
 

 

 

 
 
 

     

REPERTUARAS 2022.07.01-2022.07.07 
DIDŽIOJI SALĖ Liepos 1 d. 

penktadienis 
Liepos 2 d. 
šeštadienis 

Liepos 3 d. 
sekmadienis 

Liepos 4 d. 
pirmadienis 

Liepos 5 d. 
antradienis 

Liepos 6 d. 
trečiadienis 

Liepos 7 d. 
ketvirtadienis 

KINO RENGINYS 
MEILĖS SLĖPYNĖS/Amur senza fin 
Po 20 metų Monos ir Gieri santuoka paranda aistrą. Įkvėpimas 
atsiranda, kai naujasis kunigas pažeria pikantiškų pasiūlymų. 
Sutuoktinių bandymai atgaivinti santuoką pasėja neramumus visoje 
miestelio bendruomenėje. 
Šveicarija, komedija, 2018, 1:31, N-13 
Platintojas - Kino centras „Garsas“ 
 

19:30       

MEMOKAMAS KINO SEANSAS 
RADVILIADA 
Kino kelionė RADVIADA – tai lietuviškas filmas, kiriame susitinka 
dabartis ir viduramžių didikų Lietuva bei atgyja Ula-lietuviškasis 
Spartos mūšis. 
Lietuva, istorinis, 2014, 1:25, V 
Paltintojas-VŠĮ „Studija Nominum“ 
 

     17:00  

PREMJERA! 
PAKALIKAI 2/ Dubliuotas lietuviškai 
Minions: the rise of Gru 
Pasaulyje pilna blogiukų, bet vienas dvylikametis svajoja tapti 
didžiausiu pasaulyje superblogiuku. Jaunasis Gru taikosi itin aukštai, 
nes planuoja sužavėti Piktąjį Šešetą – garsiausią piktadarių grupę 
visame pasaulyje. Gru nusprendžia net tapti naujuoju grupės 
vadeiva, tačiau kaip jau įprasta – viskas vyksta ne pagal iš anksto 
sumanytą planą. 
JAV, komedija, animacija, šeimos, 2022, 1:28, V 
Platintojas – UAB “Dukine Film distribution” 
 

14:30 12:00 13:15 15:00 17:15 12:00 13:00 

DIDŽIOJI SALĖ Liepos 1 d. 
penktadienis 

Liepos 2 d. 
šeštadienis 

Liepos 3 d. 
sekmadienis 

Liepos 4 d. 
pirmadienis 

Liepos 5 d. 
antradienis 

Liepos 6 d. 
trečiadienis 

Liepos 7 d. 
ketvirtadienis 



 

 

ŠVIESMETIS/ Dubliuotas lietuviškai 
Lightyear 
Kiekvienas didvyris turi savo istoriją. Protingas, geraširdis ir visada 
randantis išeitį astronautas Bazas Šviesmetis pagaliau ruošiasi 
pirmąkart pakilti į kosmoso platybes ir sugrąžinti visus namo. Tačiau 
jam kelią pastoja iš už milijono šviesmečių atkeliavę pikto linkintys 
robotai. 
JAV, animacinis, nuotykių, 2022, 1:40, V 
Platintojas – UAB “Theatrical Film Distribution” 

 

 14:00 11:15 17:00 15:00  15:00 

ELVIS/Elvis 
Elvis Preslis daugelio žmonių sąmonėje iki šiol yra žodžio „muzika“ 
sinonimas. Rokenrolo karaliumi tituluotas atlikėjas yra viena 
didžiausių XX a. populiariosios kultūros žvaigždžių – legenda, 
pakeitusi muzikos istoriją. 
JAV, biografinis, drama, muzikinis, 2022, 2:39, N-13 

Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 

Platintojas – UAB “Acme film” 
 

16:30 18:00 15:00 19:00  14:00 20:00 

KARTĄ KAIME 
Veisiejuose gyvenantis Martynas turi tikslą susirasti žmoną, tačiau 
nei pažinčių programėlėse, nei kaimynystėje to padaryti nepavyksta. 
Po dvejus metus truksiančių nesėkmingų paieškų į pagalbą įsitraukia 
net miestelio seniūnas. Jis surengia influencerių konkursą, 
tikėdamasis į Veisiejus pritraukti turistų, o kartu ir surasti žmoną 
Martynui. 
Lietuva, komedija, 2022, 1:41, N-7 
Originalo kalba: lietuvių 
Platintojas – VšĮ „Munis“ 
 

 16:00 18:00  19:30 19:00  

JUODAS TELEFONAS/The black phone 
Finis Bleikas yra drovus, bet sumanus 13-metis berniukas, kurį 
pagrobia sadistinis žudikas ir įkalina garsui nepralaidžiame rūsyje, 
kur rėkti kviečiantis pagalbos yra beprasmiška. Kambaryje yra tik 
sieninis juodas telefonas, tačiau sugedęs dar paties pagrobėjo 
vaikystėje. 
JAV, siaubo, 2022, 1:42, N-16 

Originalo kalba: anglų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB “Dukine Film distribution” 

21:15 21:00 20:00   21:00 17:30 

 



 

 

 
 
 

REPERTUARAS 2022.07.01-2022.07.07 
MAŽOJI SALĖ Liepos 1 d. 

penktadienis 
Liepos 2 d. 
šeštadienis 

Liepos 3 d. 
sekmadienis 

Liepos 4 d. 
pirmadienis 

Liepos 5 d. 
antradienis 

Liepos 6 d. 
trečiadienis 

Liepos 7 d. 
ketvirtadienis 

KĄ MATOME ŽIŪRĖDAMI Į DANGŲ/Ras vkhedavt, rodesac cas 
vukurebt? 
Liza ir Giorgis susitinka Kutaisio gatvėje, jie įsimyli iš pirmo žvilgsnio. 
Sukrėsti savo jausmų stiprumo, jie net pamiršta vienas kito paklausti 
vardų, tik susitaria susitikti kitą dieną. Jie nežino, kad yra nužiūrėti: 
atsibudę supras esantys neatpažįstamai pasikeitę. Ar jiems pavyks 
vėl rasti vienas kitą? 
Sakartvelas, Vokietija, drama, 2021, 2:30, N-13 
Originalo kalba: kartvelų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – VšĮ „A- One film“ 
 

18:00 17:30 18:30   16:15  

VISOS MŪSŲ BAIMĖS/ Wszystkie nasze starchy 
Gdynės kino festivalyje kaip geriausias filmas apdovanota drama 
stebina nuo pirmųjų kadrų, kai ekrane pasirodo vaidinamas 
pagrindinis herojus – kaime gyvenantis menininkas Danielis 
Rycharskis. Jis aistringai meldžiasi, vilki vaivorykštės juostelėmis 
papuoštą treningą, ant jo krūtinės tabaluoja kryžius, o rankose 
laikomo rožinio elementas yra „Xanax“ tabletės. 
Lenkija, drama, biografinis, romantinis, 2021, 1:30, N-16 
Originalo kalba: lenkų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – VšĮ “A-One Films Baltic” 
 

 15:30 16:00  20:00 21:15  

KARTĄ KAIME 
Veisiejuose gyvenantis Martynas turi tikslą susirasti žmoną, tačiau 
nei pažinčių programėlėse, nei kaimynystėje to padaryti nepavyksta. 
Po dvejus metus truksiančių nesėkmingų paieškų į pagalbą įsitraukia 
net miestelio seniūnas. Jis surengia influencerių konkursą, 
tikėdamasis į Veisiejus pritraukti turistų, o kartu ir surasti žmoną 
Martynui. 
Lietuva, komedija, 2022, 1:41, N-7 
Originalo kalba: lietuvių 
Platintojas – VšĮ „Munis“ 

21:00   18:00 17:30   



 

 

MAŽOJI SALĖ Liepos 1 d. 
penktadienis 

Liepos 2 d. 
šeštadienis 

Liepos 3 d. 
sekmadienis 

Liepos 4 d. 
pirmadienis 

Liepos 5 d. 
antradienis 

Liepos 6 d. 
trečiadienis 

Liepos 7 d. 
ketvirtadienis 

KOATIS – DŽIUNGLIŲ DRĄSUOLIS/Dubliuotas lietuviškai 
Koati 
Ypatinga istorija apie draugystę, nuotykius ir gebėjimą būti didvyriu 
tuomet, kai to labiausiai reikia. 
JAV, Meksika, animacinis, šeimos, 2021, 1:32, V 
Platintojas – VLG filmai 

 

16:15 13:45 11:30  15:30  16:30 

MARMADUKAS/ Dubliuotas lietuviškai 
Marmaduke 
Marmadukas mėgsta skaniai pavalgyti, pažaisti ir karts nuo karto 
iškrėsti kokią išdaigą. Problema ta, kad Marmadukas yra vienas 
didžiausių pasaulio šunų – danų dogas. Tad ir jo išdaigos yra 
atitinkamai didelės. 
JAV, animacinis, šeimos, 2022, 1:27, N-7 
Platintojas – UAB “Acme film” 
 

 11:45 14:00 16:00  11:45 14:00 

DRUGELIO ŠIRDIS / Lietuvių kalba 
Lietuviškas filmas šeimai apie draugystę ir drąsą būti kitokiu nei visi. 
Tai istorija apie ypatingą berniuką Juozapą, kuris slepia didelę 
paslaptį. Jo širdį saugo gaubtas ir storas šarvas. 
Lietuva, drama, šeimos, 2022, 1:48, V 
Platintojas – UAB “Acme film” 
 

     13:45 18:30 

AVELĖ / Dýrið 
Marija ir Ingvaras – bevaikė avių augintojų pora, gyvenanti 
atokiame ūkyje atšiauriame Islandijos kraštovaizdyje. Savo valdose 
aptikę paslaptingą naujagimį, jie nusprendžia jį pasilikti ir auginti 
kaip savo vaiką. 
Islandija, Lenkija, Švedija, drama, mistinis, siaubo, 2021, 1:46, N-16 
Originalo kalba: islandų, lenkų, švedų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – VšĮ „Kino aljansas“ 
 

   20:00  19:15  

ESKORTĖS / Dziewczyny z Dubaju 
Skandalinga, šokiruojanti, tikra istorija! 
Lenkija, drama, erotinis, 2022, 2:24, N-18 
Originalo kalba: lenkų; subtitrai: lietuvių 
Platintojas – UAB „Garsų Pasaulio Įrašai“ 

 20:30     20:30 



 

 

 
 


