solinės karje-
ros pradžią, Eglė įvardija svarbiausius gyveni-
mo įvykius. „Toks pasikeitimas iš dalies atspin-
di skirtingus mano gyvenimo etapus – kuriant 
pirmąją dainą laukiausi vaikelio ir viskas tekė-
jo ramia vaga, na, o jo sulaukus - veiksmo, ju-
desio ir gyvenimiško ritmo tikrai netrūksta. 
Matyt, tai ir turėjo įtakos skirtingoms dainų 
nuotaikoms“, - šypsosi dainininkė. Skirtingai 
nei pirmajai JOLEE dainai „When We’re Dan-
cing“, antrajam kūriniui kol kas nėra sukurtas 

vaizdo klipas, tačiau netrukus bus išleistas dai-
nos perdirbinys ir lietuviškoji versija. Vis dėlto 
labiausiai Eglė sako laukianti pirmosios klau-
sytojų reakcijos ir originaliosios versijos ver-
tinimų. „Tikiuosi, kad klausytojai ją pamils, o 
labiausiai daina „River“ patiks tiems, kurie šiuo 
metu ilsisi nuo kasdienių darbų ir yra pasiruo-
šę kartu su manimi pasileisti upės srove be 
rūpesčių, drauge pasiėmę tik geriausius įspū-
džius. Dabar juk dar pats laikas pailsėti, atsi-
palaiduoti, o po vasaros jau surimtėsim“, - 
sako Eglė. Dainininkė tikina, jog rudenį turė-
tų pasirodyti ir trečioji jos daina, kuri vėl bus 
ramesnė ir galbūt kiek rimtesnė.

Eglė Keturkė pristatė solo dainą
JOLEE slapyvardžiu prisistatanti dainininkė ir grupės „4 Roses“ narė  EgLė KEtuRKė (28) 
klausytojams pateikia antrąją savo dainą - „River“. Kaip solo atlikėja rudenį debiutavusi 
melancholišku kūriniu „When We’re Dancing“, šį kartą Eglė kviečia pamėgti greitesnę  
ir energingą, bet kartu ir lengvai svajingą dainą.

Lapkričio 25 d. Vilniaus kongresų rūmuose 

klausytojų širdis šildys ypatinga programa - 

S.Rinkevičiūtė atliks garsiojo amerikiečių 

kompozitoriaus Leonardo Bernsteino Serena-

dą smuikui ir orkestrui meilės tema. Koncer-

te klausytojai turės retą progą išgirsti žymiųjų 

tėvo ir dukters duetą scenoje. Vienas garsiau-

sių Lietuvos dirigentų, Nacionalinės premijos 

laureatas maestro G.Rinkevičius ir jo vadovau-

jamas Lietuvos valstybinis simfoninis or-

kestras šį vakarą akompanuos savo talentin-

gajai dukrai - smuikininkei S. Rinkevičiūtei. S.Rinkevičiūtė kaip solistė pradėjo kon-

certuoti būdama vienuolikos. 2010 m. ji su 

pagyrimu baigė Maskvos P. Čaikovskio kon-

servatoriją, Maksimo Fedotovo klasę. Smui-

kininkė su skirtingais simfoniniais bei ka-

meriniais orkestrais koncertuoja Lietuvoje, 

Latvijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Pietų Ko-

rėjoje. 2005 m. muzikė pradėjo sėkmingą 

karjerą kartu su savo seserimi pianiste Rū-

ta. Šveicarijoje gyvenanti S.Rinkevičiūtė - 

pastaruoju metu reta viešnia Lietuvoje, to-

dėl šia proga klausytojams padovanos neei-

linį kūrinį - žymiojo amerikiečių kompozi-

toriaus, dirigento ir pianisto L.Bernsteino 

Serenadą smuikui ir orkestrui.

Antroje koncerto dalyje klausytojai ga-

lės išgirsti Sergejaus Rachmaninovo 

(1873-1943) Simfoniją Nr. 3, kuri savo me-

lodine linija ir ritmu yra laikoma ekspre-

syviausia kompozitoriaus simfonija.

g.Rinkevičius ir S.Rinkevičiūtė 
rudenį nuspalvins serenadomis
Kas gali būti šilčiau nei tėvo ir dukters duetas scenoje? tokį pasirodymą šį rudenį  

nusprendė surengti dirigentas maestro gintaRaS RinKEvičiuS (56) ir jo dukra 

smuikininkė SauLė RinKEvičiūtė (30) kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu 

orkestru koncerte „Saulė Rinkevičiūtė: rudens serenados“.
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Veidai

Puslapius parengė Ringailė StulPinaitė

Grupės „Biplan“ lyderis Maksas Mel-
Manas (38), apdovanotas ordino „Už 
nuopelnus lietuvai“ medaliu, tikina, 
kad taisyklės gyvenime reikalingos, ta-
čiau kartais ne mažiau smagu jas apeiti.  
Tad kokios tos taisyklės, kuriomis gyve-
nime vadovaujasi Maksas?

Pusryčiai
Mano taisyklė - dažniausiai nepusryčiau-

ti. Pusryčių laiką paprastai aš tiesiog pramie-
gu, o nubudus man dar nesinori valgyti.

sPortas
stengiuosi sportuoti, norėtųsi dau-

giau... Bet kadangi mano mėgstamos spor-
to šakos yra komandinės, tarkime, futbolas 
ar ledo ritulys, tai taisykles turiu dvi: gar-
bingas žaidimas ir niekada nepasiduoti.

Pirkiniai
nesu didelis biudžeto planuotojas ar tau-

puolis, bet ir nesu iš tų žmonių, kurie laido-
si pinigais į kairę ir dešinę. tiesa, prieš ką 
nors pirkdamas, turiu taisyklę pasidomėti, 
kiek tas pats daiktas, paslauga, prekė kainuo-
ja kitoje vietoje ir nepulti pirkti iš karto.

LaisvaLaikis
Mano geram laisvalaikiui reikia šeimos 

ir jūros.
autoMoBiLyje visada turi Būti
Minimalus įrankių rinkinys, kad galė-

čiau reikalui esant pataisyti šį tą pats, ir 
gera muzika.

sociaLiniai tinkLai
kartais neatsakau į itin netinkamo tu-

rinio laiškus ar kvailus klausimus. nesu 
itin atviras tiems žmonėms, kurių nepažįs-
tu ir nepasitikiu. ir stengiuosi nesikarščiuo-
ti skaitydamas neigiamus komentarus.

taisykLės
taisyklės yra dalykas geras, bet jos su-

kurtos tam, kad retkarčiais galėtume jas 
laužyti. (Šypsosi.)

Gyvenimo 
taisyklės

pagal Maksą 
Melmaną

St
as

io
 Ž

um
bi

o 
nu

ot
r.



14 laisvalaikis 2 0 1 6  r u g p j ū č i o  5

Tarp eksponatų yra ir vienas sąsajų su 
Lietuva turintis pterozauras - prieš milijonus 
metų gyvenusio, Čilėje atrasto ir ten dirbusio 
lietuvio mokslininko Igno Domeikos garbei 
pavadinto dinozauro Domeykodactylus mode-
lis. Parke pristatomi dinozaurai sveria ne 
daugiau nei džipas, pavyzdžiui, diplodokas, 
kurio aukštis siekia 10 m, ilgis - 20 m, sveria 
1300 kg. Kiek mažesnio brachiozauro, kurio 
aukštis - 9 m, ilgis - 15 m, svoris - 1100 kg.

Parko atidarymo ir dinozauro pristatymo 
šventės nepraleido ir žinomi Lietuvos žmo-

nės su atžalomis. Pasižiūrėti išskirtinių dino-
zaurų atvyko legendiniai krepšininkai Kšyš-
tofas ir Darjušas Lavrinovičiai su šeimomis, 
televizijos laidų vedėja Laura Imb rasienė su 
vaikais, LRT sporto žurnalistas Šarūnas Ma-
zalas su žmona ir dukryte, baleto primarijus 
Nerijus Juška su šeima ir kiti. Jie leidosi į 
ekskursiją po parką kartu su paleontologu, 
Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakul-
teto Geologijos ir mineralogijos katedros lek-
toriumi dr.Andrejumi Spiridonovu.

Parengė Ringailė StulPinaitė

Į dinozaurų parko atidarymą 
susirinko garsios šeimos

Veidai

Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse dinozaurų parkas ant pastato stogo.  
17 tūkst. kv. metrų plote ant „Ozo“ prekybos ir pramogų centro stogo įkurdinta  
apie 40 dinozaurų. 

Į parko atidarymą su dukromis atėjo 
televizijos laidų vedėja Laura Imbrasienė

Pirmojo Baltijos šalyse dinozaurų parko 
atidarymo neaplenkė ir aktorė Kristina 
Savickytė-Damanskienė su šeima

Krepšininkas Darjušas Lavrinovičius  
šventėje lankėsi  su žmona Edita...laisvalaikis 2 0 1 6  r u g p j ū č i o  5 15

Veidai

Parke pramogavo LRT sporto žurnalistas Šarūnas 
Mazalas su žmona Laura ir dukrele Deimile

Krepšininko Kšyštofo 
Lavrinovičiaus žmona Tatjana

Krepšininkas Kšyštofas Lavrinovičius 
džiaugėsi leisdamas laiką su vaikais, 
o dukra Emily ypatingai džiaugėsi 
sėdėdama ant tėčio pečių

Krepšininkas Darjušas Lavrinovičius  
šventėje lankėsi  su žmona Edita... ...ir sūnumi Titu

Baleto primarijus Nerijus Juška su 
mylimąja Agne ir sūnumi

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Pažintis

Muzikuojantys jauni žmonės jau  
nebestebina, tikriausiai todėl, kad jų  
sėkmės žvaigždės dažniausiai užgęsta vos 
pasibaigus muzikiniam televizijos projek-
tui ar sezonui. Vis dėlto yra ir tokių -  ilgai 
ir tyliai dirbančių, renkančių apdovanoji-
mų žvaigždes tam, kad apie save praneš-
tų tik sukaupę pakankamą bagažą.  
Būtent taip galima apibūdinti ir jaunąjį 
kompozitorių Kristupą BuBnelį (21). 
išmintingais pastebėjimais apie lietuvių 
kultūrą pasidalijęs jaunuolis „laisvalai-
kiui“ atskleidė, kad jo muzikinis kelias 
prasidėjo kiek kitaip nei daugumos. 

Greta AlišAuskAitė

- Kaip pats atradai muziką ir fortepi-
joną, galbūt šeimoje turėjai pavyzdžių ar 
jautei paskatinimą? 

- Jau gal apie dešimt metų groju šiuo instru-
mentu, iš jų šešerius, galėčiau sakyti, profesio-
naliai. Tačiau, priešingai, nei įprasta, muzika su-
sižavėjau ne nuo pat mažens, o tik 10-12 metų, 
taigi sąlygiškai vėlai. Vaikystėje turėjau kitokių 
pomėgių, žaidžiau krepšinį ir norėjau išbandyti 
kitas sritis. Todėl pradžioje muzikos pažinimas 
savarankiškai galbūt turėjo ir gerąją, savitą pusę. 
Aišku, vėliau reikėjo daug ką keisti, ypač techni-
nius dalykus, kai kas buvo ne taip išmokta ar 
suprasta. Visgi fortepijono pasirinkimas buvo at-

Kristupas Bubnelis: man patinka 
kryptingas ėjimas viena linkme

n Gimimo data: 1995 04 27

n Studijos: Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje

n Pasiekimai:
2013 m. Populiariosios muzikos konkursas, Latvija, 

Ryga, I premija (kategorija - autorinė daina);

2014 m. Nacionalinis Lietuvos moksleivių 

kūrybos konkursas „Mano nata“, II premija;

2016 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos ir 

Muzikos informacijos centro rengtas konkursas 

naujiems kūriniams fortepijonui solo, I premija

n Mėgstamiausi rašytojai: Džeimsas Džoisas 

(James Joyce), Džordžas Orvelas (George Orwell), 

Frydrichas Nyčė (Friedrich Nietzsche), Tomas 

Venclova, Ričardas Gavelis
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Pažintis

sitiktinis, nors namuose ir buvo pianinas. Bet, 
sakyčiau, niekada jo neįvaldžiau taip, kad galėčiau 
save lyginti su koncertuojančiu pianistu, be to, ir 
mano amžius tam turėjo įtakos. Taigi fortepijonas 
tapo daugiau kaip priemonė išreikšti kūrybines 
mintis. Penkiolikos pradėjau rimčiau kurti ir ins-
trumentas tapo, viena vertus, kaip muzikinio re-
pertuaro pažinimo įrankis, kita vertus, kaip kū-
rybinis įnagis. Šeimoje muzika laisvalaikiu užsi-
ima tėtis (dainininkas Romas Bubnelis - aut. 
past.), o muzikaliausias, manau, buvo senelis. Jis 
buvo gabus muzikai, pats net buvo smuiką paga-
minęs kaime ir akordeonu grojo. Be to, mano 
muzikavimas lyg ir išpildė svajonę, nes jis pats 
norėjo labiau gyvenimą su muzika susieti. Džiau-
giuosi, kad turiu visas galimybes to mokytis.

- Papasakok, kokią muziką kuri? 
- Kuriu vadinamąją šiuolaikinę akademinę 

muziką, nes tai studijuoju, užsiimu taikomąja kū-
ryba, dainų kūrimu ir aranžavimu. Iš esmės, kal-
bant apie pastangas, didelio skirtumo tarp šių 
sričių nematau. Matyt, esminis skirtumas tarp jų 
yra tai, kad akademinė muzika gimsta daugiau 
koncepcijų lygmeniu, o taikomoji muzika tarsi 
pati save reprodukuoja tam tikrais laiko patikrin-
tais štampais, kuriuos įvaldyti kartais gali būti 
sunkiau nei sukurti kūrinį orkestrui. Šiuolaikinė 
akademinė muzika yra labiau nišinė, bet, žinoma, 
yra auditorija, kuriai tai įdomu, yra savas ratas ją 
klausančių ir pamėgusių. Lietuvoje tokie festiva-
liai kaip „Gaida“, „Jauna muzika“ ar „Druskoma-
nija“ palaiko šiuolaikinės muzikos gyvybę.

- O kokia ta jūsų jaunų kompozitorių 
bendruomenė Lietuvoje? Galbūt labai 
konkurencinga?

- Pirmiausia spalvinga ir įvairialypė. Aišku, 
yra grupelių, kurios kristalizuoja savo idėjas ir 
aplink buria tam tikros krypties ar stiliaus bend-
ruomenę. Na, pavyzdžiui, Lietuvių kompozitorių 
mokykloje ryški minimalizmo kryptis, kurią ren-
kasi ir kai kurie jauni šių dienų kūrėjai, tiesa, jau 
įnešę į šią kryptį savo spalvų. Vis dėlto jauniems 
kompozitoriams visuomenėje trūksta dėmesio 
plačiąja prasme, nes pagrindinis dėmesys skiria-
mas susiformavusiems menininkams, kurių au-
toritetas labai iškalbingas. Todėl norėtųsi daugiau 
palaikymo ir motyvacijos. Kultūra trivialių poli-
tinių žaidimų kontekste atsiduria periferijoje, 
nors tarsi ir lieka visos galimybės reikštis, kurti 
meną. Tik bėda, kad iš plačiosios visuomenės 
stinga refleksijos kultūrai. Dėl konkurencijos pa-
sakyčiau, kad bent jau pats jos tikrai nejaučiu, 
nemanau, kad jaučia ir mano kolegos. Beje, Lie-
tuvoje popkultūros rinka taip pat gana lokalaus 
pobūdžio. O akademinę muziką galbūt galima 
vadinti tam tik ra prasme elitine akcija, kurios 
masėms nereikia, dėl to natūralu, kad jos porei-
kis yra mažas, čia nejaučiama ir konkurencija. 

- Kaip manai, kas lemia jaunų žmonių 
išvykimą studijuoti į užsienį, negi trūks-
ta kokybės Lietuvoje? 

- Galbūt bendrai stinga muzikinio ugdymo 
kryptingumo, o švietimo srityje apskritai per daž-
nai koreguojamos programos, nėra tvirtų ugdymo 

gairių. Aš pats nuo rugsėjo ketinu išvažiuoti stu-
dijuoti svetur, tik dar nenoriu konkrečiai atskleis-
ti kur, manau, ne be reikalo sakoma: neperšokęs 
duobės, nesakyk op. (Šypsosi.) Iš asmeninės pers-
pektyvos, manau, tai susiję su individualiais po-
reikiais. Muzikinio ugdymo kokybė Lietuvoje yra 
labai aukšta, juk turime šitiek meistrų. Mokyma-
sis užsienyje gali būti susijęs tiek su kūrybinės 
erdvės praplėtimu, tiek su amato tobulinimu. Ma-
no atveju tai noras tobulinti amatą, su kuo labiau-
siai sieju ir savo išvažiavimą. 

- Kaip manai, ar išvažiavimas į kitą 
šalį neatima žmogaus identiteto?  

- Niekada neturėjau aiškaus supratimo, ką 
ši sąvoka žymi. Ar tai yra tik geografinė tapaty-
bė, ar kas daugiau. Manau, kad tikrasis identi-
tetas, žmogaus būtis išryškėja per jo veiklą. Dėl 
to, kad, perimdamas kultūrinę patirtį iš aplinkos, 
ją vienaip ar kitaip reflektuoji, kai kas nusėda ir 
tampa tavo tapatybe. Šovinizmas, manau, visai 
nėra būtinas. Tai tuščias patosas ir beprotybė. 
Tapatybei užtenka kultūros, istorijos ir saviži-
nos, tik jomis galimas sąmoningas mąstymas. 
Svarbiausias kultūros matmuo yra kalba. Todėl, 
norint kurti savo tapatybę, reikia puoselėti savo 
kalbą, žodyną, turtinti mintį. Juk užtenka persi-
mesti keletu žodžių, kad suprastum savo pašne-
kovo būdą, charakteristiką. Kalba yra pažinimo 
priemonė. Kai ji yra puoselėjama, puoselėjama 
ir tapatybė. Toliau mane žavi Europa, nes iš čia 
išsivystė šiuolaikinė Vakarų civilizacija. Tokia 
didinga ir begalinė, kad tik domėkis ir semkis. 

Kristupas Bubnelis: man patinka 
kryptingas ėjimas viena linkme

Jaunasis kompozitorius Kristupas Bubnelis spėjo ne tik užsitarnauti 
Lietuvos atlikėjų palankumą, bet ir pelnyti ne vieną apdovanojimą

Kristupo Bubnelio asmeninio albumo nuotr.
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Antra, būtų kvaila sakyti, kad nesieji gyvenimo 
su Tėvyne, nes jau gimdamas čia esi paženklin-
tas jos kultūros genetiškai. Taigi ta tapatybė vis 
vien išryškėja vienu ar kitu, kartais vos apčiuo-
piamu, tačiau lietuvišku pavidalu. Ji nebūtinai 
turi atsiskleisti tik lokaliai, juk tapatybė gali iš-
likti kūryboje. Ir kurti tu gali tik lietuviškai.

- Kur pats semiesi įkvėpimo, idėjų? 
Ir kaip atrodo pats kūrybos procesas?

- Mane labiausiai įkvepia terminai, valia ir 
koncentracija. Taip pat dėmesys konkretaus žmo-
gaus, kuriam tu kuri, ar tai būtų dainos atlikėjas, 
ar pianistas virtuozas, poreikiams ir galimybėms. 
Kai žinai ar numanai, kas atliks tavo muziką, yra 
kur kas lengviau, nes gali pagalvoti ir apie to at-
likėjo individualius sugebėjimus, kūrybinius po-
linkius. Sukurti dainą galima per dieną, galima ir 
per savaitę ar kelis mėnesius, viskas priklauso 
nuo kūrybinių minčių, idėjų šėlsmo ir sąlygų. 

Kalbant apie dainų kūrybą, studijoje dirba-
me trise. Tai mano kolega garso režisierius 
Jonas Talandis, asistentas - režisierius Markas 
Bogdanovas ir aš. Kai yra kūrybinė komanda, 
galima priimti objektyvius kūrybinius sprendi-
mus, kritiškiau vertinti produktą. Kūrybinis 
procesas vyksta taip: ateina atlikėjas, kartu su 
juo aptari tai, ko norima, žanrus ir stilius, kurie 
yra tinkami, ir tuomet kuri. 

- Nors esi dar jaunas kompozitorius, 
bet darbų, regis, tikrai netrūksta, su ko-
kiais projektais šiuo metu dirbi? Ar galė-
tum mūsų atlikėjus pavadinti įnoringais?

- Iš tiesų, darbų yra daug. Vienas pastarųjų 
darbų - daina roko grupei „Antis“, ji liepos mėne-
sį buvo atlikta grupės koncerte Trakų pilyje kartu 
su Donatu Montvydu ir maestro Virgilijumi No-
reika. Dainos išeities tašku tapo Algirdo Kaušpė-
do tekstas apie Gedimino pilies atstatymą, pilis 
yra tarsi lietuviško orumo ir tapatybės alegorija. 
Idėjų generavimas vyko ieškant teksto retorikos 
ir muzikos sąsajų. Ieškodamas, kaip jį perteikti, 
ėmiau žiūrėti visokias lietuvių liaudies dainas, mė-
ginau atrasti „kodą“, kokie gi yra lietuviški inter-
valai, melodijos charakteris, gal iš to ir mums 
kažkas tinkamo būtų... Šiemet taip pat dirbome 
su televizijos projektų nugalėtojais Julija Jegorova, 
Pauliumi Bagdonavičiumi, Agne Juškėnaite, taip 
pat Birute Petrikyte, Marku Palubenka, „Pinup 
Girls“, Liepa Mondeikaite ir kitais. Atlikėjams, 
manau, aktuali yra ta alternatyva, kad skiriame 
daug dėmesio jų individualumui. Su kolegomis 
dažnai diskutuojame, kad pažiūrėjus į daugumą 
Lietuvos atlikėjų matosi, jog nėra nuoseklaus, 
vientiso vaizdo, ką jis iš tiesų daro. Visgi dabar jau 
kai kuriuos galima apibūdinti kaip turinčius savo 
aiškią kryptį. Taip pat daug dėmesio skiriame gy-
viems instrumentų įrašams, būgnams, gitaroms, 
fortepijonui. Kartais didelės pastangos tiesiog lie-
ka neįvertintos, tikriausiai dėl to, kad dėmesį gar-
so estetikai, stiliui Lietuvoje anksčiau skirdavo 
vos vienas kitas. O su skirtingais atlikėjų norais 
tikrai susiduriame. (Šypsosi.)

- Visuomenėje vis dar galima išgirsti 
įvairių stereotipų apie menininkus ir mu-
zikantus, ką manai apie tai?

- Na taip, tarsi yra toks visuotinis stereo-
tipas, kad menininkas yra kažin kokiame sava-
me pasaulyje. Tarsi yra atsiribojęs nuo kitų, 
bet tai romantinis įvaizdis, taip tikriausiai nėra. 

- Ar turėdamas laiko po darbų dar 
mėgsti paklausyti kitokio stiliaus muzi-
kos, o galbūt ir mėgstamus atlikėjus turi?

- Laisvu laiku mėgstu išvis muzikos ne-
klausyti. Tiesiog pavargsti nuo nuolatinių gar-
sų. Žinoma, labai sunku nuo įvairiausių garsų 
pabėgti, pailsėti. O pats geriausias būdas nuo 
jų atsipalaiduoti - klausytis tekančio vandens. 
Neturiu įpročio sistemingai sekti kitų darbus, 
tiesiog retsykiais domiuosi tais kūrėjais, ku-
rie man aktualūs tam tikroje muzikos srityje. 

- Kaip manai, kokios tavo paties savy-
bės padėjo pasiekti dabartinių rezultatų?

- Nemanau, kad dabartinę poziciją galima 
įvardinti kaip rezultatą. Bet manau, kad muzi-
kantui gebėjimas susikoncentruoti į vieną veiklą, 
vieną dalyką yra labai svarbus. Anksčiau buvau 
labai impulsyvus, nenuoseklus, o dabar, atrodo, 
nedarau daug darbų vienu metu. Nors impulsy-
vumas liko. Man patinka kryptingas ėjimas vie-
na linkme, padaryti viską iki galo. Kaip ir muzi-
ką noriu pažinti, suprasti, išnarstyti iki skrupulų.

- Gyveni pagal įtemptą grafiką, kaip 
atsipalaiduoji po darbų? Galbūt turi lais-
valaikio pomėgių ar bent pasvajoji apie 
tobulas atostogas?

- Atrodo, atostogų man nereikia. Atrandu 
būdų pailsėti, pavyzdžiui, skaitydamas groži-
nę literatūrą ar profesinės tematikos knygas. 
Tai mano poilsis ir įkvėpimas, norėtųsi dau-
giau laiko tam skirti. Be to, literatūra yra oa-
zė, iš kurios pasisemiu jėgų, ir tai dažnai su-
žadina kūrybinį impulsą.

- Kokią muziką mėgsta lietuviai, ar 
tai sutampa su tavo pomėgiu? Galbūt 
lietuvių muzikinis skonis išrankus?

- Pastebėjau, kad lietuviai mėgsta ilgas 
melodijas, kas būdinga mūsų folklorui, leng-
vumą, erdvę, mažai įvykių laike. Tai kartu su 
kolegomis pastebime ir iš atlikėjų pageidavi-
mų. Nors man pačiam labiau patinka, kai būna 
tanku, spalvinga, daug įvykių. Pigios ir lėkštos 

muzikinės kūrybos lietuvių popkultūroje vis 
dar pasitaiko, bet tikrai mažėja. Turbūt dau-
giausia tam įtakos padarė švietimas, studijos, 
kurios ruošia atlikėjus, muzikantus. Anksčiau 
galbūt nebuvo tiek daug šios srities išsilavi-
nimą turinčių žmonių. Juolab, manau, žmonės 
patys lengvai gali atsirinkti, kartais intuityviai 
nujausdami, kas yra turininga, o kas lėkšta ir 
banalu. Taip kaip renkamės pigų greitąjį mais-
tą vietoj kokybiško, gurmaniško, tad ir rezul-
tatą turime atitinkamą. 

- Kaip vertini muzikinius projektus, 
kur kasmet dalyvauja šimtai jaunuolių? 
Ar tai rodo, kad Lietuvoje gausu talen-
tingų žmonių?

- Pats turiu patirties šioje srityje, bet ver-
tinu dviprasmiškai. Kažkas yra sakęs: „Lenk-
tynės skirtos arkliams, o ne menininkams.“ Čia 
yra tiesos. Žinoma, tam tikra atranka, konkursai 
yra būtini, bet televizijos projektų principas, kai 
subjektyviais kriterijais atrinkinėjama tai, kas 
atrodo vertinga, ir tai, kas mažiau, primena dar-
žovių atranką ant parduotuvės prekystalio. Es-
minis skirtumas tarp tokio pobūdžio varžybų ir 
tikro konkurso yra tai, kad televizijos varžybos 
skirtos ne objektyviai atrinkti talentingus ir 
išskirtinius atlikėjus, bet jaudinti žiūrovą, kurti 
sensaciją, kovoti dėl reitingų. Aišku, atsiras ma-
nančiųjų, kad štai, jam nepasisekė tokio pobū-
džio projekte, ir laikosi tokios nuomonės. Deja, 
nematau nė vieno tokį projektą laimėjusio da-
lyvio, kurio tolesne karjera būtų kryptingai už-
siimama. Jeigu norisi parodyti save, tam reikia 
įdėti laiko ir pastangų, dirbti, siekti. O dabar 
viskas sumaišyta su rinkos poreikiais, viskas 
perkama ir parduodama. Yra daug atvejų, kai 
žmonės laimi projektus, bet tuo skrydis ir bai-
giasi. Nors talento jie, akivaizdu, turi, bet mano, 
kad viskas bus ant lėkštelės toliau padėta, nu-
stoja stengtis ir galvoti. Deja, su jais viskas bū-
na baigta, ieškoma naujų žmonių. Toks principas 
yra neteisingas. Antrą kartą tikrai nedalyvau-
čiau. Nors pripažinsiu, mane irgi paskatino nai-
vus noras dalyvauti, pamatyti, išbandyti, buvau 
impulsyvus ir kvailas.

- Visose srityse žmonės ieško sėkmės 
rakto ar recepto, ar jis yra muzikoje?

- Vėlgi, sėkmės sąvoka - tai šių laikų pro-
duktas, kai norisi greitojo maisto. Sėkmei 
reikia laiko, per kurį nusėda tam tikri kultūros 
klodai, gebėjimai. Kita vertus, galima sakyti, 
kad sėkmės receptas paremtas įdirbiu. Na, 
pavyzdžiui, yra apskaičiuota, jog tam, kad tap-
tum geru amatininku, turi išdirbti tą patį dar-
bą 10 tūkst. valandų. Juolab labai svarbu dirb-
ti pagal dienotvarkę, jos laikytis, turėti „rė-
mus“. Muzikoje taip pat yra tvarka. Ji turi 
formą, kaip ir architektūra, vidinę tvarką, lo-
ginius ryšius, tačiau tai, kad muzika patiriama 
laike, leidžia įžvelgti jos paraleles su kalba, o 
tai tikriausiai ir yra unikalus jos bruožas, be-
tarpiškos komunikacijos sąlyga.

Laisvu Laiku 
mėgstu išvis 
muzikos 
nekLausyti. 
tiesiog pavargsti 
nuo nuoLatinių 
garsų
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ŽvaigŽdės

„Nepailstantis senukas“, kaip su meile jį  
vadina gerbėjai iš viso pasaulio, legendinės 
grupės „The Rolling Stones“ vokalistas  
MikaS DžageRiS (Mick Jagger, 73) vis dar 
koncertuoja. Patrakėlis jis ne tik scenoje -  
rokenrolas jį lydi ir gyvenime.

Mikas Džageris, kaip praneša žiniasklaida, 
netrukus susilauks dar vienos atžalos - garsusis 
atlikėjas aštuntą kartą taps tėvu. Muzikanto my-
limoji balerina Melani Hamrik (Melani  Hamrick, 
29) jam padovanos kūdikį. Nepaisant džiugios 
naujienos, porelė nė nesiruošia tuoktis arba gy-
venti drauge. Mikas nuolatos gyvena Londone, 
o Melani ketina baigti balerinos karjerą ir grįžti 
pas artimuosius į Ameriką. Su savo jauna drau-
ge M.Džageris pradėjo susitikinėti 2014 m.

Dainininkas turi septynis vaikus, kurių su-
silaukė nuo keturių moterų. Jis buvo vedęs du 
kartus. Tiesa, 22 metus trukusi santuoka su mo-
deliu Džeri Hol (Jerry Hall) 1999 metais Lon-
dono teisme buvo pripažinta negaliojančia, esą 
Balyje, kur jie susituokė, nerasta jokių oficialių 
dokumentų. Dž.Hol ir M.Džageris susilaukė 4 
vaikų ir jų santykiai iki šiol draugiški.

Dainininko vaikų sąrašas būtų toks: vyriausia 
dukra Karis Hant (Karis Hunt, 45), dukra Džei-
dė Šyna (Jade Sheena, 44), dukra Elizabetė „Li-
zė“ Skarlet (Elizabeth „Lizzie“ Scarlet, 32), sū-
nus Džeimsas Lerojus (James Leroy, 30), dukra 
Džordžija Mei (Georgia May, 24), sūnus Gabrie-
lius Lukė (Gabriel Luke, 18) ir jauniausias sūnus 
Lukas Morisas (Lucas Maurice, 17).

Garsusis dainininkas turi penkis anūkus, o 
2014 metais jis tapo ir proseneliu.

Bene garsiausia iš Miko Džagerio vaikų -  
24 metų gražuolė dukra Džordžija Mei 
(Georgia May), tapusi britų modeliu

Mikas Džageris (Mick Jagger) 

aštuntą kartą taps tėvu
EPA-Eltos nuotr.
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Miko Džagerio gyvenimo rokenrolas
ŽvaigŽdės

Kadaise labai populiaraus serialo „Gelbė-
tojai“ prodiuseris Maiklas Berkas (Michael 
Berk) leidiniui „Hollywood Reporter“ papa-
sakojo, kad vienam iš antraeilių vaidmenų 
buvo pakviestas tada dar visai jaunas Leo-
naRdas dikapRijus (Leonardo diCaprio, 
41), bet jo kandidatūra buvo atmesta! O jeigu 

Leo būtų buvęs priimtas į serialą, kuris atlai-
kė net 11 sezonų, sutartimi susaistytas akto-
rius nebūtų galėjęs nusifilmuoti filmuose, po 
kurių buvo pastebėtas. O be jų prodiuseriams 
vargu ar būtų atėję į galvą atkreipti dėmesį į 
Leo kaip į kandidatą vaidinti pagrindinį vaid
menį „Titanike“... Įdomu, kad dėl „Gelbėtojų“ 

galėjo visai kitaip susiklostyti dar vienos Ho-
livudo įžymybės, paMeLos andeRson 
(Pamela Anderson, 49), likimas. Jos vaidmuo, 
kaip tik priešingai, ją išgarsino. O apie dau-
giau Pamela, niekada neturėjusi rimtos akto-
rės ambicijų, ir nesvajojo.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Ar patikėsit? Jis galėjo 
netapti kino žvaigžde!
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ŽvaigŽdės

Bet ir šeimyninis Megan gyvenimas - anaip-
tol ne idiliškas. Pernai rugpjūtį pasaulį apskrie-
jo žinia, kad „Mega Foks“, kaip ją vadina ger-
bėjai, išvijo savo vyrą Brajeną Ostiną Gryną 
(Brian Austin Green, 43) ir įteikė skyrybų do-
kumentus. O šių metų balandį gražuolė paskel-
bė apie savo nėštumą ir išvyko švęsti šio malo-
naus siurprizo į Havajus su vyru, oficialiai dar 
ne buvusiu, o kuo tikriausiu. Jis - būsimo ma-
žylio tėvas. Pati Megan Foks pikantiškos situa-
cijos nekomentuoja. Jai aiškiai teikia didžiulį 
malonumą žurnalistų smalsumas ir bandymai 
ką nors sužinoti - kaip ir kodėl ji vėl susiėjo su 
Brajenu, ar jie vėl gyvena po vienu stogu ir kaip 
yra su skyrybomis.

Iš Megan galima laukti visko, neatsitikti-
nai Holivude ji - autsaiderė. Nors bendraujant 
atrodo labai miela, kukli, jokia ne „fatališka 
moteris“...

- Megan, sveikiname! Sprendžiant iš 
visko, skyrybos atšaukiamos...

- Žinote, mes vis dar aptarinėjame ir ban-
dome sutvarkyti mūsų santykius. Bet esu 
laiminga, kad vėl laukiuosi. Svarbiausia, kad 
vaikelis būtų sveikutėlis. Aš visada, nuo vai-
kystės, svajojau tapti mama. Ir kol nepagim-
džiau pirmojo sūnaus, negalėjau nurimti, blaš-
kiausi ir neretai sudarydavau siautėjančios 
pamišėlės įspūdį (juokiasi). Tik pagaliau ta-
pusi mama išmokau žiūrėti į pasaulį visiškai 
kitaip. Antrasis mūsų mažylis dar labiau su-
tvirtino mano įsitikinimą, kad motinystė ir 
yra mano tikrasis pašaukimas.

- Kur, jūsų nuomone, slypi šeimos gy-
venimo paslaptis?

- Tikiu reinkarnacija, likimu ir panašiai ir 
manau, kad mes, tėvai, turime tam tikrą tiks-
lą. Ir kad dar prieš gimdami pasižadėjome kur-
ti giminę žmonių, kuriems reikia mūsų speci-
finės DNR, kad dvasiškai ir fiziškai būtų tokie, 
kokie ketina būti, kad pakeistų pasaulį.

- Tai bent. O jūs planuojate toliau gim-
dyti, planuojate ketvirtą, penktą ir šeštą 
vaiką?

- Tikrai ne šeštą (juokiasi). Ketvirtas dar 
gali būti, nežinau. Aš domiuosi astrologija ir 
pagal astrologinį žemėlapį galiu turėti keturis 
vaikus. Bet mano vaikai gimė neplanuoti. Aš 
pastodavau, nes taip buvo lemta. Ir trečiąjį 
kartą atsitiko taip pat.

- Keista, kad dar negalvojate apie 
įvaikinimą, kai jūsų toks stiprus moti-
nystės instinktas.

- Aš ne prieš įvaikinimą, bet vaikų auk-
lėjimas - didžiulė atsakomybė. Svarbu rasti 
pusiausvyrą, kad visi vaikai jaustųsi lygia-
verčiai vienos šeimos nariai. Jei jau klausia-
te, aš iš tiesų galvojau apie tai. Reikia daug 
ką apgalvoti ir suprasti save pačią. Aš tik-
riausiai esu pamišusi mama. Jau išgyvenu, 
tarkime, kaip vaikai vertins mano vaidmenis. 
Gimus vaikams praradau norą kovoti ir kam 
nors įrodinėti, kad mano išvaizda nelemia 
mano žmogiškųjų savybių. Mano fiziniai duo-
menys nėra įrodymas, kad aš vėjavaikė, bes-
megenė kvailelė - modelis. Bet vaikams 
daug ką reikės aiškinti, ir aš ruošiuosi iš 
anksto.

- Kada nors jautėte poreikį kaip nors 
save pakeisti?

- Taip. Aš iš prigimties esu labai neramus 
žmogus ir lengvai konfliktuoju dėl bet kokios 
priežasties, ypač kai jaučiu neteisybę. Man 
atrodo, kad daugeliu atvejų, pavyzdžiui, kal-
bant apie kai kuriuos mano darbo Holivude 
aspektus, būdavau pernelyg... gal ne atkakli, 
o greičiau per daug užsispyrusi, tai man pačiai 
sukėlė nemažai problemų.

- Visi prisimena skandalą, susijusį su 
jūsų išėjimu iš trečiosios „Transforme-
rių“ dalies.

- Sakoma, kad buvau išmesta iš šio pro-
jekto, nes aprėkiau kietuolį režisierių Maiklą 
Bėjų (Michael Bay).

- Na, taip. Jūs jį viešai išvadinote Hit-
leriu ir Napoleonu, pasakojote, kaip siau-
bingai jis su jumis elgėsi aikštelėje...

- Iš tiesų manęs niekas neišvarė, aš pati 
išėjau. Tai buvo mano pirmasis tikras kino 
projektas ir proveržis. Bet nesuvokiau, kad 
tas filmas, nors ir neblogas, sumanytas ne 
tam, kad aktoriai ten galėtų atskleisti savo 
gebėjimus. Buvau dar vaikas. Mane baisiai 
siutino, kad kaip aktorė niekuo nepasireiš-

Motinystė yra 
tikrasis Mano 
pašaukiMas

kuo daugiau buvo 
stengiaMasi Mane 
prispausti, tuo 
Maištingesnė buvau

iš Megan Foks galima laukti visko
Megan Foks (Megan Fox, 30) tikrai niekada nebuvo „amerikos numylėtinė“. seksua-
liausia - kitas reikalas. Pikta intrigantė, furija, nemokanti laikyti liežuvio už dantų, ku-
rios kaip ugnies bijo režisieriai - tai panašiau į tiesą. Taigi ir vaidmenų jai visada trūko. 
o pačiai Megan, auginančiai sūnus nojų (noah, 3) ir Bodi (Bodhi, 2), atrodo, kad ji yra 
gimusi būti mama ir kad auginti vaikus jai sekasi daug geriau negu kino versle.

ŽvaigŽdės

kiau. Viena, jei jau susikūrei patyrusios ak-
torės reputaciją, galima ir tokiame filme nu-
sifilmuoti. Bet jei tik pradedi, negalima lįsti 
į tokius projektus. O dar mane erzina, kai esu 
laikoma savimyla ir egocentriška. Aš iš pri-
gimties esu tikra maištininkė, bet buvau auk
lėjama griežtai. Būdama vaikas, jausdavausi 
it žvėriukas mažame ankštame nervelyje ir 
nuolatos stengdavausi iš jo išsiveržti. Pavyz-
džiui, kniaukdavau iš mamos mašinos raktus 
ir lakstydavau ja arba viena, arba su draugais. 

Kuo daugiau buvo stengiamasi mane pri-
spausti, tuo maištingesnė buvau.

- Įdomu, o pamatysime naujų Brajeno 
Ostino Gryno vaidmenų. Jis pastaruosius 
porą metų visiškai, kaip sakoma, paniro 
į šeimos gyvenimą...

 Vienam iš mūsų tenka nuolatos būti su 
vaikais. Jis galės pasireikšti, kai nustosiu dirb-
ti arba reklamuotis. Tai atsitiks labai greitai, nes 
aš laukiuosi vaiko. Tada jis ir galės padirbėti.

- Tuomet kol kas pakalbėkime apie 
jūsų darbą. Ko žiūrovams laukti iš „Vėž-
liukų nindzių 2“?

 Gausybės malonumo. Tai geras šeimyni-
nis kinas, milžiniškas šou, kuriame gausu di-
namikos. Juoksitės ir būsite tiesiog priverstas 
nevertinti aplinkinio pasaulio pernelyg rimtai.

- Kada nors galvojote išvažiuoti iš Los 
Andželo? Jus, man regis, traukia nuoša-
lumas, ypač kai kalbama apie vaikus. 
Krisas Hemsvortas (Chris Hemsworth), 
pavyzdžiui, grįžo į Australiją, į mažą ku-
rortinį miestelį, ir yra labai patenkintas.

 Jei būčiau gimusi Australijoje, aš ten 
grįžčiau. Bet aš iš Tenesio valstijos ir nenoriu 
ten vežti savo vaikų. Be to, Brajenas gimė ir 
užaugo Los Andžele, jam tai būtų didelė gy-
venimo permaina.

- Jau planuojate savo kitą darbą?
 Manau, lapkritį grįšiu į serialą „Naujokė“. 

Nusifilmuosiu keliuose epizoduose, o paskui 
dar turiu planų, bet kol kas viskas tik derina-
ma. Šiaip ar taip, neketinu po gimdymo kraus-
tytis iš proto ir bandyti kuo greičiau susigrą-
žinti formą. Užuot lindėjusi sporto salėje, ge-
riau leidžiu laiką su vaikais, namie. Aš apskri-
tai esu tikra, šimtaprocentinė namisėda.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Megan Foks (Megan Fox) 
su vyru Brajenu Ostinu 
Grynu (Brian Austin Green)

EPA-Eltos nuotr.
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stilius

„Atelier Versace“ mados namų dizainerė 
Donatela Versačė (Donatella Versace)  
lieka ištikima pasirinktai krypčiai - kuria 
drąsioms ir savimi pasitikinčioms mote-
rims. Tad ir naujausia „Versace“ kolekcija 
2016-2017 m. rudeniui ir žiemai, pristaty-
ta Paryžiaus aukštosios mados savaitėje, 
spinduliavo seksualumu. Kolekcijos išskir-
tinumas - asimetriški siluetai.
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 Grožio paletė

Gražuolės iš viso pasaulio intensyviai ruošiasi  
grožio konkursui „Mis pasaulis 2016“, kuris vyks  
gruodžio 20 dieną Vašingtone (JAV).

Jame dalyvaus apie 100 tituluotų merginų iš viso pa-
saulio - jų sąrašas nuolat pildomas. Štai neseniai į jį įrašy-
tos Vengrijos ir Baltarusijos atstovės. Debreceno univer-
siteto studentė TimėJa Gelenser (Timea Gelencser, 
22), pelniusi grožio karalienės titulą Budapešte vykusiame 
grožio konkurse „mis Vengrija“, iškovojo ir teisę atstovau-
ti Vengrijai konkurse „mis pasaulis 2016“.

Baltarusija taip pat išsirinko savo grožio karalienę - Po-
liną BoroDačeVą (22), kuri šalies sostinėje minske 
vykusiame grožio konkurse įveikė visas varžoves ir dabar 
vyks į Vašingtoną. Pristatome ir Belgijos atstovę, trečio kur-
so medicinos studentę lenTi Frans (lenty Frans, 21).

ar konkurse „mis pasaulis 2016“ bus lietuvos atstovė, 
neaišku. Pernai į gražiausios pasaulio merginos rinkimų 
ceremoniją lietuva nesiuntė savo atstovės, nes nevyko ir 
„mis lietuva 2015“ rinkimai. Šiemet konkurso „mis lie-
tuva 2016“ taip pat dar nebuvo. ar bus? organizatoriai kol 
kas tyli.

Gražuolės rikiuojasi konkursui 
„Mis pasaulis 2016“
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Timėja Gelenser (Timea Gelencser)Polina Borodačeva

Lenti Frans (Lenty Frans)
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 Grožio paletė
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s Galingu vokalu žavinti atlikėja NeriNGa 
Šiaudikytė (25) sulaukia daugybės kompli-
mentų ir dėl puikios išvaizdos. Ji įsitikinusi, 
kad scenos žmonės turi atrodyti nepriekaiš-
tingai, todėl ir savo grožio puoselėjimui mer-
gina negaili nei laiko, nei investicijų.
Laikas,praLeistas prie veidrodžio

Priklauso nuo to, ar dieną turiu kokių nors planų. 
Įprastai man pakanka 15 minučių, nes kasdien 
renkuosi kuklų makiažą. Tačiau jei laukia filma-
vimai, koncertai ar renginiai, prie veidrodžio galiu 
užtrukti ir maždaug valandą. 
savo kosmetinės neįsivaizduoju be

kreminės pudros.
rankinėje visuomet nešiojuosi

presuotą pudrą, lūpų blizgį ir pieštuką, skaistalus. 
Grožio atradimas

mezoterapijos procedūra.
dauGiausia dėmesio skiriu 
odai ir plaukams - jie mano grožio prioritetų sąra-
šo viršuje. Juolab kad prieš koncertus visada pasi-
dažau, pasidarau šukuoseną ir jie yra nuolat ali-
nami. Žinoma, stengiuosi pasirūpinti ir savo kūnu.
parduotuvėje dauGiausia Laiko praLeidžiu 
apžiūrinėdama

makiažo priemones. 
kosmetikos sudėtis

man yra svarbi. Nesakau, kad kiekvieną kartą 
paėmusi produktą į rankas puolu skaityti etiketę, 
tačiau niekada neįsigyju kosmetikos apie ją nepa-
sidomėjusi. Man svarbu ir priemonės veiksmin-
gumas, ir kenksmingumas, ir kokios cheminės ar 
natūralios priemonės yra sudėtyje. Kai kurias prie-
mones naudoju jau daug metų ir žinau, kad jos 
yra veiksmingos ir pelniusios gerą vardą. Neretai 
paklausau specialisto rekomendacijų. Jei, pavyz-
džiui, kosmetologė, žinodama, kokia yra mano oda, 
parekomenduoja ką nors įsigyti, dažniausiai taip 
ir padarau.
speciaListui patikiu 
daugumą savo grožio ritualų: pradedant manikiū-
ru, baigiant kūno ir odos puoselėjimu.
mėGstamiausi kvepaLai

„Good Girl Gone Bad by Killian“.
siLpnybė

veido priežiūros priemonės. Man visuomet atrodė, 
kad jų niekada nebus per daug. 
niekas bLoGiau neatrodo nei

neprižiūrima veido oda.
tobuLas manikiūras

prancūziškas. 
PasilePinimas

atpalaiduojantys kūno ir veido masažai.

grožio štrichai

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

G
ed

im
in

o 
Ži

lin
sk

o 
nu

ot
r.



28 laisvalaikis 2 0 1 6  r u g p j ū č i o  5

l Paprasčiausia naminė katė bėgda-
ma gali pasiekti iki 13,5 m/s greitį. Pa-
lyginkite: greičiausias sprinteris gali 
bėgti maksimaliu 12,5 m/s greičiu. Juk 
mažai kas iš mūsų gali pasigirti esantis 
bėgimo olimpinis čempionas, o štai bet 
kuris rainis, gyvenantis šalimais, - fak-
tiškai gali.

l Aukščiausiai iššokti geba Afrikos 
leopardai ir pumos. Jie gali užšokti ant 
medžio šakos arba uolos kyšulio, esančių 
5,5 m aukštyje. Apskritai katės šoka į 
aukštį, penkis kartus viršijantį jų ūgį.

l Ilgiausias iltis turi Bengalijos tig-
rai - apie 10 cm! Bėgti, kaip jau sakėme, 
neverta, ieškokite aukščiausio medžio, 
galbūt tigras tingės jus iš ten krapštyti...

l Kieno stipriausi žandikauliai? 
Taip, taip pat šio mielo tigro. Jo sukan-
dimo jėga yra maždaug 1000 svarų į 
kvad ratinį colį (maždaug 450 kg). Išsi-
veržti iš jo nasrų neįmanoma. Ir naminė 
katė turi plonas ir ilgas iltis. Kąsdama ji 
gali sužaloti ne tik minkštuosius audi-
nius, bet ir sąnarius (tiesiog perkąsti).

l Kačių šeimos narių klausa yra 20 
kartų jautresnė negu žmogaus. Jos gali 
girdėti garsus, kurių mes, dvikojai, ne-
girdime.

l Stambiausio kačių šeimos atstovo 
nagų ilgis siekia 10 cm. Taigi tegu nieko 
neapgauna jų letenėlių švelnumas ir 
minkštumas...

l Visi šios šeimos atstovai, išsky-
rus gepardą, medžiodami naudojasi ne-
tikėtumo veiksniu. Jie kuo arčiau pri-
sėlina prie aukos ir puola netikėtai. 
Prisėlinti jie gali dėl įgimto gebėjimo 
vaikščioti tyliai. Minkštos pagalvėlės 
ant letenų slopina visus galimus žings-
nių garsus.

l Ši žinduolių rūšis dauginasi labai 
sparčiai, ypač naminiai pūkiai. Katė per 
gyvenimą gali atsivesti ir užauginti dau-
giau kaip 100 kačiukų. Vidutiniškai katės 
gyvena 10-15 metų.

l Nemėginkite pasislėpti nuo katės 
tamsiame kambaryje arba per naktinį 
safarį prisiartinti prie plėšrūno! Jie ma-
to 200 laipsnių kampu (žmogaus mato-
mumo galimybės siekia tik 180 laipsnių). 
O ir stiebelių akies tinklainėje, kurie su-
teikia gebėjimą matyti tamsoje, jie turi 
20 kartų daugiau.

l Katės nuolatos jus seka! Net mie-
gant viena jų smegenų pusė nuolatos 
fiksuoja, kur jūs esate.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Ar žinojote?

Įdomūs faktai 
apie laukinių ir  
naminių kačių giminę

Ar tikrai apie savo augintinius ir jų kilmę  

žinome viską? Štai keletas įdomybių, kurių 

galbūt dar nežinojote.
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scena

koncertas „Rimti ir nerimti reikalai“

Rugpjūčio 21 dieną pirmieji progą iš-
girsti originalius akordeono ir saksofonų gar-
sų junginius turės Raudondvario dvaro lan-
kytojai. Po kelių dienų vaikinai persikels į 
sostinę ir pasirodys didžiajame festivalio 
„Akordeono muzikos savaitė“ koncerte 
„Rimti ir nerimti reikalai“. Vilniaus paveiks-
lų galerijos (Chodkevičiaus rūmų) kiemelyje 
rugpjūčio 23 dieną vyksiantis koncertas 
suburs muzikos mylėtojus, jie turės išskirti-
nę progą pasiklausyti vaikinų parengtos sa-
vito skambesio programos.

Bendras atlikėjų pasirodymas aprėps pla-
čius muzikos horizontus - klasikinės muzikos 
meistriškumą, jaunatvišką nuotykių dvelksmą 
ir polėkį su vyrišku maksimalizmo prieskoniu. 
Koncerte „Rimti ir nerimti reikalai“ vaikinai 
jiems labiausiai rūpimus reikalus aptars tiek 
rimtais, tiek nerimtais, bet tikrai originaliais 
ir šarmingais garsų dialogais. „Šią vasarą įsi-
traukiau į ypač daug projektų - pasirodžiau su 
vokaliniu ansambliu „Quartonalle“, „Mecklen-
burg-Vorpommern“ Jaunimo simfoniniu orkes-
tru, styginių kvartetu „Vision“. Grojau projek-
te su pianistu Žiuljenu Kventenu (Julien Qu-

entin), smuikininke Rozan Filipens (Rosanne 
Philippens). Visada įdomu, kaip muzikinius 
eksperimentus ir akordeono bei kitų instru-
mentų bendradarbiavimo vaisius pasitiks ma-
no tautiečiai, tad nekantriai laukiu Akordeono 
muzikos savaitės pasirodymo ir projekto su 
vaikinais iš „Signum“ pristatymo klausyto-
jams“, - sakė akordeonininkas M.Levickis.

„signum“ lietuvoje - pirmą kartą

2006 metais susikūrusį kvartetą „Signum“ 
šiuo metu sudaro Blažas Kemperlė (soprani-
nis saksofonas), Erikas Nestleris (altinis sak-
sofonas), Alanas Lužaras (tenorinis saksofo-
nas), Guerinas Belaroza (Guerino Bellarosa, 
baritoninis saksofonas).

Dėl savo entuziazmo, energijos, talento 
ir originalių idėjų kvartetas įnešė naujų vėjų 
į Europos koncertų sales ir greitai užkariavo 
klausytojų ir kritikų širdis. Jaunieji muzikan-
tai ne tik groja klasikinius kūrinius ar kuria 
naujas kompozicijas, bet ir virtuoziškai im-
provizuoja su juos įkvepiančiais garsais.

„Signum“ Lietuvoje lankysis pirmą, bet 
tikrai ne paskutinį kartą - jau spalio mėnesį 
čia numatyti dar keli jų koncertai.

Akordeonininkas MArtynAs Levickis (26) nesiliauja stebinti savo gerbėjų. 
naujus ir originalius projektus pristatantis atlikėjas rugpjūčio pabaigoje po mėnesį  
trukusių gastrolių vokietijoje grįžta į Lietuvą kartu su visoje europoje graibstomu  
saksofonininkų kvartetu „signum“. Dviejuose šiemet organizuojamuose koncertuose 
žavieji džentelmenai klausytojams pademonstruos, kaip netikėtai gali skambėti  
akordeono ir pučiamųjų duetas.

Akordeono muzikos savaitės scenoje - 
penki džentelmenai juodais drabužiais

  laisvalaikis 2 0 1 6  r u g p j ū č i o  5 31

Devizas - „muzika arčiau mūsų“

M.Levickis kviečia apsilankyti ir kituose 
Akordeono muzikos savaitės koncertuose. 
„Šiemet festivalio programa kaip niekada spal-
vinga ir nenuspėjama. Šių metų devizas - „mu-
zika arčiau mūsų“. Šiais laikais, kai aplinkui 
nuolat tvyro informacinis triukšmas, norime 
atkreipti dėmesį į gyvos muzikos svarbą. Tos 

muzikos, kuri gimsta visai šalia - vos per porą 
ar kelias dešimtis metrų nuo mūsų“, - sakė 
festivalio meno vadovas.

Rugpjūčio 23-27 d. Akordeono muzikos 
savaitėje klausytojų laukia dueto „Julie&Andreas“ 
pasirodymas „Piko valanda“ Vilniaus geležinkelio 
stoties laukiamojoje salėje, siurrealistinė miste-
rija „Žemė prašė, kad žmonės mirtų“, kurią Ener-
getikos ir technikos muziejuje atliks sopranas 

Dovilė Kazonaitė ir akordeonininkas Tadas Mo-
tiečius, taip pat karštas koncertas Vilniaus mo-
kytojų namų kiemelyje, kuriame siaus „Fiesta de 
la noche: Gorka Hermosa + Malandro Club“. 
Festivalį užbaigs tradicinis akordeonininkų ma-
ratonas, kuris vyks Šv. Kotrynos bažnyčioje.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

scena

Akordeono muzikos savaitės scenoje - 
penki džentelmenai juodais drabužiais

su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

O
rg

an
iz

at
or

ių
 n

uo
tr.



32 laisvalaikis 2 0 1 6  r u g p j ū č i o  5

SveikatoS kodaS

Sveikata baseine - nuo mažų dienų

Rapolo mama Marija tvirtina, kad pradėjus lankyti 
baseiną sūnelis savo raida pralenkė bendraamžius

Marijos Vaičaitienės nuotr.
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Medikai pripažįsta, kad vanduo teigiamai 
veikia mažylių emocijas. Plaukiodami jie pati-
ria daug džiaugsmo. Išsipliuškenę vandenyje 
vaikai būna ramesni, pagerėja jų apetitas. Be 
to, vanduo grūdina mažylius. Tokie vaikai re-
čiau serga sloga ir kitomis virusinėmis ligomis. 
Sveikatos centro „Gemma“ kineziterapeutė 
Viktorija Brusokaitė į baseiną išsiruošti su 
mažyliu rekomenduoja nuo 3 mėn. amžiaus, o 
iki tol - mėgautis vandens malonumais vonio-
je ir po truputėlį ruoštis baseino vandeniui.

Nauda, kurią gauna  
plukdomas kūdikis:

● Plaukimas stiprina imuninę sistemą. 
Dėl temperatūros kaitos (oro ir vandens skir-
tumo) didėja organizmo atsparumas ir stipri-
namas vaiko imunitetas. Jau seniai pastebėta, 
kad tokie mažyliai rečiau ir lengviau serga 
virusinėmis ligomis.

● Baseinas atpalaiduoja kūdikio nervų 
sistemą ir ypač rekomenduojamas didesnį 
raumenų tonusą turintiems ir jautresniems 
vaikams. Vanduo ir pratimai jame tinka žemo 
raumenų tonuso kūdikiams. Dažnai vaikų gy-
dytojai ar neurologai plukdymą rekomenduo-
ja derinti su masažu. Reguliarūs apsilankymai 
baseine padeda normalizuoti raumenų tonusą 
ir nervų sistemą.

● Nors kūdikis visai mažiukas, grupinėse 
treniruotėse jis socializuojasi, mokosi bend-
rauti ir reaguoti į aplinkinius, taip pat stipri-
namas ryšys su mama ar tėčiu.

● Reguliarūs pratimai vandenyje ypač 
tinka kūdikių klubo sąnario displazijos profi-
laktikai.

● Vandenyje kūdikių plaučiai turi daugiau 
dirbti, taip didinamas jų tūris ir treniruojami 
kvėpavimo raumenys.

● Plukdymas gerina smegenų kraujotaką 
ir psichomotorinę raidą, kitaip tariant, atei-
tyje vaiko protinė veikla bus efektyvesnė.

 ● Užsiėmimų metu vaikai išmoksta ne-
bijoti vandens, ugdoma vaiko savisauga ir pa-
sitikėjimas savimi.

● Vanduo - ideali aplinka raumenims stip-
rinti ir lavinti.

● Kūdikiai, reguliariai lankantys užsiė-
mimus baseine, yra ramesni, geriau valgo ir 
giliau miega, greičiau nei neplaukiantys drau-
gai pradeda stovėti ir vaikščioti.

● Be to, lankymasis baseine - tai džiugios 
emocijos visai šeimai.

SveikatoS kodaS

P r i s t a t o

D i d y s i s  r Î m Î j a swww.kristupofestivaliai.lt

RUGPJŪČIO 7 d., 19 val.
Vilniaus universiteto botanikos sode  

TELMO PIRES: 

FADO BUČINYS 
Nesuvaidinti jausmai dainose

TELMO PIRES (vokalas, Portugalija)
BRUNO CHAVEIRO (portugališkoji gitara, Portugalija)
CAJÉ GARCIA (klasikinė gitara, Portugalija)
YAMI (kontrabosas, Portugalija)

Sveikata baseine - nuo mažų dienų
Kūdikių ir vaikų užsiėmimai vandenyje - išbandytas būdas stiprinti mažylių  
sveikatą ir užtikrinti sklandžią fizinę ir protinę raidą.

Kineziterapeutė 
Viktorija Brusokaitė

„Gemma“ archyvo nuotr.

Su „Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida paslaugoms  

(išskyrus slaugą)

Kūdikių ir vaikų plukdymas sveikatos  

centro „Gemma“ baseine  

vyksta kiekvieną dieną.

Daugiau informacijos
www.gemma.lt 

arba telefonu +370 (5) 219 5905.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Internetas

Kaip akimirksniu pakeisti automobilio spalvą 
ir išrinkti tinkamiausią sau? Ar skaitant rek
laminius plakatus galima sužinoti, ar jūsų 
regėjimas geras? Kaip automobiliu patikrinti 
interneto greitį? Visus atsakymus rasite čia.

Vietoj IšVadų
n „Reklama - tai varžybos, kurių prizas 

žmonių dėmesys.“
(Seth Godin) 

 El. reklama: varž ybos dėl dėmesio

rubriką pristato „Gaumina“
D

ar
iu

s 
Ba

gd
ži

ūn
as

automobilis, akimirksniu 
keičiantis spalvą

Kas?
„Autotrader“.

Kokia situacija?
Štai yra puslapis, kuriame ga-

li suvesti galybę norimų paramet

rų ir pagal tai surasti automobilį. 

Na, ir, aišku, jei patiko, įsigyti. 

Kaip šiuos pranašumus vartoto-

jams parodyti tiek gyvai, tiek ir 

internetu? „Autotrader“ kartu su 

reklamos agentūra „Zambezi“ at-

rado būdą.

Ką padarė?
Majamio centre pastatė automo-

bilio muliažą. Priešais jį  projekto-

rius ir specialus įrenginys, nuske-

nuojantis jūsų vilkimų rūbų spalvą. 

Tuomet ši spalva, pasitelkiant pro-

jektorių, „uždedama“ ant automo-

bilio, kurį gali fotografuoti ar kitaip 

įamžinti realiuoju laiku.

rezultatai?
Kampanija sudomino praei-

vius, o pristatomuoju vaizdo klipu 

vėliau buvo plačiai dalinamasi so-

cialiniuose tinkluose.

https://goo.gl/kgssF4
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Internetas

interneto greičio testas

Kas?
„Vodafone“.

Kokia situacija?
Telekomunikacijų bendrovė „Vodafo-

ne“ deklaruoja teikianti greitojo ryšio 
paslaugas. Kad darsyk savo vartotojams 
ir skeptikams įrodytų nemeluojanti, nu-
sprendė atlikti greičio testą.

Ką padarė?
Į pagalbą pasikvietė Naujosios Zelan-

dijos automobilių sporto žvaigždę Medą 
Maiką Videtą (Mad Mike Whiddett). Pa-
sodino jį į automobilį ir lipdukais aklinai 
uždengė visus stiklus. Vietoj to ant auto-
mobilio stogo įtaisyti keli mobilieji įrengi-
niai, keliais kampais filmuojantys vaizdą 
lauke ir transliuojantys į vidų. Jei vaizdas 
bus transliuojamas su trikdžiais, dideliu 
greičiu lekiantis automobilis rėšis į sieną. 
Tiesa, kad efektas būtų dar geresnis, šalia 
pasodino už 4G ryšį atsakingą „Vodafone“ 
direktorių Tonį Berdą (Tony Baird).

rezultatai?
Vos per kelias dienas vaizdo klipas sulau-

kė 50 tūkst. peržiūrų. Tačiau atrodo, kad jis 
transliuojamas ir televizijoje, tad pamačiu-
siųjų skaičius turėtų būti gerokai didesnis.

https://goo.gl/vRgtYR

 El. reklama: varž ybos dėl dėmesio Plakatai, padedantys sužinoti, 
ar tavo regėjimas geras

Kas?
ACUVUE.

Kokia situacija?
Kaip ir visame pasaulyje, Japonijoje 

moksleivių rega dramatiškai prastėja. 
Tai lemia ne tik ilgas sėdėjimas prie 
kompiuterio, bet ir kiekviename žings-
nyje naudojami išmanieji įrenginiai. 
Visgi didžiausia problema, kad jaunuo-
liai apie susilpnėjusią savo regą sužino 
per vėlai, tad gydymas tampa ilgesnis.

Ką padarė?
Didmiesčiuose iškabino plakatus, 

kurie pagaminti pagal okulisto kabinete 
esančius mažėjančius užrašus. Tokie 
plakatai, rodos, nieko inovatyvaus, ta-
čiau praeiviai sustodavo ir stengdavosi 
įskaityti net mažiausias raides, o to pa-
daryti nepavykus suprasdavo turintys 
problemų. Užrašai iškabinti tiek gatvėse, 
tiek mokyklos kabinetuose.

rezultatai?
Kampanija susidomėjo vietos žinias-

klaida, tad ruošiamasi juos iškabinti ir 
kituose miestuose.

https://goo.gl/3sU99r



laisvalaikis 2 0 1 6  r u g p j ū č i o  5

Įdomūs faktai apie Šarlizę teron 

l Šarlizė Teron gimė 1975 metų rugpjūčio 7-ąją 
Pietų Afrikoje. 

l Aktorės gimtoji kalba yra afrikanų, o anglų 
tik antroji kalba ir jos aktorė išmoko vaikystėje 
žiūrėdama televizorių.

l Būdama 14 metų jau dirbo modeliu.
l Norėdama mesti rūkyti lankė hipnoterapiją. 
l Labiausiai jai patinkantis aktorius - Tomas 

Henksas (Tom Hanks).
l 2005-aisiais aktorė gavo žvaigždę Holivudo 

šlovės alėjoje.
l Nuo ketverių metų mokėsi baleto ir net šo-

ko balete „Gulbių ežeras“. Baleto šokėjos karjerą 
metė, kai stipriai susižalojo kelį, ir pasirinko ak-
torystę.

l 2007-aisiais paskelbė, kad gavo Jungtinių 
Amerikos Valstijų pilietybę. 

l Aktorė kenčia nuo obsesinio kompulsinio 
sindromo. Jei filmavimo reikalais išsinuomoja na-
mą ar viešbučio kambarį, nenurimsta tol, kol pa-
ti neišnarsto kiekvieno stalčiaus, lentynos, spin-
telės ir t.t.

l Yra aktyvi moterų teisių ir gyvūnų teisių 
asociacijų rėmėja, užsiima labdara.

l Mėgstamiausi aktorės patiekalai ir maisto 
produktai yra: makaronai, pica, švieži vaisiai ir 
daržovės.

l Aktorės ūgis yra 177 cm.
l Šarlizė yra Jungtinių Tautų taikos pasiuntinė.
l Labiausiai patinkančios spalvos - juoda ir 

balta. 
l Yra įsivaikinusi du vaikus - sūnų Džeksoną 

Teroną (Jackson Theron) ir dukrą Augustę Teron 
(August Theron), o pati aktorė yra vienturtė.

l Būdama maža turėjo augintinę ožkytę.
l Švelnioji Šarlizė mėgsta važinėtis nuosavu 

„Harley Davidson“ motociklu.
l Ant dešiniosios pėdos turi gėlių motyvo ta-

tuiruotę.
l Mėgstamiausi aktorės kvepalai yra „Chris-

tian Dior Eau de Dolce Vita“.
l Laisvu laiku aktorė mėgsta šokti, apsipirki-

nėti ir skaityti knygas. 
l Geriausia televizijos laida - visi serialai ir 

filmai, susiję su kriminalais. Šiam žanrui aktorė 
jaučia silpnybę. 

l Ateities svajonė - užlipti į Kilimandžaro kalną. 
l Knyga, palikusi neišdildomą įspūdį - Antua-

no de Sent Egziuperi (Antoine de Saint-Exupery) 
„Mažasis princas“. 

l Didžiausia fobija - skraidyti.
Parengė Ringailė StulPinaitė

AŠTRUS ŽVILGSNIS
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DATOS

MetaMs bėgant 
atsiranda raukšlių ir 
krūtinė taMpa ne tokia 
graži. tačiau su aMžiuMi 
ateina ir didesnė 
išMintis. tad ne viskas 
jau taip blogai

sveikinu žMones,  
kurie tuokiasi ir to 
nori. bet tai ne Man. 
aš labai laiMinga 
gyvendaMa taip, kaip 
noriu, be sutuoktinio 
ir vis tiek galėdaMa 
auginti vaikus

Šarlizė Teron
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A-

El
to

s n
uo

tr.

Iš Pietų Afrikos Respublikos kilusi Holivudo pažiba ŠARlIzė TeRon (Charlize 
Theron) tikrai ne eilinė asmenybė. Jai svetimas tas glamūrinis, spindintis  
gyvenimas su vakarėliais jachtose ir kelionėmis privačiais lėktuvais.  
Rugpjūčio 7 dieną 41-ąjį gimtadienį švęsianti aktorė tikina, kad gyvenimas yra  
gana paprastas ir tokie gigantiškai prabangūs pirkiniai jai nėra reikalingi. 

Ž
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a 
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Venecijos kino  
festivalio žvaigždė - 

Emma Stone
EPA-Eltos nuotr.

Plačiau apie Venecijos kino festivalį - 39 p.

2016 m.  rugpjūčio 5-11 d.
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TV
 TO

P1
0

TV1 5,7%
Lietuvos rytas TV 5,4%
TV6 3,8%
PBK 2,8%
TV8 2,8%

Info TV 2,5%
NTV Mir Lietuva 1,3%
REN Lietuva 0,8%
LRT Kultūra 0,6%
Liuks! 0,2%

Lietuvos rytas TV 5,2%
TV1 4,4%
TV6 3,2%
Info TV 3,2%
PBK 2,7%

TV8 2,7%
NTV Mir Lietuva 1,4%
LRT Kultūra 1,1%
REN Lietuva 0,9%
Liuks! 0,4%

TV3 12,4%

LNK 11,4%

BTV 7,4%

TV3 14,4%

LNK 12,7%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 TARPTAUTINIS VYRŲ KREPŠINIO  
 TURNYRAS/BRAZILIJA-LIETUVA LRT     7,2

2 TV3 ŽINIOS TV3 6,1

3 NESUNAIKINAMIEJI 3  TV3 5,2

4 VALANDA SU RŪTA LNK 5,2

5 LNK ŽINIOS LNK 5,0

6 ALADINAS TV3 4,6

7 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 4,5

8 KK2 LNK 4,3

9 DIDŽIOSIOS MOTUŠĖS NAMAI.  
 OBUOLYS NUO OBELS LNK 4,3

10 LNK VAKARO ŽINIOS LNK 4,3

Duomenys: TNS LT, 2016 m. liepos 25-31 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 31,5%

Kiti  
kanalai 35,7% BTV 6,9%

LRT Televizija 
8%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
8,5%

✔ StengiuoSi paSižiūrėti...
„Travel“ kanalu transliuojamas laidas apie keliones, yra kelios, 

kurių stengiuosi nepraleisti. Jei junginėdama kanalus pamatau, kad 
rodo lietuvišką serialą, stengiuosi pasižiūrėti, kaip sekasi kolegoms, 
kas naujo lietuviškų serialų fronte. 

✔ Dažniau televizorių įjungiu...
kai vyksta įvairūs sporto ar kultūriniai renginiai. Mano vyras su duk

rele stebi futbolo ar krepšinio čempionatus, tad mielai prie jų prisijungiu. 

✔ labai nemėgStu... 
socialinės dokumentikos laidų, o tiksliau  tų laidų, kuriose sten

giamasi „pagelbėti“ patekusiems į bėdą. Tai ne mano žanras, be to, 
nejaučiu malonumo žiūrėdama į vargšus žmones, iš kurių daroma 
pramoga.

✔ paSigenDu...
kokybiškų pokalbių laidų. Pavyzdžiui, man patinka laida „Stilius“. 

Dažniausiai joje kalbinami įdomūs žmonės, turintys ką pasakyti, iš jų 
galima pasisemti žinių ir įkvėpimo, pasidžiaugti jų pasiekimais. Tai 
yra gražu ir, manau, tokių laidų galėtų būti daugiau.

✔ mėgStamų televizijoS laiDų veDėjų...
yra nemažai. Man patinka visi laidų „Labas rytas, Lietuva“, „La

ba diena, Lietuva“ ir „Panorama“ vedėjai. Jie tikri profesionalai, dir
ba labai žmogiškai ir natūraliai, užmezga šiltus pokalbius ir profesio
naliai pateikia naujienas.

✔ trūkumaS... 
yra tai, kad kai kurioms televizijos programoms trūksta profesio

nalumo. Dažniau yra vaikomasi reitingų, nei bandoma perduoti žiū
rovui rimtą, dvasingą žinią. Norisi kažko, kas pakeltų televizijos ir 
žmonių mąstymo lygį.

Parengė Eimantė JuršėNaiTė

Esu...  MąSTAnTI televizijos žiūrovė
Aktorė ir televizijos laidų vedėja SANDRA DAUKŠAITĖ-
PETRULĖNĖ (34) vasarą televizorių įsijungia retokai, mieliau 
laiką leidžia lauke, tačiau atvėsus orams mielai pasižiūri patin-
kančias laidas. Nors burnoti ant televizijos nelinkusi, aktorė  
tikisi, kad eteryje rodomų laidų kokybė ateityje pagerės.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TELEVIZIJAuž kadro

Rugpjūčio 31 dieną prasidėsiančio 73-iojo 
tarptautinio Venecijos kino festivalio atida-
rymo žvaigžde neabejotinai taps amerikie-
čių aktorė Ema Stoun (Emma Stone, 27). 
mat filmui „La La Land“, kuriame ji vaidina, 
teko garbė pradėti kino festivalį.

Režisieriaus Deimjano Čazelio (Damien 
Chazelle) muzikinė komiška drama „La La 
Land“ panyra į Amerikos muzikos tradicijų 
nagrinėjimą ir gana neįprasta maniera pasako-
ja apie miuziklo aukso amžių. Kartu su Ema 
Stoun pagrindinį vaidmenį filme atliko ir gar-
susis amerikiečių aktorius Rajanas Goslingas 
(Ryan Gosling, 35). Jo įkūnytas džiazo muzi-
kantas Sebastianas ir Emos Stoun vaidinama 
mergina Mija filme „La La Land“, vos sudu-
riantys galą su galu šiuolaikiniame Los Andže-
le, nepraranda vilties ir siekia savo svajonių. 
Kino ekranuose šių aktorių pora susiduria jau 
trečią kartą - 2011 m. juos matėme filme 
„Kvaila, beprotiška meilė“ („Crazy Stupid Lo-
ve“), o 2013 m. jie kartu vaidino filme „Gangs-
terių medžiotojai“ („Gangster Squad“). Pla-
nuojama, kad JAV ekranuose filmas „La La 
Land“, kuriame taip pat vaidina ir garsusis 
amerikiečių muzikantas Džonas Ledžendas 
(John Legend), pasirodys gruodžio 2 dieną.

Venecijos kino festivalis, kurio žiuri pir-
mininkas yra britų teatro ir kino prodiuseris 
bei dramaturgas Semas Mendesas (Sam Men-
des), truks iki rugsėjo 10-osios. Tą dieną bus 
išdalyti apdovanojimai, pagrindiniai jų - „Auk-

sinis liūtas“ geriausiam festivalio filmui ir 
„Sidabrinis liūtas“ geriausiam režisieriui.

Venecijos kino festivalis, vykstantis Lido 
saloje, yra seniausias kino festivalis pasaulyje.

Parengė Vaida Andrikonytė

Venecijos kino festivalio atidarymui - 
įspūdinga muzikos dozė

Ema Stoun (Emma Stone) ir Rajanas 
Goslingas (Ryan Gosling) filme „La La Land“

Geriausia aktore praėjusių metų Venecijos 
kino festivalyje paskelbta italė Valerija Golino 
(Valeria Golino), sukūrusi vaidmenį dramoje 
apie mafiją „Dėl tavęs“ („Per amor vostro“)

EPA-Eltos nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 1.55  „Bordžijos“  23.00  „Kristina“ 23.00   „Hanibalas“ 1.50  Rio 2016 Olimpi-
      nės vasaros žaidynės

 23.40   „Jackass 3D“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Valgyk ir lie-
knėk. 9.35 „Šunyčiai patruliai“. 10.05 Senoji 
animacija. 11.05 „Vasara Amsterdame“ (N-7).
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pamiršk 
mane“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 16.00 Valgyk ir lieknėk. 17.00 „Laukinukė“ 
(N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Ketverios vestuvės ir vienerios laidotuvės“ 
(N-14). 23.20 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 1.15 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 
Penktoji pavara. 11.55 Beatos virtuvė. 12.45 
Nuo... Iki. 13.40 Pagalbos skambutis (N-7). 
14.30 „Ukraina - ne viešnamis“ (N-7). 16.00 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
Penktoji pavara. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 23.45 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 17.05 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.15 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 Tabletė. 12.50 
Kartu su visais. 13.50 Mados nuosprendis. 15.10 
Vyriška/Moteriška. 18.00 Lauk manęs. 19.00 
„Šamanė“. 20.00 Laikas. 20.32 Stebuklų laukas. 
21.40 Trys akordai. 0.15 „Žiemos vyšnia“. 1.40 
„Likimo ironija arba po pirties“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 
11.55 „Tyrimo paslaptys“. 15.00 „Šeimos detek-
tyvas“. 18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.15 Hu-
moro laida. 23.40 „Meilės vardan“. 1.35 „Mama 
ištekėjo“. 2.55 „Šeimos detektyvas“. 

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.20 Kviestinė vakarienė. 8.10 
Tinkama priemonė. 9.10 „Šeimos dramos“. 11.10 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 12.10 „V ir M“. 
13.05 Keista byla. 14.10 A.Čapman paslaptys. 
15.10 Tinkama priemonė. 16.15 „Šeimos dra-
mos“. 18.20 „Didžiosios paslaptys“. 19.25 „KGB 
su smokingu“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 
Mums net nesisapnavo. 0.20 „KGB su smokingu“.

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
6.10 Naujas rytas. 8.10 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.20 „Maskva. Centrinė apygarda 3“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Apžvalga. 
Yaptingas įvykis. 14.00 „Garbės kodeksas 7“. 
15.00 „Likimo ženklai 3“. 16.20 „Liejyklos 
gatvė“. 18.00 Tyrimą atliko. 19.40 „Leningra-
das 46“. 23.30 „Teisingas mentas 6“. 3.25 
„Mentų karai 8“. 5.20 „Sutuoktiniai“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Ekumeninė laida. 
8.30 „Klasė ant kulniukų“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 5.10 Trumpa isto-
rija. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 
13.50 „Pagalbos signalas“. 14.25 „Kas arkliui 
rūpi?“ 15.25 „Paradoksas“. 16.20 Rytų studija. 
16.50 Vasara su radiju 2016 televizijoje TVP 3. 
17.50 Kabaretų TOP. 18.30 TV ekspresas. 18.50 
Akcija - atostogos. 19.25 Zondas 2. 19.55, 
4.45 „Pagalbos signalas“. 20.25 Drakono Polo 
nuotykiai. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 0.25 „Bėgant metams, bėgant die-
noms“. 2.00 Miško bičiuliai. 2.15 „Klasė ant 
kulniukų“. 

 TV1000
8.10 „Ugnies gaudynės“. 10.10 „Vėlyvas kvar-
tetas“. 12.10 „Vertėja“. 14.25 „Pėdsakai“. 16.25 
„Nudegęs“. 18.15 „Loftas“. 20.10 „Lemiamas 
taškas“. 22.20 „Drugio efektas“. 0.20 „Domas 
Hemingvėjus“. 2.00 „Vėlyvas kvartetas“. 

 DIscoVeRy
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 
10.05 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 10.55 
Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35, 3.40 Vyrai, moterys, laukinės stichijos. 14.30 
Upių pabaisos. 21.00, 2.50 Aliaskos pakraštys. 
22.00 Naminukės sezonas. 23.00, 4.30 Paskutiniai 
Aliaskoje. 24.00 Nemėginkite pakartoti.  

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 8.40, 16.00 Neįpras-
tos vilos. 9.30, 15.30 Gyvenimas ant ežero. 10.00 
Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma 
ekspedicija. 14.40, 23.00, 4.00 Namų medžiuo-
se gyventojai. 17.00, 22.00, 3.00 Ekstremalieji 
vandens parkai. 17.30 Pramogų parkų užkulisiai. 
18.00, 2.00 Neįprastas maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Monsunas“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“  
(N-7).

8.25 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“ (N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

10.00 TV Pagalba
 (N-7).

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

Plačiakelnis“  
(N-7).

13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Ilgo plauko istorija“ 
(N-7).

21.20 Veiksmo f. 
„Fantastiškas  
ketvertas“  
(N-7).

23.40 Komedija 
„Jackass 3D“  
(S).

1.30 Mistinis trileris 
„39-oji byla“ 
 (N-14).

6.30 „Įspūdingasis 
Žmogus-voras“.

6.55 „Stebuklingi 
vaikai“.

7.25 „Džiumandži“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 „Trys bananai“.
13.05 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Komedija 

„Policijos  
akademija 4.  
Civiliai patruliai“ 
(N-7).

21.20 Fantastinis 
nuotykių f.  
„Titanų įniršis“ 
(N-7).

23.20 Veiksmo trileris 
„Kaubojai ir ateiviai“ 
(N-7).

1.50 Rio 2016 Olimpinės 
vasaros žaidynės. 
Atidarymo  
ceremonija. 
Tiesioginė  
transliacija.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
9.40 „Lesė“.
10.05 „Šokių akademija 2“.
10.35 „Džesika Flečer 2“ 

(N-7).
11.25 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
12.15 Kelionės su „Istori-

jos detektyvais“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 „Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 2“.
16.00 „Senis“ (N-7).
17.05 Kas ir kodėl?
17.35 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Klausimėlis.lt.
23.00 Trileris „Hanibalas“ 

(S).
1.10 Trumposios žinios.
1.15 „Senis“ (N-7).
2.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

6.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.50 „Laukinis“ (N-7).
10.45 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.55 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
15.50 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Specialioji  
operacija“ (N-14).

23.25 Veiksmo f. 
„Ugnikalnio  
išsiveržimas“ (N-7).

1.05 Mistinės istorijos 
(N-7).

1.55 „Bordžijos“ (N-14).
2.45 Veiksmo trileris 

„Specialioji  
operacija“ (N-14).

4.20 Amerikietiškos 
imtynės (N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.50 „80-ieji“ 

(N-7).
8.20 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
9.20 „Pėdsakas“ 

(N-7).
10.20 „Budelis“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Budelis“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
18.00, 20.00, 22.30 

Reporteris.
18.55 „Delta“ (N-7).
20.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

23.00 Siaubo f. 
„Kristina“ (S).

1.20 Trileris 
„Minties greitis“ 
(N-14).

3.00 „Delta“ (N-7).
3.45 „Pėdsakas“

(N-7).
4.25 Trileris 

„Minties greitis“ 
(N-14).

6.00 „Delta“ 
(N-7).

6.45 „Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Nuodėminga meilė“.
6.45 Koncertuoja 

Stasys Povilaitis.
8.20 Laiko ženklai. 1941 m. 

birželio 24 d. sukilimas.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Langas į Lietuvą. 

Pasaulinio turo kon-
certas Vilniuje.

13.15 „Didysis Gregas 4“ 
(N-7).

14.05 „Kaip atsiranda 
daiktai 12“.

14.30 Mokslo sriuba.
15.05 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
15.30 „Lesė“.
15.55 „Šokių akademija 2“.
16.20 „Dainų dainelė 2016“.
18.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.50 Mažorinis rečitalis. 

Daumantas Kirilauskas 
(fortepijonas).

20.30 „Džesika Flečer 2“ 
(N-7).

21.20 Didžioji Lietuva. 
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 „37 lemtingos 

dienos“ (N-7).
1.00 Dainuoja Romanas 

Marijošius.
1.15 Laba diena, Lietuva.
2.15 Legendos.

 18.50   Daumantas
             Kirilauskas 

laisvalaikis 2 0 1 6  r u g p j ū č i o  5 41

rugpjūčio 5 d.

 21.00  „Kietos mergiotės“ 20.00  „Univeras“ 23.05  „Šiaudiniai šunys“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Žybsnis ir stebuk-

lingos mašinėlės“.
8.10 „Kaukė“.
8.40 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.00 „Sodininkų pasaulis“.
10.35 „Eliza“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.30 „Būrėja“.
14.05 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
14.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
15.35 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Nusikaltimas“ 

(N-14).
23.05 Snobo kinas. 

„Šiaudiniai šunys“ 
(N-14).

1.00 „Karadajus“ (N-7).
1.50 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
2.35 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Viskas teisėta“ 

(N-7).
8.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

11.30 „Rezidentai“ 
(N-7).

12.30 „Naujokė“ (N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Bušido. Collision 

Fights turnyras 
(N-14).

1.20 „D’Artanjanas ir 
trys muškietininkai“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Kai šaukia širdis“.
11.00 Svajonių 

kruizai.
12.00 Kas paleido 

šunis?
12.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

13.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

14.00 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

15.45 „Dingęs“ 
(N-7).

17.00 „Už išlikimo ribų“.
18.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir  
pasekmės“.

19.00 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Kietos 
mergiotės“.

22.45 Balticum TV 
žinios

23.15 „Išlikimo 
eksperimentas“ 
(N-14).

 AnimAl PlAnet
6.12, 8.15, 12.50 Timo Folkneris laukinėje gam-
toje. 6.36 Liūno broliai. 7.25 Slaptas naminių 
gyvūnų gyvenimas. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.00 Beverli Hilsas. Nami-
nių gyvūnų kirpėjas. 11.55 Bondai Byčo veteri-
naras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 20.10, 3.25 Liūtė karalienė. 17.25, 23.50 
Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Pavo-
jingiausios JAV gyvatės. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPort1
6.00 ATP 250 Gstaad. Vyrų tenisas. Finalas. 
8.00 WTA Florianopolis. Pusfinalis. Pirmasis 
mačas. Vakar. 9.30 WTA Florianopolis. Pusfi-
nalis. Antrasis mačas. Vakar. 11.00, 1.00 KOK 
World GP 2015. Bušido kovos. Moldova. 1 
dalis. 14.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. An-
trosios rungtynės. 17.00 Tiesioginė transliacija. 
WTA Florianopolis. Finalas. 19.00 Čempio-
nų kelias. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Real“ - „Unicaja“. 21.00 Tiesioginė transliacija. 
ATP 250 Atlanta. Ketvirtfinalis. Pirmasis mačas. 
23.00 Tiesioginė transliacija. ATP 250 Atlanta. 
Ketvirtfinalis. Antrasis mačas. 4.00 eSportas. 
„GSL Baltics Samsung Challenge“. „League of 
Legends“ rytų finalas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Rio2016. Futbolas. Meksika - Vokietija. Vyrai. 
8.50 Rio2016. Futbolas. Švedija - Kolumbija. Vyrai. 
10.40 Rio2016. Futbolas. Nigerija - Japonija. Vyrai. 
12.35 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 13.05 
Rio2016. Futbolas. Portugalija - Argentina. Vyrai. 
14.55 Rio2016. Šaudymas iš lanko. Vyrai. Tiesioginė 
transliacija. 17.05 Rio2016. Futbolas. Brazilija - Pietų 
Afrika. Vyrai. 18.55 Rio2016. Šaudymas iš lanko. 
Moterys. Tiesioginė transliacija. 21.00 Rio2016. 
Šaudymas iš lanko. Vyrai. 23.25 Rio2016. Futbolas. 
Portugalija - Argentina. Vyrai. 1.15 Rio2016. Prieš 
atidarymo ceremoniją. Tiesioginė transliacija. 2.00 
Rio2016. Atidarymo ceremonija. Tiesioginė translia-
cija. 5.20 Rio2016. Atidarymo ceremonija. 

 euroSPort
9.00, 13.30, 23.05 Plaukimas. Europos čempiona-
tas. Didžioji Britanija. 9.35 Sunkumų kilnojimas. 
Europos čempionatas. Norvegija. 12.30, 22.05 
Irklavimas. Europos čempionatas. Vokietija. 14.00 
Fechtavimas. Europos čempionatas. Lenkija. 15.05 
Dviračių sportas. Didžioji Britanija. 16.00 Dviračių 
sportas. Belgija. 18.00 Lengvoji atletika. Europos 
čempionatas. Nyderlandai. 19.25, 24.00 Sporto 
naujienos. 19.45 Futbolas. Draugiškos rungtynės. 
23.30, 2.30 Motosportas. FIA Europos ralis. Lenki-
ja. 0.10, 4.00 Kovinis sportas. Didžiojo prizo serija. 

„FAntAStiŠKAS KetVertAS“
Veiksmo filmas. JAV, Vokietija.  2005.
Režisierius: Tim Story.
Vaidina: Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans.

Apšvitinti paslaptingais kosminiais spinduliais, keturi astronautai įgyja 
neįprastų galių. Tai visam laikui pakeičia herojų likimus. Jiems atsiveria 
pasaulio paslaptys, tačiau kartu tenka ir milžiniška atsakomybė. Netru-
kus jie privalės pasinaudoti savo neįprastais sugebėjimais, kad sugriautų 
pragaištingas piktojo daktaro Likimo užmačias.

tV3
21.20

rekomenduoja

„KetVerioS VeStuVĖS ir 
VienerioS lAiDotuVĖS“
komedija. Jungtinė Karalystė. 
1994.
Režisierius: Mike Newell.
Vaidina: Hugh Grant, Andie 
MacDowell, James Fleet.

Tipiškas anglas Čarlis su malonumu 
vaikščioja po draugų vestuves ir 
pats nė neplanuoja vesti, kol vieno-
je šventėje sutinka amerikietę Kerę. 

„KAuBoJAi ir AteiViAi“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Jon Favreau.
Vaidina: Daniel Craig, Abigail 
Spencer, Chris Browning.

Filmas apie senuosius Arizonos kau-
bojus, kurių būtį sudrumsčia ateiviai. 
Plieniniai, ryškiomis šviesomis žaiža-
ruojantys įtaisai dulkėtame kaubojų 
miestelyje atrodo labai neįprastai ir 
verčia susimąstyti, ką tų laikų žmo-
nės kalbėdavo apie ateivius.

„titAnŲ ĮnirŠiS“
fantastinis nuotykių filmas. 
Ispanija, JAV. 2012.
Režisierius: Jonathan Liebesman.
Vaidina: Sam Worthington, 
Liam Neeson, Ralph Fiennes.

Graikų mitologija, kovos su kardais, 
dangiškos sąmokslo teorijos ir susi-
rėmimai su monstrais. Tik Persėjas 
pajėgus išgelbėti požemių kalėji-
me numarintą savo tėvą Dzeusą...

tV8
21.00

lnK
21.20

lnK
23.20
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bidamanų turnyras“.
7.30 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“ (N-7).
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Madagaskaro 

pingvinai“ (N-7).
9.00 „Kung Fu Panda“ 

(N-7).
9.30 Mes pačios. Vasara.
10.00 Nuotykių f. 

„Mažieji lakūnai“ 
(N-7).

12.10 Drama „Titanikas“ 
(N-7).

16.10 Ekstrasensai
 detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Karibų ratai (N-7).
20.30 Komedija 

„Pono Poperio  
pingvinai“ (N-7).

22.15 Nuotykių f. 
„Mumija“ (N-7).

1.00 Rio 2016. Olimpinis 
krepšinio turny-
ras. Kinija - JAV. 
Tiesioginė transliacija.

3.00 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

4.30 Rio 2016. Olimpinis 
krepšinio turnyras. 
Venesuela - Serbija. 
Tiesioginė transliacija.

6.30 „Įspūdingasis 
Žmogus-voras“.

6.55 „Eskimų mergaitės 
nuotykiai Arktyje“.

7.20 „Nickelodeon“ 
valanda. „Linksmieji 
detektyvai“.

7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
8.35 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Rožinė pantera“.
9.55 „Na, palauk!“
10.15 „Vinetunai. Sidabro 

ežero legenda“
11.50 „Policijos akademija 4.

Civiliai patruliai“ 
(N-7).

13.30 Pričiupom! (N-7).
14.30 Nuotykių f. 

„Dzeusas ir Roksana“.
16.30 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Rio 2016 Olimpinės 

vasaros žaidynės. 
Atidarymo ceremonija.

23.00 Kriminalinė komedija 
„Holivudo žmog-
žudysčių skyrius“ 
(N-7).

1.15 Siaubo trileris 
„Aš visada žinosiu, 
ką padarei aną  
vasarą“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Mūsų miesteliai. 

Smalininkai. 3 d.
8.30 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Gėlių odisėjos“. „Van -

dens lelijos ir rožės“.
12.55 „Pasaulio gamtos 

stebuklai. Gyvenimas 
paribyje“. „Vandens 
pasaulio stebuklai“.

13.50 „Šerloko Holmso 
nuotykiai“ (N-7).

15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios.
16.15 Sveikinimų 

koncertas.
17.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Laumės juosta 2016.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Romantinė komedija 

„Vedybų ceremonija“ 
(N-7).

0.15 Trumposios žinios.
0.20 „Gėlių odisėjos“. „Van-

dens lelijos ir rožės“.

 12.00  „Gėlių odisėjos“ 12.10   „Titanikas“

ŠeŠtadienis

„PONO POPERIO PINGVINAI“
Komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Mark Waters.
Vaidina: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury.

Tomas Poperis retai matydavo savo tėtį, nes šis keliaudavo po pasaulį. 
Suaugęs jis ir pats nedaug dėmesio skiria savo vaikams. Vieną gražią die-
ną Tomo tėvas jam atsiunčia siuntinį iš Antarktidos su pingvinais. Tomas 
apgyvendina pingvinus šaldytuve ir jo virtuvė virsta žiemos karalyste. Kai 
į svečius atvyksta buvusi žmona su vaikais, šiems pingvinai labai patinka.

rekomenduoja

„PATIKIMA APSAUGA“
VeiKsmo trileris. Australija, 
Didžioji Britanija, Ispanija, JAV, 
Vokietija. 2007.
Režisierius: Gerry Lively.
Vaidina: Chazz Palminteri, 
Lluis Homar, Til Schweiger.

Asmens sargybinis Džonis Ridlis, ku-
rio karjera ritasi žemyn, yra pasamdo-
mas saugoti vyro. Tas vyras - Džonio 
karjerą sunaikinęs samdomas žudi-
kas. Tačiau kažkas labai nori jį pašalin-
ti, ir Džoniui, profesonaliam asmens 
sargybiniui, nelieka nieko kito, kaip 
nuo pavojų gelbėti savo priešą.

„HOLIVUDO ŽMOGŽUDYSČIŲ 
SKYRIUS“
Kriminalinė Komedija. JAV. 2003.
Režisierius: Ron Shelton.
Vaidina: Josh Hartnett, 
Lena Olin, Harrison Ford.

Senas detektyvas laisvu nuo darbo 
metu uždarbiauja kaip nekilnoja-
mojo turto agentas. Keikdamas liki-
mą, jis desperatiškai bando atsikra-
tyti namo kalvose. Džo gyvenimas 
sujauktas: dukart išsiskyręs, paliktas 
dabartinės merginos, kišenėse švil-
pia vėjai. O jaunąjį detektyvo kole-
gą kamuoja kitos bėdos...

„ŠIAUDINIAI ŠUNYS“
trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Rod Lurie.
Vaidina: James Marsden, Kate 
Bosworth, Alexander Skarsgard.

Rašytojas Deividas Samneris su 
žmona aktore atvyksta į jos gimtąjį 
miestelį Misisipėje. Čia jie susitin-
ka buvusį Eimės vaikiną Čarlį ir jo 
draugus. Norėdamas pritapti prie 
vietinių, Deividas susiruošia su jais 
į elnių medžioklę. Galiausiai jis su-
pranta esąs paliktas miške vienas.

BTV
21.50

TV1
0.40

 TV8
7.00 „Maksas Stilas“ (N-7). 7.30 „Mažųjų gy-
vūnėlių krautuvė“. 8.00 Senoji animacija. 9.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.30 „Šunyčiai patru-
liai“. 10.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 11.00 
„Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 12.00 Svajo-
nių sodai. 13.00 Šokiai! (N-7). 15.00 „Dauntono 
abatija“ (N-7). 16.10 „Skandalas“ (N-7). 17.10 
„Detektyvė Fišer“ (N-7). 18.20 Namų dekoravi-
mas (N-7). 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 „Gerosios raganos stebuklas“ (N-7). 
23.00 „Ketverios vestuvės ir vienerios laidotu-
vės“ (N-14). 1.00 „Skandalas“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Už vaikystę. 15.30 KK2 (N-7). 17.40 
Dviračio šou. 19.30 Valanda su Rūta. 21.10 
Pagalbos skambutis (N-7). 22.00 Dabar pasau-
lyje. Išvados. Žinios rusų k. 22.30 Autopilotas. 
23.00 24 valandos (N-7). 2.55 Bus visko. 3.40 
Valanda su Rūta. 5.05 Ne vienas kelyje. 5.30 
Už vaikystę. 

 PBK
5.55, 1.40 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00, 17.25 
Naujienos. 6.35 Grok, mylimas akordeone! 7.10, 
10.00 Vaikų klubas. 7.35 Kas? Kur? Kada? 8.45 Ga-
nytojo žodis. 9.10 Idealus remontas. 10.20 „Skanės-
tas“. 11.30 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“ 13.35 
Kas nori tapti milijonieriumi? 14.30, 17.35 „Giminai-
tis“. 18.35 Prajuokink komiką. 20.00 Laikas. 20.20 
Ekstrasensų mūšis 14. 22.35 Šiandien vakare. 0.10 
Didelis šventinis koncertas. 2.10 „Siela“.  

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.10 „Kaip išskirti milijonierių“. 7.40, 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Naujienos. 8.10 „Kaip išskirti 
milijonierių“. 9.05 Eismo taisyklės. 10.00 „Vei-
drodžiai. Proveržis į ateitį“. 11.20 „Tigrų tram-
dytoja“. 13.25, 14.30 „Sniegas ištirps rugsėjį“. 
18.00 Naujoji banga. 20.35 „Maniako Beliajevo 
šeima“. 0.25 „XX amžiaus piratai“. 2.00 „Pra-
našystė“. 3.35 „Veidrodžiai. Proveržis į ateitį“. 

 REN
6.40 „Fiksikai“. 6.45 Kviestinė vakarienė. 11.30 
A.Čapman paslaptys. 13.40 Mintransas. 14.30 Są-
žiningas remontas. 15.20 „Visa tiesa apie Vangą“. 
17.25 „Jumorina“. Juoko festivalis. 19.25 „Nar-
vas“. 23.50 „Invazija 2016. Pagrindinė scena“. 

LNK
23.00

 16.30   „Gyvenimo šukės“

TV3
20.30
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6.25 Pričiupom! (N-7).
6.50 Pagalbos skambutis 

(N-7).
7.40 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (N-7).
11.00 Europos galiū-

nų čempionatas 
Anglijoje.

12.00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

13.00 Dokumentinis f. 
„Failai X. Katna - 
užmirštoji Egipto 
konkurentė“.

14.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

16.00 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „44-as skyrius“ 
(N-7).

19.00 Už vaikystę.
19.30 Muzikinė kaukė.
21.50 Veiksmo trileris 

„Patikima apsauga“ 
(N-7).

23.30 Siaubo trileris 
„Palata“ (S).

1.05 „Bordžijos“ (N-14).
2.45 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

3.35 Farai (N-14).

7.14 TV parduotuvė.
7.30 Šiandien kimba.
11.45 „Slavianskij bazar 

2015“.
14.20 Olimpinių žaidynių 

nuomonė. Tiesioginė 
transliacija iš studijos.

14.30 Rio olimpinės žaidy-
nės 2016. Irklavimas. 
Kvalifikacija. 
Intarpuose - Dviračių 
sportas. Vyrų plentas. 
Grupinės lenktynės. 
Intarpuose - 
Gimnastika.

18.30 Žinios. Orai.
19.00 Rio olimpinės žaidy-

nės 2016. Vyrų 100 
m. krūtine plauki-
mas. Kvalifikacija.

21.25 Rio olimpinės 
žaidynės 2016. 
Paplūdimio tinklinis.

23.00 Rio olimpinės žaidynės 
2016. Vyrų (60 kg, 
81 kg, 91 kg) boksas. 
Intarpuose - Gimnastika.

1.15 Rio olimpinės žaidy-
nės 2016. Vyrų gim-
nastika. Kvalifikacija.

3.00 Rio olimpinės 
žaidynės 2016. 
Paplūdimio tinklinis.

4.00 Rio olimpinės žaidy-
nės 2016. Vyrų 100 
m. krūtine plauki-
mas. Pusfinaliai.

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
7.00 Bėdų turgus.
7.45 IQ presingas.
8.15 Duokim garo!
9.45 Vilniaus albumas.
10.00 Trembita.
10.15 Menora.
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias.
11.15 Simonas Saarmann. 

Geologijos principai. 
Geologija visai ne 
apie akmenis.

12.00 Linija, spalva, forma.
12.45 „Vyšnių sodas“.
15.30 Tikri vyrai.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45 „Kinijos skoniai“. 7 d.
17.45 Žinios.
18.00 Istorinė drama 

„Mėnulio pilnaties 
metas“ (N-7).

19.20 Dainuoja Romanas 
Marijošius.

19.30 ARTS21.
20.00 Mūsų dienos - 

kaip šventė.
21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Jūros šventės 

akimirkos.
0.10 Trileris „Hanibalas“ 

(S).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Akloji“.
7.55 Daktaras Ozas (N-7).
8.50 „Sodininkų pasaulis“.
9.30 Daktaras Ozas (N-7).
10.30 „Laukinė Afrika“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.05 „Kas namie 

šeimininkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Pasaulio

burtininkai“ (N-7).
17.00 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
19.00 „Inga Lindstrom. 

Keturios įsimylėju-
sios moterys“ (N-7).

21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. 
Paskutinis  
pacientas“ (N-7).

22.45 „Laiko gijos“ (N-7).
0.15 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
(N-7).

0.40 „Šiaudiniai šunys“ 
(N-14).

2.25 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

4.15 Anthonis 
Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Dviračiais per 

Gruziją.
7.30 Ledo kelias

(N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Nuo amato 

iki verslo.
10.00 Pragaro kelias

(N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

12.00 Futbolo.tv.
12.30 Dviračiais per 

Gruziją.
13.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.30 Aukščiausia 

pavara. Lenktynės 
(N-7).

16.00 Pragaro kelias 
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „6 kadrai“ 
(N-7).

19.00 „Greitis“ 
(N-7).

21.30 TV3 žinios.
22.30 „Džonas Karteris“ 

(N-7).
1.05 „D’Artanjanas ir 

trys muškietininkai“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Už išlikimo 
ribų“.

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

13.00 „Virtuvės 
karaliai“.

13.35 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

14.05 „Sniego 
karalienė“.

15.30 „Komediantas“ 
(N-7).

17.35 „Virtuvė“ 
(N-7).

18.05 „Dingęs 
lūšiukas“.

20.00 Svajonių 
kruizai.

21.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

22.00 „Largo Vinčas“ 
(N-14).

23.55 „Šeima“ 
(N-14).

 12.45   „Vyšnių sodas“ 14.30  Rio olimpinės 
     žaidynės 2016

 12.00  Akivaizdu, 
    bet neįtikėtina

 18.05   „Dingęs lūšiukas“ 22.30    „Džonas Karteris“ 22.45   „Laiko gijos“

TV PROGRAMArugpjūčio 6 d.

 NTV Mir
7.20 Aleksandras Žurbinas. Melodijos iš at-
minties. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
8.20 Ir vėl sveiki! 8.50 Jų papročiai. 9.25 Ga-
miname su A.Ziminu. 10.25 Pagrindinis kelias. 
11.05 Gyvas ir negyvas maistas. 12.00 Buto 
klausimas. 13.05 Vartotojų priežiūra. 14.05, 
16.20 „Detektyvo Gurovo odisėja“. 18.10 Ty-
rimą atliko. 19.25 Naujos rusiškos sensacijos. 
20.20 „Eigulys“. 0.10 „Superstar“ pristato. „Ju-
rijus Aizenšpisas. Žmogus, kuris uždegdavo 
žvaigždes“ su V.Takmenevu. 1.50 Prisiekusiųjų 
teismas. Pagrindinė byla. 3.25 „Mentų karai 8“. 
5.25 „Sutuoktiniai“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.50 Polonija 24. 12.20 Svei-
ka, Polonija. 13.15 Žydros atostogos. 13.45 
„Tėvas Mateušas“. 14.40 „Ir gėriui, ir blo-
giui“. 15.45 „Senosios girios sakmė“. 16.45 
Turistinė kelionė. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00 Akcija - atostogos. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50 Priglausk 
mane. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Aš jums 
parodysiu!“ 22.40, 4.35 „Pažadėtoji žemė“. 
1.50 „M, kaip meilė“. 

 TV1000
8.25 „Drugio efektas“. 10.25 „Lemiamas taš-
kas“. 12.35 „Domas Hemingvėjus“. 14.10 
„Ugnies gaudynės“. 16.05 „Vėlyvas kvartetas“. 
17.55 „Vertėja“. 20.10 „Džuli ir Džulija“. 22.20 
„Tamsusis slėnis“. 0.25 „Misteris Dydsas“.

 DiscoVery
9.10 Turto gelbėtojai. 10.05 Relikvijų medžioto-
jai. 10.55 Garažų auksas. 11.50 Karai dėl bagažo. 
12.40 Sandėlių karai. Kanada. 15.25 Aukso karš-
tinė. 16.20 Sunkvežimių vairuotojai. 17.15 Įveikti 
baimes su B.Grilsu. 18.10 Nepaprasti inžinierių 
sprendimai. 19.05 Mitų griovėjai. 20.00 Kaip vei-
kia daiktai. 21.00 Gatvių lenktynės. 22.00, 3.40 Iš 
meilės automobiliams. 23.00, 4.30 Paskui klasi-
kinius automobilius. 24.00, 5.20 Likvidatorius. 

 TraVel
9.05, 15.05 Neįprastos vilos. 10.00 Karai dėl 
bagažo. 11.00, 20.00 Namai ant ratų. 12.00 
Viešbučių verslas. 16.00 Mano namelis ant 
ratų. 17.00, 23.00 Ekstremalieji vandens parkai. 
18.00, 1.00 Merginos-banglentininkės. 19.00 
Gyvenime ne vien žiedai. 21.00 Sunkus žygis. 
Brazilija. 22.00, 4.00 Tai ir yra tikroji Brazilija. 
24.00, 5.00 Geriausi paplūdimiai. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Liūno broliai. 7.25, 19.15 Namai medžiuo-
se. 11.00 Šunų TV. 11.55, 22.55 Pavojingiau-
sios JAV gyvatės. 12.50, 1.40 Liūtė karalienė. 
18.20 Laukiniai Zoltano gyvūnai. 20.10 Bondai 
Byčo veterinaras. 21.05 Timo Folkneris lauki-
nėje gamtoje. 22.00 Laukiniai Zoltano gyvūnai. 
23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
7.00 Čempionai LT. Lietuvos atvirasis golfo 
mėgėjų čempionatas. 8.00, 24.00 WTA Floria-
nopolis. Finalas. Vakar. 10.00 ATP-250 Atlanta. 
Ketvirtfinalis. Pirmasis mačas. Vakar. 12.00 
ATP-250 Atlanta. Ketvirtfinalis. Antrasis mačas. 
Vakar. 14.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Ketvirtosios rungtynės. 17.00 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Penktosios rungtynės. 20.00 
Čempionų kelias. Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. „Real“ - „Unicaja“. 22.00 Tiesioginė 
transliacija. ATP 250 Atlanta. Pusfinalis. Pir-
masis mačas. 2.00 Tiesioginė transliacija. ATP 
250 Atlanta. Pusfinalis. Antrasis mačas. 4.00 
eSportas. „GSL Baltics Samsung Challenge“. 
„CS. GO“. 

 ViasaT sPorT BalTic
 8.20 Rio2016. Futbolas. Brazilija - Pietų Afrika. 
Vyrai. 10.10 Rio2016. Futbolas. Portugalija - Ar-
gentina. Vyrai. 12.00 Rio2016. Atidarymo ceremo-
nija. 15.00 Rio2016. Fechtavimas. Moterys. Tie-
sioginė transliacija. 16.00 Rio2016. Plento dvira-
čių lenktynės. Vyrai. Tiesioginė transliacija. 20.35 
Rio2016. Plaukimas. Tiesioginė transliacija. 21.00 
Rio2016. Plento dviračių lenktynės. Vyrai. Tie-
sioginė transliacija. 22.10 Rio2016. Fechtavimas. 
Moterys. Tiesioginė transliacija. 0.50 Rio2016. 
Krepšinis. Kinija - JAV. Vyrai. Tiesioginė trans-
liacija. 2.50 Rio2016. Paplūdimio tinklinis. Vyrai. 
Tiesioginė transliacija. 3.55 Rio2016. Plaukimas. 
Tiesioginė transliacija. 5.55 Rio2016. Paplūdi-
mio tinklinis. Vyrai. Tiesioginė transliacija. 6.50 
Rio2016. Krepšinis. Venesuela - Serbija. Vyrai. 

 eurosPorT
7.00, 8.30, 10.00, 15.30, 1.30 Motosportas. FIA 
Europos ralis. Lenkija. 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 
Motokrosas. Pasaulio čempionatas. Belgija. 8.00, 
9.30, 15.00, 19.45, 21.30, 0.05, 2.00, 2.55 Sporto 
žvaigždės. 11.00, 18.30 JAV futbolo lyga. 13.00 
Futbolas. Draugiškos rungtynės. 14.55, 19.40, 
24.00 Sporto naujienos. 17.30, 0.10 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Vokietija. 20.00 Jojimas. 
22.00, 4.00 Kovinis sportas. Didžiojo prizo serija. 



44 laisvalaikis 2 0 1 6  r u g p j ū č i o  5

TV PROGRAMA SekmadieniS

 10.05  Beatos virtuvė  6.05  Ryto suktinis su 
  Zita Kelmickaite

 21.00  „Balzakas“ 16.15  „Holivudo 
žmogžudysčių skyrius“

 9.55  „Daktaras Dolitlis“

 TV8
7.00 „Maksas Stilas“ (N-7). 7.30 „Mažųjų gy-
vūnėlių krautuvė“. 8.00 Senoji animacija. 9.00 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai 
patruliai“. 10.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
11.00 „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 12.00 
Svajonių sodai. 13.00 Šokiai! (N-7). 15.00 
„Dauntono abatija“ (N-7). 16.40 „Šrekas. Ilgai 
ir laimingai“ (N-7). 18.20 Namų dekoravimas 
(N-7). 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Nuotakos dvejonės“ (N-7). 22.50 „Gerosios 
raganos stebuklas“ (N-7). 0.35 „Detektyvė 
Fišer“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00, 
19.30, 0.10 Penktoji pavara. 7.55, 1.55 KK2 
(N-7). 10.00, 4.10 Dviračio šou. 12.00 Va-
landa su Rūta. 13.40 Beatos virtuvė. 14.30 
24 valandos (N-7). 20.30 Savaitės kriminalai 
(N-7). 21.00 „Nematoma Silicio slėnio pusė“ 
(N-7). 22.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios 
rusų k. 22.30 Pagalbos skambutis (N-7). 
23.20 Nuo... Iki. 1.00 Ne vienas kelyje. 1.25 
Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Armijos 
parduotuvė. 7.05 „Nepaprasti Kariko ir Valio 
nuotykiai“. 7.50 „Linksmieji kamuoliukai. PIN 
kodas“. 8.00 Sveikata. 9.00, 11.10 Naujienos. 
9.10 Kol visi namie. 10.00 Vaikų klubas. „Mašos 
pasakos“. 10.05 Sodų fėjos. 10.35 Fazenda. 
11.40 Prajuokink komiką. 13.05 „Kartu su delfi-
nais“. 15.05 „Drakono sindromas“. 20.00, 22.05 
Muzikinis festivalis „Balsingasis kivinas“. 21.00 
Laikas. 23.50 „Respublikos pasididžiavimas“. 
Geriausi. 1.45 EURONEWS. 2.15 „Jumorina“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.50 „Maniako Beliajevo šeima. 8.20 Pats sau 
režisierius. 9.10 J.Petrosiano humoro laida. 9.40 
Rytinis paštas. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 14.00, 
20.00 Naujienos. 11.20 Juoktis leidžiama. 14.15 
„Siurprizas mylimajam“. 16.10 „Mano mylima pa-
baisa“. 22.00 „Kai išauš“. 1.55 „Svarus jausmas“. 

 Ren
6.50 „Fiksikai“. 6.55 Retromanija 2. 7.55 „V ir 
M“. 9.00 Rusiškas vairavimas. 10.10 Paskutinę 
akimirką. 10.40 „Jumorina“. Juoko festivalis. 
12.40 „Byla dviems“. 0.55 „Druska“. Muzikinis 
Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.35 Gyventi, kad skraidytum. 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Šiandien. 8.20 „Ekskliuzyvas“. Aleksan-
dras Adabašianas „Ant bangos“. 8.55 Jų papro-
čiai. 9.25 Valgome namie. 10.25 Pirmoji pavara. 
11.00 Technikos stebuklai. 11.40 Sodininkų 
atsakas. 12.50 Vartotojų priežiūra. 13.35 Va-
žiuosime, pavalgysime! 14.05, 16.20 „Detektyvo 
Gurovo odisėja“. 18.10 Tyrimą atliko. 19.25 „Ko-
manda“. 23.05 „Skolininkė“. 1.00 Prisiekusiųjų 
teismas. Pagrindinė byla. „Teisė suklysti“. 2.35 
„Kašpirovskio seansas“. „Proto žaidimai“. 

 TV PolonIa
8.25 „Senosios girios sakmė“. 9.20, 18.25, 
1.25 Lenkija su Miodeku. 9.30 Telerytas. 10.00, 
20.25, 2.25 Drakono Polo nuotykiai. 10.20 Pe-
tersburskio muzikos šou. 10.50 Akcija - atosto-
gos. 11.25 „Dykumoje ir girioje“. 12.25 Kultūros 
informacija. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.15 
Tarp žemės ir dangaus. 13.50 Knygos vasarai. 
14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.20, 23.55 Pramo-
ginė laida. 16.25 Okrasa laužo taisykles. 16.55 
Šeimynėlė.pl. 17.55, 0.55 Buriavimas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50 Akis 
į akį. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Ži-
nios. 21.45, 3.40 „Prieplauka“. 22.35, 5.10 „07, 
atsiliepk“. 1.35 „M, kaip meilė“. 4.35 Akis į akį. 

 TV1000
10.15 „Džuli ir Džulija“. 12.25 „Misteris Dydsas“. 
14.10 „Drugio efektas“. 16.10 „Paskutinė Mimzė“. 
18.00 „Lemiamas taškas“. 20.10 „Penktadienio va-
karo žiburiai“. 22.20 „Geras melas“. 

 DIscoVeRy 
9.10, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 
Automobilių kolekcionieriai. 10.55 Rūdžių im-
perija. 11.50 Nesėkmių garažas. 12.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 13.35 Nekilnojamojo turto 
karai. 14.30 Likvidatorius. 15.25 Dalaso automobi-
lių rykliai. 16.20 Laukinės vairuotojų gentys. 17.15 
Variklių entuziastai su Džimiu de Viliu. 18.10 Kaip 
tai pagaminta? 20.00 Aliaska. 21.00 Nesuplanuota 
kelionė. 22.00 Teisingumas tamsiosiose giriose. 
23.00 Liūtų prigimtis. 24.00 Upių pabaisos. 

 TRaVel
9.05 Neįprastos vilos. 10.00 Karai dėl bagažo. 
11.00 Beprotiškos šeimos nuotykiai. 12.00, 
19.00 Viešbučių verslas. 13.00, 17.00, 23.00 
Statybos Aliaskoje. 14.00 Namų medžiuose 
gyventojai. 15.00 Gyvenimas ant ežero. 16.00 
Turto gelbėtojai. 18.00 Gyvenime ne vien žiedai. 
20.00 Mano namelis ant ratų. 21.00 Muziejų 
paslaptys. 22.00 Pilių paslaptys ir legendos.  

6.35 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

Praimas“ (N-7).
7.30 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“ (N-7).
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kapitono Granto 

beieškant“ (N-7).
9.55 „Daktaras Dolitlis“.
11.40 „Stebuklinga žaislų 

krautuvėlė“.
13.30 Komedija „Galaktikos 

gelbėtojai“ (N-7).
15.35 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai (N-7).
16.10 Ekstrasensai detektyvai.
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Rio 2016“.
20.05 Rio 2016. Olimpinis 

krepšinio turnyras. 
Brazilija - Lietuva. 

21.00 Rungtynių pertrauko-
je - „Rio 2016“.

21.05 Rio 2016. Olimpinis 
krepšinio turnyras. 
Brazilija - Lietuva. 

22.00 „Rio 2016“.
22.05 2 Barai. Išlikimo kovos.
23.30 Opiumas liaudžiai.
1.00 Rio 2016. Olimpinis 

krepšinio turnyras. 
Kroatija - Ispanija. 

3.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai (N-7).

4.30 Rio 2016. Olimpinis 
krepšinio turnyras. 
Nigerija - Argentina. 

6.25 Dienos programa.
6.30 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
6.55 „Eskimų mergaitės 

nuotykiai Arktyje“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 

„Linksmieji detektyvai“.
7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
8.35 „Linksmieji Tomas ir 

Džeris“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Rožinė pantera“.
10.00 „Na, palauk!“
10.10 Nuotykių komedija 

„Šaunioji beždžionė“.
11.50 Nuotykių komedija 

„Policininkas su puse“.
13.35 Muzikinė komedija 

„Kelias į žvaigždes“.
15.15 Pričiupom! (N-7).
16.15 Kriminalinė komedija 

„Holivudo žmogžu-
dysčių skyrius“.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Teleloto.
20.35 Čigonų baronas. 

Koncertas. 
22.05 Veiksmo f. 

„Superbombonešis. 
Naikinti viską“ (N-7).

0.15 Romantinė komedija 
„Pabandom iš naujo“.

2.00 Veiksmo trileris 
„Kaubojai ir ateiviai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio Peno 

nuotykiai“.
9.25 „Zoro kronikos“.
9.50 „Aviukas Šonas 4“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 „Vario audra“.
12.10 „Brazilijos laukinės 

gamtos įdomybės“.
13.05 „Paslaptingoji Afrika 2“. 
14.00 „Puaro“ (N-7).
15.45 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios. 
16.15 Kas ir kodėl?
17.45 Bėdų turgus.
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Melodrama „Balzakas“.
22.40  Trumposios žinios.
22.45  „Paslaptingoji Afrika 2“.
23.40  Trumposios žinios.
23.45  „Brazilijos laukinės 

gamtos įdomybės“.
0.40 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
1.05 „Puaro“ (N-7).
2.50 „Vario audra“.

6.00 Pasaulio profesiona-
lų imtynės (N-7).

7.00 Savaitės kriminalai.
7.30 Europos galiū-

nų čempionatas 
Anglijoje.

8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 „Viena už visus“.
10.05 Beatos virtuvė.
10.55 „BBC dokumentika. 

Pingvinai. Slapta 
kamera“.

13.00 Savaitės kriminalai.
13.30 Už vaikystę.
14.00 Sveikinimai.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
16.55 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
17.55 „44-as skyrius“.
18.50 Pričiupom! (N-7).
19.15 Veiksmo komedija 

„Vyrai juodais dra-
bužiais“ (N-7).

21.00 „Kultas“ (N-14).
21.55 Trileris „Bučiuoti 

merginas“ (N-14).
0.05 Veiksmo trileris 

„Patikima apsauga“ 
(N-7).

1.40 Siaubo trileris 
„Palata“ (S).

3.10 Veiksmo komedija 
„Vyrai juodais dra-
bužiais“ (N-7).

4.40 „Pingvinai. Slapta 
kamera“.

5.35 Farai (N-14).

6.00 Rio olimpinės žai-
dynės 2016. Vyrų 
100 m. krūtine plau-
kimas. Kvalifikacija. 
Dalyvauja G.Titenis. 

8.00 Vyrų (60 kg, 81 kg, 
91 kg) boksas. 

10.00 Paplūdimio tinklinis. 
12.15 Vyrų 100 m. krūtine 

plaukimas. Pusfinaliai. 
14.15 Vakarykščių teniso 

varžybų apžvalga.
14.30 Irklavimas. Kvalifikacija. 

Dalyvauja: A.Kelmelis, 
L.Šaltytė, D.Vištartaitė, 
M.Valčiukaitė, S.Ritter, 
R.Maščinskas. 
Intarpuose -  
Dviračių sportas. 
Moterų plentas. 

18.30 Žinios. Orai.
19.00 Plaukimas. Kvalifi-

kacija. Moterų 100 m  
krūtine plaukime 
dalyvauja R.Meilutytė. 
Vyrų 100 m nugara 
dalyvauja D.Rapšys.

21.40 Olimpinių žaidynių 
nuomonė. 

22.00 Futbolas. Hondūras - 
Portugalija.

24.00 Futbolas. Švedija - 
Nigerija.

2.00 Tenisas.
3.00 Paplūdimio tinklinis.
4.00 Plaukimas. 

Pusfinaliai, finalai.

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
7.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
7.50 Muzikos talentų lyga 

2016.
9.10 ...formatas. Poetas 

Vacys Reimeris.
9.45 Langas į Lietuvą. 

Pasaulinio turo kon-
certas Vilniuje. 

10.50 Šventadienio mintys.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Kelias į namus. 

Broliai Gataveckai.
12.15 ORA ET LABORA. 
12.45 Opera „Pikų dama“. 
15.30 Karinės paslaptys.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.40 „Okupacija“. 2 d. 
17.45 Žinios. 
18.00 „Lietuva. Šiaurės 

jungtys“.
18.45 Prisiminkime. Groja 

„Lietuvos kvartetas“.
19.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
20.00 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
21.30 Panorama. 
22.00 Euromaxx.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.45 Džiazo muzikos 

vakaras. 
0.45 LRT OPUS ORE. 

 19.00  Plaukimas

45laisvalaikis 2 0 1 6  r u g p j ū č i o  5

rugpjūčio 7 d. 

 17.05  „Broukenvudo 
  paslaptys“

 10.00  Pragaro kelias 21.00  „Nusikaltimo 
vieta. Komisarė Lindholm“

 AnimAl PlAnet
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Šunų TV. 8.15, 
18.20, 22.00 Namai medžiuose. 9.10, 19.15 
Laukiniai Zoltano gyvūnai. 10.05, 20.10 Timo 
Folkneris laukinėje gamtoje. 11.55, 22.55 Pa-
vojingiausios JAV gyvatės. 12.50, 1.40 Bahamų 
salose. 21.05 Bondai Byčo veterinaras. 23.50 
Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
7.00 Motosportas. Spidvėjaus komandinis 
pasaulio čempionatas. Finalas. 2016-07-30. 
10.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Šeštosios 
rungtynės. 13.00 ATP 250 Atlanta. Pusfina-
lis. Pirmasis mačas. Vakar. 15.00 ATP 250 
Atlanta. Pusfinalis. Antrasis mačas. Šiandien. 
17.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Septinto-
sios rungtynės. 20.00 Tiesioginė transliacija. 
ATP 250 Atlanta. Finalas. 22.00 Tiesioginė 
transliacija. Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Kanados etapas. 24.00 KOK World Series 2015. 
Bušido kovos. Vilnius. 2 dalis. 3.00 eSportas. 
„GSL Baltics Samsung Challenge“. „League of 
Legends“ rytų finalas. 

 ViASAt SPort BAltic
8.40 Rio2016. Krepšinis. Australija - Prancūzija. 
Vyrai. 10.30 Rio2016. Krepšinis. Kinija - JAV. 
Vyrai. 12.20 Rio2016. Plaukimas. 14.25 Rio2016. 
Irklavimas. 14.55 Rio2016. Stalo tenisas. 16.00 
Rio2016. Paplūdimio tinklinis. Moterys. 16.55 
Rio2016. Paplūdimio tinklinis. Moterys. 17.55 
Futbolas. FA Community Shield taurė. „Man-
chester United“ - „Leicester“. 19.30 Rio2016. 
Plento dviračių lenktynės. Moterys. 20.10 
Rio2016. Krepšinis. Brazilija - Lietuva. Vyrai. 
22.05 Rio2016. Plento dviračių lenktynės. Mo-
terys. 22.40 Rio2016. Fechtavimas. Vyrai. 0.50 
Rio2016. Krepšinis. Kroatija - Ispanija. Vyrai. 2.45 
Rio2016. Gimnastika. Moterys. Tiesioginė trans-
liacija. 3.55 Rio2016. Plaukimas. 5.55 Rio2016. 
Paplūdimio tinklinis. Vyrai. 6.50 Rio2016. Krep-
šinis. Brazilija - Lietuva. Vyrai. 

 euroSPort
6.00, 23.00 JAV futbolo lyga. 7.30, 12.30 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Šveicarija. 8.30, 13.35 Mo-
tokrosas. Pasaulio čempionatas. 9.00 Motosportas. 
FIA Europos ralis. Lenkija. 9.30, 13.30, 19.45, 
22.00, 1.00 Sporto žvaigždės. 9.35, 11.00 JAV 
futbolo lyga. 13.25, 19.40, 0.55 Sporto naujienos. 
14.00, 22.05 Motokrosas. Pasaulio čempionatas. 
Šveicarija. 19.00, 20.00 Motosportas. Argentina. 

6.50 „Būrėja“.
7.55 Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai.
8.50 „Sodininkų pasaulis“.
9.30 Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai.
10.30 „Laukinė Afrika“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
13.00 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
13.30 „Sodininkų pasaulis“.
14.05 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Viengungis“.
17.00 „Anželika, angelų 

markizė“ (N-7).
19.00 „Būrėja“.
20.00 „Akloji“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Žmogžudystė pirmo-
joje lygoje“ (N-7).

22.45 „Meilės išbandymai“.
0.45 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
1.10 „Laiko gijos“ (N-7).
2.25 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Paskutinis pacientas“.

3.55 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

4.40 „Keisčiausi pasaulio 
restoranai“.

6.30 Teleparduotuvė.
6.50 Dviračiais per 

Kirgizstaną.
7.50 Aukščiausia 

pavara. Lenktynės 
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 Pragaro 

kelias (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
12.30 Dviračiais per 

Kirgizstaną.
13.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Pragaro kelias 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Iksmenai. Pirma 

klasė“ (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Nakties TOP. Vasara 
(N-14).

23.00 Nakties TOP. 
Vasara+ (S).

23.30 „Vikingai“ (N-14).
0.35 „D’Artanjanas ir 

trys muškietininkai“ 
(N-7).

9.00 Kas paleido 
šunis?

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.30, 23.05 Svajonių 
kruizai.

13.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

14.30 „Džasperas“.
16.05 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“.

17.05 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

18.50 „Dingęs“ 
(N-7).

20.00 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

21.00 „Pano 
labirintas“  
(N-14).

0.05 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

„SuPerBomBoneŠiS. nAiKinti ViSKĄ“
Veiksmo filmas. JAV. 2005.
Režisierius: Rob Cohen.
Vaidina: Josh Lucas, Jessica Biel, Jamie Foxx.

Ateityje kariuomenė gamina dirbtinio intelekto valdomus naikintuvus. 
Lėktuvas bandomas Ramiajame vandenyne. Kai kompiuteris išmoksta 
pats priimti sprendimus, lakūnai pakliūna į keblią padėtį, nes jis ketina 
sukelti pasaulinį karą.

lnK
22.05

rekomenduoja

„iKSmenAi. PirmA KlASĖ“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Matthew Vaughn.
Vaidina: James McAvoy, 
Michael Fassbender, Kevin Bacon.

Šis filmas atskleis „Iksmenų“ pradžią, 
kai profesorius X buvo paprasčiau-
siai Čarlzas, o Magnetas - tiesiog 
Erikas, kai jie abu dar tik atrado savo 
galias, kai jų kova nebuvo prasidėju-
si, priešingai, jie buvo draugai. 

„BuČiuoti merGinAS“
Trileris. JAV. 1997.
Režisierius: Gary Fleder.
Vaidina: Ashley Judd, 
Cary Elwes, Morgan Freeman.

Aleksas Krosas - Vašingtono polici-
ninkas ir teismo psichologas - su-
žino, kad Šiaurės Karolinoje dingo 
jo dukterėčia. Jis vyksta jos ieškoti. 
Policija mano, kad pagrobėjas - 
merginų žudikas, pasivadinęs gar-
siojo meilužio Kazanovos vardu. 

„nuotAKoS DVeJonĖS“
romanTinė komedija. Kanada. 2015.
Režisierius: Michael Scott.
Vaidina: Arielle Kebbel, Andrew 
W.Walker, David Haydn-Jones.

Džordžė ruošiasi vestuvėms, bet 
merginos širdyje kažkodėl nėra ra-
mybės. Lyg iš niekur jos gyvenime 
atsiranda buvęs architektas Lukas, 
rafinuotą darbą prabangioje firmoje 
iškeitęs į ramų gyvenimą užmiestyje. 

tV6
19.00

tV8
21.00

BtV
21.55



6.15 Teleparduotuvė.
6.25 „Kung Fu Panda“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 „Monsunas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 2 Barai (N-7).
11.30 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai (N-7).
12.30 „Slibinų dresuotojai“.
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 „Aistra ir valdžia“.
16.30 Rio 2016. Krepšinis. 

Brazilija - Lietuva. 
Vaizdo įrašas.

18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
20.00 TV serialas „Svotai“.
21.00 2 Barai. Gyvenimas 

greitkelyje (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Biografinė drama 

„Diana“ (N-7).
1.00 Rio 2016. Olimpinis 

krepšinio turnyras. 
JAV - Venesuela. 

2.50 TV serialas „Kaulai“.
3.45 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai (N-7).
4.30 Rio 2016. Olimpinis 

krepšinio turnyras. 
Prancūzija - Kinija. 

6.25 Dienos programa.
6.30 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
6.55 „Stebuklingi vaikai“.
7.25 „Džiumandži“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 „Žiogas ir 

skruzdė“.
12.55 „Gudri varna“.
13.05 TV serialas „Svajonių 

princas“.
14.05 TV serialas „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2.
20.00 TV serialas 

„Gyvenimo  
receptai 2“ (N-7).

21.00 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Mirtinas žaidimas“ 
(N-14).

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

0.55 TV serialas „Visa 
menanti“ (N-7).

1.45 TV serialas „Grubus 
žaidimas“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
9.40 „Lesė“.
10.05 Stilius.
10.55 „Džesika Flečer 2“.
11.45 Kas ir kodėl?
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 2“.
16.45 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 „Nemunu per 

Lietuvą“.
22.10 Trumposios žinios.
22.15 Biografinė drama 

„Užkariavimas“.
0.05 Trumposios žinios.
0.10 „Mulos Omaro pėd-

sakais“.
1.15 TV serialas „Senis“.
2.15 Stilius.
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Klauskite daktaro.
4.00 LRT radijo žinios.

 15.55  „Giminės. Gyve -
  ni mas tęsiasi 2“

 16.30  Rio 2016. 
  Brazilija - Lietuva

 14.05  „Turtuolė vargšė“

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Valgyk ir lie-
knėk. 9.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.05 
Senoji animacija. 11.05 „Nuotakos dvejonės“ 
(N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pamiršk 
mane“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Valgyk ir lieknėk. 17.00 „Laukinukė“ 
(N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Audringas susitikimas“ (N-7). 22.50 „Gyve-
nimo bangos“ (N-7). 0.45 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Už vaikystę. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 8.30 Penktoji pavara. 9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki. 11.15 Valanda su Rūta. 12.50 
Už vaikystę. 13.15 24 valandos (N-7). 15.15 
KK2 (N-7). 16.00 „Nematoma Silicio slėnio 
pusė“ (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Yra, kaip 
yra (N-7). 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 16.55 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas: animacija. 7.00, 9.15 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai. 12.00 Naujienos. 12.30 
„Jumorina“. 13.55 Stebuklų laukas. 14.55 Mados 
nuosprendis. 16.00 Vyriška/Moteriška. 17.50 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas.  21.00 „Gražuolė“. 23.05 „Pabė-
gimas 2“. 1.00 EURONEWS. 1.30 „Norų metas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 
Tyrimo paslaptys. 15.00 „Aš nebebijau“. 18.15, 
3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Pažink mane, jei 
gali“. 0.45 „Pasmerktieji. Mūsų pilietinis karas“.  

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.05 Kviestinė vakarienė. 8.00 
Tinkama priemonė. 9.00 „Šeimos dramos“. 10.50 
„Didžiosios paslaptys“. 12.15 „Gobšumas“. 13.15 
„Keista byla“. 14.15 Čapman paslaptys. 15.10 
Tinkama priemonė. 16.10 „Šeimos dramos“. 
18.20 „Didžiosios paslaptys“. 19.20 „KGB smo-
kinge“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 „Jumori-
na“. 23.30 Žiūrėti visiems! 0.20 „KGB smokinge“. 

„DIana“
Biografinė drama. Jungtinė Karalystė, Prancūzija. 2013.
Režisierius: Oliver Hirschbiegel.
Vaidina: Naomi Watts, Douglas Hodge, Geraldine James.

Jautriame filme žiūrovai išvys režisieriaus Oliverio Hiršbygelio interpre-
taciją, kaip galėjo gyventi ir jaustis paparacų ir žiniasklaidos persekiota, 
tačiau pasauliui padėti taip troškusi princesė Diana. Nors filmas buvo 
kurtas remiantis tikrais atsiminimais ir biografijos detalėmis, režisieriaus 
teigimu, kai kurios scenos tyčia buvo paaštrintos.

TV3
22.30

„ŠIRDele Mano“
SerialaS. Turkija. 2014.
Režisieriai: Fulya Yavuzoglu, 
Oguz Ayaz.
Vaidina: Selin Sezgin, 
Isabella Damla Guvenilirr.

2014 m. turkų televizijos serialas 
apie mažos geraširdės šešiametės 
mergaitės Elif Šimšek gyvenimą, 
kai ji buvo atskirta nuo sergančios 
motinos Melek. Žiaurus patėvis 
Veiselis Šimšekas medžioja mer-
gaitę, kad parduotų ją į nelaisvę ir 
taip išmokėtų savo skolas, susida-
riusias lošiant azartinius žaidimus. 

„aUDRInGaS SUSITIKIMaS“
melodrama. Vokietija. 1993.
Režisierius: Helmut Fornbacher.
Vaidina: Sophie von Kessel, 
Michael Lesch, Rolf Hoppe.

Jauna knygų pardavėja Rebeka, 
įsikurdama naujuose namuose 
Londone, sužino, kad jos motina 
sunkiai serga. Gydytojų verdiktas 
baugus - leukemija. Skaičiuoda-
ma savo paskutines gyvenimo 
valandas, motina dukrai nerišlio-
mis kalbos nuotrupomis truputį 
atskleidžia tiesą apie kruopščiai 
slėptus giminystės ryšius. 

„MIRTInaS ŽaIDIMaS“
VeikSmo filmaS. JAV. 2010.
Režisierius: Giorgio Serafini.
Vaidina: Wesley Snipes, 
Zoe Bell, Ernie Hudson.

Slaptųjų operacijų agentas Mar-
kusas siunčiamas į Detroitą, kad 
sučiuptų ginklų prekeivius ir su 
visu tuo susijusį Rizikos draudimo 
fondo direktorių, remiantį gink-
lų prekybą. Tačiau paaiškėja, kad 
Markuso vadovybės tikrieji planai 
yra kiek kitokie...

TV1
17.50

lnK
22.15

rekomenduoja

TV8
21.00
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

7.00 Dokumentinis f. 
„Katna - užmirštoji 
Egipto konkurentė“.

7.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.50 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.45 Mistinės istorijos.
10.45 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
11.45 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.55 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.55 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia 

tarnyba“ (N-7).
15.50 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo trileris 

„Atlygis“ (N-14).
23.45 Trileris „Bučiuoti 

merginas“ (N-14).
1.50 TV serialas „Kultas“.
2.35 Kalbame ir rodome.
3.20 Pagalbos skambutis.
4.00 Farai (N-14).

6.00 Rio olimpinės 
žaidynės 2016. 
Paplūdimio tinklinis. 

8.00 Futbolas. Hondūras- 
Portugalija.

10.00 Olimpinė karštligė. 
10.15 Sinchroniniai šuoliai 

į vandenį. Moterys. 
11.30 Plaukimas. 

Pusfinaliai, finalai. 
13.15 Olimpinė karštligė. 
13.30 Paplūdimio tinklinis. 
14.30 Irklavimas. Vyrai. 

Atranka. Dalyvauja 
A.Adomavičius, D.Jan-
čionis, M.Džiaugys, 
D.Nemeravičius.

17.00 Boksas. Vyrai. 
Atranka. Dalyvauja 
E.Stanionis.

18.30, 21.00 Žinios. Orai.
19.00 Plaukimas. Atranka.
21.30 Olimpinių žaidynių 

nuomonė. 
21.40 Olimpinė karštligė. 
21.55 Sinchroniniai šuoliai 

į vandenį. Nuo 10 m  
platformos. Vyrai. 
Intarpuose - Boksas. 
Vyrai (69 kg, 75 kg). 
Atranka. Dalyvauja 
E.Stanionis.

23.20 Boksas. Vyrai. Atranka. 
Dalyvauja E.Stanionis. 
Intarpuose - Tenisas. 

2.00 Tenisas. Pirmasis ratas.
4.00 Plaukimas. 

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
8.20 Laiko ženklai. 
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Mūsų miesteliai. 
13.00 „Lietuva. Šiaurės 

jungtys“.
13.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.10 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
15.35 „Lesė“.
16.00 „Šokių akademija 2“.
16.25 „Neskubėk gyventi“.
17.15 Mokslo sriuba.
17.45 Trembita (subtitruota).
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Menora (subtitruota).
18.45 Vilniaus sąsiuvinis.
19.00 Septynios Kauno 

dienos.
19.30 Anapus čia ir dabar.
20.30 „Džesika Flečer 2“ .
21.20 Euromaxx.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 „Vedybų ceremonija“.
23.50 Dainuoja Romanas 

Marijošius.
24.00 ARTi. Ekslibrisas.
0.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai.
7.45 „Sodininkų pasaulis“.
8.20 „Žybsnis ir stebu-

klingos mašinėlės“.
8.45 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Eliza“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“.
13.30 „Būrėja“.
14.05 „Šeštasis pojūtis“.
14.35 „Ekspertė Džordan“.
15.35 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ (N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“.
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Elektrinė 
vendeta (N-14).

22.55 „Bėgantis laikas“.
1.05 „Karadajus“ (N-7).
1.50 „Dvidešimt minučių“.
2.35 „CSI. Niujorkas“.
3.20 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Žmogžudystė pirmo-
joje lygoje“ (N-7).

4.50 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

5.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Viskas teisėta“ 

(N-7).
8.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
9.00 Nuo amato 

iki verslo.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Gražuolė ir 

pabaisa“ (N-7).
12.30 „Naujokė“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Gražuolė ir 

pabaisa“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 JJ show (N-14).
23.00 „Kapų 

išniekintojai“ (S).
1.00 Comedy club 

(N-14).
1.55 „Naujokė“ (N-7).

9.00 „Virtuvė“ (N-7).
9.30 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

11.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

12.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

13.30 „Sniego 
karalienė“.

14.55 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

15.25 „Virtuvės 
karaliai“.

16.00 „Trys 
muškietininkai“ 
(N-7).

18.00 „Svajonių 
kruizai“.

19.00 „Kai šaukia 
širdis“.

20.00, 23.30 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“ (1).

21.30 Kino akademija. 
„Kai kas dar“  
(N-7).

24.00 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

 21.20  Euromaxx 17.00  Rio 2016. 
  Boksas

 12.55  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 19.00  „Kai šaukia 
  širdis“

 17.00  „Kobra 11“ 14.35  „Ekspertė 
  Džordan“

TV PROGRAMArugpjūčio 8 d. 

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Centrinė apygarda 3“. 12.00 Pri-
siekusiųjų teismas. 13.25 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 14.00 „Garbės kodeksas 7“. 15.00 „Li-
kimo ženklai 3“. 16.25 „Liejyklos gatvė“. 19.45 
„Leningradas 46“. 21.40 „Karpovas. Antrasis 
sezonas“. 23.35 „Jūrų velniai. Viesulas 2“. 1.25 
Teismo detektyvas. 2.35 „Mentų karai 8“. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.05 Prie Nemuno. 8.25 
„Mama - niekas“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.50, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.00 „Šven-
to vardo žmogus“. 12.35 Priglausk mane. 13.25 
Lenkija su Miodeku. 13.35 Žinios. 13.50 „Lai-
mės spalvos“. 14.25 „Prieplauka“. 15.20 Akis į 
akį. 15.50 „07, atsiliepk“. 17.00 Laukinė muzika. 
17.25 Vasara su radiju 2016 televizijoje TVP 3. 
17.55, 1.45 „Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
„Senosios girios sakmė“. 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 20.25, 6.45 Prie Nemuno. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Šifrų tvirtovės paslaptis“. 22.50, 
5.20 Polonija 24. 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
0.25 „Henrykas Varsas - Varšuvos dainius“. 1.25 
Muzikinė laida. 2.15 „Mama - niekas“. 

 TV1000
8.15 „Geras melas“. 10.10 „Penktadienio vaka-
ro žiburiai“. 12.15 „Selestė ir Džesis amžinai“. 
14.10 „Džuli ir Džulija“. 16.20 „Anapus“. 18.25 
„Misteris Dydsas“. 20.10 „Mergina vandenyje“. 
22.10 „Calvary“. 0.10 „Juodoji užrašų knygelė“. 

 DiscoVery 
7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 Karai dėl ba-
gažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.35, 18.35 Likvidato-
rius. 10.05 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 
10.55, 22.00 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 13.35 Nuodų medžiotojai. 14.30 Iš 
meilės automobiliams. 20.30 Kaip tai pagaminta. 
21.00 Aliaska. 23.00 Vyro nuotykiai Sibire. 

 TraVel
8.40, 16.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 9.30, 
15.30 Gyvenimas ant ežero. 10.00 Statybos Alias-
koje. 11.00, 24.00 Nežinoma ekspedicija. 12.00 
Muziejų paslaptys. 13.00, 19.00 Naujo būsto 
paieška. 14.40 Namų medžiuose gyventojai. 
17.00 Ekstremalieji vandens parkai. 17.30 Pra-
mogų parkų užkulisiai. 18.00 Neįprastas maistas. 
22.00 Brazilija. 23.00 Tai ir yra tikroji Brazilija. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Beverli Hilsas: 
naminių gyvūnų kirpėjas. 8.15, 12.50 Pavojin-
giausios JAV gyvatės. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veteri-
naras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 20.10, 3.25 Liūtė karalienė. 17.25, 23.50 
Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Šių 
laikų daktaras Dolitlis. 0.45 Ryklių atakos. 

 sPorT1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. Eindhoveno 
„PSV“ - „Heerenven“. 8.00 Pokalbiai apie Rio. 
Olimpinė laida. 8.30 „NBA pasaulis“. Speciali 
krepšinio laida. 9.00, 21.00 Lietuvių pasirody-
mai. Ispanijos karaliaus taurė. Madrido „Real“ -  
Fuenlabrados „Montakit“ 11.00, 2.00 Pasau-
lio rali-kroso čempionatas. Norvegijos etapas. 
13.00 Čempionai LT. Žemaitijos ralis 2016. 
14.00 WTA Florianopolis. Pusfinalis. Pirmasis 
mačas. 2016-08-04. 16.00 WTA Florianopolis. 
Pusfinalis. Antrasis mačas. 2016-08-04. 20.00 
Pokalbiai apie Rio. Olimpinė laida. Premjera. 
20.30, 1.30 Pasaulio galiūnų čempionatas su 
Žydrūnu Savicku. 23.00 KOK K-1 World Grand 
Prix. Ryga 2008. 4.00 Pasaulio rali-kroso čem-
pionatas. Švedijos etapas. 

 ViasaT sPorT BalTic
8.40 Rio2016. Paplūdimio tinklinis. Vyrai. 
9.40 Rio2016. Krepšinis. Kroatija - Ispani-
ja. Vyrai. 11.30 Rio2016. Plaukimas. 14.25 
Rio2016. Irklavimas. Tiesioginė transliacija. 
17.10 Rio2016. Paplūdimio tinklinis. Moterys. 
Tiesioginė transliacija. 17.55 Rio2016. Tinkli-
nis. Lenkija - Rusija. Vyrai. Tiesioginė trans-
liacija. 18.55 Rio2016. Plaukimas. Tiesioginė 
transliacija. 20.25 Rio2016. Krepšinis. Serbi-
ja - Australija. Vyrai. Tiesioginė transliacija. 
22.00 Rio2016. Gimnastika. Komandų finalas. 
Vyrai. Tiesioginė transliacija. 0.55 Rio2016. 
Krepšinis. JAV - Venesuela. Vyrai. Tiesioginė 
transliacija. 2.55 Rio2016. Paplūdimio tin-
klinis. Italija - Kanada. Vyrai. 3.55 Rio2016. 
Plaukimas. 6.00 Rio2016. Krepšinis. Vyrai. 

 eurosPorT
 6.15, 0.05 Motokrosas. Pasaulio čempionatas. 
Šveicarija. 7.00, 23.30, 0.45 Sporto linksmy-
bės. 8.00, 9.35, 17.00, 23.00, 4.00 JAV futbolo 
lyga. 9.30, 13.00, 15.05, 20.00, 21.30, 22.55, 
24.00, 2.25 Kova dėl aukso. 13.05, 2.30 Moto-
sportas. Argentina. 14.30 Sportas iš arti. 15.00, 
19.55, 23.55 Sporto naujienos. 15.15, 20.15, 
1.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 21.35 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Šveicarija. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  6.00  Rio olimpinės 
   žaidynės 2016

 18.45  Bėdų turgus 1.30  Popietė su 
  Algimantu Čekuoliu

 11.50  Ant liežuvio galo 0.50  Rio 2016. 
  Lietuva - Nigerija

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40 Valgyk ir lieknėk. 9.40 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji ani-
macija. 11.05 „Audringas susitikimas“. 13.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pamiršk mane“. 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Valgyk ir 
lieknėk. 17.00 „Laukinukė“. 18.00 „Gyvenimo 
bangos“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 „Vėjas virš upės“. 22.50 „Gyveni-
mo bangos“. 0.45 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 
Dviračio šou. 11.30 KK2. 12.20 Penktoji pavara. 
13.15 „Nematoma Silicio slėnio pusė“. 14.15 24 
valandos. 15.15 KK2. 16.00 Yra, kaip yra. 17.00 
Info diena. 21.00 Yra, kaip yra. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00, 9.15 Labas rytas. 11.05 Gyvenk 
sveikai! 12.00, 17.00 Naujienos. 12.25 „Jumorina“. 
13.55 Kartu su visais. 14.55 Mados nuosprendis. 
16.00 Vyriška/Moteriška. 17.55 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.00 „Gražuolė“. 23.05 „Pabėgimas 2“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 
Tyrimo paslaptys. 15.00 „Aš nebebijau“. 18.15, 
3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Pažink mane, jei 
gali“. 0.45 „Pasmerktieji. Mūsų pilietinis karas“.

 Ren
8.00 Tinkama priemonė. 9.00, 16.20 „Šeimos 
dramos“. 10.55, 18.20 „Didžiosios paslaptys“. 
12.00 Žiūrėti visiems. 12.20 „Gobšumas“. 13.15 
„Keista byla“. 14.15, 1.05 Čapman paslaptys. 
15.15 Tinkama priemonė. 19.20, 0.15 „KGB smo-
kinge“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 „Slapto-
sios teritorijos“. 23.30 Rusiškas vairavimas.

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Centrinė apygarda 3“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 14.00 „Garbės kodeksas 7“. 15.00 „Likimo 
ženklai 3“. 16.25 „Liejyklos gatvė“. 18.00 „Gatvių 
įstatymai“. 19.45 „Leningradas 46“. 21.40 „Kar-
povas. Antrasis sezonas“. 23.35 „Jūrų velniai. 
Viesulas-2“. 1.30 Teismo detektyvas. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Cafe Historia. 
8.25, 2.15 „Janka“. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.05, 
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Aš jums parodysiu!“ 15.20 
„Henrykas Varsas - Varšuvos dainius“. 16.25 
Dainuoti viltį. 17.20 „Švento vardo žmogus“. 
17.55, 1.45 „Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.45, 1.25 Lenkija su Miodeku. 18.55 Nasza-
armia.pl. 19.25 Astronariumas. Planetų išsi-
dėstymas. 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 20.25, 
6.40 Iki pasimatymo Krokuvoje. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.25 „Svetimi 
laiškai“. 1.30 Prie Tatrų. 

 TV1000
6.10 „Geras melas“. 8.10 „Calvary“. 10.10 
„Mergina vandenyje“. 12.10 „Juodoji užrašų 
knygelė“. 14.10 „Geras melas“. 16.10 „Penk-
tadienio vakaro žiburiai“. 18.20 „Selestė ir 
Džesis amžinai“. 20.10 „Brangioji pakeleivė“. 
22.10 „Gimęs liepos ketvirtąją“. 0.40 „Skyrybų 
enciklopedija“. 2.15 „Mergina vandenyje“. 4.25 
„Calvary“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta. 7.00, 14.30 Mitų griovėjai. 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvi-
datorius. 10.05 Išgyvenimas nepaprastomis 
sąlygomis. 10.55, 21.00, 2.50 Sunkvežimių 
vairuotojai. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Rūdžių imperija. 22.00, 3.40 Nuodų 
medžiotojai. 23.00 Įšalusio aukso prakeiks-
mas. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 1.00 Įveikti 
baimes su B.Grilsu. 1.55 Nuogi ir išsigandę. 
4.30 Aukso karštinė. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.40, 16.00 
Neįtikėtini namai ant vandens. 9.30, 15.30 
Gyvenimas ant ežero. 10.00 Statybos Alias-
koje. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma ekspedici-
ja. 14.40 Namų medžiuose gyventojai. 17.00 
Ekstremalieji vandens parkai. 17.30 Pramogų 
parkų užkulisiai. 18.00, 22.00, 2.00 Neįprastas 
maistas. 

6.30 „Slibinų dresuotojai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Svotai“.
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 „Aistra ir valdžia“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
20.00 TV serialas „Svotai“.
21.00 2 Barai. Gyvenimas 

greitkelyje (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Drama „Geras melas“.
0.45 Rio 2016.
0.50 Rio 2016. Olimpinis 

krepšinio turnyras. 
Lietuva - Nigerija. 
Tiesioginė transliacija.

1.30 Rungtynių pertrauko-
je - Rio 2016.

1.40 Rio 2016. Olimpinis 
krepšinio turnyras. 
Lietuva - Nigerija. 
Tiesioginė transliacija.

2.45 Rio 2016.
2.50 TV serialas „Kaulai“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
6.55 „Stebuklingi vaikai“.
7.25 „Džiumandži“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 „Riki Tiki Tavi“.
13.05 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.05 TV serialas „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2.
20.00 TV serialas 

„Gyvenimo  
receptai 2“ (N-7).

21.00 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Tiksintis laikrodis“ 
(N-14).

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

1.00 TV serialas „Visa 
menanti“ (N-7).

1.50 TV serialas 
„Grubus žaidimas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
9.40 „Lesė“.
10.05 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
10.55 „Džesika Flečer 2“.
11.45 Kas ir kodėl?
12.15 „Nemunu per Lietuvą“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
15.55 TV serialas „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi 2“.
16.45 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 „90 dainų - 

90 legendų“.
22.55 Trumposios žinios. HD.
23.00 Biografinė drama 

„Gžimekas“ (N-7).
0.30 Trumposios žinios.
0.35 „Didysis Gregas 4“.
1.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Emigrantai.
3.00 LRT radijo žinios.

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

7.55 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

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

9.45 Mistinės istorijos.
10.45 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
11.45 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.55 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.55 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia 

tarnyba“ (N-7).
15.50 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė komedija 

„Suvaidink mano 
žmoną“ (N-7).

23.40 Veiksmo trileris 
„Atlygis“ (N-14).

2.00 Mistinės istorijos.
2.50 TV serialas „Bordžijos“.
3.40 Kalbame ir rodome.
4.25 Pagalbos skambutis.
5.05 Kalbame ir rodome.

6.00 Rio olimpinės 
žaidynės 2016. 
Plaukimas. Atranka. 

7.30 Boksas. Vyrai. Atranka. 
Dalyvauja E.Stanionis. 
Vaizdo įrašas.

10.00 Olimpinė karštligė. 
10.15 Sinchroniniai šuoliai 

į vandenį. Nuo 10 m 
platformos. Vyrai. 

11.30 Plaukimas. Vyrai. 
Finalas. Moterys. 
Finalas. Vaizdo įrašas.

13.15 Olimpinė karštligė. 
13.30 Tenisas. Pirmas 

ratas. Vaizdo įrašas.
14.30 Irklavimas. Ketvirtfinalai. 

Pusfinaliai. Intarpuose -  
Tenisas. Antras ratas.

17.50 Tenisas. Antras ratas.
18.30, 21.00, 0.15 Žinios. Orai.
19.00 Plaukimas. Vyrai. Atran-

ka. G.Titenis, S.Bilis. 
Intarpuose - Tenisas. 

20.45 Olimpinė karštligė. 
21.30 Tenisas. Antras ratas.
21.55 Sinchroniniai šuoliai 

į vandenį. Moterys. 
Intarpuose - Tenisas. 
Intarpuose - Gimnastika. 
Moterys. Finalai.

0.45 Olimpinė karštligė. 
1.00 Sunkioji atletika. 
3.00 Paplūdimio tinklinis.
4.00 200 m krūtine. 100 m

 laisvuoju stiliumi. 
Vyrai. Pusfinaliai.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
8.20 Laiko ženklai. 

Lietuvos partizanai.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Mūsų miesteliai. 

Šešuoliai.
13.05 Anapus čia ir dabar.
13.55 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
14.20 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.10 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
15.35 „Lesė“.
16.00 „Šokių akademija 2“.
16.25 „Neskubėk gyventi“.
17.15 Mokslo ekspresas.
17.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Bėdų turgus.
19.35 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 2“.
21.20 Atspindžiai.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 Vaidybinis f. 

„Turtuolis vargšas“.
0.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.00 Karinės paslaptys.
3.45 „Neskubėk gyventi“.
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 10.00  „Aukščiausios 
klasės automobiliai“

 19.00  „CSI Majamis“ 22.55  „Bėgantis laikas“

 AnimAl PlAnet
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Beverli Hilsas: nami-
nių gyvūnų kirpėjas. 8.15, 12.50 Šių laikų daktaras 
Dolitlis. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aliga-
torių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Liūtė karalienė. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Jankių džiunglės. 0.45 Žmogus-auka. 

 SPort1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. „CSKA“ - „Terek“. 
8.00 Pokalbiai apie Rio. Olimpinė laida. 8.30, 
21.00 Lietuvių pasirodymai. NBA krepšinio 
lyga. „Raptors“ - „Cavaliers“. 11.00, 23.00 
KOK K-1 World GP. Bušido kovos. Vilnius 
2010. 13.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Švedijos etapas. 15.00 „NBA Action“. Krepši-
nio lygos apžvalga. 15.30 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
16.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Fi-
nalas. Pirmosios rungtynės. 20.00 Pokalbiai 
apie Rio. Olimpinė laida. Premjera. 20.30 „NBA 
pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 1.00 M-1 
iššūkis. Kovinis sportas. 2.00 Pasaulio rali-
kroso čempionatas. Portugalijos etapas. 4.00 
eSportas. „GSL Baltics Samsung Challenge“. 
„Heartstone“ finalas. 

 ViASAt SPort BAltic
8.30 Rio2016. Plaukimas. 10.35 Rio2016. Krepši-
nis. JAV - Venesuela. Vyrai. 12.35 Rio2016. Krep-
šinis. Prancūzija - Kinija. Vyrai. 14.25 Rio2016. 
Irklavimas. Tiesioginė transliacija. 17.50 Rio2016. 
Tenisas. Tiesioginė transliacija. 19.30 Rio2016. 
Baidarių ir kanojų irklavimas. Slalomas. Tiesioginė 
transliacija. 20.10 Tenisas. Tiesioginė transliacija. 
21.05 Baidarių ir kanojų irklavimas. Slalomas. 
Tiesioginė transliacija. 21.45 Futbolas. UEFA Su-
pertaurė. „Real“ - „Sevilla“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Fechtavimas. Vyrai. Tiesioginė transliacija. 
0.55 Krepšinis. Lietuva - Nigerija. Vyrai. Tiesioginė 
transliacija. 2.45 Rio2016. Paplūdimio tinklinis. 
Vyrai. 3.55 Plaukimas. Tiesioginė transliacija. 6.10 
Krepšinis. Ispanija - Brazilija. Vyrai. 

 euroSPort
 6.30, 12.30, 24.00, 2.30 JAV futbolo lyga. 8.00, 
19.00, 1.05, 4.00 Motosportas. Argentina. 9.30, 
15.00, 20.00, 21.30, 22.55, 1.00, 2.55 Kova dėl 
aukso. 9.40, 17.00, 23.05 Sporto linksmybės. 
10.30 Motokrosas. Pasaulio čempionatas. Švei-
carija. 14.55, 19.55, 23.55 Sporto naujienos. 
15.05, 20.15 Angliškasis biliardas. Tarptautinis 
čempionatas Kinijoje. 21.35 Futbolo žvaigždės. 
0.30 Motosporto žurnalas. 3.00, 5.30 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Šveicarija. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Sodininkų pasaulis“.
8.20 „Žybsnis ir stebuk-

lingos mašinėlės“.
8.45 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Eliza“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“.
13.30 „Būrėja“.
14.05 „Šeštasis pojūtis“.
14.35 „Ekspertė Džordan“.
15.35 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“.
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“.
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės IV. 
Kas nužudė Robiną?“ 

22.55 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.55 „Karadajus“ (N-7).
1.45 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
2.35 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
3.20 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Elektrinė 
vendeta“ (N-14).

5.00 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Viskas teisėta“ 

(N-7).
8.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
12.30 „Naujokė“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Kastlas“ (N-7).
18.00 „Gražuolė 

ir pabaisa“  
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Univeras“ 
(N-7).

21.00 „Rezidentai“ 
(N-7).

22.00 „Ji man - ne pora“ 
(N-14).

0.05 „6 kadrai“ (N-7).
1.00 Comedy club 

(N-14).
1.55 „Naujokė“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“ (1).

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

13.15 „Svajonių 
kruizai“.

14.15 „Kai šaukia 
širdis“.

15.15 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

16.15 „Nuostabus p
asaulis“ (N-7).

17.55 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

18.25 „Virtuvės karaliai“.
19.00 „Šimtas pasaulio 

stebuklų“ (1).
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir  
pasekmės“.

21.30 „Dingęs“ (N-7).
22.40 Balticum TV žinios.
23.10 „Aukščiausios 

klasės  
automobiliai“ (1).

0.10 „Kai šaukia širdis“.

„Ji mAn - ne PorA“
Komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Jim Field Smith.
Vaidina: Jay Baruchel, Alice Eve, T.J. Miller.

Pagrindinis herojus visą laiką buvo laikomas nevykėliu, tačiau naujoji 
pažintis aukštyn kojomis apvertė visą vaikino gyvenimą. Greta aplinki-
nių „nurašyto“ vyruko atsirado... seksuali blondinė. Jie susipažino visai 
atsitiktinai, tačiau tai, kas atrodė neįmanoma, įvyko. Draugai šokiruo-
ti - neišmanėlis Kirkas „pakabino“ labai karštą merginą. Bet ar ilgam?

tV6
22.00

„tiKSintiS lAiKroDiS“
VeiKsmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Ernie Barbarash.
Vaidina: Cuba Gooding Jr., 
Neal McDonough, Nicki Aycox.

Reporteris Luisas Hiksas netikėtai 
susiduria su žudiko dienoraščiu, ku-
riame surašyti tam tikrų žmonių nu-
žudymo planai per artimiausias 72 
valandas. Jis pasiima dienoraštį na-
mo ir savarankiškai pradeda tirti bylą. lnK

22.15

„GerAS melAS“
drama. Kenija, Indija, JAV. 2014.
Režisierius: Philippe Falardeau.
Vaidina: Reese Witherspoon, 
Arnold Oceng, Ger Duany.

Per civilinį karą keturi Sudano vaikai 
tampa našlaičiais, kai išžudomas vi-
sas jų kaimelis. Vieniši mažamečiai 
leidžiasi į sunkią ir pavojingą kelio-
nę per dykumą, kol pasiekia saugią 
vietą - Kenijos pabėgėlių stovyklą. tV3

22.30

„cSi. niuJorKAS“
deteKtyVinis serialas. 
JAV, Kanada. 2005.
Režisieriai: Ann Donahue, 
Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine 
Giovinazzo, Hill Harper.

Detektyvas Mekas Teiloras - nusi-
kaltimo vietos tyrėjas, manantis, 
kad viskas susiję ir visi turi savo 
istoriją. Jis skiria visą savo dėmesį 
byloms tol, kol jas išnarplioja. tV1

20.05

rekomenduoja



50 laisvalaikis 2 0 1 6  r u g p j ū č i o  5

6.15 Teleparduotuvė.
6.25 „Slibinų dresuotojai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Svotai“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 Rio 2016. Olimpinis 

krepšinio turnyras. 
Lietuva - Nigerija. 
Vaizdo įrašas.

18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“ (N-7).
20.00 „Svotai“ (N-7).
21.00 2 Barai. Gyvenimas 

greitkelyje (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Kriminalinis trileris 

„Įkaitas“ (N-14).
1.00 Rio 2016. Olimpinis 

krepšinio turnyras. 
Australija - JAV. 
Tiesioginė transliacija.

2.45 „Kaulai“ (N-7).

6.30 „Įspūdingasis 
Žmogus-voras“.

6.55 „Stebuklingi 
vaikai“.

7.25 „Džiumandži“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 „Maša jau nebe 

tinginė“.
12.55 „Mikė Pūkuotukas“.
13.05 „Svajonių 

princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos 

(N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2.
20.00 „Gyvenimo 

receptai 2“  
(N-7).

21.00 Nuo... Iki.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Deimantų vagys“ 
(N-14).

0.05 „Judantis objektas“ 
(N-7).

0.55 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.45 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
9.40 „Lesė“.
10.05 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
10.55 „Džesika Flečer 2“ 

(N-7).
11.45 Kas ir kodėl?
12.15 Specialus tyrimas.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 2“.
16.45 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Aktualus interviu.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Atspėk dainą.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Komiškas trileris 

„Į naktį“ (N-14).
0.55 Trumposios žinios.
1.00 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Emigrantai.
3.00 LRT radijo žinios.

 13.10  Klauskite daktaro 16.30  Rio 2016. 
    Lietuva - Nigerija

 21.00  Nuo... Iki

trečiadienis

„ĮKAITAS“
Kriminalinis trileris. JAV, Vokietija. 2005.
Režisierius: Florent Emilio Siri.
Vaidina: Bruce Willis, Kevin Pollak, Jimmy Bennett.

Po nesėkmingos įkaitų operacijos, kurios metu žūva moteris su vaiku, slap-
tųjų tarnybų derybininkas Džefas palieka Los Andželą ir keičia darbą - jis 
išvažiuoja į mažą provincijos miestelį dirbti policijos poskyrio vadovu. Tačiau 
ramybės atgauti jam taip ir nepavyksta - trys nusikaltėliai, bėgdami nuo 
policijos, įkaitais paima visą šeimą ir užsibarikaduoja jų name priemiestyje.

rekomenduoja

TV3
22.30

„BORDŽIJOS“
istorinis serialas. Airija, Kanada, 
Vengrija. 2011.
Režisieriai: Neil Jordan, 
Kari Skoglan.
Vaidina: Jeremy Irons, Francois
Arnaud, Holliday Grainger.

Pasakojimas apie vieną garsiau-
sių, įtakingiausių ir kruviniausių 
pasaulio istorijoje šeimų - Bordži-
jas. Ši pavardė tapo korupcijos ir 
žiaurumo sinonimu jau daugiau 
nei penkis šimtus metų. Karta iš 
kartos manipuliuodami, kraupiau-
siais metodais jie siekė valdžios.

„DEIMANTŲ VAGYS“
VeiKsmo filmas. Kanada, Kinija. 
2007.
Režisieriai: Shimon Dotan, 
Dolph Lundgren.
Vaidina: Nan Yu, Dolph 
Lundgren, William Shriver.

Sklando legenda, kad Kinijos kal-
nuose yra paslėpta relikvija, išpuoš-
ta retais brangakmeniais, kurie 
verti 50 mln. dolerių. Grupelė ame-
rikiečių ryžtasi tą relikviją surasti. Jie 
nusisamdo buvusį kareivį Ksanderį 
Ronsoną, kad šis padėtų rasti lobį ir 
apsaugotų pavojingoje kelionėje...

 „NEVALDOMA GRĖSMĖ“
VeiKsmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius: Tony Scott.
Vaidina: Denzel Washington, 
Chris Pine, Rosario Dawson.

Jaunas konduktorius Vilas ir patyręs 
inžinierius Frenkas sužino apie trau-
kinį, gabenantį mirtinus chemikalus. 
Traukinys važiuoja į nedidelį miestelį 
Pensilvanijos valstijoje, kur gyvena 
Vilo šeima. Reikia rasti būdą sulaikyti 
traukinį, kol mirtinai nuodingos me-
džiagos nepateko į aplinką.

BTV
2.05

LNK
22.15

TV6
22.10

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 Valgyk ir lie-
knėk. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
10.10 Senoji animacija. 11.10 „Vėjas virš 
upės“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 
„Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Valgyk ir lieknėk. 
17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo 
bangos“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Skarlet“ (N-7). 
22.50 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 0.40 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 
Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.20 Nuo... 
Iki. 13.15 24 valandos (N-7). 15.15 KK2 (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Yra, kaip yra (N-7). 22.00 Dabar pasauly-
je. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.05 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.55 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.15 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.30 „Jumorina“. 
12.50 Kartu su visais. 13.50 Mados nuosprendis. 
14.55 Vyriška/Moteriška. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.00 „Gražuolė“. 23.05 „Pabėgimas 2“. 
1.35 „Merginos“. 3.05 „Atsakomasis ėjimas“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 11.55 
Tyrimo paslaptys. 15.00 „Aš nebebijau“. 18.15, 
3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Pažink mane, jei 
gali“. 0.45 „Pasmerktieji. Mūsų pilietinis karas“.

 REN
7.00 „Fiksikai“. 7.10 Kviestinė vakarienė. 8.00 
Tinkama priemonė. 9.00 „Šeimos dramos“. 11.05 
„Didžiosios paslaptys“. 12.05 Rusiškas vaira-
vimas. 12.30 „Gobšumas“. 13.30 „Keista byla“. 
14.30 Čapman paslaptys. 15.30 Tinkama priemo-
nė. 16.30 „Šeimos dramos“. 18.25 „Didžiosios 
paslaptys“. 19.25 „KGB smokinge“. 20.25 Kviesti-
nė vakarienė. 21.35 „Slaptosios teritorijos“. 23.35 
Pažink mūsiškius. 0.30 „KGB smokinge“.
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6.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.50 „44-as skyrius“ (N-7).
9.45 Mistinės istorijos 

(N-7).
10.45 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.55 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
15.50 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 Pavariau (N-7).
21.30 Romantinė komedija 

„Tiesiog žavinga“ 
(N-7).

23.15 Romantinė komedija 
„Suvaidink mano 
žmoną“ (N-7).

1.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.05 „Bordžijos“ (N-7).
2.55 Kalbame ir rodome

6.00 Rio 2016. Plaukimas. 
Vyrai. Atranka. 
G.Titenis, S.Bilis. 
Vaizdo įrašas.

8.00 Sunkioji atletika. Vyrai. 
Finalas. Vaizdo įrašas.

10.00, 13.15, 2.00 
Olimpinė karštligė.

10.15 Sinchro ni niai šuoliai 
į vandenį. Moterys. 
Vaizdo įrašas.

11.30 Plaukimas. Vyrai. Pus-
finaliai. Vaizdo įrašas.

13.30 Tenisas. Antras ratas. 
Vaizdo įrašas.

14.30 Irklavimas. Vyrai. Fina -
l    as. Intarpuose - Teni  -
sas. Trečias ratas. Intar-
puose - Boksas. Vyrai. 
Atranka. E.Petrauskas.

19.00 Futbolas. Argentina -
Hondūras arba Alžyras - 
Portugalija. Intarpuose - 
Plaukimas. Vyrai. 
Atranka. D.Rapšys.

21.15, 2.15 
Olimpinių žaidynių 
nuomonė.

21.30 Žinios.
22.00 Sinchroniniai šuoliai į 

vandenį. Vyrai. Finalas.
23.00 Boksas. Vyrai. 

Atranka. E.Petrauskas.
2.30 Stalo tenisas. Finalai.
3.45 Olimpinė karštligė. 
4.00 Plaukimas. Vyrai. 

Finalai.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Duokim garo!
8.20 Laiko ženklai. 

Tarybinė nomenkla-
tūra ir A.Sniečkus.

8.50 „Kaip atsiranda 
daiktai 12“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Mūsų miesteliai. 

Onuškis. 1 d.
13.00 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
13.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.10 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
15.35 „Lesė“.
16.00 „Šokių akademija 2“.
16.25 „Neskubėk gyventi“.
17.15 Mokslo ekspresas.
17.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Klauskite daktaro.
19.35 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 2“ 

(N-7).
21.20 Kelias į namus. 

Halina Kobeckaitė.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 Elito kinas. Drama 

„Po šėtono saule“ 
(subtitruota, N-14).

24.00 Naktinis ekspresas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Sodininkų pasau-
lis“.

8.20 „Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Eliza“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.30 „Būrėja“.
14.05 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
14.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
15.35 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto paslap-

tis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Niūrus 
ruduo“ (N-14).

22.55 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.10 „Karadajus“ (N-7).
1.55 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Viskas teisėta“ 

(N-7).
8.00 „112. Ekstremali 

pagalba“  
(N-7).

9.00 „6 kadrai“ 
(N-7).

9.30 „Kastlas“ (N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
12.30 „Naujokė“ (N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Kastlas“ (N-7).
18.00 Lietuvos futbolo 

rungtynės.  
Trakų „Trakai“ - 
Klaipėdos „Atlantas“. 
Tiesioginė  
transliacija.

20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.10 „Nevaldoma grėsmė“ 

(N-14).
24.00 „6 kadrai“ (N-7).
1.00 Comedy club 

(N-14).
1.55 „Naujokė“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

10.30 „Dingęs“ 
(N-7).

11.40 „Komediantas“ 
(N-7).

13.45 „Džasperas“.
15.20 „Nauja pradžia“ 

(N-7).
17.00 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
18.00 Kas paleido 

šunis?
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Aukščiausios 

klasės  
automobiliai“ (1).

20.00 Balticum TV 
žinios

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Lorna Diun“ 
(1) (N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios

23.00 „Dingęs“ 
(N-7).

0.10 „Virtuvė“ 
(N-7).

 13.50  „Kaip atsiranda
    daiktai 12“

 6.00  Rio 2016.   
    Plaukimas. Vyrai

 13.55  „Diagnozė - 
    žmogžudystė“

 18.00  Kas paleido 
    šunis?

 17.00   „Kastlas“ 7.45  „Sodininkų   
    pasaulis“

TV PROGRAMArugpjūčio 10 d.

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Centrinė apygarda 3“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Apžvalga. Ypatin-
gas įvykis. 14.00 „Garbės kodeksas 7“. 15.00 
„Likimo ženklai 3“. 16.25 „Liejyklos gatvė“. 
18.00 „Gatvių įstatymai“ . 19.45 „Leningradas 
46“. 21.40 „Karpovas. Antrasis sezonas“. 23.35 
„Jūrų velniai. Viesulas 2“. 1.30 Teismo detekty-
vas. 2.40 „Švyturio šviesa ir šešėlis“.

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 7.55, 18.55 Žydros 
atostogos. 8.25, 2.15 „Atostogos su vaiduo-
kliais“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Šifrų tvirtovės paslaptis“. 15.20 „Svetimi laiš-
kai“. 16.30 A.Dymnos fondo koncertas. 17.30 Iki 
pasimatymo Krokuvoje. 17.55, 1.45 „Galerija“. 
18.30 TV ekspresas. 19.25 Kaip tai veikia. 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 20.25, 6.40 Vilnoteka. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.25 „Galva 
sieną pramuši. Apie kovojantį „Solidarumą“. 
1.15 Vasara su radiju 2016 televizijoje TVP 3. 

 TV1000
8.10 „Gimęs liepos ketvirtąją“. 10.40 „Brangioji 
pakeleivė“. 12.30 „Skyrybų enciklopedija“. 14.10 
„Calvary“. 16.10 „Mergina vandenyje“. 18.10 „Juo-
doji užrašų knygelė“. 20.10 „Saugus prieglobstis“. 
22.20 „Ilgiausias jardas“. 0.20 „Pasiklydę vertime“.

 DiscoVery 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas nepaprasto-
mis sąlygomis. 10.55 Sunkvežimių vairuotojai. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Didžiosios 
mašinos. 14.30 Kaip veikia daiktai. 21.00, 2.50 
Rūdžių imperija. 22.00, 3.40 Iš meilės automobi-
liams. 23.00, 4.30 Variklių entuziastai su Džimiu 
de Viliu. 24.00 Nemėginkite pakartoti.

 TraVel
8.40, 16.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 9.30, 
15.30 Gyvenimas ant ežero. 10.00 Statybos Alias-
koje. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 
12.00 Muziejų paslaptys. 14.40 Namų medžiuose 
gyventojai. 17.00 Ekstremalieji vandens parkai. 
17.30 Pramogų parkų užkulisiai. 18.00, 2.00 Ne-
įprastas maistas. 22.00, 3.00 Gyvenime ne vien 
žiedai. 23.00, 4.00 Merginos-banglentininkės. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Beverli Hilsas: naminių gyvūnų 
kirpėjas. 8.15, 12.50 Jankių džiunglės. 9.10, 
14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Bondai Byčo veterina-
ras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30 Liūtė karalienė. 17.25, 23.50 Upių pa-
baisos. 20.10, 3.25 Laukinė prigimtis su Deivu 
Salmoniu. 0.45 Žymiausi pabėgę gyvūnai. 

 sPorT1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. NBA krepšinio 
lyga. Čikagos „Bulls“ - Klyvlando „Cavaliers“. 
8.00 Pokalbiai apie Rio. Olimpinė laida. 8.30 
Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė. 9.00, 
21.00 Lietuvių pasirodymai. Ispanijos karaliaus 
taurė. Madrido „Real“ - Gran Kanarijos „Herba-
life“. 11.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 11.30, 23.00 KOK World GP 2016. Bušido 
kovos. Ryga. 14.00 Čempionai LT. Žemaitijos 
ralis 2016. 15.00 Motosportas. Spidvėjaus ko-
mandinis pasaulio čempionatas. Antrasis etapas. 
Vakar. 20.00 Pokalbiai apie Rio. Olimpinė laida. 
Premjera. 20.30 „Road to Glory“. Kovinio sporto 
žurnalas. 1.30 Valdui Ivanauskui - 50. Speciali 
laida. 2.00 eSportas. „GSL Baltics Samsung 
Challenge“. „League of Legends“ rytų finalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
8.00 Rio2016. Krepšinis. Argentina - Kroatija. 
Vyrai. 9.50 Rio2016. Baidarių ir kanojų irklavi-
mas. Slalomas. 10.30 Rio2016. Plaukimas. 12.45 
Rio2016. Paplūdimio tinklinis. Vyrai. 13.40 Bok-
sas. 14.25 Rio2016. Plento dviračių lenktynės. 
Moterys. Tiesioginė transliacija. 15.55 Rio2016. 
Plento dviračių lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
19.00 Rio2016. Plaukimas. Tiesioginė transliacija. 
20.35 Rio2016. Krepšinis. Serbija - Prancūzi-
ja. Vyrai. Tiesioginė transliacija. 22.00 Rio2016. 
Gimnastika. Finalas. Vyrai. Tiesioginė transliacija. 
0.55 Rio2016. Krepšinis. Australija - JAV. Vyrai. 
Tiesioginė transliacija. 2.55 Rio2016. Paplūdimio 
tinklinis. Moterys. Tiesioginė transliacija. 3.55 
Rio2016. Plaukimas. Tiesioginė transliacija. 6.30 
Rio2016. Krepšinis. Serbija - Prancūzija. Vyrai. 

 eurosPorT
7.00 JAV futbolo lyga. 9.30, 15.05, 20.00, 21.30, 
22.55, 24.00, 2.55 Kova dėl aukso. 9.35 Moto-
sportas. Argentina. 11.05, 17.00, 23.00, 2.30, 
4.00, 5.00 Sporto linksmybės. 11.30 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Šveicarija. 13.00 Moto-
krosas. Pasaulio čempionatas. Šveicarija. 15.00, 
23.55 Sporto naujienos. 15.15, 20.15 Angliškasis 
Biliardas. Didžioji Britanija. 21.35 Futbolo žvaigž-
dės. 0.05 Motosportas. Pasaulio čempionatas.

51



52 laisvalaikis 2 0 1 6  r u g p j ū č i o  5

TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 19.30   Pričiupom!  17.00  Rio 2016. 
            Boksas. Vyrai

 21.50   Dabar pasaulyje 12.15   Nacionalinė 
    paieškų tarnyba

 19.30  Valanda su Rūta 4.20  Rio 2016. 
  Lietuva - Argentina

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Valgyk ir lie-
knėk. 9.35 „Šunyčiai patruliai“. 10.05 Senoji 
animacija. 11.05 „Skarlet“ (N-7). 13.00 „Lau-
kinukė“ (N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Valgyk ir lieknėk. 17.00 „Laukinukė“ (N-
7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Vasara Vengrijoje“ (N-7). 22.55 „Gyveni-
mo bangos“ (N-7). 0.55 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 
Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.15 Už vai-
kystę. 12.45 Valanda su Rūta. 14.15 24 valan-
dos (N-7). 15.10 Bus visko. 16.00 Yra, kaip 
yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Yra, kaip yra 
(N-7). 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.05 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 17.00 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.15 Labas rytas. 
11.05 Gyvenk sveikai! 12.30 „Jumorina“. 12.55 
Kartu su visais. 13.55 Mados nuosprendis. 15.00 
Vyriška/Moteriška. 17.55 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.00 „Gražuolė“. 23.10 „Pabėgimas 2“. 1.35 „Kur 
yra nofeletas?“ 2.55 „Be baimės ir priekaišto“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 11.55 
Tyrimo paslaptys. 15.00 „Aš nebebijau“. 18.15, 
3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Pažink mane, jei 
gali“. 0.45 „Pasmerktieji. Mūsų pilietinis karas“.  

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.05 Kviestinė vakarienė. 8.00 Tin-
kama priemonė. 9.00 „Šeimos dramos“. 10.55 „Di-
džiosios paslaptys“. 11.55 Pažink mūsiškius. 12.20 
„Gobšumas“. 13.15 „Keista byla“. 14.20 Čapman 
paslaptys. 15.20 Tinkama priemonė. 16.25 „Šei-
mos dramos“. 18.20 „Didžiosios paslaptys“. 19.25 
„KGB smokinge“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 
A.Čapman paslaptys. 23.35 „V ir M“. 0.30 „KGB 
smokinge“. 1.20 A.Čapman paslaptys. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Centrinė apygarda 3“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 14.00 „Garbės kodeksas 7“. 15.00 „Likimo 
ženklai 3“. 16.25 „Liejyklos gatvė“. 19.45 „Lenin-
gradas 46“. 21.40 „Karpovas. Antras sezonas“. 
23.35 „Jūrų velniai. Viesulas 2“. 1.25 Teismo 
detektyvas. 2.35 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.05 Istorijos aktualijos. 
8.25, 2.15 „Klasė ant kulniukų“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyveni-
mo egzaminas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 „Galva 
sieną pramuši. Apie kovojantį „Solidarumą“. 
17.30 Vasara su radiju. 17.55, 1.45 „Galerija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.20, 7.00 Lenkija su 
Miodeku. 18.55, 6.40 Giminės saga. 19.25 Zon-
das 2. 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 20.25 Kultū-
ros informacija. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.25, 3.20 „Paradok-
sas“. 22.15, 4.05 Opolė bisui. 0.25 V.Mlynarskio 
dainų koncertas. 1.25 Muzikinė laida. 

 TV1000
8.10 „Ilgiausias jardas“. 10.10 „Saugus prieglobs-
tis“. 12.20 „Pasiklydę vertime“. 14.10 „Gimęs liepos 
ketvirtąją“. 16.40 „Brangioji pakeleivė“. 18.30 „Sky-
rybų enciklopedija“. 20.10 „Kažkas naujo“. 22.10 
„Karatė vaikis“. 0.35 „Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“. 

 DIscoVeRy 
8.40, 17.40, 21.00, 2.50 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas ne-
paprastomis sąlygomis. 10.55 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Įšalusio 
aukso prakeiksmas. 14.30 Aukso karštinė. 22.00, 
3.40 Turtai pakelėse. 23.00, 4.30 Nekilnojamojo 
turto karai. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.40, 16.00 
Neįtikėtini namai ant vandens. 9.30, 15.30 Gyve-
nimas ant ežero. 10.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 Namų 
medžiuose gyventojai. 17.00 Ekstremalieji vandens 
parkai. 17.30 Amerikos pramogų parkai. 18.00, 2.00 
Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Paslaptingieji van-
denys. 23.00, 4.00 Beprotiškos šeimos nuotykiai. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
8.25 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Svotai“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“ (N-7).
20.10 Rio 2016. Olimpinis 

krepšinio turnyras. 
Brazilija - Kroatija 
Tiesioginė transliacija.

22.05 TV3 vakaro žinios.
22.30 2 Barai. Gyvenimas 

greitkelyje (N-14).
23.00 Veiksmo drama 

„Už  bur  tas ratas“ 
(N-14).

1.00 Rio 2016. Olimpinis 
krepšinio turnyras. 
Nigerija - Ispanija.

2.50 „Kaulai“ (N-7).
3.50 Juokingiausi Ameri kos 

namų vaizdeliai (N-7).
4.15, 5.20, 6.10  Rio 2016.
4.20 Rio 2016. Olimpinis 

krepšinio turnyras. 
Lietuva - Argentina.

6.30 „Įspūdingasis 
Žmogus-voras“.

6.55 „Stebuklingi 
vaikai“.

7.25 „Džiumandži“.
7.50 „Volkeris, 

Teksaso  
reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Ant liežuvio galo.
12.45 „Paskutinė slibino 

Goriničiaus  
nuotaka“.

13.05 „Svajonių 
princas“.

14.05 „Turtuolė 
vargšė“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Valanda 

su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Trigubas X“  
(N-7).

0.35 „Judantis 
objektas“  
(N-7).

1.25 „Visa menanti“ 
(N-7).

2.10 Sveikatos ABC 
televitrina.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.40 „Lesė“.
10.05 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
10.55 „Džesika Flečer 3“ 

(N-7).
11.45 Kas ir kodėl?
12.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
15.55 „Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 2“.
16.45 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Kelionės su „Istori-

jos detektyvais“.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 Karinė drama 

„Tamsoje“ (N-14).
0.30 Trumposios žinios.
0.35 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
1.30 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
2.00 LRT radijo žinios.

6.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.50 „44-as skyrius“ (N-7).
9.45 Mistinės istorijos 

(N-7).
10.45 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.55 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.50 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Prancūziškas  
tranzitas“ (N-14).

24.00 Romantinė komedija 
„Tiesiog žavinga“ 
(N-7).

1.45 Mistinės istorijos (N-7).
2.30 „Bordžijos“ (N-14).
3.25 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).

6.00 Rio 2016. 
Stalo tenisas. Finalai. 
Vaizdo įrašas.

8.00 Boksas. Vyrai. 
Atranka. E.Petrauskas. 
Vaizdo įrašas.

10.00, 13.15, 21.15, 2.00 
Olimpinė karštligė.

10.15 Boksas. Vyrai. 
Atranka. 
E.Petrauskas.  
Vaizdo įrašas.

11.30 Plaukimas. Vyrai. 
Finalai.

13.30 Sinchroniniai šuoliai 
į vandenį. Vyrai. 
Finalas. Vaizdo įrašas.

14.30 Irklavimas. 
Pusfinaliai, finalai.

17.00 Boksas. Vyrai. 
Atranka. E.Petrauskas, 
E.Stanionis.

19.00 Plaukimas. Vyrai. 
Atranka. S.Bilis.

21.30 Žinios. Orai.
22.00 Dviračių treko 

lenktynės. Finalai. 
Intarpuose - boksas. 
Vyrai. Atranka. 
E.Petrauskas, 
E.Stanionis.

0.45 Boksas. Vyrai. 
Atranka. E.Petrauskas, 
E.Stanionis.

2.30 Stalo tenisas. Finalai.
4.00 Plaukimas. Vyrai. 

Finalas.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Duokim garo!
8.20 Laiko ženklai. Kolek-

tyvizacija. Iš vienkie-
mių į gyvenvietes.

8.50 „Kaip atsiranda 
daiktai 12“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Mūsų miesteliai. 

Onuškis. 2 d.
13.00 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
13.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.10 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
15.35 „Lesė“.
16.00 „Šokių akademija 2“.
16.25 „Neskubėk gyventi“.
17.15 Mokslo ekspresas.
17.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
19.35 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 3“ 

(N-7).
21.20 IQ presingas.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.25 Psichologinis 

detektyvas „Vyrų 
vasara“. (N-7).

24.00 Naktinis ekspresas.
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 16.15   „Aukščiausios 
klasės automobiliai“

 16.00  „Havajai 5.0“ 10.35  „Eliza“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Sodininkų pasaulis“.
8.20 „Džonis Testas“.
8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Eliza“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.30 „Būrėja“.
14.05 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
14.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
15.35 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Pribaigiamasis 
šūvis“ (N-7).

23.05 „Užkampis“ (N-7).
24.00 „Su kuo, po galais, aš 

susituokiau?“ (N-7).
1.00 „Karadajus“ (N-7).
1.50 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
2.35 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
3.20 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Niūrus 
ruduo“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Viskas teisėta“ 

(N-7).
8.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
9.00 Vienam 

gale kablys.
9.30 „Kastlas“ (N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
12.30 „Naujokė“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Kastlas“ (N-7).
18.00 „Gražuolė 

ir pabaisa“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 „Pasipriešinimas“ 

(N-14).
0.45 „6 kadrai“ 

(N-7).
1.00 Comedy club 

(N-14).
1.55 „Naujokė“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų dešimtukas.

10.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

11.00 „Žvėrelių būrys: 
Marko Polo kodas“.

12.45 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

13.45 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“ (1).

14.45 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

15.45 Kas paleido 
šunis?

16.15 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“ (1).

17.15 „Lorna Diun“ 
(1) (N-7).

18.45 „Dingęs“ (N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Virtuvės karaliai“.
21.00 „Kai šaukia širdis“.
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

23.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“ (1).

0.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Beverli Hilsas: 
naminių gyvūnų kirpėjas. 8.15, 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdyto-
jai. 16.30 Laukinė prigimtis su Deivu Salmoniu. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Timo Folkneris laukinėje gamtoje. 20.10, 
3.25 Hienos ir liūtai. 0.45 Gyvačių įkandimas. 

 SPort1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Real“ - „UCAM“. 8.00 Pokalbiai 
apie Rio. Olimpinė laida. 8.30 „Road to glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. 9.00, 21.00 Lietuvių pa-
sirodymai. NBA krepšinio lyga. „Warriors“ - „Roc-
kets“. 12.00, 23.30 KOK World GP. Bušido kovos. 
Vilnius 2015. 14.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 15.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio 
taurė. 16.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Antrosios rungtynės. 20.00 Pokalbiai 
apie Rio. Olimpinė laida. Premjera. 20.30 „NBA 
pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 1.30 Valdui 
Ivanauskui - 50. Speciali laida. 2.00 Tiesioginė 
transliacija. ATP 250 Los Cabos. Ketvirtfinalis. 
Pirmasis mačas. 4.00 Tiesioginė transliacija. ATP 
250 Los Cabos. Ketvirtfinalis. Antrasis mačas. 

 ViASAt SPort BAltic
8.55 Rio2016. Krepšinis. Australija - JAV. Vyrai. 
10.45, 6.25 Rio2016. Plaukimas. 13.25 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 14.25, 16.00 Rio2016. 
Irklavimas. Tiesioginė transliacija. 15.00, 16.30, 
19.10, 0.25 Rio2016. Fechtavimas. Moterys. 
Tiesioginė transliacija. 17.30 Rio2016. Dziudo. 
Tiesioginė transliacija. 20.15 Rio2016. Krepšinis. 
Brazilija - Kroatija. Vyrai. Tiesioginė transliacija. 
22.00 Rio2016. Gimnastika. Moterys. Tiesioginė 
transliacija. 23.25 Rio2016. Paplūdimio tinklinis. 
Vyrai. Tiesioginė transliacija. 1.30 Rio2016. Krep-
šinis. Nigerija - Ispanija. Tiesioginė transliacija. 
2.45 Rio2016. Stalo tenisas. Tiesioginė translia-
cija. 4.25 Rio2016. Krepšinis. Lietuva - Argentina. 
Vyrai. Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
8.00, 20.15 Angliškasis biliardas. Velso atvirosios 
pirmenybės. 9.30, 15.00, 20.00, 21.30, 22.55, 24.00, 
2.55 Kova dėl aukso. 9.35, 0.05 Motosportas. 
Pasaulio čempionatas. 13.00 Tenisas. 14.00 Te-
nisas. Prancūzijos atvirasis čempionatas. 14.55, 
19.55, 23.55 Sporto naujienos. 15.05, 3.00 Dviračių 
sportas. Italijos turas. 16.00, 21.35, 2.30 Dviračių 
sportas. „Arctic Race“. Norvegija. 18.00 Dviračių 
sportas. Milanas - San Remas. Italija. 19.00 Dvira-
čių sportas. Belgija. 23.00, 4.00 Sporto linksmybės.

 

„VASArA VenGriJoJe“
MelodraMa. Vokietija. 2014.
Režisierė: Sophie Allet-Coche.
Vaidina: Chiara Schoras, David Rott, Teresa Harder.

Po kivirčo su vadovu kirpėja Dora be ilgų svarstymų palieka darbą krui-
ziniame laive. Kruize sutikta vengrė pasiūlo jai darbą mažame miestely-
je - moters pusseserė, turinti kirpyklą, susilaužė koją, tad grožio verslas 
laikinai sustojo. Neturėdama kitų pasirinkimų, Dora priima pasiūlymą. 
Ji tris savaites pavaduos traumą gavusią savininkę.

tV8
21.00

rekomenduoja

„triGuBAS X“
VeiksMo filMas. JAV. 2002.
Režisierius: Rob Cohen.
Vaidina: Vin Diesel, Asia Argento,
Samuel L.Jackson.

Ksanderio pragyvenimo šaltinis - jo 
pasiutiškų žygių filmuota medžiaga. 
Joje užfiksuotas ir šuolis su parašiutu 
iš vogtos mašinos, krentančios nuo 
250 m aukščio tilto, ir nutrūktgalviš-
kas leidimasis snieglentėmis...

„uŽKAmPiS“
kriMinalinė koMedija. JAV. 2015.
Režisieriai: Andrew Bernstein, 
Daniel Attias.
Vaidina: Josh Duhamel, 
Dean Winters, Aubrey Dollar.

Istorija apie du policininkus, kurių 
požiūris į gyvenimą visiškai skirtin-
gas. Bet jiems abiem tenka susivie-
nyti, kad palaikytų tvarką niekuo ne-
išsiskiriančiame miestelyje, pavadini-
mu Betl Krykas, Mičigano valstijoje.

„uŽBurtAS rAtAS“
VeiksMo draMa. JAV. 2011.
Režisierius: Aaron Harvey.
Vaidina: Malin Akerman, Nikki
Reed, Deborah Ann Woll.

Tesai ir jos dviem bendrininkėms 
Karai ir Tarai darbas pasirodė gana 
lengvas - nuošalioje užkandinėje 
perimti narkotikų krovinį savo nu-
sikaltėlių bosui Melui. Bet tai virsta 
mirtinu katės ir pelės žaidimu.tV3

23.00

tV1
23.05

lnK
22.15
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Silvia Zucca

ASTROLOGIJOS VADOVAS 
SUDAUŽYTOMS ŠIRDIMS

Alisa netiki horoskopais. Bet kartais 
juos skaito. Ji ne iš tų, trykštančių 
optimizmu, ir ne iš tų, kurioms 
sektųsi meilės reikalai. Dar prieš 
keletą mėnesių Alisos pasitikėjimo 
savimi lygis buvo pasiekęs kritinę 
ribą, jos gyvenimą užgriuvo cuna-
mis - buvusio vaikino mergina lau-
kiasi, o naujas beprotiškai seksua-
lus bendradarbis nuolat užklumpa 
gėdingiausiose situacijose... Tačiau 
vieną, ne pačią sėkmingiausią, 
dieną į Alisos gyvenimą įžengia 
Tijus - tikrų tikriausias astrologi-
jos guru! Paaiškėja, kad dėl jos 
problemų kaltas ne paslaptingas 
kosminis sąmokslas, o viso labo 

Svarstyklėms nepalankiai išsidėsčiusios žvaigždės. Kitaip tariant, Alisą 
kankina tarpplanetinės nesėkmės sindromas! Geriausia, ką mergina gali 
padaryti, - tai pasiraitoti rankoves ir išsiaiškinti, kokių staigmenų jai paruošė 
žvaigždėse įrašytas likimas. Visa laimė, kad žvaigždės nulemia ne viską, kai 
užklumpa tikra meilė.

knygos

Guillaume muSSo

DABARTIES AKIMIRKA
Tai svaiginantis, romantiškas, 
įtemptas psichologinis trileris su 
kvapą gniaužiančia pabaiga. Kai 
Lizai prausiantis duše netikėtai 
šalia išdygsta pirmąkart gyvenime 
matomas vyras, ji iš visų jėgų 
jam tvoja ir pabėga. Antrąkart jie 
susitinka bare. Šįkart - neatsitik-
tinai, nes Arturas jos ieškojo po 
visą Niujorką. Tačiau ji nė nenu-
tuokia, kad tai tas pats vyras. 
Tarp jų akimirksniu užsimezga 
nepap rastas ryšys. Nuo šiol Liza 
rizikuos viskuo, kad galėtų būti 
su Arturu. Net jeigu jis prašys 
padaryti keisčiausių dalykų... 
Nes Arturas ne toks kaip visi 
vyrai. Jis Lizai atskleidžia 
siaubingą paslaptį, kuri jų meilę 

paverčia sunkiausiu gyvenimo išbandymu: „Tai, kas su manimi darosi, yra 
neįsivaizduojama, bet vis dėlto tikra...“
Labiau nei bet kada anksčiau nenuspėjamas Niujorkas tampa Lizos ir Arturo 
jausmų labirintu. Jiedu sujungia savo likimus, kad pabėgtų nuo negailes-
tingiausio jų meilės priešo - laiko.

Lentyna

Ką skaitai?

Parengė Ringailė StulPinaitė
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Iliuzionistas Mantas ŽMuidinavičius-Wizard 
(27) yra vienas tų, kuris skaitydamas knygas 
naujausiomis technologijomis naudojasi tik 
esant reikalui ar kai nėra iš ko rinktis. Tačiau 
mieliausia jam yra popierinė knyga.

Formatas: Mantas sako šiuo klausimu esantis 
senamadiškas, mat jam labiausiai patinka skai-
tyti popierines, įprasto formato knygas, nes 
knygos skaitymas yra ir savotiškas ritualas. 
Tiesa, turi jis ir kelias elektronines knygas 
telefone, kurias skaito tuomet, kai tenka laukti 
renginio ar per anksti atvažiuoja į susitikimą.
Žanras: „Šiuo metu užsikabinau skaityti vieną 
po kito biografinius romanus, bet žanrai ir 
knygos nuolat kinta“, - sako Mantas. Jis 
mėgsta skaityti ir klasikinius kūrinius, detekty-
vus, romanus. 
Laikas skaitymui: Iliuzionistas įsitikinęs, kad 
skaito per mažai, nors ir dažnai. Mantas 
knygai stengiasi rasti laiko jei ne kasdien, tai 
bent kelis kartus per savaitę. O vasarą laiko 
skaitymui apskritai randa daugiau. Skaitymas 
yra malonumas, tad toks laiko leidimas Mantui 
atrodo itin prasmingas. Jis prisipažįsta, 
kad yra lėtas skaitytojas ir knyga mėgaujasi 
neskubėdamas.
Labiausiai patiko: Pastaruoju metu Mantui itin 
patiko Kristinos Sabaliauskaitės trilogija „Silva 
rerum“, Michailo Bulgakovo „Meistras ir 
Margarita“, senas geras ir patikęs kūrinys yra 
Oskaro Vaildo „Doriano Grėjaus portretas“, ir 
vis tiek visų išvardyti neįmanoma.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.10, 11.30, 
13.40, 16, 18.10, 21.50 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 12.20, 14.30, 
16.40, 20.30 val.
„savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
5-11 d. 10.20, 13.15, 21.40 val.
„savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 15.45, 18.50 val.
„Aukštuomenės klubas“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 19, 21 val.
„Blogos mamos“ (komedija, JAV) - 11 d. 19.20 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.30, 12.40, 
14.55, 17.10 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 11.20, 13.30, 
18.35 val.
„Džeisonas Bornas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
5-11 d. 13.10, 15.35, 18.30, 20.15 val.
„nerve: drąsos žaidimas“ (trileris, JAV, N-13) - 
5-11 d. 10.40, 15.30, 19.30, 20.50 val. (11 d. 19.30 val. 
seansas nevyks).
„Vaiduoklių medžiotojai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 12.55, 15.55, 18.20 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 5-11 d. 
17.50, 21.15 val.
„neišjunk šviesos“ (siaubo f., JAV, N-13) - 5-11 d. 
13.35, 21.30 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, V) - 5-11 d. 11 val.

„Žvaigždžių kelias į begalybę“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 5-11 d. 16.10 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 
10.50 val. (vasaros akcija vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 11, 12, 15.20, 
16.40, 19.40 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 13.10, 14, 
17.30, 21.30 val.
„The secret life of Pets“ (komedija, originalo kalba, 
JAV, V) - 5-11 d. 11.20, 18.10 val.
„savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
5-11 d. 11, 13.50, 18.50 val.
„savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 16.10, 21.50 val.
„Aukštuomenės klubas“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 13.30, 15.50, 19, 21.50 val.
„Blogos mamos“ (komedija, JAV) - 11 d. 21.20 val.
„Džeisonas Bornas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
5-11 d. 11.10, 13.45, 15.40, 18.25, 21.10 val.
„nerve: drąsos žaidimas“ (trileris, JAV, N-13) - 
5-11 d. 11.40, 14.10, 19.10, 21.30 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 11.30, 16.10, 21.40 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 13.40, 18.30 val.
„Vaiduoklių medžiotojai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 11.10, 16.20, 18.55 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 16.30, 21.20 val. (11 d. 21.20 val. seansas 
nevyks).
„neišjunk šviesos“ (siaubo f., JAV, N-13) - 5-11 d. 
13.40, 19.20 val.

„Genijus“ (biografinė drama, Jungtinė Karalystė, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 16.45, 20.20 val.
„Žvaigždžių kelias į begalybę“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 5-11 d. 20.45 val.
„Žvaigždžių kelias į begalybę“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 5-11 d. 13.35 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 11.15 val. (vasaros akcija 
vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Tūkstantis ir viena naktis. i dalis. neramioji“ 
(drama, Portugalija, Prancūzija, Vokietija) - 5 d. 17 val. 
 9 d. 20.50 val.
„Avinai“ (drama, Islandija, Danija) - 5 d. 19.20 val.
„Holograma karaliui“ (komiška drama, D.Britanija, 
Prancūzija, Vokietija, JAV, Meksika) - 5 d. 21.10 val. 7 d. 
20.40 val. 9 d. 18.50 val. 10 d. 16.40 val.
„Tūkstantis ir viena naktis. ii dalis. Apleistoji“ 
(drama, Portugalija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija) - 6 d. 
16 val. 10 d. 20.50 val.
„Genijus“ (istorinė drama, D.Britanija, JAV) - 6 d. 
18.30 val. 8 d. 17.30 val. 11 d. 18.50 val.
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė, JAV) - 
6 d. 20.30 val.
„Tūkstantis ir viena naktis. iii dalis. Pakerėtoji“ 
(drama, Portugalija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija) - 7 d. 
16 val. 11 d. 20.50 val.
„Hitchcockas / Truffaut“ (Prancūzija, JAV) - 7 d. 
18.20 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV) - 8 d. 
19.30 val.
„45 metai“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 9 d. 17 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 10 d. 18.40 val.
„Komuna“ (drama, Danija, Švedija, Nyderlandai) - 11 d. 
17 val.

„Savižudžių 
būrys“

„Suicide Squad“

Kovojant su blogiu, kartais tenka žaisti 
nelabai švariai. Kuomet žmonijai ima gra-
sinti dar nematytas pavojus, paslaptingos 
vyriausybinės organizacijos vadovė Aman-
da Voler pasiūlo netradicinę išeitį: prieš 
blogį kovoti dar didesniu blogiu. Kam sta-
tyti į didžiulį pavojų savo profesionalius 
žmones, kai galima pasinaudoti jau nuteis-
tais nusikaltėliais?

Maksimalaus saugumo kalėjimuose die-
nas leidžiantiems nusikaltėliams pasiūlo-
mas sandoris: už įkalinimo trukmės su-
trumpinimą dirbti vyriausybei. Kiekvienam 

su sąlygomis sutikusiam kaliniui įmontuo-
jamas poodinis sprogmuo - draudimas nuo 
netikėtumų. Taigi iš didžiausių žmonijos 
nusikaltėlių, pasižyminčių išskirtiniais ga-
bumais, drąsa, sumanumu ir neturėjimu ką 

prarasti, suformuojamas nedidelis smogia-
masis herojų būrys, kuriam skiriamos pa-
vojingiausios užduotys pasaulyje - tikros 
savižudžių misijos.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo rugpjūčio 5 d.

n Mistinis veiksmo filmas, JAV, 2016

n Režisierius: David Ayer

n Vaidina: Jared Leto, Jesse Eisenberg, Will 

Smith, Common, Joel Kinnaman, Jai Courtney, 

Margot Robbie, Cara Delevingne ir kiti

n iMDB: 9,3/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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MULTIKINO OZAS
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 10.30, 13, 15.45, 19, 21.45 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 5, 
7-11 d. 12, 14.30, 17, 20.40 val. 6 d. 14.30, 17, 20.45 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 11, 13.15, 
15.30, 17.30 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.15, 12.15, 
14.30, 16.45, 18.30, 19.30 val.
„Aukštuomenės klubas“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 17.15, 19.15, 21.30 val.
„Nerve: drąsos žaidimas“ (trileris, JAV, N-13) - 
5-11 d. 16.45, 19, 21.15 val.
„Džeisonas Bornas“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
5-9, 11 d. 13.30, 16, 19.30, 22 val. 10 d. 16, 19.30, 22 val.
„Vaiduoklių medžiotojai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-7) - 5-11 d. 11.45, 14.15 val.
„Žvaigždžių kelias į begalybę“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 5-11 d. 18.30, 21.15 val.
„Neišjunk šviesos“ (siaubo f., JAV, N-13) - 5-11 d. 21.30 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-9, 11 d. 11.30 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.30, 12.45, 15 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 6 d. 11 val. (specialus 
seansas mažiukams).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 10 d. 12 val. (specialus 
seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.15, 11.30, 
13.45, 16, 18.30 val. 5-6 d. 22.55 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 12.20, 14.30, 
16.40, 20.45 val.

„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
5-11 d. 10.45, 13.30, 21.30 val. 5-6 d. 23.35 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 16.20, 18.45 val.
„Aukštuomenės klubas“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 11, 19, 21.15 val.
„Blogos mamos“ (komedija, JAV) - 11 d. 19.20 val.
„Nerve: drąsos žaidimas“ (trileris, JAV, N-13) - 
5-11 d. 13.10, 15.20, 19.30, 21.45 val. 5-6 d. 23.45 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.30, 12.40, 
14.50, 17 val.
„Neišjunk šviesos“ (siaubo f., JAV, N-13) - 5-11 d. 
12.45, 17.30, 21.40 val. 5-6 d. 23.50 val.
„Džeisonas Bornas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
5-11 d. 14.40, 18.15, 21 val.
„Vaiduoklių medžiotojai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 13.15, 19.10 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 5-11 d. 
17.20, 19.20 val. (11 d. 19.20 val. seansas nevyks).
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
5-6 d. 23.25 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, V) - 5-11 d. 10.50 val.
„Žvaigždžių kelias į begalybę“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 5-11 d. 15.45 val.
„Maikas ir Deivas ieško pamergių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 5-11 d. 21.50 val.
„Bitė Maja“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija, V) - 5-11 d. 10.40 val. (vasaros akcija vaikams).

CINAMON
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) - 5-11 d. 11.30, 13.40, 16, 
18.10 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 5-11 d. 10.30, 12.45, 15, 
17.15, 19.30 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D) - 
5-11 d. 13.50, 16.25, 19, 20.25 val.

„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV) - 5-11 d. 
11.15, 21.45 val.
„Aukštuomenės klubas“ (romantinė komedija, JAV) - 
5-11 d. 17, 19.10 val.
„Džeisonas Bornas“ (veiksmo trileris, JAV) - 5-11 d. 
12, 14.30, 21.20 val.
„Vaiduoklių medžiotojai“ (veiksmo komedija, JAV) - 
5-11 d. 15.30 val.
„Nerve: drąsos žaidimas“ (trileris, JAV) - 5-11 d. 
22.15 val.
„Neišjunk šviesos“ (siaubo f., JAV) - 5-11 d. 
20.15 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 11, 13.15, 18 val.  
(9-10 d. 11 val. seansas nevyks).
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 5-11 d. 
21.35 val.

KLAIpėDA

FORUM CINEMAS
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.10, 11.10, 
13.30, 15.40, 18 val. 5-6 d. 22.30 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 12.20, 14.30, 
16.40, 20.15 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
5-11 d. 13.10, 15.50, 20.45, 23.30 val. 5-6 d. 23.30 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 19, 21.50 val.
„Aukštuomenės klubas“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 18.30 val.
„Blogos mamos“ (komedija, JAV) - 11 d. 19.30 val.
„Nerve: drąsos žaidimas“ (trileris, JAV, N-13) - 
5-11 d. 10.50, 13.20, 18.50, 21.10 val. 5-6 d. 23.20 val.
„Džeisonas Bornas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
5-11 d. 16.05, 18.40, 23.40 val. 5-6 d. 23.40 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.40, 13.40,  
15 val.

„Aukštuomenės 
klubas“

„Cafe Society“

Prabanga tviskančiame kino pasaulyje Fi-
las, kurį vaidina Styvas Korelas (Steve Carell), 
jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Vienintelis šio 
žinomo, įtakingo ir gerbiamo Holivudo agen-
to žodis gali iškelti ar sugriauti karjeras, idė-
jas paversti rezultatu, o svajones - realybe. 
Paprašytas sesers, Filas imasi globoti iš Niu-
jorko į Los Andželą atvykusį savo sūnėną Bo-
bį, kurį vaidina Džesis Eisenbergas (Jesse 
Eisenberg), trokštantį įsitvirtinti šioje svajo-
nių kalvėje. Prie vaikino globos prisideda ir 

Kino teatruose nuo rugpjūčio 5 d.

n Romantinė komedija, JAV, 2016

n Režisierius: Woody Allen

n Vaidina: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, 

Blake Lively, Steve Carell ir kiti

n IMDB: 7,1/10

Režisierius Vudis Alenas (Woody Allen) su aktorėmis  Bleik 
Laivli (Blake Lively) ir Kristen Stiuart (Kristen Stewart) 
„Aukštuomenės klubą“ pristatė Kanų kino festivalyje

Premjera
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„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 12.50, 17.15, 19.30 val. 
(11 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Neišjunk šviesos“ (siaubo f., JAV, N-13) - 5-11 d. 
21.25 val. 5-6 d. 23.55 val.
„Vaiduoklių medžiotojai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 11, 15.55 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 5-11 d. 
21.40 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 5-11 d. 10.30 val. (vasaros akcija 
vaikams).

ŠiauLiai

FORuM CiNEMaS
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.15, 11, 13, 
14.10, 16.20, 21 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 12,  
18.30 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 13.10, 20.45 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
5-11 d. 18 val.
„aukštuomenės klubas“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 18.15 val.
„Blogos mamos“ (komedija, JAV) - 11 d. 21.15 val.
„Nerve: drąsos žaidimas“ (trileris, JAV, N-13) - 
5-11 d. 12.20, 16.40, 21.151 val. (11 d. 21.15 val. seansas 
nevyks).
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.30, 13.20, 
15.20 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 18.45 val.
„Neišjunk šviesos“ (siaubo f., JAV, N-13) - 5-11 d. 
14.35, 21.45 val.
„Džeisonas Bornas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
5-11 d. 19, 20.30 val.

„Vaiduoklių medžiotojai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 16 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 5-11 d. 
15.40 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.45 val. (vasaros akcija 
vaikams).

PaNEVėžyS

FORuM CiNEMaS BaBiLONaS
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.10, 15,  
19.20 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 12.45,  
17.10 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 19 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
5-11 d. 15.45, 21.30 val.
„Blogos mamos“ (komedija, JAV) - 11 d. 18.40 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.30, 14.30 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 12.15, 16.45 val.
„Nerve: drąsos žaidimas“ (trileris, JAV, N-13) - 
5-11 d. 13.30, 18.40 val. (11 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Džeisonas Bornas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
5-11 d. 21 val.
„Neišjunk šviesos“ (siaubo f., JAV, N-13) - 5-11 d. 
21.50 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 11 val. (vasaros akcija 
vaikams).

PaLaNGa

NaGLiS
„Kumba“ (animacinis f., Pietų Afrika) - 5 d. 12 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., Kanada) - 5 d. 13.40 val. 
7 d. 12.30 val.

„Prancūziška porelė“ (romantinė komedija, 
Prancūzija) - 5 d. 15.10 val. 7 d. 14 val. 9 d.  
17.10 val.
„Komuna“ (drama, Danija, Švedija, Nyderlandai) - 5 d. 
17 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva) - 5 d. 19.10 val. 
7 d. 22 val. 9 d. 21.10 val. 11 d. 19.40 val.
„Neoninis demonas“ (siaubo f., JAV) - 5 d. 21 val. 
9 d. 19 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 6 d. 12 val. 8 d. 13.30 val.
„Elfai“ (animacinis f., JAV) - 6 d. 14.10 val. 8 d. 12 val. 
10 d. 13.40 val.
„Ne(tikros) prancūziškos vestuvės“ (komedija, 
Prancūzija) - 6 d. 15.40 val. 8 d. 15.30 val. 11 d.  
17.50 val.
„aukšta klasė“ (drama, Didžioji Britanija) - 6 d. 
17.30 val.
„Tarp mūsų berniukų“ (komedija, Lietuva) - 6 d. 
19.40 val. 7 d. 17.40 val. 8 d. 19.10 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodojo humoro komedija, 
Lietuva) - 6 d. 21.30 val. 10 d. 21.10 val.
„Meilė iš pirmo smūgio“ (drama, Prancūzija) - 7 d. 
15.50 val. 11 d. 13.50 val.
„Viktorija“ (drama, Vokietija) - 7 d. 19.30 val. 10 d. 
18.40 val.
„Klubas“ (drama, Čilė) - 8 d. 17.20 val.
„Tūkstantį kartų labanakt“ (drama, Norvegija, Airija, 
Švedija) - 8 d. 21 val.
„Holograma karaliui“ (komedija, JAV) - 9 d. 13 val.
„Trumanas“ (drama, Danija) - 9 d. 15 val. 11 d. 
21.30 val.
„Kung fu triušis: ugnies valdovas“ (animacinis f., 
Vokietija) - 10 d. 12 val.
„avinai“ (drama, Islandija, Danija) - 10 d. 
15.10 val.
„Ševaljė“ (komedija, Graikija) - 10 d. 16.50 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., Prancūzija, Vokietija) - 
11 d. 12 val.
„Karas“ (drama, Danija) - 11 d. 15.40 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kristen Stiuart (Kristen Stewart) vaidinama 
Filo sekretorė Vonė, naivų Holivudo šlovi-
nimą jau senokai palikusi praeityje. Mergina 
greitai atšaldo ir Bobio susižavėjimą, paro-
dydama vaikinui, kad ne viskas auksas, kas 
auksu žiba. Protingas ir nuovokus jaunuolis 

mokosi greitai ir, nutaręs, kad geriau žvirblis 
saujoje, sugrįžta į Niujorką, kur imasi vado-
vauti savo mafiozui broliui priklausančiam 
klubui „Cafe Society“. Ar tai yra tas gyve-
nimas, kokio jis visada troško? Ar Holivudo 

bacila ir Los Andžele įgyta patirtis bei gy-
venimiškos pamokos leis Bobiui atsikratyti 
vaikiško naivumo ir realybę pamatyti tokią, 
kokia ji yra?

„Forum Cinemas“ inf.

Kristen Stiuart (Kristen Stewart) ir  
Džesis Eisenbergas (Jesse Eisenberg)  

filme „Aukštuomenės klubas“
„Forum Cinemas“ nuotr.

Bleik Laivli 
(Blake Lively)
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

RAGAniuKĖs TEATRAs
6 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Skraidantys meškučiai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

„DOMinO“ TEATRAs
9 d. 19 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.
11 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.

KAunAs

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
10 d. 18.30 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.

DRusKininKAi

sAnATORiJA „EGlĖ“
10 d. 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.

Koncertai
Vilnius

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
6 d. 21 val. - „88 klavišų paletė“. Fortepijono rečitalis. 
Atlikėjas Ignas Maknickas (fortepijonas).
9 d. 19 val. - „Gospel evoliucija“. Atlikėjai: K.Žaldokaitė, 
B.Timinskaitė, G.Vaitkutė, I.Rudzitė, E.Zaveckienė, 
V.Veklenko, L.Aukštuolis. Instrumentinė grupė: 
M.Leskauskas (klavišiniai), A.Kairys (mušamieji), 
D.Žostautas (bosinė gitara), K.Vaitkevičius (akustinė, 
elektrinė gitara).

ŠV.KAZiMiERO BAŽnYČiA
9 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. David 
Troiano (vargonai, JAV).

ŠV.JOnŲ BAŽnYČiA
6 d. 18 val. - Vargonininko David Knight koncertas 
„Intrada“.

MOKYTOJŲ nAMAi
7 d. 19 val. VMN terasoje - „Such’aTrip“. M.Baranauskaitė, 
J.Žilys, I.Gardauskaitė, M.Baranauskas, A.Polukord.

KiEMElis „ARTisTAi“
11 d. 19 val. - Įžanginis „Purpurinio vakaro“ koncertas - 
Domantas Razauskas ir „Baltasis Kiras“.

VAiDilOs TEATRAs
11 d. 19 val. - Su kiekvienu žodžiu (Con Toda Palabra). 
Charizmatiškiausias Portugalijos balsas. Atlikėjai: Viviane 
(vokalas, fleita, Portugalija), T.Viegas (portugališkoji gita-
ra, Portugalija), J.Vitorino (akustinė gitara, Portugalija), 
F.Valentin (klavišiniai, Portugalija).

Vu BOTAniKOs sODAs
7 d. 19 val. - Kristupo vasaros festivalis. Telmo Pires: 
„Fado bučinys“. Atlikėjai: T.Pires (vokalas, Portugalija), 
B.Chaveiro (portugališkoji gitara, Portugalija), C.Garcia 
(klasikinė gitara, Portugalija), Yami (kontrabosas, 
Portugalija).

KAunAs

RAuDOnDVARiO DVARO MEnŲ inKuBATORius
5 d. 20 val. - „Fado poezija“. T.Pires (vokalas, 
Portugalija), B.Chaveiro (gitara, Portugalija), C.Garcia 
(gitara, Portugalija), Yami (kontrabosas, Portugalija).

MARGininKŲ ŠVČ. MERGElĖs MARiJOs 
ŠKAPliERinĖs BAŽnYČiA

7 d. 17 val. - „Septynios muzikinės pastelės“. Rita 
Novikaitė (mecosopranas), Sergej Krinicin (gitara). 
Įėjimas - nemokamas.

KlAiPĖDA

KlAiPĖDOs lAiKRODŽiŲ MuZiEJAus  
KiEMElis

11 d. 20 val. - Koncertas „Ugningos sielos“. 
Dir. R.Šervenikas. Atlikėjai: Klaipėdos valstybinio muzi-
kinio teatro orkestras, P.Graffin (smuikas), baleto šokėjai. 
Koncerto vedėja R.Bunikytė.

PRAnO DOMŠAiČiO  
GAlERiJA

7 d. 18 val. - Neapolietiškų dainų vakaras. Atlikėjai: 
V.Balsytė, R.Petrauskaitė, A.Raulinavičius, M.Longo  
(fortepijonas).

PAlAnGA

KulTŪROs CEnTRAs  
„RAMYBĖ“

5 d. 20 val. - Nicolaiewsky / Petrošiūtė Quartet. 
E.Petrošiūtė (vokalas), Nicolaiewsky (kontrabosas, 
Brazilija), A.Polevikov (klavišiniai), D.Barker (būgnai, 
Olandija).
6 d. 20 val. - „Mano kelias 26“. Aleksandras Makejevas 
ir grupė.
8 d. 20 val. - Duo „PetrArka“. P.Vyšniauskas ir 
A.Gotesmanas.
10 d. 20 val. - Muzikinė kelionė su „El Fuego“: 
P.Bagdonavičius, J.Sakalauskas, R.Spalinskas.

KuRHAuZAs
10 d. 20 val. - Fortepijono virtuozas Alexander 
Palei.

KluBAs „VAnDEnis“
5 d. 20 val. - Ievos Narkutės akustinis koncertas.

KOnCERTŲ sAlĖ
5, 6 d. 20 val. - G.Pucinni „Bohema“. 4 v. opera. 
Rež. D.Ibelhauptaitė.

Portugalo balsas apglėbs it 
lengvas vasaros vėjelis

„Telmas Piresas apdovanotas tokiu bal-
su, kuris apglėbia jūsų pečius lyg šiltas, len-
gvas vasaros vėjelis, dvelkiantis nuo jūros.“ 
Taip apie dainininką, vieną iš labai nedau-
gelio vyrų, užkariavusių jausmingąjį fado 
pasaulį, atsiliepia muzikos kritikai. Gimęs 
Portugalijoje, tačiau didžiąją gyvenimo da-
lį praleidęs Vokietijoje, T.Piresas save at-
rado 2011 m. grįžęs į Lisaboną. Pasklidus 
kalboms apie „naują vyruką“, dainininkas 
jau po kelerių metų koncertavo prestižiš-
kiausioje Lisabonos koncertų salėje „Mu-
seu do Fado“, o šiandien jo kūryba ir vo-
kalu publika mėgaujasi visame pasaulyje.

atsigręžia į fado ištakas

T.Piresas - kompozitorius, poetas, ku-
riantis dainas pagal savo ir kitų modernių 
Lisabonos poetų eiles. Atlikėjas yra laiko-
mas pagrindiniu Portugalijos poezijos glo-
bėju ir puoselėtoju. Jo sukurtų fado struk-
tūra ir harmonija yra sudėtingesnės nei 
įprastų klasikinių, tačiau išlaiko švelnią, 
melancholišką nuotaiką. 2016 m. kovą dai-
nininkas išleido antrąjį savo albumą „Ser 
Fado“, kuriame pristatoma jo fado žanro 
supratimo idėja. T.Piresas nepataikauja vy-
raujančioms tendencijoms, reikalaujan-
čioms populiariosios muzikos elementų pa-
naudojimo bei modernių instrumentuočių. 
Jis lieka ištikimas nuostatai, jog fado - tai 

Kristupo vasaros festivalyje - nesuvaidinti jausmai 
ir charizmatiškiausias Portugalijos balsas
Rugpjūtis Kristupo vasaros festivalyje prasideda muzikinėmis kelionėmis po spalvingąją ir  
abejingų nepaliekančią Portugaliją. Rugpjūčio 7 d. Vilniaus universiteto Botanikos sode apie 
nesuvaidintus jausmus dainuos fado fenomenas Telmas Piresas (Telmo Pires), o rugpjūčio 11 d. 
Vaidilos teatre - pažintis su charizmatiškiausiu Portugalijos balsu - vokaliste Vivjana (Viviane).

Telmas Piresas  
(Telmo Pires)
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kristupo vasaros festivalyje - nesuvaidinti jausmai 
ir charizmatiškiausias Portugalijos balsas

„portugališkasis bliuzas“. Todėl vien sa-
vo balso niuansais, gestais, mimika T.Pi-
resas išgauna tokį išraiškingumą bei įtai-
gumą, jog kiekvieną kūrinį galima supras-
ti be žodžių.

n Rugpjūčio 7 d., sekmadienį, 19 val. 
Vilniaus universiteto Botanikos sode pasiduo-
kite portugalo žavesiui koncerte „Telmo Pires: 
fado bučinys“.

Charizmatiškiausias  
Portugalijos balsas lietuvoje

Su kiekvienu žodžiu, su kiekviena me-
lodija ši dainininkė vis labiau pakeri. Klau-
santis Vivjanos, galima įsitikinti, jog chariz-
matiškiausiu Portugalijos balsu ji tituluoja-
ma ne be priežasties. Atlikėjos dainos -  
tarsi mažytės istorijos, pasakojančios apie 
visiems pažįstamus jausmus, situacijas bei 
išsiliejančios unikaliu skambesiu. Čia gir-
dėti šansonų elegancija, Lotynų Amerikos 
ritmai, fado ilgesys, subtiliai sujungti ak-

sominio balso. Vivjana gimė ir augo Pran-
cūzijoje, būdama trylikos persikėlė į Por-
tugaliją. 1990 m. atlikėja pradėjo savo mu-
zikinę karjerą, drauge su gitaristu To Vie-
gas sukūrusi grupę „Entre aspas“. 2005 m. 
iširus grupei, Vivjana pradėjo solinę karje-
rą ir pristatė debiutinį savo albumą „Amo-
res imperfeitos“. Dabar dainininkės disko-
grafiją sudaro penki soliniai albumai, o kon-
certiniai maršrutai driekiasi vis naujomis 
kryptimis.

Paklausta, kur jaučiasi geriausiai, Viv-
jana valiūkiškai atsako - scenoje! Čia jos 
sielos namai, kurių šiluma rugpjūčio 11 d., 
ketvirtadienį, 19 val. Vaidilos teatre daini-
ninkė dalinsis su jumis. 

Koncerto „Su kiekvienu žodžiu (Con 
toda palabra)“ atlikėjai: Vivjana (vokalas, 
fleita, Portugalija), To Viegas (portugališ-
koji gitara, Portugalija), Žoao Vitorinas 
(akustinė gitara, Portugalija), Filipė Valen-
timas (klavišiniai, Portugalija).

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

GINTARO MUZIEJUS
5 d. 20 val. Palangos gintaro muziejaus terasoje - 
Gražiausios arijos kontratenorui ir orkestrui. Lietuvos 
kamerinis orkestras. Solistas Russell Harcourt (kontrateno-
ras). Dir. R.Šervenikas.
6 d. 20 val. Palangos gintaro muziejaus terasoje - 
Skiriama Juozo Domarko 80-mečiui. Lietuvos kamerinis 
orkestras. Solistė Dalia Kuznecovaitė (smuikas).  
Dir. J.Domarkas.
11 d. 19 val. - Svečias - kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius. Dalyvauja Julius Jarašius (baritonas).

NIDA

6 d. 20 val. Juodkrantės poilsio namų „Ąžuolynas“ kavi-
nėje; 7 d. 20.30 val. - Nidos Hermano Blodės viešbučio 
kavinėje - Festivalio orkestras „Musica humana“. Solistai: 
S.Liamo (sopranas), E.Bešėnas (tenoras), S.Skjervold 
(baritonas). Dir. A.Vizgirda.
9 d. 20 val. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje; 
10 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje - Trio 
„Claviola“: V.Giedraitis (klarnetas), J.Juozapaitis (altas), 
U.Antanavičiūtė (fortepijonas). Solistė E.Juškaitė (sopranas).

10 d. 20 val. Kultūros ir turizmo informacijos centre 
„Agila“ - Koncertas „Ugningos sielos“. Dir. R.Šervenikas. 
Atlikėjai: Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkes-
tras, P.Graffin (smuikas), baleto šokėjai. Koncerto vedėja 
R.Bunikytė.
11 d. 20 val. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažny-
čioje - Festivalio orkestras „Musica humana“. Solistės: 
I.Girdžiūnaitė, R.Grakauskaitė, I.Aleksienė, K.Morozova 
(smuikai), S.Liamo (sopranas). Dir. A.Vizgirda.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Vivjana (Viviane)
Organizatorių nuotr.
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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 „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 paslau goms.  
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
„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 laikro   džiams.  
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  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, 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

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

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „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 „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

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
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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
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
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 

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“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
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
Masažo salonas „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

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms 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 

Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, 
kūno, veido procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida 
masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.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 
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
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

     
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

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 as me   niui.  
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. 24,62 Eur 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 foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
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 
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
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
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
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.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 „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 „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
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
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. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
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
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.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

     
Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„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

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
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
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

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
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
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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

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
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
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
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 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
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, 144,81 Eur 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

     
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 pas laugoms.  
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

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
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 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“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.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

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
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

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

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“ 
15% 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 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
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

      
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” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
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 
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
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SVEIKINA

             

Asmeniniame gyvenime  pama-
žu ryškės rimtesnių santykių kontūrai. 
Palankus laikas tiems, kurie mėgsta 
konstruoti, nes šiuo laikotarpiu dirba-
ma kantriai, ramiai ir produktyviai. Tai 
puikus laikas rimtiems ateities planų 
apmąstymams. Pasaugokite savo 
sveikatą.

JAUČIUI

Sparčiai judėsite savo tikslo 
link, lengvai sulauksite pagalbos, 
o kai kurie darbai bus padaryti už 
jus. Būsite konkretūs, praktiški ir 
racionalūs. Tai įdomus ir aktyvus 
laikotarpis. Vieniems jis atneš 
dalykinę kelionę, kiti krausis atostogų 
lagaminus.

DVYNIAMS

Galite tikėtis rimtų pertvarkų 
darbe. Tinkamas laikas prisiminti savo 
pareigas, naujas sutartis    pasirašyti 
siūlyčiau mėnesio pabaigoje, galite 
įsigyti ilgai naudojamus ir praktiškus 
daiktus. Daugiau  laiko praleiskite 
gamtoje.

AVINUI

Prognozė rugPjūčio 5-11 d.

Asmeniniame gyvenime būsite 
įžvalgūs. Pasikliaukite nuojauta, kuri 
padės išvengti nemalonių situacijų. 
Nors jėgų tikrai stigs, nepriimkite 
skuboto sprendimo, pailsėkite ir vėliau 
kupini jėgų kibkite į darbus. Šis laikas 
palankus saviugdai, tad leiskite nurimti 
emocijoms.

ŠAULIUI

Didelių laimėjimų gal ir 
nebus, bet gerai susitvarkysite 
su kasdienėmis užduotimis ir 
džiaugsitės puikiais rezultatais. Jūsų 
autoritetas ir toliau didės, laukia ne 
vienas rimtas pokalbis su įtakingais 
asmenimis. Jeigu turite kraujotakos 
problemų, neatidėliokite vizito pas 
gydytoją.

SKORPIONUI

Atkreipkite dėmesį į savo 
vidinę savijautą, viskas aplink jus 
sukasi įprastu ritmu - darbas, šeimos 
rūpesčiai, susitikimai ir bendravimas. 
Niekas nepasikeis, jei bent trumpam 
nuspręsite išvykti pailsėti. Galėsite 
padirbėti ir vėliau pasidžiaugti pui-
kiais darbo rezultatais. Saugokitės 
peršalimo.

SVARSTYKLĖMS

Vyraus kiek prislėgtos asme-
ninio gyvenimo nuotaikos. Atminkite, 
jos bus trumpalaikės. Bus sunku rasti 
bendrą kalbą su aplinkiniais, daug kas 
erzins, kai kurios situacijos gali visai 
išmušti iš pusiausvyros. Pasistenkite į 
viską reaguoti paprasčiau, nedarykite 
iš kiekvienos smulkmenos tragedijos. 
Palankus laikas pradėti sportuoti.

VĖŽIUI

Darbe didelių laimėjimų 
gal ir nebus, gerai susitvarkysite 
su kasdieninėmis užduotimis ir 
džiaugsitės puikiais rezultatais. Naujų 
darbų nesiimkite, tęskite ir užbaikite 
tai, ką pradėjote. Pastangų įdėti 
reikės ir darbe, ir namuose. Palankus 
laikas atlikti profilaktinį sveikatos 
patikrinimą.

LIŪTUI

Pagaliau išspręsite proble-
mas, kurios jau seniai jums neduoda 
ramybės. Jūsų užsidegimas dirbant 
bus didžiulis, santykiai su kolegomis 
ir vadovais - taikūs. Palankus laikas 
įgyvendinti senus sumanymus, tik 
neprisiimkite daugiau darbų, nei jums 
priklauso.

MERGELEI

Laisvą laiką skirkite savo 
pomėgiams - keliaukite, skaitykite, 
ieškokite nusiraminimo gamtoje, 
geriausia kalnuose. Darbe leiskite 
pasireikšti jaunesniems kolegoms, 
paskatinkite juos, namuose rūpės 
imtis remonto darbų, pertvarkų.

OŽIARAGIUI

Gyvenkite taikoje su savimi ir 
visu pasauliu. Stenkitės nenukrypti 
į kraštutinumus, laikykitės aukso 
vidurio. Puikus laikas tvarkyti 
net pačius sudėtingiausius ir 
rizikingiausius piniginius reikalus. 
Turėsite daug darbo, saugokitės 
pažadukų ir patys atsargiai dalinkite 
pažadus kitiems.

ŽUVIMS

Asmeniame gyvenime lai-
kykitės kiek nuošaliau, neskubėkite, 
nesiimkite jokių atsakingų ir rimtų 
reikalų. Didelių permainų metas. Nors 
permainos kelia stresą, šiuo metu 
jos geriau nei sąstingis. Pasistenkite 
nuolat tobulėti.

VANDENIUI

Atlikėjas Donatas Baumila
1982 08 10

Atlikėja Milita Daikerytė
1997 08 07

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Laidų vedėja  
Asta Žukaitė-Nalivaikienė
1985 08 08

Realybės šou dalyvė  
Erika Vitulskienė
1988 08 08
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Pavasaris. Rentinys. 
Nepėsčias. Lai. Martenas. Irgi.  
Kark. Tat. Inta. Ginti. Numauti. Kai. 
Ranka. SS. Laikosi. Atspara. Kuilys. 
Avalis. Ruonis. Pi. Pakilus. Pirtis. AN. 
Manuskriptas. „Omo“. Rūbas. Reksas. 
Rytoj. Vyras. Vaitas. Maputu. Tos. Pa. 
Kas. Ramusis.
Horizontaliai: Romansas. Ryt. 
Nerimas. Amūro. Pakabas. „Vinetu“. 
Avinas. Nenatūralus. Ypati. Alus. VA. 
Sės. „Iskra“. Iksas. Reik. Pačinas. Pikta. 
Irti. Ripsas. Aga. Kurtas. Amsi. Luotas. 
Rainis. MA. Aš. Gailis. RAM. Kinkys. 
Ypu. Lankos. Otus. Startas. Pamoti. IKI. 
Ilinojus.
Pažymėtuose langeliuose: 
KryPtuKas. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti apsauginį 

purškiamąjį pienelį nuo saulės  
su bronzatu.

Atsakymą į kryžiažodį 
iki rugpjūčio 9 d. 
siųskite SMS žinute 
numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito 
kryžiažodžio 
laimėtojas 
Gintaras 
Poškus iš 
Vilniaus. Jam 
bus įteiktas 
apsauginis 
purškiamasis 
pienelis nuo 
saulės.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje  
212 36 26. Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

 - Kam Lietuvoje gyventi gera?
- Šiuo metu vyksta tyrimas...

l

Dauguma galvoja, jeigu mergina ne-
turi nuotaikos, ją kankina problemos. 
Nieko panašaus - jeigu jūsų mergina be 
nuotaikos, problemų turite jūs...

l

Niekada neatsisakykite brangių do-
vanų. Meilė praeina, o lombardas dirba 
visą laiką.

l

Mikė Pūkuotukas nenorėjo vesti, bet 
mintis apie medaus mėnesį jį varė iš proto.

l

Šeimoje vyras ir žmona turi lygias 
teises. Ypač žmona.

l

Nesmagu, kai grįžęs vakare namo 
nieko naujo internete nerandi, nes viską 
jau peržiūrėjai darbe.

l

Su žmona pastebėjom, kad iš tualeto 
pradėjo dingti tualetinis popierius. Pradė-
jom stebėti. Pamatėm - dukra atvynioja 
gerą gabalą popieriaus, vieną galą įmerkia 
į vandenį, o kitą - nuleidžia iki grindų. 
Nuleidus vandenį jis visas sutraukiamas 
į klozetą. Išbarėm ir nubaudėm. Vakar 
bandėm patys - o visai smagu!

l

Nieko sudėtingo su moterimis nėra. 
Apkabinai, pasakei, kad myli, kad pro-
tinga, kad graži. Jeigu nesuveikia, po 
kiek laiko nustebusiu veidu sakai: „Ne-
supratau, tu čia taip stipriai sukūdai?..“

l

Lapelis prie poliklinikos registratūros 
langelio: „Biuletenių neišduodame. Iki 
poliklinikos atėjote? Nueisite ir iki darbo“.

l

Nenoriu girtis, bet keturiolikos dienų 
dietą aš įveikiau per 4 valandas.

l

Klausimas: Kodėl negalima neperšo-
kus griovio sakyti „op“?

Atsakymas: Todėl, kad neperšokus 
paprastai sakome ką nors rusiškai. 

l

Visos prietaisų instrukcijos turėtų 
prasidėti fraze: „Tai ką, jau sulaužei?“

l

Gudri žmona sugebėjo įtikinti vyrą, 
kad šeimos galva tas, kuris plauna indus 
ir grindis...

l

- Atspėk žodį - jame yra raidės „š“, 
„d“ ir „s“.

- Hm... Dušas?
- O tu - optimistas...

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

Naujas šalies rekordas - 
Klaipėdoje iškepti 3167 mėsainiai

Klaipėdoje vykstančios Jūros 

šventės metu praėjusį šeštadienį 

„Vilniaus duona“ kartu su Lietuvos 

barbekiu kepėjų asociacija pasiekė 

naują rekordą - vienoje vietoje iške-

pė daugiausia mėsainių. Įspūdingą 

rezultatą užfiksavo Lietuvos rekor-

dų agentūra „Factum“.
Daugiau nei 6 su puse valandos 

plušėjusi 12 žmonių komanda iš 

jautienos, salotų lapų, marinuotų 

agurkų, mėlynųjų svogūnų, padažo 

ir specialiai šiam patiekalui skirtų 

„Imk“ bandelių pagamino 3167 

mėsainius. Siekiant užfiksuoti re-

kordą, jie buvo sudėti į specialią 

2,5 m aukščio konstrukciją su len-

tynėlėmis mėsainiams.
Rekordiniam kiekiui mėsainių 

pagaminti iš viso buvo panaudota 

3167 bandelės, 253 kg jautienos, 

63 kg pomidorų, 47 kg salotų, 31 

kg marinuotų agurkų ir svogūnų 

bei 47 kg padažo. Bendras maisto 

produktų, panaudotų rekordo sie-

kimui, svoris - 585,8 kg.
Visi mėsainiai buvo išdalinti 

klaipėdiečiams ir Jūros šventėje 

dalyvavusiems miesto svečiams.

Organizatorių nuotr.


