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NedaMalūNavičiūtė:
MalūNavičiūtė:
Neda

Mangyvenime
gyvenime visko
visko reikia pasiilgti
Man
pasiilgti

Makiažas: Nora Vanagaitytė („Gatineau“ grožio salonas). Šukuosena: Nina Markevič („Gatineau“ grožio salonas). Fotografija: Irmantas Sidarevičius

Lyriška, bet energinga, rami, bet spinduliuojanti džiugesį - tokią šiuo metu
galima sutikti legendinę Nedą MaLūNavičiūtę (45). Ji sako pagaliau išmokusi
gyventi taip, kaip jai labiausiai patinka, radusi tokią gyvenimo laimę ir kokybę,
kokios visada ieškojo. O turėdama tiek jėgų Neda ryžosi ir neeiliniam sceniniam
iššūkiui, tačiau apie viską iš eilės...
Ringailė Stulpinaitė
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Mano siekiaMybė nebūti panašiai
į nieką, o būti
nediška neda.
tai galbūt nėra
lengva, bet labai
išlaisvina. ir taM
reikia drąsos
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iš tiesų nereikia
Jokių gėlių ir
patoso, užtenka
išgirsti ploJimus,
tai geriau už viską
- Tai poilsio nebuvo visiškai?
- Kodėl, aš viską spėju. Poilsiui vasarą
tikrai radau laiko. Už kelių kilometrų nuo
namų turiu sodą, kuriame darbuojasi ir su
pomidorais kalbasi mano mylima mamytė.
Kadangi aš ją labai myliu, dažnai nuvažiuoju
aplankyti, pabūti kartu, padėti. Bet turiu prisipažinti, daržo aš neraviu. Supratau, kad mano nei kojos, nei rankos neskirtos žemės darbams. Ir, ačiū Dievui, ji nebeverčia manęs to
daryti. Kai ankstyvą pavasarį, kasdama lysvę,
su šakėmis prasikirtau kojos nykštį, mama
suprato, kad aš nesu daržo žmogus ir geriau
jai pagelbėsiu kitais būdais. Pavyzdžiui, per
savaitę suorganizavau sodo namelio stogo
keitimą. Mama buvo labai patenkinta, aš irgi.
Štai ką reiškia norėti. Aš labai norėjau, kad
mano mama džiaugtųsi. Kai ją aplankau, mes
kartu skaitome knygas. Mano mama knygų
maniakė, ji per mėnesį perskaito bent keliolika jų. Taigi mes kartu skaitome, kalbamės,
bendraujame. Aš jai rodau koncertų nuotraukas, kad ji matytų, suprastų, kaip viskas vyko.
Aš esu labai spontaniškas žmogus. Iš
anksto nežinau, ką veiksiu laisvą dieną. Ma-

no sūnus Matas dirba pamaininį darbą, niekada nežinau, kada jis laisvas. Bet jei nėra
koncerto, turiu laisvo laiko, skambinu jam ir
sakau: „Esi, gali, turi jėgų? Lekiam kur nors.“
Matas jau seniai norėjo į Kernavę (joje, gėda
prisipažinti, nebuvau buvusi) ir mes spontaniškai į ją nulėkėm, visus piliakalnius apėjom,
visur prisifotografavom, grįžom vos pavilkdami kojas... Aš Lietuvos dar visos nemačiusi, o tokie spontaniški išvažiavimai patys
geriausi ir tai yra geriausias poilsis.
- O kur ramiau jaučiasi jūsų širdis gamtoje ar miesto šurmulyje?
- Nepasakyčiau, kad aš esu visiškas gamtos vaikas, bet manau, kad gyvenime visko
turi būti po lygiai. Kaimas mieste - vadinasi
vieta, kur aš gyvenu. Aš, matyt, nenorėčiau
gyventi šešiolikaaukštyje su šimtais kaimynų, bet nenorėčiau gyventi ir vienkiemyje man būtų nejauku ir baugu. Šiuo metu turiu
du kaimynus, parką ir dvarą šalia, daug gamtos, miškas, fantastinė vieta. Tiesa, aš pasiilgstu miesto, gatvių, kavinukių. Bet aš į
miestą nevažiuoju paprastą dieną be reikalo.
Man gyvenime visko reikia pasiilgti.
Man net muzikos reikia pasiilgti, nes ir
nuo jos kartais pavargstu. Nieko aš namie
neklausau. Neįmanoma 24 valandas per parą
klausytis muzikos. Tikrai neįmanoma. Visur
ir visada turi būti balansas. Taip pat ir su gamtos mylėjimu - po kurio laiko man norisi komforto, patogios lovos. Man nereikia auksinių
tualetų, bet norisi nors jaukaus patogumo.
- Tačiau vasarą jau įpratote palydėti
viename gražiausių Lietuvos kampelių
- Nidoje. Šiemet taip pat atostogavote
ten?
- Taip, mano vasaros pabaigos atostogos
Nidoje jau tampa tradicija, nors kitados ji irgi
gimė spontaniškai. Kartą rugpjūčio pabaigoje
nebuvo darbų, buvau pavargusi ir labai norėjau į Nidą. Nidoje nereali gamta, aš ten daug
vaikštau. Dviem savaitėms pamirštu automobilį ir mėgaujuosi pasivaikščiojimais. Daugiau
niekad per visus metus nerandu tiek laiko,
noro ir tokių vietų, kur galėčiau tiek laiko
atostogiškai neskubėdama vaikštinėti.
Tuo metu, kai atostogauju, kiekvieno
rugpjūčio pabaigoje vyksta Nidos kino festivalis „Baltijos banga“. Visą savaitę rodo po
kelis filmus kasdien ir visa tai yra nemokama,
tad kaip tuo nepasinaudoti ir nepaįvairinti
savo atostogų? Juk negali neiti, kai ant lėkštutės paduodamas toks gėris. Deja, man kartais būna gėda dėl savo tautiečių, nes tuo
metu prekybos centre žmonių būna daugiau,
nei kino salėje. Juk atvyksta ir filmų kūrėjai,
pasakoja, koks buvo kūrybinis procesas, kokios idėjos, gali asmeniškai susipažinti, išklausinėti to, kas rūpi, iki smulkmenų. Apskritai aš labiausiai kaifuoju ir atsipalaiduoju
būdama viena. Keliuosi, kada noriu, valgau,

ką noriu, veikiu, ką noriu. Nes jei atostogauji su vyru, vaikais, tėvais ar draugais, nori to
ar ne, anksčiau ar vėliau prasideda interesų
derinimas. Bet jei gali atostogauti vienas, tuomet būna pati tikriausia gyvenimo laisvė. Tobulos atostogos - dieną vaikščioti, o vakare
eiti į kiną. Tobulesnių atostogų nebūna.

Jei esi beJausmis,
neturi teisės lipti
ant scenos
- Svečios šalys, kitos kultūros netraukia?
- Esu penkis kartus buvusi Egipte. Tai
buvo tarsi pabėgimai nuo darbo krūvio ir ieškojimas šiltesnio klimato. Tai nebuvo naujų
įspūdžių ieškojimas. Egipte? Na, ne, ten pagulėjimas ant šezlongo ir saulė su jūra viduryje žiemos yra pats tas. Daugiau nieko. Aš
neuždirbu tiek, kad galėčiau važiuoti į Meksiką ar Maldyvus. Ir niekada tiek neuždirbsiu,
bet man ir nereikia. Man drąsiai tinka ir Lietuvos pajūris. Jis artimas. Juk Nidos atmosfera net nesuderinama, nepanaši į kokį „viskas įskaičiuota“ kurortą. Bet aš negaliu sakyti, kad niekada nekartočiau tokių egiptiško
tipo atostogų. Jeigu pervargsiu, galbūt vėl
viduržiemį kelsiu sparnus ten, kur šilta. Tačiau per tiek metų aš jau išmokau susikurti
mini atostogas, pailsėdama penkias dienas be
darbų ir tiesiog išjungdama savo smegenis.
Aš nebenusivarau, nebedirbu iki negalėjimo.
O keliauti ekstremaliai - pėsčiomis ar su
kuprine ant pečių, kai nežinai, kur nakvosi,
kas bus toliau, - tikriausiai nesugebėčiau. Gal
neužtektų ištvermės, o gal niekada neradau
tiek pamišusios dėl nuotykių kompanijos.
Tiesiog kiekvienas žmogus renkasi pagal savo norus, poreikius.
- Jūs esate ir reta masinių renginių,
vakarėlių viešnia. Nemėgstate šurmulio
ir minios?
- Vakarėlis vakarėliui nelygus. Aš žinau,
kad žmones kviečia dėl to, kad jie yra žinomi
veidai, ir visai nesvarbu, ką jie gyvenime padarė, ką nuveikė. Masiniuose renginiuose aš
tikrai nemėgstu nei būti, nei dalyvauti. Net
dainuojamosios poezijos festivaliai, kur dalyvauja trisdešimt atlikėjų, man nėra miela širdžiai, nes tas pusvalandžio koncentratas, kurį turiu pateikti klausytojams, man nepriimtina. Aš per tiek laiko net įsijausti nespėju.
Galiausiai, atlikėjų gausa neleidžia vieniems
iš kitų išsiskirti. Man norisi, kad žmogus susikauptų mano muzikai.
Na, o tas popsinis skubėjimas, masiškumas man apskritai nepriimtinas... Mane paprasčiausiai gąsdina žmonių saiko nebuvimas
ir gigantomanija. Nesu to šalininkė, nemanau,
kad ko nors daug yra gerai. Net ir gerų dalykų turi būti su saiku, o ne per kraštus.

Neda Malūnavičiūtė sako, jog jai nereikia
jokios pompastikos. Geriausia ir nuoširdžiausia
padėka po koncerto - publikos plojimai
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- Neda, kaip praleidote vasarą?
- Gana intensyviai ir nenuobodžiai. Vasarą koncertai persikelia į fantastiškas ir nuostabias erdves, kurių niekaip negalėtume išnaudoti žiemą. Gamta, laukas, sodybos, miškai ir ežerai yra unikalios vietos koncertams.
Šią vasarą, pavyzdžiui, man teko koncertuoti
improvizuotoje scenoje, plūduriuojančioje
ežere. Tai nenusakomas jausmas ir susiliejimas su gamta. Pasirodžiau festivaliuose, pačiuose įvairiausiuose renginiuose.
Vasarą žmonės kelia daug asmeninių švenčių, į kurias kviečiasi ir mane su mano scenos
partneriu Olegu Ditkovskiu. Noriu pasakyti,
kad vis populiariau asmeninėse šventėse dovanoti ne daiktą, o emociją, mūsų koncertą. Negaliu atsidžiaugti, kad kai kurie žmonės mūsų
koncertus dovanoja savo artimiesiems, ir šią
dovaną paslaptyje laiko iki paskutinių sekundžių. Kaip man gera matyti, kai mes tikrai pradžiuginame kokį jubiliatą, kad jis net amą praranda, gavęs tokią dovaną. Tai nėra dažna mūsų
su Olegu Ditkovskiu praktika, nes nesame foninė muzika ir mūsų atlikimas reikalauja klausymosi, tačiau kartais, jei matome, kad toji
šventės publika tikrai mėgsta mūsų muziką,
nori ir laukia, sutinkame. Būna, žmonės net
apsiverkia iš džiaugsmo, tai pačios brangiausios
emocijos, šildančios ir mus. Žodžiu, mano vasara buvo visur, išskyrus buvimą sostinėje.
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PoPsinis skubėjimas,
masiškumas
man aPskritai
nePriimtinas... mane
PaPrasčiausiai
gąsdina žmonių
saiko nebuvimas ir
gigantomanija

„LaisvaLaikio“ interviu
Dėl to masiniuose renginiuose mane retai
sutiksite, man ten nejauku, svetima. Tai ne
mano pasaulis ir buvimas jame vargina. Kai
kuriems gal malonu pasirodyti prieš kitus,
pasižmonėti, parodyti save, savo gyvenimo
stilių ir išgales. Gerai, jeigu jiems gerai. Tiesiog tai ne man.
Aš supratau vieną dalyką, kodėl man to
nesinori. Aš tiesiog noriu saugoti save nuo
žmonių, kurie mano atžvilgiu kaip nors neigiamai nusiteikę. Nebarstau savo energijos.
Tik su patirtimi ateina išmintis, kad negali
visur eiti, visur dalyvauti, visiems save dovanoti. Savo energiją reikia branginti.

Man net Muzikos
reikia pasiilgti,
nes ir nuo jos
kartais pavargstu
- Koks jausmas aplanko pamačius, kad
į jūsų koncertą susirinko begalė
gerbėjų?Kokios mintys aplanko po koncerto, kai nulipate nuo scenos, minia skirstosi?
- Tiesą sakant, aš galiu būti scenoje ir dovanoti muziką tiek trims žmonėms, tiek šimtui.
Tai yra dvi būsenos. Man yra kaifas būti mažoje erdvėje ir matyti žmonių akis, matyti jų emocijas, jausti jų energiją ir dalytis su jais savo
emocijomis. O jei dar publika padėkoja, tai yra
aukščiau visko. Geriausia padėka yra tuomet,
kai po koncerto žmonės ploja atsistoję. Iš tiesų
nereikia jokių gėlių ir patoso, užtenka išgirsti
plojimus, tai geriau už viską. Koncertas pavyksta tada, kai aš išsikraunu energiškai, pavargstu,
bet būnu labai laiminga, o publika ploja ir taip
pat džiaugiasi. Jeigu koncertas nepasiseka dėl,
tarkime, prastos garso kokybės, prasto organizavimo ir publikai visą laiką turime vaidinti, kad
viskas yra gerai, emocijos nekokios. Po tokių
koncertų nesinori su niekuo kalbėti, tam nėra
jėgų, norisi užsidengti veidą, nieko nematyti,
negirdėti ir nieko nežinoti. Visa laimė, kad tai
būna labai retai.
O kai koncertas baigiasi? Viskas turi būtinai baigtis. Kaip ir sakiau, visur turi būti
saikas. Negali būti per ilgas koncertas, negali būti visko per daug. Geriau mažiau, bet
prasminga, kokybiška, gera. Po sėkmingų
koncertų viduje atsiranda daug pozityvo.
- Jaučiate į koncertą susirinkusių
žmonių nuotaikas?
- Žinoma. Mes net įsigyvename į kūrinius,
atlikimą, net kažkiek vaidiname, kad perduotume savo nuotaikas, emocijas. Aš labai jaučiu publiką, jaučiu, kad neturiu teisės jos apgaudinėti, meluoti, vaidinti, nes ji labai jaučia.
Publika mums dovanoja savo šypsenas, savo
įsijautimą. Koncerto metu būna tiek daug
energijos, tiek atvirumo. Tai didžiuliai emociniai mainai.

„LaisvaLaikio“ interviu

„LaisvaLaikio“ interviu

Net ir gerų dalykų
turi būti su saiku,
o Ne per kraštus
- Ramybė brangiau nei šlovė, uždarbis ir intensyvus darbo grafikas?
- Taip, aš tikrai stengiuosi turėti laisvų
dienų poilsiui tarp koncertų. Manau, kad
visi žmonės dirba tiek, kiek jiems leidžia
sveikata, entuziazmas, energija. O jei žmogus
dirba kuo daugiau darbų dar ir dėl pinigų,
manau, kad pinigų tokiam žmogui vis tiek
niekada nebus gana. Svarbiausia atsirinkti,
ko kiekvienam reikia iki visiškos laimės.
Man, pasirodo, reikia labai nedaug - geros
sveikatos, artimųjų ir stogo virš galvos. Jei
bus sveikata, bus ir visa kita, nes aš turėsiu
noro ir galimybių eiti per gyvenimą taip, kaip
man patinka. Žmogui tikrai reikia labai nedaug. Deja, kai kuriems žmonėms, kad tai
suprastų, reikia kokio nors didelio sukrėtimo
gyvenime.

tik su patirtimi
ateina išmintis,
kad negali
visur eiti, visur
dalyvauti, visiems
save dovanoti.
savo energiJą
reikia branginti
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- Bet nebenorėtumėte tokių įtemptų
darbų maratonų, kai savaitę diena iš dienos vyksta po kelis koncertus?
- Atėjo metas, kai aš pavargau skubėti,
bėgti, nebeturiu tiek energijos. Aš savo energiją noriu lieti tik prasmingai, nebedėlioju
grafiko taip, kad kiekvieną dieną būtų koncertai. Kartais net šventai pameluoju, kad
esu užimta, nes noriu pailsėti bent vieną dieną tarp koncertų. Per koncertą atiduodu viską, visą save iki paskutinio lašo. Koncertas
man yra ne šiaip eilinė darbo diena, tai įvykis,
kurio aš labai laukiu, ruošiuosi ir kiekvienas
pasirodymas yra labai svarbus. Išsikraunu ne
tiek fiziškai, kiek energiškai. Bet jei atlikėjas
nepavargsta, neišsikrauna, neatiduoda savo
jausmų publikai, tikriausiai tai nėra jam geriausia vieta. Jei esi bejausmis, neturi teisės
lipti ant scenos.
Atsisakiau daug dalykų, kurie manęs pačios nejaudina. Nesinorėjo į savo darbą žiūrėti kaip į amatą - dainuoti, atlikti tai, kas yra
visiškai svetima, tolima ir nepriimtina. Pradėjau labai atsirinkti, ką, kaip ir su kuo daryti. Man svarbiausia, kad scenoje aš tikėčiau
tuo, ką darau, nes tai, kas nepatinka, net ir
nepasidaro... juolab gerai.
Aišku, bepigu man kalbėti, kai aš esu laisva, nuo nieko nepriklausoma menininkė, kuri nėra priversta groti nutrinto repertuaro,
kuris jau daugelį metų lenda pro gerklę. Dėl
to aš nesu kolektyve, dėl to esu viena. Nesugebėčiau dirbti darbo, kuris man nepatinka,
yra nuobodus ir kaustantis. Žinoma, laisvė
turi ir kitą medalio pusę. Aš visada turiu pati kovoti už save, savo būvį, vietą po saule.
Kita vertus, aš nebenoriu draskytis. Mano
siekiamybė - nebūti panašiai į nieką, o būti
nediška Neda. Tai galbūt nėra lengva, bet
labai išlaisvina. Ir tam reikia drąsos.

- Tačiau draugų įkalbėta ryžotės neeilinio masto koncertui. Pasirodysite didžiausioje Lietuvos scenoje Kaune. Papasakokite, kaip jūs nusprendėte, kad
vis dėlto reikia, galima ir to norite?
- Su populiariąja muzika pastaruoju metu buvau visai išsiskyrusi dėl kelių priežasčių. Popmuzika renka didesnes erdves, o
dainuojamoji poezija, džiazas yra labiau nišinė muzika, reikalaujanti mažesnių erdvių.
Ir tai man labai patiko, patiko būti nišine
Neda. Bet...
Aš ryžausi didžiausiai gyvenimo avantiūrai. Juk nesu nei M.Mikutavičius, nei Selas,
nei Dž.Butkutė. Areniniai koncertai niekada
nebuvo mano siekiamybė ir niekada nemaniau, kad mano muzika tokiai arenai tiktų. Kaip
tik visada maniau, kad būti nišine muzikante
yra daug jėgiškiau, nes tai gurmaniška muzika,
nes tai ne visiems. Kažkuriuo metu mane įsuko dainuojamosios poezijos liūnas, kai suvirpinamos sielos gelmės, kur mažai paviršutiniškumo, ir populiarioji muzika tarsi natūraliai
pasitraukė iš mano gyvenimo. Aš jos neatsisakiau specialiai, bet kartais jausdavausi pavargusi nuo jos. Man norėjosi kitų dalykų ir
poilsio nuo popso. Be to, aš pavargau nuo būsenos, kai reikia šokinėti ant blakstienų ir
linksminti publiką, nuo klubinės atmosferos.
Ir staiga atsirado draugų, man primenančių,
dėl ko pačioje pradžioje mane pamilo klausytojai, kaip jie atrado mano muziką. O tai iš
dalies buvo populiarioji muzika, tad lyg ir laikas atiduoti duoklę tiems klausytojams, kurie
mėgo būtent tokią mano muziką. Taigi draugai
sakė, kad negalima skriausti savo gerbėjų, ir
ilgą laiką mane įkalbinėjo, kad reikia didelio
gero koncerto, reikia tų dainų. Ir ką jūs manote? Aš ne tik sutikau surengti tokį koncertą, aš jį surengsiu didžiausioje Lietuvos arenoje ir atiduosiu pagarbą savo klausytojams.
Jei norite pabūti kartu ir pasidalyti šviesiomis
emocijomis, gruodžio 27-ąją susitikime Kaune, „Žalgirio“ arenoje. (Šypsosi.) Beje, Kaunas
pasirinktas ne visai dėl arenos dydžio, o dėl
strategiškai patogios vietos visiems, kurie
mėgsta mano muziką.

Jei gali
atostogauti
vienas, tuomet
būna pati
tikriausia
gyvenimo laisvė
- Ar gerbėjai išgirs dueto su Olegu
Ditkovskiu repertuaro dainų?
- Žinoma, Olegas bus su manimi, mes abu
tikrai šį tą padovanosime iš bendro repertuaro, nors tai bus solinis mano koncertas. Tegu
lieka šiek tiek intrigos, laukimo ir staigmenos. Bet bus labai gerai.

Veidai

Veidai

Televizijos prodiuserė Giedrė
Skačkauskaitė-Jokūbaitienė
su sūnumi Jokūbu

Dailininkė ir visažistė
Milita Daikerytė

Modelis
Simona Starkutė

Rašytoja Agnė Pačekajė

Orų pranešėja
Karolina Liukaitytė

Tituluota gražuolė Rūta
Elžbieta Mazurevičiūtė

Viešųjų ryšių agentūros savininkė
Justina Stambrauskaitė

Atidarymo šventėje - žaismingi svečių stiliaus deriniai
Drabužių prekės ženklo „Stylish Paw“ įkūrėja Rasa Stasionienė, pusantrų metų kurianti
laisvalaikio drabužius visai šeimai, atidarė pirmąją savo parduotuvę. Jos drabužiai garsėja dėl
skiriamojo ženklo - stilingos pėdutės piešinėlio,
kuriuo dekoruoti drabužiai jau spėjo užkariauti
žaismingą laisvalaikio aprangą mylinčius stileivas. Ypač didelio pasisekimo sulaukė drabužiai,
papuošti pėdute, marginta Lietuvos trispalve, jais dabinasi tikri Lietuvos patriotai ir sporto
aistruoliai. Drabužių „Stylish Paw“ kūrėja, dviejų vaikų mama Rasa kurti moterims pradėjo
spontaniškai. Iš pradžių vilnietė save atrado drabužių šunims versle - Lietuvoje kūrė kokybišką,
šiltą ir patogią aprangą būtent keturkojams, tačiau ilgainiui pajuto, kad rūpintis tik šunų drabužiais ji nebenori. Rasa iš pradžių rūbus kūrė
sau ir bičiulėms, o ilgainiui savo kolekcijas pristatė plačiajai visuomenei. Į pirmosios savo parduotuvės atidarymą „Ogmijos mieste“ ji sukvietė gausų būrį žinomų šalies moterų.

Prekės ženklo „Stylish Paw“
įkūrėja Rasa Stasionienė
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Eimantės Juršėnaitės ir
irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Grupės „4 Roses“ narės Giedrė Girnytė
ir Akvilė Matukaitė-Kisielienė
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Dainininkės
Irūna ir Ineta Puzaraitės
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Krepšininko Mindaugo Lukauskio
žmona Jurgita su sūnumi Luku

Buvęs grupės „Kastaneda“ narys Don
atas
Baumila su žmona Daine ir dukra
Smilte
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Veidai

Veidai

yvenimo
taisyklės

Viliją
Andrulevičiūtę

Glaustinukės

Nerijaus Šabanausko nuotr.

pagal

Deivaro Kaleininko nuotr.

jautriausia tema
„Provocateur“ drabužių linijos kūrėja Radvilė labutytė (25)
džiaugiasi populiarumu. Jos kuriamas glaustinukes žino ne viena
stilinga lietuvaitė, norinti susikurti išskirtinį įvaizdį, stebinti ar
net ir provokuoti. drabužių kūrėja ir profesionalus modelis šį
kartą atsigręžė į silpnuosius - beglobius gyvūnus ir šia tema
sukūrė naujas, komiksus primenančias glaustinukes.

LRT laidos „Labas rytas, Lietuva“ vedėja ViLija andRuLeVičiūTė (28) taip pat yra viena iš tų žmonių, kurie gyvenime vadovaujasi tam tikromis taisyklėmis, leidžiančiomis
puikiai planuoti ne tik laiką ar atostogas, bet ir finansus. Tad „Laisvalaikis“ pasidomėjo,
kokios yra kertinės Vilijos gyvenimo taisyklės.

Kartu su fotomenininku Algiu Kriščiūnu mergina pristatė bendrą darbą - glaustinukes gyvūnų mėgėjams. Įvairiapusiškumu stebinantis menininkas sukūrė dvi skirtingas iliustracijas, kurių pagrindinis akcentas gyvūno portretas, o R. Labutytė pasirūpino, kad piešiniai nutūptų ant
glaustinukių ir taptų stilingu drabužiu.
Radvilė sako esanti tikra gyvūnų mėgėja, negalinti ramiai praeiti pro
gatvėje valkataujančius šunis. Visi už šias „Provocateur“ glaustinukes
surinkti pinigai bus skirti gyvūnų prieglaudai „Penkta koja“ Kaune.
R.Labutytė ir A.Kriščiūnas tikisi bent kiek pagerinti gyvenimo sąlygas
prieglaudoje.
„Beglobiai gyvūnai man yra viena jautriausių temų. Tai išties opi visuomenės problema, kurią reikia spręsti. Ne kartą esu gatvėje sugavusi
benamį šunį ir nuvežusi į prieglaudą. Kaip ir visi modeliai, labai daug
keliauju, tad priglausti gyvūno visam gyvenimui kol kas negaliu. Žinau,
kad gyvūnų prieglaudos yra perpildytos, todėl stengiuosi pasirūpinti keturkojais augintiniais kitais būdais. Pasiimu namo laikinai globai, nuvežu
maisto, paaukoju pinigų“, - pasakoja R.Labutytė. Modelis ir drabužių
kūrėja atvirauja, jog jei tik galėtų, augintų ne vieną šunį ir katę.

Atostogos
Svarbiausia atostogų metu visiškai atsiriboti nuo kasdienybės, visiškai „išjungti“
darbo režimą ir bet kokias mintis apie jį.

dalytis tik tuo, kas yra arba labai svarbu, įdomu, arba tikrai smagu.

FinAnsAi
Kad ir kaip norėtųsi naujų batelių, visuomet dalį pinigų stengiuosi atsidėti santaupoms.
RanKinĖS tuRinyS
Rankinėje visuomet turi būti mėgstamų
kvepalų buteliukas ir lūpų balzamas. Pageidautina, kad visas turinys būtų tvarkingas.

MitybA
Sveiki ir skanūs pusryčiai kas rytą – būtinybė. Kuo mažiau užkandžių ir kuo daugiau
pastangų nepadauginti maisto vakare.

sAviugdA
Reikia nepraleisti nė vienos progos patobulėti. Kartais nė nesusimąstome, kad galime patobulėti ir kažką naujo išmokti tiesiog iš savo
kolegos, su kuriuo prasilenkiame kasdieną, dar
vienos perskaitytos knygos ar pamatyto filmo.

laiKaS
Kad ir kiek daug darbų kvėpuoja į nugarą,
visuomet reikia rasti laiko sau, laiko stabtelėti ir atsikvėpti. tuomet darbus galima padaryti greičiau, su didesniu įkvėpimu.

Socialiniai tinKlai
Būk įdomus arba patylėk. Šią taisyklę taikau sau, socialiniuose tinkluose stengiuosi

stilius
Stebėti, kas madinga ir stilinga, tačiau niekuomet nepamiršti, kas dera prie figūros ir charakterio.

nAMAi
Stengiuosi, kad mano namuose visuomet
būtų gyvų gėlių.
Puslapius parengė Ringailė StulPinaitė
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Veidai
Tituluota gražuolė
Rūta Elžbieta
Mazurevičiūtė
ir modelis
Simona Starkutė

Modelis Elita Citovičiūtė
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Modelis ir televizijos laidų
vedėja Jolanta Leonavičiūtė

Modelis Deimantė Andriuškaitė

Modelius intrigavo filmas apie mados pasaulio užkulisius

Veidai

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

Televizijos laidų
vedėja ir modelis
Gintarė Gurevičiūtė
(kairėje) su drauge

Žymiausi visų laikų modeliai
Žizelė Biundchen
(Gisele Bundchen, 36)
Gimė Brazilijoje,
karjerą pradėjo 14 metų

Šiuo metu ji yra daugiausia
uždirbantis pasaulio modelis.
„Karjeros pradžioje esu girdėjusi, kad niekada nepateksiu ant
žurnalo viršelio, nes mano nosis
per didelė, o akys - per mažos. Paauglei išgirsti tokią kritiką nelengva,
pradėjau savimi nepasitikėti, tačiau šeimos palaikymas mane vedė į priekį, - sakė Žizelė, pozavusi visiems prestižiškiausiems mados žurnalams. - Nieko
nežinojau apie madą, bet mane viliojo galimybė keliauti ir
uždirbti pinigų, kad galėčiau padėti šeimai. Nuėjau nelengvą kelią, o dabar man nepatogumų kelia tik tai, kad sulaukiu per daug aplinkinių dėmesio.“

Keitė Mos (Kate Moss, 32)
Gimė Anglijoje,
karjerą pradėjo 14 metų

Keitė jau puikavosi daugiau nei ant 300 žurnalų viršelių. „Tai, kas esu, ir tai, ką
dirbu, yra du skirtingi dalykai.
Pamenu, kad, kai tapau modeliu, mamai tai, kad darbe rengiuosi provokuojamai, dėviu kojų
apyrankes ar žingsniuoju gatve su
taure rankoje, atrodė nepriimtina. Ją tai
šiurpino, o man tai buvo svajonės išsipildymas - norėjau
atrodyti kaip tos šaunios merginos žurnaluose. Bendraklasiams nesakiau, kad pradedu modelio karjerą ar dalyvauju fotosesijose, o dauguma mano draugų buvo vyresni žmonės iš mados industrijos“, - prisiminimais dalinosi Keitė.

sindi Kroford
(cindy crawford, 50)
Gimė Amerikoje,
karjerą pradėjo 17 metų

Garsiausi šalies modeliai ir madai neabejingos įžymybės susitiko sostinės „Forum Cinemas Vingis“ kino
teatre, kur vyko filmo „Modelis“ premjera kviestiniams svečiams. Renginyje dalyvavusios gražuolės
ir pačios galėtų daug papasakoti apie mados pasaulį
ir modelio darbo užkulisius, tačiau šįkart jos turėjo
galimybę pamatyti, kaip šį pasaulį interpretuoja danų
režisierius Madsas Matisenas (Mads Matthiesen).
Į filmą apie madą atvykusi televizijos laidų vedėja
Gintarė Gurevičiūtė pademonstravo išskirtinį stiliaus
pojūtį - ji vilkėjo ilgą baltą megztinį, dekoruotą blizgiomis detalėmis, ir avėjo ilgaaules suvarstomas basutes.
Eimantės Juršėnaitės ir
irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas
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Mados portalo
administracijos
direktorė Agnė Kulitaitė

Kažkada viso pasaulio mergaitės virš lūpos piešė tokį apgamą, kokį virš lūpos turi Sindi. „Pamenu, mano draugas
nufotografavo mane, pozuojančią prie baseino su bikiniu. Nuotrauka buvo skirta universiteto laikraščiui. Ši nuotrauka pakeitė mano
gyvenimą. Nors tada dar svajojau apie
mokslininkės karjerą, draugas mane įtikino susitikti su
modelių agentūros atstovais. Taip prasidėjo mano karjera. Džiaugiuosi, man patinka mano darbas, jo dėka
daug keliavau ir per fotografijas užmezgiau ryšį su daugybe viso pasaulio žmonių. Pasitenkinimas ir pasitikėjimas savimi, kurį gaunu dirbdama, daro mane geresniu
žmogumi ir geresne mama. Industrija dabar pasikeitė.
Manau, kad akimirkos magija yra spontaniškumas, o
atsiradus skaitmeninėms technologijoms, jos neliko - atsirado daugiau planavimo ir kontrolės“, - sakė legendinis modelis.
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ŽvaigŽdės

ŽvaigŽdės

Leonardas diKaPrijus (Leonardo diCaprio, 41) įsipainiojo į nemalonią istoriją, susijusią su pinigais.
Šįkart „taikiniu“ tapo žvaigždės veikla gamtosaugos srityje - ji, kaip įtariama, slepia plataus masto
sukčiavimą. apie tai pranešė kompetentingas šaltinis - „Hollywood reporter“. jau 2008 m. mylima
aktoriaus mama irmelin įkūrė L.dikaprijaus fondą - labdaringą pelno nesiekiančią organizaciją, renkančią
lėšas aplinkosaugai. ir štai, kaip tvirtina informatoriai, užuot skyrę gautuosius pinigus gamtos apsaugai,
fondo organizatoriai didelę jų dalį naudoja asmeninėms reikmėms, tai yra rengia brangiai atsieinančius
vakarėlius, neretai virstančius orgijomis, naudojasi privačiais lėktuvais, pavyzdžiui, vien tam, kad nuskristų
pavakarieniauti madingame restorane. Be to, L.dikaprijaus fondas pasirodė susijęs su abejotinos reputacijos
šešėliniu fondu, esančiu Malaizijoje. aktoriaus fondas yra įtariamas iššvaistęs apie 3 milijardus dolerių!

Sprogusios bombos efektas
Po skyrybų su žymiu aktoriumi Džoniu DePu (Johnny Depp, 53) gautus pinigus (7 mln. dolerių)
aktorė ember HerD (Amber Heard, 30) paaukos dviem labdaros organizacijoms, kurios padeda
smurtą patiriančioms moterims ir sergantiems vaikams.
Skirs tiems, kurie negali apsiginti
ember Herd, kuri vos po 15 mėnesių trukusios santuokos pareiškė apie skyrybas, tiesiog pribloškė
visus savo nedraugus viešai pareiškusi, kad neketina savo reikmėms leisti pinigų, kuriuos pagal
susitarimą jai sumokės buvęs sutuoktinis. Visus milijonus, kuriuos sutiko sumokėti Dž.Depas, ji
atiduos labdarai! norėdama, kad šis klausimas būtų visiškai aiškus, aktorė patikslino, kokiems būtent
fondams ji skirs šiuos pinigus. „Šioje situacijoje pinigai nebuvo mano veiksmų motyvas. ir gautoji
suma man yra svarbi tik tuo požiūriu, kad galiu juos atiduoti labdarai. Tikiuosi, kad mano įnašas
padės apginti tuos, kuriems to reikia! Gavau septynis milijonus ir atiduodu visus septynis. Čia nėra
nieko nuostabaus - aukodavau kilniems tikslams praeityje ir darysiu tai ateityje!“ - pareiškė e.Herd.
Dž.Depas ir e.Herd susituokė pernai žiemą po ketverių pažinties metų. Džonis su gražiąja blondine
susipažino kuriant filmą „romo dienoraštis“. Jis - 47 metų šeimos žmogus ir pavyzdingas dviejų
vaikų tėvas, seniai pamiršęs audringą praeitį, ji - 25 metų pašėlusi ir laisvę mylinti skandalingos
reputacijos gražuolė... Kai po metų jie užmezgė romaną, gandonešiai ir gerbėjai prakalbo apie
Dž.Depo „pusamžio krizę“.

Iš septynių milijonų Ember Herd
(Amber Heard) sau nepasiliks nė cento

Popžvaigždė Madona (Madonna) savo 58-ąjį
gimtadienį atšventė Kubos sostinėje Havanoje.
Madona norėjo savo gimimo dieną paminėti
„didelėmis iškilmėmis“, tad su ja į Kubą atvyko
jos vaikai, šeimos nariai bei artimi draugai. apie
žinomą viešnią pranešė net Kubos komunistų partijos laikraštis „Granma“. Prie viešbučio Havanos
senamiestyje, kuriame apsistojo žvaigždė, susirinko daugybė reporterių ir smalsuolių.

Daugiavaikis tėvas E.Merfis nepadeda žmonai
edis Merfis (eddie Murphy, 55),
kalbėdamas apie šeimą ir vaikus,
nemaloniai nustebino savo gerbėjus.
Visi įsivaizdavo, kad edis, per 55
gyvenimo metus spėjęs susilaukti 9
atžalų, dievina vaikus ir mielai jais
rūpinasi. deja, paklaustas, kaip jis
padeda savo jauniausios trijų mėnesių
dukters izi mamai, jis atsakė, kad
visiškai pasitiki mergaitės mama, savo
neoficialia žmona Peidž Bačer (Paige
Butcher), su kuria gyvena jau ketverius
metus. „Peidž to nereikia, ji gera mama
ir puikiai geba susitvarkyti pati!“ pareiškė jis. ir, nė kiek nesutrikęs,
pridūrė: „Žinoma, kad sauskelnių aš
nekeičiu! Vargu ar tai sugebėčiau
padaryti gerai. Tai kam kankinti vaiką?“

EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.

Impulsyvus meilėje
Jaunystėje Dž.Depas buvo labai impulsyvus širdies reikaluose: jis bandė vesti beveik visas savo
merginas! Spėjo pasipiršti net aktorei Dženifer Grej, su kuria susitikinėjo apie metus. išimtis buvo
tik Vanesa Paradi (Vanessa Paradis): Dž.Depas su ja gyveno 14 metų ir susilaukė dviejų vaikų, bet
santykių oficialiai taip ir neįteisino. o štai su ember pasielgė „po senovei“: praėjus dvejiems metams nuo romano pradžios, pasiūlė jai ranką ir širdį. 2015 m. pora susituokė. Jųdviejų amžiaus skirtumas, regis, nieko nestebino. Šiaip ar taip, ember puikiai sutarė su aktoriaus vaikais, paparacai
vis fotografuodavo juos kartu. Tačiau jau šių metų gegužę aktorė įteikė skyrybų prašymą. buvusį
sutuoktinį ji kaltino tuo, kad šis ją mušė. rugpjūčio viduryje, likus dienai iki teismo posėdžio,
Dž.Depas ir e.Herd taikiai susitarė dėl skyrybų sąlygų.
naujiena, kaip e.Herd žada pasielgti su jai atitekusia suma, padarė sprogusios bombos įspūdį. Juk
dar neseniai daugelis buvo įsitikinę, kad ember užvirė visą šią košę ir apkaltino Dž.Depą smurtavus
vien siekdama ištraukti iš jo daugiau pinigų. Vadinasi, ji išties neturėjo jokių savanaudiškų kėslų?

Madona gimtadienį atšventė Kuboje

Įtarimai Leonardui Dikaprijui

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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StiliuS
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EPA-Eltos nuotr.

Tobulas balansas tarp moteriškumo ir stiprybės

StiliuS

Aleksandro Votjė (Alexander Vauthier)
kolekcijoje - variacijos kariuomenės tema

Kolekcijos akcentas masyvios aprangos detalės

Pra ncū zų diza iner io
Aleksandro Votjė (Alexander Vauthier) naujausią kolekciją 2016-2017 metų žiemai galima apibūdinti keliais
žodžiais: tobulas balansas.
Tarp moteriškumo ir stiprybės, tarp elegantiškumo ir
spo rtiš kum o. Dom inuo ja
kare iviš ka chak i spal va,
liauną liemenį „suriša“ diržai su geležtėmis. Tačiau
tuo pačiu moteris itin seksuali ir elegantiška - daug
atid eng to kūn o, leng vai
krentančių audinių. Svarbus
kolekcijos akcentas - masyvios aprangos detalės.
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grožio paletė

Kosmetinės pirkinių
naujam sezonui

grožio paletė

sąrašas
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Dainininkė EvElina SašEnko (29) visuomet sako, kad sužavėti stengiasi
balsu, o ne išvaizda, tačiau prisipažįsta,
kad plaukai - jos vizitinė kortelė, o kosmetika - neatskiriama darbo dalis, juk
prieš koncertus prie veidrodžio tenka
pasėdėti ilgiau.

Besibaigiant vasarai ne tik reikia susitvarkyti spintą, bet ir kosmetinę. Išmeskite pasenusias ir nusibodusias priemones, o prieš eidamos įsigyti naujų gerai pagalvokite, ko
tikrai gali prireikti. Jau žinodami, kokie mados vėjai vyraus rudenį ir žiemą, mados industrijos profesionalai sudarė nedidelį reikalingiausių kosmetikos priemonių sąrašą.

Nors atrodo, kad ši priemonė labiau tinka vasarai, iš tiesų ji kur kas reikalingesnė
rudenį, kai gauname mažiau saulės spindulių, o oda pradeda atrodyti blausiai.

Ryškus lūpdažis
Vis dar madingi ryškūs ir tamsūs violetinės, slyvų, vyšnių, tamsios rudos
ir panašių spalvų - lūpų dažai. Tamsios
lūpos puikiai atrodo net ir dėvint storą,
minkštą megztinį.

Matinis nagų lakas
Keičiasi ir nagų lako spalvų paletė.
Pamirškite ryškias vasariškas spalvas,
nes į madą žengia niūrūs, rudeniški atspalviai. Šį sezoną bus madingas matinės
tekstūros nagų lakas.

Drėkinamasis lūpų balzamas
Nepamirškite įsigyti geros kokybės
priemonės lūpoms, kad žvarbus rudens
vėjas joms nebūtų baisus, o madingas
lūpdažis atrodytų puikiai.

Neutralių spalvų šešėlių paletė
Šį rudenį pravartu įsigyti neutralių, klasikinių spalvų matinių šešėlių paletę. Kūno,
balintos kavos, pilka, klasikinė ruda - vyraujančios akių makiažo spalvos.

Žemės spalvos akių pieštukas

Pašėlę grožio
įPročiai

Nors juoda yra klasika, kai pradės kristi lapai, verčiau rinkitės šį tą subtilesnio.
Puikiai tiks įvairūs rudos, pilkšvos ir panašūs atspalviai.
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Vietoj šampūno - gaivusis gėrimas

elėja ir pačios gamintomis
S (Suki Waterhouse, 24) savo plaukus puos
Anglų modelis ir aktorė Suki VoterhAu
si, kad jais ištrinkusi
ar įvairiais aliejais. tačiau ji yra prisipažinu
kaukėmis su kiaušinių baltymais, majonezu
ingi ir tarsi suglebę. todėl
tinka, kad po plovimo jie būna pernelyg tvark
plaukus jais visai nesidžiaugia: „Man nepa
džiungles ir jie kiek
po
jau
klajo
onė
tada atrodo, kad kaip kokia amaz
dažniau plaukus plaunu su „Coca Cola“.
s“ atsiradusios garbanos
Colo
a
„Coc
dėl
os
rking
netva
mergina. Šiek tiek
susitaršė “, - savo grožio paslaptį atskleidė
jau tapo neatsiejama jos įvaizdžio dalimi.
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Evelinos Sašenko

spindintis makiažo pagrindas

Prie veidrodžio Praleidžiu...
nemažai laiko, kai tenka pasiruošti koncertams, tačiau kasdien reikia vos kelių minučių, skirtų kasdienei odos priežiūrai. Tiesą
sakant, dažytis labai nemėgstu, tad diena,
kai nereikia daryti makiažo, - beveik šventė.
Be to, noriu leisti pailsėti ne tik sau, bet ir
savo odai, nuolatinis makiažas ne į naudą.
rankinėje visuomet nešiojuosi...
skaistalus ir lūpų balzamą. Tiesą sakant,
mano lūpos yra tokios lepios ir linkusios išsausėti, kad lūpų balzamų yra visur - rankinėje, automobilyje, namuose.
silPnybė...
kvepalai. Anksčiau išvis nemėgau kvepintis, o
dabar kvepalų turiu daugybę ir noriu vis naujų kvapų. Kokius renkuosi, dažniausiai priklauso nuo nuotaikos, įprastai dienai dažnai
renkuosi „Nina Ricci“ ar „Gucci“. Naujausias
mano pirkinys - „Marc Jacobs“ DECADENCE.
Pati Pagaminu...
kūno šveitiklį iš kavos tirščių - puikus dalykas. Visas kitas priemones įsigyju.
sPecialistams Patikiu...
savo plaukų ir odos priežiūrą. Stengiuosi
porą kartų per mėnesį apsilankyti pas kosmetologą, kad palepintų odą įvairiomis procedūromis, atliktų dermobraziją ar pan.
tobulas manikiūras...
vidutinio ilgio nagai, o spalvos priklauso ir
nuo metų laikų. Vasarą mėgstu ryškias spalvas
ir eksperimentus, tad renkuosi ir mėlyną, ir
mėtų ar ryškiai rožinę spalvas. Žiemą labiau
patinka klasika - baklažano ar vyšnių spalvos.
daugiausia dėmesio skiriu...
savo plaukams, net daugiau nei odos priežiūrai.
Negailiu pinigų brangiai kosmetikai ir procedūroms, stengiuosi juos atgaivinti ir palepinti.
dažytis Pradėjau...
mokyklos laikais, kai pradėjau lankytis diskotekose. Žinoma, šiek tiek pasidailindavau
ir prieš dainų konkursą „Dainų dainelė“. Tiesa, makiažas tais laikais buvo neryškus, tačiau plaukus jau garbanojau.
Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Scena

Scena

Kristupo vasaros festivalio uždaryme išsipildžiusi Monikos Liu svajonė

Merūnas - apie meilės jausmą
Muzikos gerbėjai jau gali išgirsti naują Merūno dainą „Tas jausmas“. Tai pirmoji daina iš būsimojo Merūno albumo „Muzika-Lietuvai“. Albumas su Lietuvos valstybiniu
simfoniniu orkestru bus pristatytas išskirtiniuose koncertuose didžiuosiuose miestuose spalio pabaigoje.
„Širdis jaučia, kad daina „Tas jausmas“, su kuria pradedu savo albumo ir
koncertinio turo „Muzika-Lietuvai“ pristatymą, bus svarbi ne tik mano kartai,
bet ir mūsų vaikams. Kuo vyresnis darausi, tuo sunkiau tampa nusakyti meilės
jausmą. Jis auga ir bręsta manyje, tampa
labai sudėtingu. Geriausiai jį pavyksta išreikšti per muziką. Taigi, ši nauja daina
yra tiesiog... apie didelę bekraštę meilę.
Jei jūs klausydami atpažinsite ir savo gilų
jausmą, būsiu labai laimingas“, - sako Merūnas.
Muziką dainai „Tas jausmas“ sukūrė
kompozitorius Kipras Mašanauskas, žodžius - Ieva Narkutė. Tai viena iš dainų,

Kristupo vasaros festivalis netrukus atsisveikins iki kitų
metų. Tad nenuostabu, jog du mėnesius trukusio muzikinio maratono finalinis akordas, vainikuosiantis daugiau nei 50 originalių pasirodymų, bus išties galingas.
Rugpjūčio 28 d. Vilniaus universiteto botanikos sode
festivalį uždarys dainininkė MoniKa Liu drauge su grupe
ir Vilniaus miesto savivaldybės Šv.Kristoforo kameriniu
orkestru, vadovaujamu prof. DonaTo KaTKaus.

kurias Merūnas šiuo metu baigia įrašyti
K.Mašanausko studijoje.
Albumas „Muzika-Lietuvai“ drauge su
kitomis jau žinomomis geriausiomis Merūno
dainomis bus pristatytas dideliuose areniniuose koncertuose spalio mėnesį. Dėl koncertų
Lietuvoje Merūnas šiek tiek pristabdė pasirodymus užsienio scenose. „Bus tikrai ypatingi koncertai, tokių gyvenime nesu turėjęs.
Labai lauksiu visų jūsų“, - sakė Merūnas.
Merūno koncertai spalio 22 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje,
28 d. - Vilniaus „Siemens“ arenoje,
30 d. - Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Naują dainą „Tas jausmas“ ir jos vizualizaciją galite rasti čia:
https://www.youtube.com/watch?v=E6CmpzMt3Nc

Nauja Merūno daina apie bekraštę meilę
Algio Kriščiūno nuotr.

Organizatorių nuotr.

scena dalinsis su orkestru
Stipriu vokalu, originaliomis kūrybinėmis
idėjomis bei unikaliu skambesiu išsiskirianti
atlikėja kuria žodžius, muziką, prodiusuoja ir
dažnai įvardijama pati sau orkestru, tačiau
Kristupo vasaros festivalyje scena ji dalinsis
su Šv.Kristoforo kameriniu orkestru.
„Ši vasara - tikrai ypatinga. Labai darbinga,
todėl mažiau poilsio, bet daugiau laimės. Tam
tikrų transformacijų periodas. Pagaliau startavau su savo soline programa, pasirodžiau Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje kaip kompozitorė ir esu labai laiminga,
jog vasaros pabaigą įprasminsiu programa su
Šv.Kristoforo kameriniu orkestru, - man tai
didžiulė garbė“, - atvirauja Monika Liu.

sentimentai styginiams
Dainininkė neabejoja, jog šis koncertas nekasdienė patirtis tiek jai, tiek klausytojams: „Klasikinė muzika man labai artima.
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Augau tiek jos klausydamasi, tiek ją grodama.
Vaikystėje, vos trejų, šokau baletą - pirmąją
algą gavau Klaipėdos muzikiniame teatre, dar
talonais. 10 metų (nuo penkerių) griežiau
smuiku. Pažinti muziką, atrasti jos subtilybes
man padėjo būtent šis instrumentas bei jo
repertuaras. Nuostabios mokytojos Liudos
Kuraitienės dėka išmokau pagrindines pamokas apie muzikalumą, muzikavimą.“
Anot Monikos, styginiai yra neatskiriama
jos identiteto dalis, o orkestro skambesys
nepriekaištingai papildys jos kūrinius.
„Kai kūriau savo muziką, mintyse ji
skambėjo su orkestru. Galiu drąsiai sakyti,
jog tai - svajonės išsipildymas: juk kūriniai
skambės taip, kaip visuomet norėjau! Vaikystėje bei paauglystėje teko griežti smuiku kartu su kameriniu orkestru, o štai dabar vėl
būsiu solo, tik kaip dainininkė.“
Atlikėja žada turtingą pasirodymą, kupiną
skirtingų emocijų ir nuotaikų: „Neabejoju, jog
Šv.Kristoforo kamerinio orkestro skambesys
suteiks dar daugiau dramatiškų atspalvių to-

kioms mano dainoms kaip „Empirical Love“,
„Let me out“ bei pagyvins lengvas ir šviesias
dainas. Koncerte bus ne tik nuostabus styginių pagrindas, bet ir mano grupės muzikantai,
roko gitara, keturi pritariamieji vokalistai bei
papildomi elektroniniai garsai.“
Rugpjūčio pabaigoje vyksiantis Monikos
koncertas vadinasi „I am“ (liet. „Aš esu“).
Dainininkė, paprašyta pabaigti sakinį „Aš
esu...“, šypsosi: „Nežinau atsakymo į šį klausimą, vis dar ieškau. Kol kas labiausiai aš
esu... žmogus, kuris negali nekurti. Skirtingomis formomis. Savyje talpinu ir garsus, ir
spalvas, ir įvairiausias formas, kuriomis noriu
dalintis su kitais.“
Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 19 val.
po
Vilniaus universiteto botanikos sode Kristu
vasaros festivalio uždarymo koncerte ro
Monika Liu (vokalas) ir grupė, Šv.Kristofo
s).
kamerinis orkestras (dirigentas Donatas Katku

Puslapius parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Kelionių gidas

Kelionių gidas
Ar žinote, kodėl Italijos miestas Neapolis garsėja fotogeniškiausiomis panoramomis? Pasirodo, šis graikiškos kilmės miestas ant skardingų uolų yra pastatytas milžiniško amfiteatro principu - net 70 proc. pastatų langų žvelgia
į Neapolio įlanką. Kaip keliauti po Kampanijos sostine vadinamą Neapolį,
kad susirinktumėte kuo daugiau autentiškų patirčių, pasakoja 15 metų Italijoje, netoli Neapolio esančiame Sorento mieste, gyvenanti ir italų kelionių
agentūroje „Gartour“ dirbanti RūtA AGNė MISevIčIūtė.

kokias miesto vietas aplankyti?

kada geriausia vykti į Neapolį?
Neapolyje, kur žiemos švelnios, o vasaros - karštos, yra du ryškūs sezonai. Tačiau tinkamiausias laikas apsilankyti šiame mieste yra rugsėjo ir spalio mėnesiai, kai karščiai jau nuslūgę ir prasideda pats turizmo įkarštis. Kitas
kelionėms į Neapolį palankus metas - nuo balandžio vidurio iki birželio pabaigos. Pavasarį būna ne tik kiek
vėsiau, bet ir mažiau turistų. Be to, tuo metu žydi įvairūs vaismedžiai, vaiskrūmiai ir kiti mums nematyti augalai.

Amalfio pakrantė

kur geriausi paplūdimiai?
„Pats Neapolis yra didelis uostamiestis, todėl,
jei planuojate apsistoti Kampanijos regione
ilgėliau ar ieškote paplūdimio poilsio, rekomenduočiau netoliese esančius kurortus, kurių
čia gausu, - kalbėjo italų agentūros atstovė. Netoli Neapolio galima rasti plačių balto smėlio
paplūdimių, nors yra ir juodų - vulkaninės
kilmės.“
Paplūdimio pramogas ir pažinimą suderinsite
viename romantiškiausių, mitais apipintų
Italijos kurortų - Sorente. Pasakojama, kad
būtent prie Sorento klastingosios sirenos savo
dainomis mėgino suvilioti mitinį graikų herojų
Odisėją.
Žavingais vaizdais garsėja Amalfio pakrantė,
nusėta jaukių pajūrio miestelių, o ant
uolų pakibusios prabangios rezidencijos.
Pastarąsias poilsiui renkasi ne viena pasaulio
garsenybė, tad nenustebkite gatvėje išvydę
porelę, labai panašią į, pvz., Angeliną Džoli
(Angelina Jolie) ir Bredą Pitą (Brad Pitt), - jie
yra ilsėjęsi Amalfyje.
Amalfio pakrante, pakibusia ant uolos virš
jūros, vingiuoja pasaulyje vienas vaizdingiausių serpantinų.
Besirūpinantiems savimi, privalu apsilankyti didžiausioje Neapolio įlankos saloje Iskijoje. Joje yra net 70 karštųjų vulkaninės
kilmės versmių, todėl keliautojai iš viso
pasaulio čia plūsta ne tik pasimėgauti 33 km
ilgio paplūdimio teikiamais malonumais, bet ir
sustiprinti sveikatos.

Sorento

Neapolio universalumas:

Neapolio senamiestis laikomas didžiausiu Europoje ir
yra įtrauktas į UNESCO saugomų objektų sąrašą.
„Pažintį su Neapolio senamiesčiu reikėtų pradėti nuo
miesto globėjo Šv.Januarijaus katedros. Užsukite
į Kalėdų gatvę (Via San Gregorio Armeno),
garsėjančią parduotuvėlėmis, kuriose ištisus metus
prekiaujama prakartėlėmis ir kitais kalėdiniais atributais.
Spalvingumu ir triukšmingumu išsiskiria Spakanapolio
(Spaccanapoli) gatvė - ji įdomi ir tuo, jog dalija
Neapolio miestą į dvi dalis. Iš jos keliaukite į Šv.Severo
koplyčią, kurioje saugomas žymaus XVIII a. neapoliečių skulptoriaus Džuzepės Sanmartino (Giuseppe
Sanmartino) šedevras - „Kristus šyde“ (Cristo Velato).
Šydu apgaubtą mirusį Kristų vaizduojanti skulptūra iki
šiol yra mįslė skulptūros gerbėjams, kurie neranda paaiškinimo, kaip autoriui pavyko išgauti tokį ploną šydą iš
marmuro“, - pasakojo R.A.Misevičiūtė.
Daugybės bažnyčių ir bažnytėlių pilnos Neapolio senamiesčio gatvelės nuveda iki didžiulės miesto centre
esančios Plebiscitų aikštės. Joje vis dar stovi ir
didingus valdovų laikus mena daugiau kaip 400 metų
istoriją skaičiuojantys Karališkieji rūmai, o šalia jų San Frančesko di Paolo bažnyčia, kurios vizitinė
kortelė - elegantiškos, Senovės Graikijos architektūrai
būdingos dorėninės kolonos.

tarp poilsio ir pažinimo, tarp miesto ir gamtos
Iskija

„Tez Tour“ nuotr.

ką aplankyti gamtos mėgėjams?
Per daugelio Neapolio namų langus matomas galingas
Vezuvijaus ugnikalnis, kurio papėdėje išsidėsčiusios dvi
garsios archeologinės vietovės - Pompėja ir Herkulaniumas. Šie
dar 79 m. per Vezuvijaus išsiveržimą palaidoti miestai - mūsų
dienomis vieni lankomiausių turistinių objektų. Ugnikalnis tebėra
aktyvus, tad norintieji pažvelgti į jo „nasrus“ gali saugiu atstumu
pakilti iki viršūnės, iš kur veržiasi karštos vulkaninių dujų srovės.
Beje, tas pats, kadaise kraštą nuskriaudęs, Vezuvijus apdovanojo
vietinius gyventojus itin derlingu dirvožemiu, o Nacionaliniame
Vezuvijaus gamtos rezervate gausu žalumos ir gyvūnijos.

kur pavalgyti?

Pėsčiomis ar važiuoti?
Neapolis - vienas didžiausių Italijos miestų, jis labai
chaotiškas, o eismo sąlygos jame - gana sudėtingos.
„Neapolyje nerekomenduočiau nuomotis nei automobilio,
nei motorolerio ar kitų transporto priemonių. Geriau
miestą apeiti pėsčiomis, o esant reikalui pasikliauti profesionaliais vietos vairuotojais“, - patarė R.A.Misevičiūtė.
„Beje, Neapolio gyventojai - tai pati tikriausia atominė
bomba, nepakartojamas genų mišinys: graikai, romėnai, saracėnai, vokiečiai, prancūzai, ispanai... Ugningas
temperamentas, atviras suktumas ir nuginkluojantis
atvirumas. Lietuviai kur kas uždaresni, tačiau daug
nuoširdesni“, - tautiečius ir vietos gyventojus lygino už
italo ištekėjusi lietuvė.

kokių lauktuvių parvežti
artimiesiems?
Tiks vietinis pirmo spaudimo alyvuogių aliejus, mocarelos
sūris ar iš labai prisirpusių vynuogių, vešinčių Vezuvijaus
ugnikalnio šlaituose, gaminamas vynas - Lacrima Cristi del
Vesuvio. Neprašausite pro šalį iš Italijos parsiveždami kavos.
„Iš vyro gimtinės Sorento artimiesiems visada parvežu
tradicinio citrinų likerio ir sorentietiškų rankų darbo
suvenyrų - medinių mozaikų“, - sakė „Gartour“ agentė.
Taip pat verta atsivežti citrinų, apelsinų esencijų kepiniams ir kitiems desertams. Sakoma, kad, kai Italijoje
viena šeimininkė citrinų pyragą kepa pirmame namo
aukšte, iš kvapo apie tai sužino ir ketvirtame aukšte
gyvenančios kaimynės.

jau daug metų gyveNeapolyje gausu restoranų, tačiau netoliese
ranu „Bersagliera
resto
a
klasik
liauti
nanti lietuvė pataria pasik
oja paragauti
endu
rekom
picos
škos
olieti
Neap
“.
resa
ar Zi’Te
.
ndi“
„Bra
ijoje
picer
arba
restorane „Da Michele“
e „Zi’Ntonio“ ir
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ės ir kainos santy„La Basilica“, galinčiais pasigirti geru kokyb
a Grande, kur ant
Marin
lyje
kaime
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os
švieži
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Vezuvijumi, parag

kuo išskirtinė tradicinė virtuvė?
Pasak R.A.Misevičiūtės, Neapolio virtuvė - tai nedidelių piniginių sąnaudų reikalaujantis sveiko maisto šaltinis:
„Būdingas Viduržemio jūros racionas, kai valgoma daug čia pat jūroje sugautų žuvų ir kitų jūros gėrybių, taip
pat sezoninių vietoje augančių ir nokstančių vaisių bei daržovių.“
Beje, neapoliečiai vartoja išskirtinai daug duonos, makaronų bei pirmo spaudimo alyvuogių aliejaus, o mėsa ir
gyvulinės kilmės riebalai nėra populiarūs.

Parengė Greta LOPETKAITĖ
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Įdomybės
truMPai
MelburNas - tiNkaMiausias
Miestas gyveNti

Australijos Melburno miestas pripažintas tinkamiausiu miestu gyventi, pranešama remiantis „Economist Intelligence Unit“ sudarytu reitingu.
Ekspertai įvertino 140 miestų pagal
kelias kategorijas. Sudarant reitingą buvo
vertinamas sveikatos apsaugos lygis, ekologinė padėtis, situacija švietimo sistemoje.
Paaiškėjo, kad šeši miestai iš pirmojo dešimtuko yra Australijoje ir Kanadoje. Antrojoje vietoje atsidūrė Viena
(Austrija), trečioje - Vankuveris (Kanada). Tolesnes vietas užima Torontas ir
Kalgaris (abu Kanadoje), Adelaidė ir
Pertas (abu Australijoje). Aštuntoje vietoje atsidūrė Oklandas (Naujoji Zelandija). Dešimtuką vainikuoja Helsinkis
(Suomija) ir Hamburgas (Vokietija).
Pagal žurnalo „Monocle“ versiją 25-ių
geriausių miestų gyventi reitinge pirmauja Tokijas (Japonija).

Dubajuje - PirMasis
Pasaulyje viešbutis su
troPiNiu Mišku
Dubajuje iki 2018 metų planuojama
atidaryti pirmąjį pasaulyje viešbutį su
nuosavu tropiniu mišku.
Architektai planuoja pastatyti du 47
aukštų bokštus-dvynius. Bendras visos
viešbučio teritorijos plotas, įskaitant gyvenamąsias patalpas, sieks per 185 tūkst.
kv. metrų.
Pažymima, kad tropinis miškas viešbutyje bus įsikūręs 7 tūkst. kv. metrų
plote, o jo aukštis prilygs penkių aukštų
statinio aukščiui. Miške veiks vandens
kriokliai, taip pat sensorinė lietaus sistema, imituojanti tropinį klimatą. Be to,
viešbučio gyventojai galės pailsėti Juros
periodo stiliaus baseine bei smėlio paplūdimyje, įrengtuose miško teritorijoje.
Balandį skelbta apie Dubajaus planus
statyti apžvalgos bokštą, kurio aukštis
bus didesnis nei šiuo metu aukščiausio
pasaulyje dangoraižio Burdž Chalifos.

28

Įdomybės

Išmaniųjų telefonų slaptieji pavojai
Medikai ir psichologai vis kalba apie nuolatos naudojamų išmaniųjų telefonų daromą žalą. Ir regėjimas silpsta, ir fizinis
aktyvumas dingsta, ir nemiga apima, o
kur dar nuolatinis elektromagnetinių bangų poveikis... Neseniai specialistai nustatė dar keletą neigiamos išmaniųjų įtakos
niuansų.

Vis dažniau įvairiose įstaigose, transporte arba tiesiog gatvėje galima pamatyti tokį
vaizdą: žmogus įsikniaubė į savo mobilųjį ir
nieko aplinkui nepastebi. Ir net nekalba, o
veikiausiai naršo internete arba žaidžia. Paprastai taip elgiasi jaunimas. Šalia tokio individo pasijunti tiesiog nejaukiai: žmogus tarsi
ir čia, bet kartu jo nėra, jis įstrigo kažkur ten,
virtualioje tikrovėje. Dar pusė bėdos, jei tai
tiesiog nepažįstamasis, kuris tylėdamas sėdi
šalia, o jei tai jūsų pažįstamas, su kuriuo bandote bendrauti? Jūs kažką sakote, o jis atsako
vienskiemeniais žodžiais, nepakeldamas akių
nuo telefono ekrano. Suprantama, kad veiksmas „anoje pusėje“ jį domina daug labiau negu tai, kas šią minutę vyksta tikrovėje. Tas,
kuris taip „iškrenta“ iš realaus gyvenimo, yra
neapsaugotas nuo pavojų. Jis gali ne iškart
sureaguoti susidarius kokiai nors kritinei situacijai, nes nekreipia dėmesio į tai, kas vyksta aplinkui. Be to, bendrauti su tokia „virtua
lia asmenybe“ negali būti lengva: jums sunkiai pavyks jį prakalbinti, nes didžioji jo dėmesio dalis nukreipta į tai, kas vyksta elektroniniame prietaise.

Jaunus žmones, kurie nuolatos lindi socia
liniuose tinkluose, dažnai kamuoja nerimo
būsenos ir depresija. Mičigano universiteto
psichologai tuo įsitikino, apklausę per 300
koledžo studentų. Paaiškėjo, kad depresuoti
išmaniųjų naudotojai tikėjosi taip išvengti neigiamų pojūčių ir pasijusti saugūs... Bet prob
lemų išspręsti nepavykdavo, nes jie tiesiog
stengėsi pabėgti nuo tikrovės. Paviršutiniškas bendravimas internetu visai neprisidėdavo prie teigiamų emocijų, priešingai, jie pasijusdavo dar vienišesni bei nesuprasti ir jų
liguista būsena pablogėdavo. O jei jaunas
žmogus kurį laiką negalėdavo naudotis išmaniuoju telefonu, tai sukeldavo stiprų nerimą
ir virsdavo kone tragedija.

Dėl anTsvorio EgipTE
nušalinTos TElEvizijos
DikTorės
Egipto radijo ir televizijos sąjunga
(ERTU) aštuonioms televizijos diktorėms
pareiškė, kad šios galės sugrįžti į darbą
ir skaityti žinias tik tuomet, kai sulieknės
ir atrodys „deramai“. Jos nušalintos argumentuojant jų tariamu antsvoriu.
Šis incidentas sukėlė moterų teisių gynėjų pasipiktinimo bangą. Jų teigimu, tai
smurtas prieš moteris ir konstitucijos pažeidimas. ERTU, kurios direktorė yra buvusi
televizijos diktorė Safa Hegazi (Safaa Hegazy), skyrė moterims mėnesį laiko tam, kad
norėdamos grįžti į eterį šios numestų svorio.
Kaire įsikūrusios asociacijos „Association for the Development and Enhancement of Women“ pirmininkė Eman
Beibers (Eman Beibers) laikraščiui
„Gulf News“ sakė: „Neteisinga spręsti
apie kitą asmenį pagal jo kūno svorį.
Mūsų problema slypi tame, kad žmones
vertiname pagal išvaizdą, o ne sugebėjimus. Aš suprasčiau, jei diktorės būtų
nušalintos, nes blogai atliko darbą ar
buvo per daug prisidažiusios“.

atsiriboję nuo pasaulio

Netikra išeitis iš depresijos

Trumpai

arEšTuoTa
afroDiziakų siunTa

EPA-Eltos nuotr.

Pavojingas impulsyvumas
O Templo universiteto (JAV) specialistai
nustatė, kad priklausomybė nuo išmaniųjų telefonų provokuoja impulsyvų elgesį. Psichologai prašė 90ies studentų grupę atsakyti į įvairius klausimus, taip pat atlikti tam tikrus testus. Tarp klausimų buvo ir toks: kaip dažnai
jie tikrina savo telefonus ir iš jų užsuka į socialinius tinklus? Po testavimo savanoriams
buvo pasiūlyti du apdovanojimo už dalyvavimą
tyrime variantai. Pirmuoju atveju jie galėjo
iškart gauti nedidelę pinigų sumą, o antruoju
jiems būtų tekę palaukti, bet suma būtų buvusi didesnė. Studentai, kurie dažnai naudojosi
išmaniaisiais, rečiau sutikdavo laukti stambaus
laimikio ir norėdavo iškart gauti nedaug pinigų,
o tai yra impulsyvumo požymis.
laisvalaikis 2 0 1 6 r u g p j ū č i o 2 6

Jei kas pusvalandį
be didelės
būtinybės
tikrinate,
kas nauJo
socialiniame
tinkle, Jau galima
kalbėti apie rimtą
priklausomybę
Mokslininkų manymu, impulsyvumas nėra pernelyg gera savybė. Kartais yra naudinga pakentėti arba palaukti, norint gauti kokių
nors gyvenimo gėrybių. Be to, impulsyvūs
žmonės neretai pasielgia neapgalvotai ir paskui tenka gailėtis.
laisvalaikis 2 0 1 6 r u g p j ū č i o 2 6

protingas
kompromisas
Ką daryti? Suprantama, atsisakyti išmaniųjų - utopija. Žmogui neuždrausi naudotis
mokslo ir technikos pažangos vaisiais. Bet
nuo jūsų priklauso - piktnaudžiauti jais ar
ne. Juk bet kokia priklausomybė, net nuo
elektroninių prietaisų, prilygsta alkoholizmui ir narkomanijai. Jei norite išvengti neigiamų pasekmių, naudokitės išmaniaisiais
protingai, pavyzdžiui, daugiausia skambučiams ir SMS žinutėms. O jei kas pusvalandį be didelės būtinybės tikrinate, kas naujo
socialiniame tinkle, jau galima kalbėti apie
rimtą priklausomybę, kuri nieko gero jums
nežada.
Parengė Milda KUNSKAITĖ

Prancūzijos muitinės pareigūnai
areštavo iš Gvinėjos į Vietnamą siųstus
siuntinius su maždaug dviem tūkstančiais negyvų jūrų arkliukų. Jūrų arkliukai - saugoma gyvūnų rūšis.
Jūrų arkliukai yra saugomi pagal
Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją.
Tačiau jie labai paklausūs Vietnamo ir
Kinijos rinkose, kur yra sumalami ir
naudojami kaip afrodiziakas.
Paryžiaus regiono Šili Mazarano muitinės teigimu, keli paketai su negyvais jūrų arkliukais buvo sulaikyti liepą ir rugpjūtį. Jie buvo išsiųsti iš Gvinėjos miesto
Konakrio plastikiniuose maišeliuose ir turėjo pasiekti Hanojų (Vietnamas).
Eltos inf.
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Internetas
https://goo.gl/BnsFcN

Skambutis miesteliui
Graubiundenas

Internetas

Reklamų kova

Derėtų žinoti

Melburnas
Melburnas - antras pagal dydį Australijos miestas. Jame gyvena šiek tiek daugiau žmonių
nei visoje Lietuvoje, o patys melburniečiai teigia, kad jų miestas yra vieta, kuri nuolatos stebina. Tereikia ją tyrinėti, ir rasite kiekvienam skoniui skirtų pramogų. Galvojant kūrybinę
turizmo skatinimo idėją, būtent ši mintis tapo kertinė, nulėmusi tolesnę projekto eigą.

Kampanija

Kampanija

Miestelio aikštėje (jei ją taip galima pavadinti) pastatytas lauko telefonas. Tuo pačiu
metu Šveicarijos žiniasklaidoje bei internete pasirodė reklamos, raginančios paskambinti į Graubiundeną, ir pažadas: „Čia taip tylu ir ramu, kad visas miestelis girdės jūsų
skambutį, tad pažadame į visus atsiliepti.“ Kad būtų daugiau intrigos, pasiūlyta kiekvienam, į kurio skambinimą nebus sureaguota, padovanoti kelionę į šį regioną.
Pristatomajame vaizdo klipe rodoma, kaip, išgirdusi skambutį, atsiliepti skuba pardavėja, sodininkas, metęs kastuvą, ar iš mokyklos einantis vaikų būrys. Tiesa, prie telefono būdelės buvo įtaisyta ir kamera, tad specialiame internetiniame puslapyje buvo galima matyti visus, su kuriais šiuo metu kalbama.

Išvados
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Interaktyvi kelionė per miestą
Derėtų žinoti

Jei ieškosite žemėlapyje, tai Graubiundeną rasite Šveicarijos pietinėje dalyje. Kalnuotoje ir miškingoje vietovėje esančiame regione gausu miniatiūrinių kaimelių, turistus
viliojančių šūkiu - čia ypač ramu. Vietos valdžia nusprendė sukurti kampaniją, turinčią
pakviesti dar daugiau turistų atostogauti šioje Dievo pamirštoje vietovėje.

Kalbama, kad ši kampanija labai panaši į visai neseniai praūžusį „Švedijos numerį“,
kai galėjai paskambinti vienam iš projekte užsiregistravusių švedų. Tačiau žmonėms ji
patiko - vos per šešias dienas sulaukta 30 tūkst. skambučių, iš kurių beveik 4 tūkst. virto rimtais pokalbiais. Na, ir aišku - daugybė spaudos dėmesio bei internetinio puslapio
peržiūros. Tikiuosi, ir turistų skaičius padidėjo.

https://goo.gl/w2sWpv

RuBRiką pRistato aivaRas veNtis,
viešųjų Ryšių specialistas
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Turizmo skatinimas - viena iš tų sričių,
kur miesto ir šalies originalumas gali pasireikšti su kaupu. Štai du variantai. Vienas iš jų - apie mažą miestelį, kuris kaip
pagrindinį pliusą pateikia savo tylumą ir
ramybę, kitas - antras pagal dydį Australijos miestas, norintis papasakoti, kad čia
pramogų yra kiekvienam skoniui. Abu jie
pasirenka skirtingus reklamavimo būdus.
Už kurį balsuotum tu?
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Sukurtas tinklalapis, kuriame galėjai matyti miesto žemėlapį, „Twitter“ ir „Facebook“
žinutes su specialiu raktažodžiu bei gyvai transliuojamą vaizdą iš gatvių. Šių vaizdelių
autoriai - savanoriai, kelioms dienoms paleisti į Melburno gatves su kameromis, pritvirtintomis prie šalmų.
Kas kiečiausia, kad kiekvienas internautas galėjo rašyti užduotis, o savanoriai jas
atliko. Nori, kad keliautojas užsuktų į vietinį barą, pasakai ir jis - jau ten. Nori, kad
paprašytų jame, kad jį pamokytų kepti picas, - štai jis jau maišo tešlą. Kampanijos dalyviams teko valgyti aštrių pipirų, ragauti keisčiausių patiekalų, dalyvauti festivaliuose,
bėgti maratonuose, dalyti nemokamas spurgas ir daug daug keliauti - tiek pėsčiomis,
dviračiais, taksi, valtimis, tiek net... malūnsparniais.

Išvados
Gyvai transliuojamą šou stebėjo žmonės iš 158 šalių bei 4000 miestų, kurie pateikė dalyviams
beveik 9 tūkst. skirtingų užduočių. Vėliau kampaniją pasigavo spauda, tad skaičiuojama, kad iš
viso ją turėjo pamatyti per 150 mln. žmonių. Visa sukurta vaizdo medžiaga vėliau sukelta į interaktyvų žemėlapį, kuriame galima pažiūrėti savanorių maršrutus ir ką jie ten veikė.
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Skonio kodaS

Skonio kodaS

Nacionalinės virtuvės paminėjimas

įdomu
vokiečius įpareigos kaupti
maisto atsargas?

Brangių patiekalų strategija

Tai gudrus metodas; į valgiaraštį įrašy
ti vieną patiekalą, kurio kaina yra kone
astronominė. Tai gali būti kas nors išskirtin
io, ką sau gali leisti tik nedaugelis.
Tikslas? Kai
skaitysite tolesnį valgiaraštį ir palygins
ite, kitos kainos jums pasirodys laba
i priimtinos.

Skirtingas tekstas

Restoranų

gudrybės
Restoranų verslas - pelningas, juk visada atsiras tokių, kurie jų maistą vertins labiau
už naminį ir kurie užsimanys išbandyti ką nors naujo. Ir, įdomiausia, sutiks už tai
mokėti. Tačiau restoranams nepakanka tiesiog gerai dirbti ir turėti puikų virtuvės šefą.
Paprastai vadybininkai daro viską, kad klientas jų įstaigoje paliktų kuo daugiau pinigų.
Štai kai kurie būdai „apsukti galvą“ klientui...

Nenaudoti valiutos
simbolių

Gražūs patiekalų
pavadinimai

Specialistai tvirtina, kad valgiaraštyje netos
matydamas kokios nors konkrečios valiu
i
iška
olog
psich
tas
klien
o
ženklo ar pavadinim
šinprie
Ir
iau.
daug
sako
užsi
ir
atsipalaiduoja
rio
gai - jei po skaičiaus yra euro arba dole
.
rgiau
atsa
kai
ženklas, klientai elgiasi gero

Išsamus ir „skanus“ pavadinimas ir
patiekalo aprašymas, nurodant detaliausius gamybos niuansus ir visus ingredientus, patiekalui suteikia papildomo
patrauklumo, taip pat didina tikimybę,
kad klientas užsisakys daugiau. Ilinojaus universiteto mokslininkai nustatė,
kad gražus aprašymas valgiaraštyje paklausą padidina 27 procentais. Pavyzdžiui, mėsa turi apibūdinta kaip sultinga,
būtinai nurodant, kokia tai mėsa, reikia
aprašyti padažą, paminėti visus viliojančius ingredientus. Na, o deserto iššifravimas turi nepalikti abejingo nė vieno,
net visai nemėgstančio saldumynų.

Apvalūs skaičiai
Parduotuvėse kainų etiketėse vietoj 10,00
paprastai rašomas gražus skaičius 9,99. Restoranuose skaičių geriau baigti nuliu arba penketu, pavyzdžiui, 9,95 EUR. O geriausia centų išvis nerašyti, tik „apvalius“ eurus.

Akių judesių
trajektorija
Sunku net įsivaizduoti, kad atsižvelgiama net į skaitančių žmonių
įpročius. Atsivertę knygą arba žurnalą mes iš pradžių matome viršutinį
kairį kampą. Reikia įsidėmėti, kad kairiame viršutiniame valgiaraščio kampe įrašomi brangiausi patiekalai. Ir
apskritai brangūs patiekalai būna viršutinėje sąrašo dalyje, o pačioje apačioje, sąrašo pabaigoje - pigiausi ir
prieinamiausi.

Paprastuose restoranuose valgiaraštis gali būti išpuoštas, kai kurie patiekalai išskirti riebiu šriftu, papuošti piešiniais, kai kurie restoranai net prideda
nuotraukas ir konkrečius aprašymus, kad
klientai labiau susidomėtų. Bet aukštos
klasės restoranai tokios strategijos vengia, jų valgiaraščiai paprastai atrodo elegantiškai ir be papildomų akcentų.

Nostalgiškos gaidelės
SpeciaGaminio pavadinimas - tikras menas.
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jausmus ir norą užsisakyti daugiau nei

Ribotas
pasirinkimas
Pasirodo, įvairių patiekalų skaičius
kiekvienoje valgių kategorijoje (pirmieji, pagrindiniai patiekalai ir desertai) rafinuotas dalykas. Mokslininkai nustatė, kad atsižvelgiant į žmogaus elgseną
geriausia į kiekvieną kategoriją įtraukti
po šešis patiekalus, jei tai greitojo aptarnavimo restoranas. Jei klasikinis 7-10 patiekalų. Gerai veikia užkandžių
meniu koncepcija ir fiksuotų patiekalų
meniu - kažkas panašaus į verslo pietus, kai kitokių patiekalų jau negalima
užsisakyti. Paprastai žmogus užsisako
daugiau, negu planavo suvalgyti, ir tai
vėl naudinga restorano šeimininkui.

Muzikinis fonas
Rinkodaros specialistai nepamiršta ir kitų mūsų jausmų: pasirodo, žmogus, klausantis klasikinės
muzikos, jaučiasi turtingesnis ir dosnesnis už klausantįjį kitokio tipo muzikos. Taigi restoranai ją įjungia kaip tik tikėdamiesi, kad plačiau atversite piniginę. O popmuzikos fonas sąskaitą sumažina mažiausiai 10 proc., mano specialistai.

Įvairių dydžių porcijos
Yra restoranų, kuriuose galima užsisakyti to
paties patiekalo didelę ir mažą porciją. Užsisakydami mažiausią porciją, žinokite - restorano tikslas
buvo parduoti mažiausią porciją už šią kainą, o didesnis skaičius tiesiog pridedamas palyginimui.

EPA-Eltos nuotr.
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onas, iš
ų, turi būti paminėtas geografinis regi
Kad klientui kiltų malonių asociacij
rybės įtikiinė virtuvė, kuriai jie būdingi. Tos gud
kur patiekalai yra kilę, arba nacional
na, kad valgis bus autentiškas.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Įdomu
iš vyro skrandžio
pašalinta 40 peilių
Gydytojai Šiaurės Indijoje chirurgiškai
iš vyro skrandžio pašalino 40 peilių, kuriuos
šis nurijo per pastaruosius du mėnesius.
42 metų vyras šiuo metu gydomas Pandžabo valstijoje įsikūrusioje ligoninėje.
Penktadienį vyrui atlikta operacija, kurios
metu pašalinta 40 įvairių peilių, tarp jų
sulankstomų peilių ir keletą skustuvų, kurių ašmenų ilgis siekia iki 18 cm. Penkias
valandas vyrą operavęs gydytojas antradienį teigė, kad vyras akivaizdžiai kenčia nuo
psichikos sutrikimo ir šiuo metu jam teikiamos konsultacijos. Vyras negalėjo paaiškinti, kodėl nurijo visus šiuos peilius.

Pigiausi ir brangiausi pasaulyje paplūdimiai

Pigiausi pasaulyje - Vietnamo pap

lūdimiai

Turizmo portalo „Travelbird.nl“ ekspertai nustatė, kad pigiausi pasaulyje paplūdimiai yra Vietname. „Cua Dai Beach“
paplūdimys yra įsikūręs turistų pamėgtame Hojano mieste, centrinėje Kvangnamo provincijoje.
Pailsėti šiame paplūdimyje galima vidutiniškai už 13,54 JAV dolerio. Į šią kainą įskaičiuota apsauginis kremas nuo saulės (2,01 dole
rio), vandens buteliukas (50 centų), alus (2,09 dolerio), ledai (90 centų) ir lengvi pietūs vienam žmogui su gėrimais (8,04 dolerio).
Be „Cua Dai“ paplūdimio, į 250 pozicijų reitingą įtraukti dar trys Vietnamo paplūdimiai.
Tuo tarpu brangiausiu pasaulyje paplūdimiu pripažintas „La Plage de Maui“ Taityje. Ten minėtas produktų rinkinys turistui
vidutiniškai kainuotų 60,13 dolerio,  beveik penkis kartus daugiau nei Vietnamo „Cua Dai“ paplūdimyje. Antras pagal brangumą
paplūdimys yra Murea saloje, taip pat įsikūrusioje Prancūzijos Polinezijoje. Poilsis „Mareto Plage Publique“ kainuotų 58,36 dole
rio. Trejetą vainikuoja „Anse Vata“, esantis Numėjos uostamiestyje, pietinėje Naujosios Kaledonijos salos dalyje (56,11 dolerio).

EPA-Eltos nuotr.

Festivalyje „oktoberFest“
uždraus kuprines

KaleidosKopas

Brangiausias paplūdimys - „La Plage de Maui“ Taityje
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180 metrų
atidarytas 300 m ilgio tiltas, kybantis virš
nacionalinio parko Hunano provincijoje buvo
tiltu“.
gylio kanjono. Jis pavadintas „Didvyrių

Alaus festivalio „Oktoberfest“ organizatoriai Miunchene po kelių islamistų
atakų Europoje ir iš dalies Vokietijoje
stiprina saugumą.
Tarp naujovių - draudimas į festivalį ateiti su kuprinėmis ir sustiprinta patikra visuose įėjimuose į alaus šventę.
„Oktoberfest“ kiekvienais metais sutraukia apie 6 mln. turistų. Šiemet jis vyks
nuo rugsėjo 17-osios iki spalio 3-iosios.

vargai dėl vardo
Pora iš Ispanijos pradėjo rinkti parašus
tinklalapyje „Change.org“, kad galėtų savo
sūnų pavadinti Lobo (lietuviškai - Vilkas).
Mat valdžios institucijos neleidžia Madride
gyvenantiems tėvams šitaip pavadinti sūnaus, motyvuodamos tuo, kad toks vardas
„gali pakenkti mažyliui“. Vaiko tėvas vardo pasirinkimą aiškina „meile gyvūnams“.
Jis tikisi, kad didelis parašų skaičius paskatins valdžią pakeisti savo poziciją.

EPA-Eltos nuotr.

KaleidosKopas

Kinijoje atidarytas ilgiausias
pasaulyje stiklinis tiltas

Įdomu
Geriausi pasaulio miestai
Didžiausias žurnalas apie keliones
„Travel+Leisure“ paskelbė geriausių pasaulio miestų penkioliktuką. Reitingas
publikuotas leidinio tinklalapyje.
Pirmąją vietą reitinge užėmė JAV miestas Čarlstonas (Pietų Karolinos valstija,
JAV). Miesto svečiams rekomenduojama
aplankyti fortą, kur prasidėjo pilietinis karas, o apsinakvoti galima „The Spectator“,
viename iš trijų geriausių pasaulio viešbučių pagal „Travel+Leisure“ versiją.
Antroji reitingo eilutė atiteko Čiangmajui, didžiausiam Šiaurės Tailando
miestui, trečioji - Meksikoje įsikūrusiai
San Migel de Aljendei - jos istorinis centras įtrauktas į UNESCO pasaulinio paveldo sąrašą.
Į geriausių pasaulio miestų penkioliktuką taip pat pateko Florencija (Italija),
Luang Prabangas (Laosas), Kiotas (Japonija), Naujasis Orleanas (JAV), Barselona (Ispanija), Savana (JAV), Keiptaunas (PAR), Roma (Italija), Beirutas (Libanas), Siemreabas (Kambodža), Bankokas (Tailandas ) ir Kuskas (Peru).
Pažymima, kad reitingas buvo sudarytas remiantis leidinio skaitytojų apklausa.
„Travel+Leisure“ yra vadinamas didžiausiu žurnalu keliautojams visame
pasaulyje. Visų jo regioninių versijų tiražas sudaro 5 milijonus egzempliorių.
Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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datos

Sveika savikritika ir nesenkantis

pozityvumas

Faktai

2016 m. rugpjūčio 26 - rugsėjo 1 d.

■ Krisas gimė 1980-ųjų rugpjūčio 26-ąją
Kalifornijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.
■ Aktoriaus ūgis yra 183 cm.
Krisas, buvo
■ Pirmas didelis filmas, kuriame debiutavo
ėtuvės“
sužad
s
škosio
Karali
II.
„Princesės dienoraštis
(„The Princess Diaries 2: Royal Engagement“).
riškumo
■ Yra baigęs anglų kalbos ir aktorinio meist
studijas.
■ Abu Kriso tėvai taip pat yra aktoriai.
nežinan■ Save priskiria agnostikams - žmonėms,
s.
tiems, ar tikrai yra Dievas, tad yra nereliginga
a.
mėlyn
ir
aukso
os
spalv
■ Mėgstamiausios

paklaustas, kaip jis elgiasi per pirmuosius pasimatymus ir koks pirmasis pasimatymas jam būtų geriausias, aktorius nesutrinka. „Mielai nusivesčiau man patinkančią moterį į gerą restoraną, kur būtų jauku ir pritemdytos šviesos,
puikus maistas, dvelktų romantika. Be to, aš esu
smalsus, tad, be abejonės, užversčiau lavina
klausimų, kad kuo daugiau apie ją sužinočiau“.

apie savikritiką...
„Žiūrėdamas į save patį kino ekranuose
kiekvieną kartą pagalvoju ir nusistebiu: „Dieve, kokia didelė ta mano galva“, visa laimė,
kad plaukai neatrodo kaip paukščių lizdas. Esu
savikritiškas, kaip tikriausiai ir dauguma žmonių pasaulyje. Paauglystėje turėjau problemišką odą, o kartais dar ir dabar jaučiuosi perdėm
drovus, bet kino industrija, manau, yra puikiausia vieta kovoti su savo trūkumais, išmokti vis labiau pasitikėti savo jėgomis ir dažniau
pasidžiaugti nuveiktais darbais, nei pliekti save dėl kokių nereikšmingų smulkmenų.

EPA-Eltos nuotr.

apie tikėjimą...

Mėlynos akys, sportiškas kūnas ir sėkmė Holivude. Rodos, jau 36-ąjį gimtadienį
rugpjūčio 26-ąją švęsiantis aktorius KRiSaS PainaS (Chris Pine) gyvena pasakoje.
Tačiau nepaisant šlovės ir žinomumo aktorius išlieka savikritiškas, tiki sėkme
ir siekia nuolatos tobulėti.
apie požiūrį į gyvenimą...
„Kuo žmogus pozityviau mąsto, kuo labiau
įsitikinęs yra, kad gyvenimas yra geras ir bus
tik geresnis, tuo lengviau jam tai įgyvendinti
realybėje“, - sako aktorius. Jis įsitikinęs, jog
nepaisant to, kad ne viskas visada vyksta pagal
planą, ne visos aplinkybės susiklosto taip, kaip

norime, reikia neprarasti pozityvumo. O iš visų
nesėkmių reikia ko nors pasimokyti ir traktuoti tai kaip dar vieną būdą, galimybę tobulėti.

apie pirmuosius pasimatymus...
Krisas sako, kad mama jį augino mokydama
visada būti mandagiam ir džentelmeniškam, tad

Nors aktorius nėra religingas, sako, kad tiki trimis dalykais: sėkme, likimu ir karma. „Tiesiog manau, kad kiekvienas žino posakį „Kaip
šauksi, taip atsilieps“, tad, jei skleisime gėrį,
susilaikysime nuo blogų poelgių, karma bus
gailestinga, o likimas palankus“, - sakė Krisas.

apie įvaizdį
„Žinoma, publika ekrane nori matyti gražų aktorių, sportišką jo kūną, raumenis, išpuoselėtą odą ir gražias akis. Kinui tai tinka.
Bet man nepatinka, kad, matydami tokį sukurtą dirbtinį įvaizdį, auga vaikai, jaunimas,
ir jie lygiuojasi ne į tai, kas normalu ir natūralu, bet į tą sukurtą įvaizdį. Juk ne visi vaidina kine ir tikrai neprivalo būti tobuli visur
ir visada“, - sakė aktorius.
Parengė Ringailė StulPinaitė

Nauja

Nijolės Pareigytės-Rukaitienės

avantiūra
vos vairuotojas“ - 39 p.
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Plačiau apie LNK laidą „Blogiausias Lietu

37nuotr.
Irmanto Sidarevičiaus

AŠTRUS
AŠTRUSŽVILGSNIS
ŽVILGSNIS

Esu... NENUSPĖJAMA televizijos žiūrovė...
„Vilniaus šokio akademijos“ vadovė ir šokių mokytoja, jogos mokyklos
„Milana Yoga“ įkūrėja Milana JašinskYtė (32) nėra viena iš tų, kurie kiekvieną vakarą leidžia prie mėlynųjų ekranų, žino visas naujausias laidas ir nepraleidžia nė vienos mėgstamo serialo serijos. Milana
sako, kad kartais gana ilgai neįsijungia televizoriaus, nes tam nelieka
laiko, tačiau kartais mielai pažiūri žinias ar muzikinius šou.

TELEVIZIJA

ETERIO ŽMONĖS

Nijolė Pareigytė-rukaitienė jėgas
suvienijo su automobilių profesionalais

✔ Jeigu būtų galimybė vesti autorinę televiziJos laidą, tai
būtų...
...Apie spalvotą gyvenimo būdą ir pokyčius. Nes toks manasis
gyvenimas, kurį gyvendama aš iš tikrųjų laiminga. Ne akimirkomis,
o visada. Noriu, kad žmonės atrastų naujų dalykų, pamatytų, kad galima gyventi kitaip, šviesiau, sąmoningiau ir linksmiau.

✔ dažniausiai žiūriu...
...Žinias, o jei po jų rodomas geras filmas - kartais ir jį. Įprastai vakarus po darbo skiriu jogos praktikai, tačiau kartais padarau išimtį.

Vienintele komisijos dailiosios lyties atstove tapusi N.Pareigytė-Rukaitienė prisipažįsta, kad tokia tekusi užduotis buvo išbandymas. „Komisijos kėdės tikrai jaučiausi verta. Pati turiu didžiulę vairavimo patirtį, nuvažiavusi iš tiesų daug kilometrų. Negana to,
esu traukos lenktynių pirmos vietos nugalėtoja. Laikau save pavyzdinga vairuotoja, bet
projektas parodė, kad žinau dar tikrai ne viską“, - sakė grupės „69 danguje“ narė.
Anot N.Pareigytės-Rukaitienės, komisijos
vyrai itin rimti ir griežti, tad dalyviams atlaikyti jų aršią kritiką bus sunku. „Stengsiuosi
suprasti laidos dalyvius ir juos palaikyti bei
sušvelninti situaciją. Dalyviai vairuoja labai
labai blogai, tai visos strėlės neišvengiamai
keliaus jiems. Mano vaidmuo komisijoje bus
moteriškas - bandysiu gražiai pateikti pasta-

✔ mėgstamiausias laidų vedėJas...
...Mindaugas Rainys.

✔ labiausiai man televiziJoJe trūksta...
...Gero filmo penktadienio vakarais.

✔ vaikystėJe televiziJa atrodė...
Spalvinga ir įdomi, nes retai ją žiūrėdavau. Dienas leisdavau mokykloje, kaip ir visi, o vakarais treniruodavausi, tad grįžusi namo
ruošdavau pamokas ir eidavau miegoti. Daugiau niekam jėgų nelikdavo. Ir dabar esu nenuspėjama. Mėnesiais galiu neįsijungti televizoriaus, o vieną dieną įsijungsiu ir besitvarkydama namuose su malonumu pažiūrėsiu vis žvilgteldama į ekraną.

✔ nemėgstu laidų apie...
...Sureikšmintas bėdas. Pamačiusi negatyvą ekrane, išjungiu. Manau, kad savo gyvenimus reikia spalvinti ryškiomis spalvomis.

✔ man patinka...
...Charizmatiški laidų vedėjai, nepriekaištingos kokybės muzikiniai šou.
Parengė Ringailė StulPinaitė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

REiTiNGai
tV3 16,1%
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lnk 12,9%

lnk 12%

TV AUDITORIJOS
PASISKIRSTYMAS

lietuvos rytas tV
6,8%

kiti
kanalai 35%

lRt televizija
tV1
tV6
info tV
PBk

BtV 7,1%

6,7%
4,4%
2,9%
2,8%
2,5%

tV8
ntV Mir lietuva
lRt kultūra
REn lietuva
liuks!

2,3%
1,3%
1%
0,8%
0,4%

PASISKIRSTYMAS
GERIAUSIU LAIKU
(19.10-22.30)
kiti
kanalai 31,7%

lietuvos rytas tV
tV1
tV6
tV8
PBk

BtV 7%

lRt televizija 6,3%

5,7%
5,5%
3,9%
3,2%
2,3%

info tV
ntV Mir lietuva
REn lietuva
lRt kultūra
liuks!

2,2%
1,6%
0,8%
0,7%
0,2%

TV TOP10

TV AudiTOrijA

tV3 14%

nr. laida

tV Reitingas

1 RiO 2016. kREPšinis/
aUstRaliJa-liEtUVa

tV3

10,5

2 RiO 2016. kREPšinis.
Finalas/JaV-sERBiJa

tV3

7,4

3 tV3 ŽiniOs

tV3

7,1

4 RiO 2016. kREPšinis/isPaniJa-JaV tV3

6,7

5 kk2

lnk

6,5

6 ValanDa sU RŪta

lnk

6,3

7 lnk ŽiniOs

lnk

5,7

8 naisiŲ VasaRa. sUGRĮŽiMas

tV3

5,6

9 RiO 2016. kREPšinis/
isPaniJa-PRanCŪZiJa

tV3

5,4

10 lnk VakaRO ŽiniOs
lnk
4,8
Duomenys: TNS LT, 2016 m. rugpjūčio 16-21 d.

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

Nijolė Pareigytė su eismo įvykių
ekspertu Vigilijumi Sadausku (kairėje)
ir lenktynininku Dariumi Jonušiu

LNK nuotr.
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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Televizijos ekranuose nuolat nepailstamai besisukanti Nijolė PareigyTėrukaiTieNė (31) vėl neria į naują
avantiūrą. Šį kartą garsi moteris jėgas
suvienija su žinomu lietuvos lenktynininku Dariumi jonušiu ir eismo įvykių
ekspertu Vigilijumi Sadausku.
Visi jie - naujos lNk laidos „Blogiausias
lietuvos vairuotojas“ komisijos nariai.

bas ir būtinai palaikyti žmones, kad jiems nenusvirtų rankos“, - sakė garsi moteris.
Laidoje duš automobiliai, liesis ašaros,
taigi ištverti tokią išbandymų laviną dalyviams bus nelengva. „Reikėtų nepamiršti, kad
visos pastabos yra į naudą. Be to, sveikas

požiūris į save per humoro prizmę yra skatintinas dalykas. Humoras visada pagelbėja,
tad čia jo tikrai netrūks“, - įsitikinusi naujos
laidos komisijos narė.
Dėl blogiausio Lietuvos vairuotojo vardo
varžysis net 9 dalyviai, kuriuos delegavo jų
artimieji. Iš daugybės anketų atrinkti patys blogiausi Lietuvos vairuotojai, turintys skirtingas
problemas. „Žiūrovai išvys tai, ko dar tikriausiai
niekada nėra matę ir nė neįsivaizduoja, kad taip
gali būti. Manau, daugelis žmonių bus tiesiog
šokiruoti. Važiuodami kelyje mes nematome
visų eismo dalyvių ir negalime įvertinti visų jų
kompetencijos, o čia surinkti visi blogiausi“,
- sakė garsus lenktynininkas D.Jonušis.
Panašios nuomonės laikosi ir trečiasis komisijos narys, eismo ekspertas V.Sadauskas.
„Pirmą kartą išvydęs visus laidos dalyvius
negalėjau patikėti, kad yra taip blogai vairuojančių žmonių. Labiausiai nustebino jų požiūris - visi buvo įsitikinę, kad vairuoja normaliai, o taip manyti tiesiog apgailėtina“, - teigė
eismo specialistas.
tojams,
Kaip sekasi blogiausiems Lietuvos vairuo
LNK
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Penktadienis

TV PROGRAMA

15.30 „Aistra ir valdžia“

6.10
6.25
6.55
7.55
8.25

8.55

10.00
12.00
13.00
13.30
14.30

15.30

16.30
18.30

19.30
21.20

1.00

Teleparduotuvė.
„Monsunas“
(N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“.
TV serialas
„Naisių vasara.
Sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas
„Meilės sūkuryje“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV serialas
„Svotai“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“.
„Simpsonai“
(N-7).
TV serialas
„Mažoji nuotaka“
(N-7).
TV serialas
„Aistra ir valdžia“
(N-7).
TV Pagalba
(N-7).
TV3 žinios.
TV3 sportas.
TV3 orai.
„Kaip prisijaukinti
slibiną“ (N-7).
Nuotykių f.
„Paskutinis
tamplierius“ (N-7).
Komedija „Visai ne
mergišius“ (N-14).

14.05 „Turtuolė vargšė“

6.25
6.30
7.00
7.25
7.50

9.50
11.45
12.45
13.05
14.05
16.30
17.25
18.30
19.30

21.10

23.00

0.40

Dienos programa.
„Didysis
žvejys“.
„Džiumandži“.
„Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
TV serialas
„Volkeris,
Teksaso
reindžeris“ (N-7).
24 valandos (N-7).
Bus visko.
„Senelis Šaltis ir
vasara“.
TV serialas
„Svajonių princas“.
TV serialas
„Turtuolė vargšė“.
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos
(N-7).
Žinios. Sportas.
Orai.
Komedija „Policijos
akademija 7. Misija
Maskvoje“ (N-7).
Komedija
„Neprilygstamasis“
(N-7).
Veiksmo f.
„Tikras teisingumas.
Mirtina sankryža“
(N-14).
Kriminalinis
trileris „Tamsos
pakraštys“ (N-14).

21.00 Duokim garo!

6.00
6.05
9.15
9.40
10.05
10.55
11.45
12.15
13.10
14.00
14.15
15.00
15.10
16.00
16.15
16.45
17.35
18.30
19.00
19.30
20.25
20.30
20.59
21.00
22.35
22.45
0.45
0.50
1.45
2.00

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
„Lesė“.
„Komisaras
Reksas 16“ (N-7).
„Džesika Flečer 3“ .
„Nuo gamyklos
konvejerio 1“.
Kelionės su „Istorijos
detektyvais“.
Klauskite daktaro.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
Mūsų gyvūnai.
„Komisaras
Reksas 16“ (N-7).
Nacionalinė paieškų
tarnyba.
Šiandien.
Klausimėlis.lt.
Emigrantai.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
Duokim garo!
Trumposios žinios.
Drama „Kaip išmatuoti pasaulį“ (N-14).
Trumposios žinios.
„Badas“.
Klausimėlis.lt.
LRT radijo žinios.

11.45 „Prokurorų

patikrinimas“

6.55
7.55
8.50
10.45
11.45
12.55
13.55
14.50
15.50
17.00
18.00
18.30
19.30
21.30

23.35

1.20
2.05
2.45

TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas „Tokia
tarnyba“ (N-7).
TV serialas
„Laukinis“ (N-7).
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“.
TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
TV serialas „Tokia
tarnyba“ (N-7).
TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“.
Amerikietiškos imtynės (N-7).
Veiksmo trileris
„Bebaimis vairuotojas Dekeris“ (N-7).
Veiksmo trileris
„Paskutinis kartas“
(N-14).
Mistinės istorijos.
TV serialas „Gyvi
numirėliai“ (N-14).
Veiksmo trileris
„Bebaimis vairuotojas Dekeris“ (N-7).

12.40 „Miestelio

Programa.
TV parduotuvė.
Reporteris.
„Moterų
daktaras“
(N-7).
9.30 „Pėdsakas“
(N-7).
10.30 „Delta“ (N-7).
12.40 „Miestelio
patruliai“
(N-7).
13.40 „Inspektorius
Mažylis“
(N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Pėdsakas“
(N-7).
16.00, 20.00 Žinios.
Orai.
16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.00 „Moterų
daktaras“
(N-7).
18.00, 22.30 Reporteris.
Orai.
18.55 „Delta“ (N-7).
20.30 Auksinė
daina.
23.00 „Kolonija“ (S).
1.05, 4.00 „Laiminga
pabaiga“
(N-14).
3.15 „Miestelio
patruliai“ (N-7).
6.00 „Jaunikliai“
(N-7).
6.15
6.19
6.35
7.30

TV8

RTR PlaneTa (BalTIja)

TV PolonIa

6.55 TV Pagalba. 8.35 Valgyk ir lieknėk. 9.35 „Šunyčiai patruliai“. 10.05 Senoji animacija. 11.05
Romantinė drama „Vasara Graikijoje“. 13.00 „Apkabink mane“. 14.00 „Pamiršk mane“. 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Valgyk ir lieknėk.
17.00 „Apkabink mane“. 18.00 „Gyvenimo bangos“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė
drama „Vanduo drambliams“. 23.15 „Gyvenimo
bangos“. 1.10 Ekstremalūs namų pokyčiai.

5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.30, 14.30,
17.30, 20.45 Žinios. Maskva. 12.00 „Ten, kur tu“.
15.05 „Tyrimo paslaptys“. 17.50 2016 rinkimai.
Debatai. 18.30 Tiesioginis eteris. 21.00 „Pavasarį
sužydi meilė“. 0.45 „Tai atsitiko Penkove“.

„Tėvas Mateušas“. 8.00 „Indėnų kaimas“.
Dokumentinis f. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 5.10 Trumpa istorija.
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20,
5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50,
19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M,
kaip meilė“. 15.25 „Paradoksas“. 16.10 Lenkija su Miodeku. 16.20 Rytų studija. 16.50
Vasara su radiju. 17.50 Kabaretų TOP. 18.30
TV ekspresas. 18.50 Akcija - atostogos. 19.25
Zondas 2. 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
„Chamas“. 1.55 Miško bičiuliai. 2.10 Dokumentinis f.

Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00,
21.00 „Penktoji pavara“. 11.50 Beatos virtuvė.
12.35 Nuo... Iki. 13.25 Pagalbos skambutis.
14.10 24 valandos. 15.05 „Susitikimas su trečiąja lytimi“. 16.05 Yra, kaip yra. 17.00, 22.30
Info diena. 22.00 Dabar pasaulyje.

PBK
6.30, 9.00

Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00
Labas rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.45, 12.20
„Kvapų detektyvas“. 12.00, 17.00 Naujienos. 12.50
Tabletė. 13.50 Kartu su visais. 14.50, 4.40 Mados
nuosprendis. 15.55 Vyriška/Moteriška. 17.55 „Šamanė“. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.32
„Izmailovo parkas“. 22.40 Autorius užveda.

40

Ren
6.50 „Fiksikai“. 6.55 „Tolimi giminaičiai“. 7.45,
20.25 Kviestinė vakarienė. 8.45 „Šeimos dramos“.
9.50 Švarus darbas. 10.50, 18.15 „Didžiosios paslaptys“. 11.50 „Gobšumas“. 12.55 Keista byla.
13.55 Gyva tema. 15.00 Tinkama priemonė. 16.05
„Šeimos dramos“. 17.10 Labiausiai šokiruojančios
hipotezės. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman.
21.30 Mums net nesisapnavo. 0.30 „Kareiviai“.

nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 8.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
10.20 „Delta“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas.
13.20 Apžvalga. 13.50 „Paslaptingoji Rusija.

Patomskio krateris. Pati slapčiausia vieta planetoje?“ 14.50 Susitikimo vieta. 16.25 „Liejyklos
gatvė“. 18.00 „Garbės kodeksas 7“. 19.45 ĮĮ.
Tyrimas. 20.15 „Mentų karai 9“. 0.05 Dauguma.

6.05 Gustavo

patruliai“

7.05
8.25

TV1000
6.10 „Kaulų kolekcininkas“. 8.20 „Blicas“.
10.10 „Tamara Drewe“. 12.10 „Solistas“.
14.10 „Pasivažinėjimas su berniukais“. 16.25
„Kaulų kolekcininkas“. 18.35 „23:14“. 20.10
„Sensacija“. 22.10 „Būti Flynu“. 0.10 „Geriausias pasiūlymas“. 2.30 „Tamara Drewe“.
4.30 „Blicas“.

enciklopedija

6.00
6.05
6.30
8.20
8.45
9.15
12.00
12.15

13.30

14.40
15.10
15.35
16.00
16.30
18.10
19.00
20.30
21.20
21.50
22.00
22.30
24.00
0.35
1.15
3.15
4.05

LR himnas.
Gustavo enciklopedija.
Festivalis „Midsummer
Vilnius 2016“.
„Šokių akademija 3“.
„Kaip atsiranda
daiktai 12“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Vokalinės muzikos
koncertas pasauliniams Shakespeare’o
metams.
VU studentų roko
opera. Amžinoji žiemos sesija. 2008 m.
Atspindžiai.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
„Lesė“.
„Šokių akademija 3“.
„Dainų dainelė 2016“.
Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
Muzika gyvai.
„Džesika Flečer 3“.
Didžioji Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
„Diplomatija“ (N-7).
Naktinis ekspresas.
Muzikos pasaulio
žvaigždės.
Laba diena, Lietuva.
Legendos.
Kelias į namus.
Nijolė Narmontaitė.

DIscoVeRy
6.10, 7.50, 20.00

Kaip tai veikia? 6.35, 20.30
Kaip tai pagaminta. 7.00 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 Likvidatorius.
10.05 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis.
10.55 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. Aktyvi prekyba. 13.35 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. 1.00
Paskui nykstantį pasaulį. 3.40 Vyrai, moterys,
laukinės stichijos. 5.20 Automobilių perpardavinėtojai.

TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00,
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.40, 16.00
Mano namelis ant ratų. 9.30, 15.30, 23.00, 4.00
Gyvenimas ant ežero. 10.00 Statybos Aliaskoje.
11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40
Namų medžiuose gyventojai. 17.00, 22.00, 3.00
Ekstremalieji vandens parkai. 18.00, 2.00 Neį-

prastas maistas.
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21.00 „Nusikaltimas“

6.20
6.50

7.45
8.20
8.45
9.10
9.35
10.35
11.35
13.30
14.05
14.35
15.35
16.30
17.50
18.55
20.05
21.00
23.15

0.50
1.40
2.25
3.10
5.00

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Kas namie šeimininkas?“
„Džonis Testas“.
„Keista šeimynėlė“.
„Kaukė“.
„Vedęs ir turi vaikų“.
„Eliza“ (N-7).
„Didingasis amžius“.
„Būrėja“.
„Šeštasis pojūtis“.
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„Mentalistas“ (N-7).
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“ (N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Nusikaltimas“
(N-14).
Snobo kinas.
„Mano nuostabios
žvaigždės“ (N-7).
„Karadajus“ (N-7).
„Mentalistas“ (N-7).
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Nebylus liudijimas“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).

rekomenduoja

16.00 „Havajai 5.0“

6.45
7.00
8.00
9.00

9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00

19.00
20.00
21.00
21.30
22.30

0.55

Teleparduotuvė.
„Havajai 5.0“ (N-7).
112. Ekstremali
pagalba (N-7).
Juokingiausi
Amerikos
namų vaizdeliai
(N-7).
„Kastlas“ (N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Rezidentai“
(N-7).
„Naujokė“ (N-7).
„Univeras. Naujas
bendrikas“ (N-7).
Teleparduotuvė.
112. Ekstremali
pagalba (N-7).
„Havajai 5.0“ (N-7).
„Kastlas“ (N-7).
Kriminalinė drama
„Elementaru“ (1)
(N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Univeras. Naujas
bendrikas“ (N-7).
Farai (N-14).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
Bušido. KOK
Pasaulio didžiojo
prizo turnyras. 2016
(N-14).
Veiksmo f. „Konanas
barbaras“ (N-14).

23.15 „Šešėlis Šiaurėje“

Balticum TV
žinios.
9.30 „Virtuvės
karaliai“.
10.00 „Kai šaukia
širdis“.
11.00 Svajonių
kruizai.
12.00 „Už išlikimo
ribų“ (N-7).
13.00 Kas paleido
šunis?
13.30 Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
14.00 „Šimtas
pasaulio
stebuklų“.
15.00 „Dingęs“
(N-7).
16.15 „Švelnus
ir šiurkštus“
(N-7).
18.00 „Aviakatastrofos:
priežastys
ir pasekmės“.
19.00 „Didžiausi
pasaulio
uostamiesčiai“.
20.00, 22.45 Balticum TV
žinios.
20.30 „Virtuvė“
(N-7).
21.00 „Meilė ir
šokiai“.
23.15 „Šešėlis Šiaurėje“
(N-7).
9.00

ANIMAL PLANEt

VIASAt SPORt BALtIC

6.36 Kaimo veterinaras. 7.25 Blogas šuo. 8.15,
12.50 Paieškos laukinėje gamtoje. 9.10, 14.40,
21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35,
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.00 Mieliausi
Amerikos naminiai gyvūnėliai. 11.55 Bondai
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių
tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Deivas Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 17.25, 23.50 Upių
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Pavojingiausios JAV gyvatės. 0.45 Aš - gyvas.

Lengvoji atletika. IAAF Deimantinė lyga.
Lozana. 9.05 Futbolas. UEFA Čempionų lyga.
„Manchester City“ - „Steaua“. 10.55 „Formulė-1“.
Belgijos GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija.
12.35 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - „Lokomotiv“. Tiesioginė transliacija. 14.55 „Formulė-1“.
Belgijos GP treniruotė 2. Tiesioginė transliacija.
16.50 Lengvoji atletika. IAAF Deimantinė lyga.
Lozana. 18.55 Ledo ritulys. KHL. „Ak Bars“ - „Medveščak“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Futbolas.
UEFA Čempionų lygos grupių burtai. 22.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Roma“ - „Porto“.
23.50 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - „Lokomotiv“.
1.50 Rio 2016. Uždarymo ceremonija. 5.00 Ledo
ritulys. KHL. „Ak Bars“ - „Medveščak“.

SPORt1
ATP 250 Winston-Salem. Vyrų tenisas.
Ketvirtfinalis. Pirmasis mačas. Vakar. 8.00 ATP
250 Winston-Salem. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis.
Antrasis mačas. 10.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Norvegijos etapas. 12.00 KOK World
Series. Bušido kovos. Vilnius (2015-11-14).
15.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Penktosios
rungtynės. 18.00 ATP 250 Winston-Salem. Vyrų
tenisas. Ketvirtfinalis. Pirmasis mačas. 20.00
ATP 250 Winston-Salem. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. Antrasis mačas. 22.00 ATP 250 Winston-Salem. Vyrų tenisas. Pusfinalis. Pirmasis
mačas. 24.00 KOK World GP. Bušido kovos.
Talinas 2015. 2.00 ATP 250 Winston-Salem.
Vyrų tenisas. Pusfinalis. Antrasis mačas.
6.00

tV8

21 .0 0

„VANDuO DRAMBLIAMS“
Romantinė dRama. JAV. 2011.
Režisierius: Francis Lawrence.
Vaidina: Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz.
Didžiosios depresijos laikai. Jaunas veterinarijos studentas Džeikobas
po tragiškos tėvų žūties meta universitetą ir prisijungia prie populiariausio pasaulyje keliaujančio cirko. Sekdamas savo tėvo pėdomis,
trupėje vaikinas pradeda dirbti veterinaru, o netrukus sutinka ir įsimyli
nuostabią moterį Marleną. Deja, mergina ištekėjusi už charizmatiško,
tačiau žiauraus ir negailestingo cirko gyvūnų dresuotojo.

„POLICIJOS AKADEMIJA 7.
MISIJA MASKVOJE“
Komedija. JAV. 1994.
Režisierius: Alan Metter.
Vaidina: George Gaynes,
David Graf, Michael Winslow.

LNK

19 .3 0

„tIKRAS tEISINGuMAS.
MIRtINA SANKRYŽA“
VeiKsmo filmas. JAV, Kanada. 2010.
Režisierius: Keoni Waxman.
Vaidina: Steven Seagal,
Meghan Ory, Warren Christie.

7.00

LNK

23 .0 0

VeiKsmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Marcus Nispel.
Vaidina: Jason Momoa,
Ron Perlman, Rose McGowan.

6.30, 3.30
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Rytų kovos meno meistras ir buvęs kariškis Elijas Keinas vadovauja
Sietlo policijos specialiajai tyrimų
grupei, kovojančiai su gaujomis ir
pavojingais žudikais.

„KONANAS BARBARAS“

EuROSPORt
Sportas iš arti. 7.00, 9.30, 15.45
Dviračių sportas. Ispanijos turas. 8.00, 12.00,
23.00, 2.30, 5.30 Tenisas. 9.00 Sporto linksmybės. 11.00, 24.00 Tenisas. Prancūzijos atvirasis
čempionatas. 13.00, 20.30, 21.30, 1.00, 4.00
Dviračių sportas. Ispanijos turas. 14.00 Futbolas. UEFA Europos lyga. 14.30 Dviračių sportas.
Prancūzijos turas. 19.00 Šuoliai su slidėmis
nuo tramplino. Šveicarija. 20.25, 23.55 Sporto
naujienos.

Dar vienas filmas apie žiopluosius
policijos akademijos auklėtinius ir
tokius pat žioplus jų auklėtojus.
Šįkart, kaip nesunku atspėti, filmo
herojai atsiduria Rusijoje.

tV6
0. 55

Kilnus keltų karys barbaras Konanas, trokšdamas atkeršyti už savo
tėvo nužudymą, leidžiasi į pavojingų nuotykių kelionę. Negana
to, kad niekšas Kalaras pražudė
Konano tėvą, dar ir pagrobė paslaptingą gražuolę Tamarą.
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ŠeŠtadienis

rekomenduoja

12.05 „Veiverlio pilies

burtininkai“

TV6

6.15
6.30
7.00

23 .15

„LEGENDA APIE HERAKLĮ“
Nuotykių filmas. JAV. 2014.
Režisierius: Renny Harlin.
Vaidina: Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins.
Antikinės Graikijos mitas apie legendinį Heraklį yra perduodamas iš kartos į kartą. Tūkstančius metų žavinti legenda, paversta filmu, vaizdingai
perteiks mitologinius nuotykius ir kitokią didvyrio pusę. Heraklio istorija
šiame filme bus papasakota per jo meilę Kretos princesei Hebei. Gavęs įsakymą nugabenti ją savo broliui, kuriam yra pažadėta, garbingas
karys Heraklis turės rinktis.

7.30

8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
12.05

14.00

16.10
18.30

LNK

BTV

21 .4 0

21 .5 5

„ŠEŠIOS KULKOS“

„BĖGIMAS DŽIUNGLĖSE“

Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Ernie Barbarash.
Vaidina: Jean-Claude Van
Damme, Joe Flanigan,
Anna-Louise Plowman.

Nuotykių komedija. JAV. 2003.
Režisierius: Peter Berg.
Vaidina: Dwayne Johnson,
Seann William Scott,
Christopher Walken.

Karo veteranas Samsonas Golas
grįžta iš karinių veiksmų po to, kai
dėl jo kaltės žūva beginklės aukos.
Dabar jo vienintelė viltis - į neviltį
puolęs tėvas. Įvairių kovos menų
meistras Endrius Feidenas moka
muštis, tačiau vienas pats jis nesugeba išgelbėti pagrobtos dukters pasaulyje, kurio gatves valdo korupcija.

Dingusių ir besislapstančių žmonių paieškos ekspertas Bekas aptinka savo viršininko sūnaus pėdsakus Brazilijoje. Tačiau jaunasis
Trevisas visiškai nenori grįžti namo,
nes planuoja ieškoti Amazonės
džiunglėse paslėpto neįkainojamo
lobio, kurio savininku labai norėtų
tapti vietinės mafijos bosas.

TV1

19 .0 0

„JUODOJI GULBĖ“
RomaNtiNė dRama. Vokietija. 2013.
Režisierius: John Delbridge.
Vaidina: Inez Bjorg David,
Mirko Lang, Annekathrin Burger.
Lilijana nusprendžia vasarai palikti Stokholmą ir ją praleisti kaime.
Ji - profesionali tapytoja, todėl
idiliškas kaimelis su nuostabiais
peizažais moteriai puikiai tinka.
Ten ji sutinka žavų miškininką ir jį
įsimyli. Tačiau kodėl poros meilei
taip prieštarauja šeima?
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19.25
19.30
20.30

24.00
1.40

Teleparduotuvė.
„Ančiukų istorijos“.
„Transformeriai.
Praimas“ (N-7).
„Nindžago.
Spinjitzu meistrai“
(N-7).
„Ančiukų istorijos“.
„Legenda apie Korą“
(1) (N-7).
„Kung Fu Panda“
(N-7).
Mes pačios. Vasara.
Komedija „Urmu
pigiau“ (N-7).
Nuotykių komedija
„Veiverlio pilies burtininkai“ (N-7).
Fantastinis filmas visai šeimai
„Mėnulio princesė“
(N-7).
Ekstrasensai tiria
(N-7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
Eurojackpot.
„Karibų ratai“ (N-7).
Fantastinė nuotykių
drama „Karaliaus
Tuto prakeiksmas“
(N-7).
Paranormalūs
reiškiniai 4 (S).
Muzikinis dokumentinis f. „Choras.
Koncertas“.

8.10 „Kiaulė, Ožka,

Bananas ir Svirplys“

6.25
6.30
6.55
7.20

7.45
8.10
8.35
9.00
9.30
9.55
10.15
12.00

13.45
14.45

16.30
18.30
19.30
21.40

23.45
1.15

Dienos programa.
„Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
„Eskimų mergaitės
nuotykiai Arktyje“.
„Nickelodeon“
valanda. Linksmieji
detektyvai“.
„Kung Fu Panda“.
„Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys“.
„Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
„Ponas Bynas“.
„Rožinė pantera“.
„Na, palauk!“
„Pūkuoti ir dantyti“.
Filmas šeimai
„Linksmuolė
Momo“.
Pričiupom! (N-7).
Komedija „Policijos
akademija 7. Misija
Maskvoje“ (N-7).
„Gyvenimo šukės“
(N-7).
Žinios. Sportas. Orai.
Komedija
„Įsivaizduok tai“.
Nuotykių komedija
„Bėgimas
džiunglėse“ (N-7).
Komedija
„Projektas X“ (S).
Fantastinis veiksmo f.
„Prisiminti
pavojinga“ (N-14).

22.50 „Kirpėjos vyras“

LR himnas.
Popietė su Algimantu
Čekuoliu (subtitruota).
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Mūsų miesteliai.
8.30 Girių horizontai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.20„Gyvūnų išgyvenimo strategija“. 3 d.
12.55, 1.15 „Nenuspėjama
Patagonijos gamta“.
13.50 „Šerloko Holmso
nuotykiai“ (N-7).
14.45 Sveikinimų koncertas.
16.00 Žinios. Orai.
16.12 Sveikinimų koncertas.
17.35 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Grupės „Pelenai“
jubiliejinis koncertas.
22.40 Trumposios žinios.
22.50 Romantinė drama
„Kirpėjos vyras“ (N-14).
0.15 Trumposios žinios.
2.10 „Šerloko Holmso
nuotykiai“ (N-7).
6.00
6.05

TV8

PBK

„Maksas Stilas“ (N-7). 7.30 „Mažųjų gyvūnėlių 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
Šok su manimi. 2009. Šokių konkursas. 15.00
„Dauntono abatija“ (N-7). 16.10 „Privati praktika“ (N-7). 17.10 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 18.20
Namų dekoravimas (N-7). 19.00 Ekstremalūs
namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė drama „Maiklai“ (N-7). 22.50 Romantinė drama „Vanduo
drambliams“ (N-7). 1.05 „Privati praktika“
(N-7).

EURONEWS. 6.25, 9.00 Naujienos. 6.35
Grok, mylimas akordeone! 7.10 „Maša ir lokys“.
7.45 Sąmokslo teorija. 8.45 Ganytojo žodis. 9.10
Idealus remontas. 10.05 „Mašos pasakos“. 10.20
Skanėstas. 11.00, 17.25 Naujienos. 11.30 Kas
nori tapti milijonieriumi? 13.05, 17.35 „Laiptai į
dangų“. 19.15 Prajuokink komiką. 20.00 Laikas.
20.20 Ekstrasensų mūšis 14. 22.55 Šiandien vakare. 0.30 „Vairuotojas Verai“. 2.20 EURONEWS.

INfO TV

Tarptautinis populiariosios muzikos jaunųjų
atlikėjų konkursas. 14.30 „Ko nori vyrai“. 16.20
„Todėl, kad myliu“. 20.35 „Ne iš to molio“. 0.40
„Negaliu pasakyti „sudie“.

7.00

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

5.55

RTR PLANETA (BALTIJA)
4.55, 8.20 „Pasiseks meilėje“. 7.40, 11.10,
14.20 Žinios. Maskva. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Žinios. 9.05 „Dainavimo mokytojas“. 11.20

REN
„Fiksikai“. 6.45 Labiausiai šokiruojančios
hipotezės. 11.45 A.Čapman paslaptys. 13.55 Mintransas. 14.45 Sąžiningas remontas. 15.30 Slaptosios teritorijos. 17.35 „Jumorina“. Juoko festivalis.
21.30 „Žmogžudystės skonis“. 1.15 „Vaiduoklių
pasaulis“.
6.40
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rugpjūčio 27 d.

1.45 „Gyvi numirėliai“

6.25
6.50
7.40
9.30
10.00
11.00

12.00
13.00

14.00
16.00

17.00
18.00
19.00
19.30
21.55
0.10

1.45
3.15

4.00

Pričiupom! (N-7).
Pagalbos skambutis
(N-7).
„Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
Apie žūklę.
Pričiupom! (N-7).
Baltijos galiūnų
čempionato III etapas. Telšiai. 2016 m.
Akivaizdu, bet neįtikėtina.
FAILAI X.
Dokumentinis f. „Rapa
Nujo paslaptys“.
Mistinės istorijos
(N-7).
„Kas žudikas?
Baudžiamosios
bylos“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„44-as skyrius“
(N-7).
Už vaikystę.
Muzikinė kaukė.
Veiksmo f. „Šešios
kulkos“ (N-14).
Kriminalinė drama
„Velnio ašara“
(N-14).
„Gyvi numirėliai“
(N-14).
„Kas žudikas?
Baudžiamosios
bylos“ (N-7).
Muzikinė kaukė.

TV PROGRAMA

9.30 „300 Lakes Rally

2016“

6.30
6.34
6.50
9.00
9.30

10.05
11.15
13.00
14.55

Programa.
TV parduotuvė.
„Vandenyno
milžinai“ (N-7).
Auginantiems savo
kraštą.
„300 Lakes
Rally 2016“.
Gražiausios ralio
akimirkos.
„Vandenyno milžinai“ (N-7).
„Vincentas“
(N-7).
Nuoga tiesa (N-7).
„Ekspedicija
„Vilkas““ (N-7).

16.00, 18.00, 20.00, 22.30

Žinios. Orai.
Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte.
16.50 „Paskutinis
skambutis“
(N-7).
18.25 „Gamtos magija“.
19.00 „Visatos stebuklai“
(N-7).
20.30 Kartų kova.
21.30, 3.30 24/7.
23.00 „Atšilimas“
(N-7).
1.20 Mafijos kronikos
(N-14).
2.20, 5.55 „Vincentas“
(N-7).
4.15 „Vandenyno
milžinai“ (N-7).
16.20

NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Ir
vėl sveiki! 8.50 Gaminame su A.Ziminu. 9.15
Kūdikio lūpomis. 10.25 Pagrindinis kelias.
11.05 Gyvas ir negyvas maistas. 12.00 Buto
klausimas. 13.05 Vartotojų priežiūra. 14.05,
16.20 „Ordinas“. 18.10 Tyrimą atliko. 19.25
„Eigulys“. 23.20 „901 kilometras“.

TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.50 Polonija
24. 12.20 Sveika, Polonija. 13.15 Molskos Lenkija. 13.45 „Tėvas Mateušas“. 14.40 „Ir gėriui, ir
blogiui“. 15.45 „Šarvuoti girių reliktai“. 16.45 Turistinė kelionė. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15
Akcija - atostogos. 18.30 TV ekspresas. 18.55,
1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 Sveika, Polonija... su
muzika. 20.25 Pramoginė laida. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45
„Aš jums parodysiu!“ 22.40 „Žmogus iš geležies“.

TV1000
„Solistas“. 8.10 „Būti Flynu“. 10.10
„Sensacija“. 12.05 „Geriausias pasiūlymas“.
14.20 „Blicas“. 16.05 „Tamara Drewe“. 18.05
„Solistas“. 20.10 „Filomena“. 22.10 „Pirmoji
nuodėmė“. 0.20 „Strečas“. 2.00 „Būti Flynu“.
6.10

21.30 Panorama

6.00
6.05
7.00
7.45
8.15
9.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
12.00
12.45
15.00
15.30
16.15
16.45

17.45
18.00
19.30
20.00
20.10
21.30
22.00
22.30

LR himnas.
Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
Bėdų turgus.
Didžioji Lietuva.
Duokim garo!
Vilniaus albumas.
Trembita (subtitruota).
Menora (subtitruota).
Vilniaus sąsiuvinis.
Krikščionio žodis.
Kelias (evangelikams).
LRT Kultūros
akademija.
Linija, spalva, forma.
„Amerikoniškoji
tragedija“. 1, 2 d.
Euromaxx.
Tikri vyrai.
Popietė su Algimantu
Čekuoliu (subtitruota).
„Tamsioji Adolfo
Hitlerio charizma.
Į pražūtį - kartu su
milijonais“.
Žinios. Orai.
„Žaibas - Dzūkijos
legenda“.
ARTS21.
Aktorius Rolandas
Butkevičius.
Mūsų dienos - kaip
šventė.
Panorama.
Dabar pasaulyje.
Festivalis „Midsummer
Vilnius 2016“.

DiscoVery
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai pagaminta. 7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Nesėkmių
garažas. 9.10 Turto gelbėtojai. 10.05 Relikvijų
medžiotojai. 10.55 Garažų auksas. 11.50 Karai
dėl bagažo. 12.40 Sandėlių karai. Kanada. 15.25
Įšalusio aukso prakeiksmas. 16.20 Sunkvežimių
vairuotojai. 17.15 Įveikti baimes su B.Grilsu.
18.10 Nepaprasti inžinierių sprendimai. 19.05
Mitų griovėjai. 20.00 Kaip veikia daiktai. 21.00,
2.50 Gatvių lenktynės. 22.00, 3.40 Iš meilės
automobiliams. 23.00, 4.30 Paskui klasikinius
automobilius. 23.30, 4.55 Dalaso automobilių
rykliai. 24.00, 5.20 Baltųjų ryklių kelionės. 1.00

Greiti ir triukšmingi. Griovimo teatras.

TraVel
Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00 Naujo
būsto paieška. 9.05 Neįprastos vilos. 10.00,
20.00 Pietų Afrikos paplūdimiai. 11.00 Namai
ant ratų. 12.00 Viešbučių verslas. 16.00 Mano
namelis ant ratų. 17.00, 23.00 Ekstremalieji
vandens parkai. 18.00, 1.00 Dailiausi maudymosi kostiumėliai 2015. 19.00 Gyvenime ne
vien žiedai. 21.00, 24.00, 5.00 Paslaptingieji
vandenys. 22.00, 4.00 Tai ir yra tikroji Brazilija.
2.00 Neįprastas maistas. 3.00 Neįprastas Amerikos maistas.
6.00
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16.50 „Toledas“

6.20
6.50
8.00
8.35

10.30
11.30
12.00
13.00
13.30
14.05
15.00
15.55
16.50
18.30
19.00

21.00

22.50
0.45

1.15
2.40
4.30
5.15

Teleparduotuvė.
„Akloji“.
„Būrėja“.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Laukinė Afrika“.
„Gyvybės šaltinis vanduo“.
Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai.
„Keisčiausi pasaulio
restoranai“.
„Sodininkų pasaulis“.
„Kas namie šeimininkas?“
„Griežčiausi tėvai“.
„Viengungis“.
„Toledas“ (N-7).
„Būrėja“.
„Inga Lindstrom.
Juodoji gulbė“
(N-7).
„Nusikaltimo vieta.
Sveikas atvykęs į
Hamburgą“ (N-14).
„Dalida“ (N-7).
„Su kuo, po galais,
aš susituokiau?“
(N-7).
„Mano nuostabios
žvaigždės“ (N-7).
„Nusikaltimas“ (N-14).
„Laukinė Afrika“.
Anthonis
Bourdainas.
Nepažįstami kraštai.

18.00 „6 kadrai“

6.15
6.30
7.30
8.30
9.00
9.30
10.00

11.00
12.00
12.30
13.30
14.30
16.00

17.00
18.00
19.00

22.15
23.15
1.05

Teleparduotuvė.
Bearas Gryllsas.
Išlikimas (N-7).
Ledo kelias (N-7).
Ekstremali žvejyba
(N-7).
Vienam gale
kablys.
Nuo amato iki
verslo.
Dalykai, kuriuos
verta išmėginti
(N-7).
Nepaprastos
lenktynės (N-7).
Futbolo.TV.
Bearas Gryllsas.
Išlikimas (N-7).
Jokių kliūčių!
(N-7).
Aukščiausia pavara.
Nuo A iki Z (N-7).
Dalykai, kuriuos
verta išmėginti
(N-7).
„Kastlas“ (N-7).
„6 kadrai“ (N-7).
Fantastinis
nuotykių f.
„Įsikūnijimas“ (N-7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
Nuotykių f. „Legenda
apie Heraklį“ (N-7).
Mokslinės
fantastikos f. „Rydiko
kronikos“ (N-14).

aNiMal PlaNeT
6.36 Kaimo veterinaras. 7.00 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Namai medžiuose. 11.00 Šunų
TV. 11.55, 22.55 Ostinas Styvensas. 12.50,
1.40 Deivas Selmonis. Gyvenimas su liūtais.
17.25, 5.49 Tigražuvė. 18.20, 22.00 Laukiniai
Zoltano gyvūnai. 19.15 Jankių džiunglės. 20.10
Dr.Džefas. 21.05 Paieškos laukinėje gamtoje.
23.50 Aligatorių tramdytojai.

sPorT1
8.00 KOK World Series. Bušido kovos. Vilnius
(2015-11-14). 1 d. 10.30 ATP 250 Wins-

ton-Salem. Vyrų tenisas. Pusfinalis. Pirmasis
mačas. Vakar. 12.30 ATP 250 Winston-Salem. Vyrų tenisas. Pusfinalis. Antrasis mačas.
Šiandien. 15.00 Motosportas. Spidvėjaus pasaulio čempionatas. Malilos etapas. 2016-0814. 18.00 KOK World Series. Bušido kovos.
Vilnius 2015-11-14. 2 d. 20.00 Tiesioginė
transliacija. Spidvėjaus pasaulio čempionatas.
Gorzovo etapas. 21.00 Tiesioginė transliacija.
ATP 250 Winston-Salem. Vyrų tenisas. Finalas (per pertraukėles - Spidvėjus). 23.00 NBA
krepšinio lyga. Finalas. Šeštosios rungtynės.
2.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Švedijos
etapas. 4.00 Čempionų kelias. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - „Real“.

13.30 „Virtuvės karaliai“

9.00
9.30

10.30
11.30
12.00

13.00
13.30
14.00
15.00
16.20

17.50
18.20

20.00
21.00
22.00
0.15

Balticum TV
žinios.
„Didžiausi
pasaulio
uostamiesčiai“.
„Šimtas pasaulio
stebuklų“.
Kas paleido
šunis?
„Aukščiausios
klasės
automobiliai“.
„Automobiliai meno šedevrai“.
„Virtuvės
karaliai“.
„Už išlikimo ribų“
(N-7).
„Miško
patruliai“.
„Kelionė į
Vakarus:
Laimingojo Luko
nuotykiai“.
„Virtuvė“ (N-7).
„Ozo
legendos.
Sugrįžimas į
Smaragdo
miestą“.
Svajonių kruizai.
„Beorė erdvė“
(N-7).
„Vaiduoklis“ (N-7).
„Aviakatastrofos:
priežastys ir
pasekmės“.

ViasaT sPorT BalTic
Futbolas. UEFA Čempionų lygos rungtynės. 9.40 „Trans World Sport“ žurnalas. 11.45
„Formulė-1“. Belgijos GP treniruotė 3. 13.05
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Manchester
City“ - „Steaua“. 14.55 „Formulė-1“. Belgijos GP
kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 16.30 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 16.55 Ledo ritulys.
KHL. „Spartak“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė
transliacija. 19.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga.
„Hull“ - „Manchester United“. Tiesioginė transliacija. 21.25 Lengvoji atletika. IAAF Deimantinė
lyga. Paryžius. 23.00 Futbolas. Anglijos Premier
lyga. „Tottenham“ - „Liverpool“. 0.50 Futbolas.
Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - „Swansea“.
7.00

eurosPorT
6.30, 9.00, 0.30 Sporto linksmybės. 7.00,
9.30, 15.45, 21.30, 1.00, 4.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 8.00, 5.30 Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempionatas. 11.00 Šuoliai
su slidėmis nuo tramplino. Šveicarija. 12.30,
19.00, 2.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino.
Japonijos turas. 14.15, 20.30 Dviračių sportas. Prancūzijos turas. 20.25, 23.55 Sporto
naujienos. 21.30 Dviračių sportas. Ispanijos
turas. 23.00 Jojimas. FEI serija. Ispanija. 24.00

Motosportas. FIA European Rally čempionatas.
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SekmadieniS

TV PROGRAMA

12.00 „Negražios

įseserės išpažintys“

6.15
6.30
7.00

7.30

8.00
8.30

10.05

12.00

14.00

16.10
18.30
19.30

21.30

23.50

Teleparduotuvė.
„Ančiukų istorijos“.
„Transformeriai.
Praimas“
(N-7).
„Nindžago.
Spinjitzu meistrai“
(N-7).
„Ančiukų istorijos“.
Muzikinis
nuotykių f.
„D’Artanjanas ir
trys muškietininkai“
(N-7).
Nuotykių komedija
„Urmu pigiau 2“
(N-7).
Drama
„Negražios
įseserės išpažintys“
(N-7).
Fantastinis
nuotykių f.
„Eragonas“
(N-7).
Ekstrasensai tiria
(N-7).
TV3 žinios.
2 Barai.
Išlikimo kovos
(N-7).
Veiksmo trileris
„Pabėgimo planas“
(N-14).
Drama
„Margareta“
(N-14).

20.35 I.Puzaraitės ir

M.Jampolskio koncertas

6.30
6.55
7.45
8.10
8.35
9.00
9.30
10.00
10.10
12.00
13.40

15.40
16.40

18.30
19.30
20.35

22.30

0.50

„Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
„Eskimų mergaitės
nuotykiai Arktyje“.
„Kung Fu Panda“.
„Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys“.
„Linksmieji Tomas
ir Džeris“.
Sveikatos ABC
televitrina.
„Rožinė pantera“.
„Na, palauk!“
„Trys nindzės. Pusdienis pramogų parke“.
„Keturkojai
didvyriai“.
Nuotykių komedija
„Bėgimas
džiunglėse“ (N-7).
Pričiupom! (N-7).
Romantinė komedija
„Jokio supratimo“
(N-7).
Žinios.
Teleloto.
Prašau, pasilik...
Irūnos Puzaraitės ir
Mariaus Jampolskio
koncertas.
Veiksmo f.
„Eilinis Džo. Kobros
prisikėlimas (N-7).
Siaubo trileris
„Juodojo ežero
paslaptis. Pabaiga“
(N-14).

13.00 „Kerinti

Prancūzijos gamta“

6.00
6.05
6.30
7.30
8.00
8.30
9.00
9.25
10.00
10.30
12.05
13.00
13.50
15.40
16.00
16.15
17.15
17.45
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
22.40
22.45
23.40
23.45
0.35

LR himnas.
Popietė su
Algimantu Čekuoliu.
„Rojus Lietuvoj“.
Šventadienio mintys.
Gimtoji žemė.
Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite.
„Nauji Piterio
Peno nuotykiai“.
„Zoro kronikos“.
Gustavo enciklopedija.
„Vario audra“.
„Laukinė karalystė“.
3 d. „Vasara“.
„Kerinti Prancūzijos
gamta“.
„Puaro“ (N-7).
Klausimėlis.lt.
Žinios.
„Nemunu per Lietuvą“.
Klausimėlis.lt.
Bėdų turgus.
Šiandien.
Keliai. Mašinos.
Žmonės.
Savaitė.
Panorama.
Biografinė drama
„Pučinis“. 2 s. (N-7).
Trumposios žinios.
„Laukinė karalystė“.
3 d. „Vasara“.
Trumposios žinios.
„Kerinti Prancūzijos
gamta“.
„Puaro“ (N-7).

TV8

PBK

„Maksas Stilas“ (N-7). 7.30 „Mažųjų gyvūnėlių 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
Šok su manimi. 2009. Šokių konkursas. 15.00
„Dauntono abatija“ (N-7). 16.10 „Privati praktika“ (N-7). 17.10 „Legendos susivienija“ (N-7).
19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00
Komedija „Saldesnis gyvenimas“ (N-7). 22.45
Romantinė drama „Maiklai“ (N-7). 0.30 „Privati praktika“ (N-7).

EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40
Tarnauju Tėvynei! 7.05 „Mikropolis“. 7.45
„Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 7.55
Sveikata. 9.00, 11.10 Naujienos (su subtitrais). 9.10 Kol visi namie. 10.05 „Mašos
pasakos“. 10.35 Fazenda. 11.40 Prajuokink
komiką. 12.45 „Griežto režimo atostogos“.
15.15 „Laiptai į dangų“. 18.55 „Operacija Y
ir kiti Šuriko nuotykiai“. 21.00 Laikas. 22.10
„Legenda Nr.17“. 0.45 Levas Leščenko ir
Viačeslavas Dobryninas „Daina dviems“. 2.15
EURONEWS. 2.45 „Jumorina“. Juoko festivalis. 4.10 Ekstrasensų mūšis 14 (su subtitrais).
5.55 Juokingi vaizdeliai.

7.00

Info TV
Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00
Auginantiems savo kraštą. 7.30, 19.30, 0.10
„Penktoji pavara“. 8.20, 1.55 KK2 (N-7). 10.30,
4.10 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 13.40
Beatos virtuvė. 14.30 24 valandos (N-7). 20.30
Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 „Priklausomi
nuo sekso“ (N-14). 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.
6.00
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6.00

RTR PlaneTa (BalTIja)
4.40 „Ne iš to molio“. 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 Žinios. 11.20 Juoktis leidžiama. 14.15
„Tabletė nuo ašarų“. 16.15 „Grąžink mane“.

Ren
6.50 „Fiksikai“. 6.55 Retromanija 2. 8.00 „V ir
M“. 8.55 „Jumorina“. Juoko festivalis. 10.5522.55 „Enigma“.

10.05 Beatos virtuvė

6.00
7.00
7.30

8.30
9.00
10.05
11.00
13.00
13.30
14.00
16.00
16.50
17.50
18.45

21.00
23.00

0.35
2.25

3.50

Pasaulio profesionalų imtynės (N-7).
Savaitės kriminalai
(N-7).
Baltijos galiūnų
čempionato III etapas. Telšiai. 2016 m.
Tauro ragas (N-7).
„Viena už visus“
(N-7).
Beatos virtuvė.
„Žavūs ir pavojingi“
(N-7).
Savaitės kriminalai
(N-7).
Už vaikystę.
Sveikinimų koncertas.
Išgyvenk, jei gali.
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„44-as skyrius“
(N-7).
Veiksmo f.
„Žmogus-voras“
(N-7).
„Sostų karai“ (N-14).
Veiksmo komedija
„Atremti ataką“
(N-14).
Veiksmo f. „Šešios
kulkos“ (N-14).
Kriminalinė drama
„Velnio ašara“
(N-14).
Veiksmo komedija
„Atremti ataką“
(N-14).

10.00 Vantos lapas

7.09
7.25
8.30
9.00
10.00
10.30
10.40
12.45
14.55

TV parduotuvė.
„Visatos stebuklai“
(N-7).
Kaimo
akademija.
Šiandien kimba.
Vantos lapas.
Ekovizija.
„Moterų daktaras“
(N-7).
„Delta“
(N-7).
„Ekspedicija
„Vilkas“
(N-7).

16.50

18.25
19.00
20.30
23.00
24.00

Žinios. Orai.
Vasara tiesiogiai
su D.Žeimyte.
„Paskutinis
skambutis“
(N-7).
„Gamtos
magija“.
„Visatos stebuklai“
(N-7).
Auksinė daina.
24/7.
„Paskutinis
skambutis“
(N-7).

2.00, 5.25

3.45

„Ekspedicija
„Vilkas“
(N-7).
„Visatos stebuklai“
(N-7).

nTV MIR

0.30

LR himnas.
Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
Klauskite daktaro.
Muzikos talentų
lyga. 2 d. 2015 m.
Vokalinės muzikos
koncertas pasauliniams
Shakespeare’o metams.
Šventadienio mintys.
Įsižiūrėk, įsiklausyk.
Kelias į namus.
Nijolė Narmontaitė.
ORA ET LABORA.
Baletas „Žydrasis
Dunojus“.
Kolumbijoje
tvoros nežydi.
Karinės paslaptys.
Popietė su
Algimantu Čekuoliu.
„Okupacija“. 5 d.
„Dvi Katynės“.
Žinios.
„Meistras“. Apie
dailininką Justiną
Vienožinskį.
Skambantys pasauliai su N.Kazlaus.
Mūsų dienos kaip šventė.
Panorama.
Dabar pasaulyje.
Aš - laidos vedėjas.
Džiazo muzikos
vakaras.
LRT OPUS ORE.

6.20
6.50
8.00
8.35
10.30
11.30

6.00
6.05
7.00
7.50
9.35

10.50
11.15
11.45
12.15
12.45
14.40
15.30
16.15
16.40
17.45
18.00

19.15
20.10
21.30
22.00
22.30
24.00
1.05

TV1000

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.55 Jų papročiai. 9.25 Valgome namie.
10.25 Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebuklai. 12.00 Sodininkų atsakas. 13.05 Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuosime, pavalgysime!
15.00, 16.20, 19.25 „Teisėjai“. 23.15 Koncertas

„Siela“ skirtas Batychrano Šukenovo atminimui. 1.10 „Paskutinė valanda“. 3.10 „Švyturio
šviesa ir šešėlis“. 5.00 Kašpirovskio seansas.

TV PolonIa
Vasara su radiju. 8.25 „Šarvuoti girių
reliktai“. 9.20, 1.25 Lenkija su Miodeku. 9.30
Telerytas. 10.00, 20.25, 2.25 Drakono Polo
nuotykiai. 10.20 Petersburskio muzikos šou.
10.50 Grūdas. 11.25 „Dykumoje ir girioje“.
12.15 Kultūros informacija. 12.35 Tarp žemės
ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.15
Tarp žemės ir dangaus. 13.50 Knygos vasarai.
14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.35 Vasara su
radiju. 16.25 Okrasa laužo taisykles. 16.55
„Šeimynėlė.pl“. 17.55, 0.30 Sveika, Polonija...
su muzika. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.35
„M, kaip meilė“. 19.50, 4.35 Akis į akį. 20.45,
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas.
Orai. 21.45, 3.40 „Prieplauka“. 22.35, 5.10 „07,
atsiliepk“. 1.00 Pramoginė laida.
7.25

11.45 Nijolė Narmontaitė

16.00, 18.00, 20.00, 22.30
16.20

rugpjūčio 28 d.

8.10 „Pirmoji nuodėmė“. 10.20 „Filomena“.
12.10 „Strečas“. 14.10 „Būti Flynu“. 16.10 „Sensacija“. 17.55 „Geriausias pasiūlymas“. 20.10
„Pradžia“. 22.40 „Blaškomi“. 0.30 „Fortepijonas“.

DIscoVeRy
Automobilių kolekcionieriai. 10.55 Rūdžių
imperija. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje.
13.35 Nekilnojamojo turto karai. 14.30 Likvidatorius.
15.25 Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Laukinės
vairuotojų gentys. 17.15 Iš meilės automobiliams.
18.10 Kaip tai pagaminta? 19.05, 3.40 Automobilių
perpardavinėtojai. 20.00 Aliaska. Šeima iš miško.
21.00, 2.50 Vyrai, moterys, laukinės stichijos. 22.00
Teisingumas tamsiosiose giriose. 23.00, 4.30 Mirtinas laimikis. 24.00, 5.20 Įsibrovimas į seklumas.
10.05

TRaVel
9.05 Neįprastos vilos. 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, 1.00
Muziejų paslaptys. 22.00 Viešbučių paslaptys ir
legendos. 2.00 Neįprastas maistas

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

12.00
12.30
13.00
14.00
14.55
15.50
16.45

18.25
20.00
21.00

22.45
0.30
2.15

2.40

4.10
4.55

„Dalida“

Teleparduotuvė.
„Būrėja“.
„Sodininkų pasaulis“.
Daktaras Ozas (N-7).
„Laukinė Afrika“.
„Gyvybės šaltinis vanduo“.
Gordono Ramzio
virtuvės pamokos.
Pagaminta Italijoje.
Didelės svajonės,
mažos erdvės.
„Kas namie
šeimininkas?“
„Griežčiausi tėvai“.
„Viengungis“.
Nemarus kinas.
„Nesutramdomoji
Anželika“ (N-7).
„Būrėja“.
„Akloji“.
„Nusikaltimo vieta.
Komisaras Borovskis
ir skonio reikalas“
(N-7).
„Natali Holovėj
istorija“ (N-14).
„Dalida“ (N-7).
„Su kuo, po galais,
aš susituokiau?“
(N-7).
„Nusikaltimo vieta.
Sveikas atvykęs į
Hamburgą“ (N-14).
„Laukinė Afrika“.
„Kas namie
šeimininkas?“

rekomenduoja

9.00 Tavo augintinis

6.35
6.50
7.50
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

21.40
22.40
23.10
23.40
0.40

Teleparduotuvė.
Bearas Gryllsas.
Išlikimas (N-7).
Aukščiausia pavara.
Nuo A iki Z (N-7).
Tavo augintinis.
Vienam gale kablys.
Dalykai, kuriuos
verta išmėginti (N-7).
Nepaprastos
lenktynės (N-7).
Ekstremali žvejyba
(N-7).
Bearas Gryllsas.
Išlikimas (N-7).
Jokių kliūčių! (N-7).
Gražiausi žemės
kampeliai.
Ledo kelias (N-7).
Dalykai, kuriuos
verta išmėginti (N-7).
„Kastlas“ (N-7).
„6 kadrai“ (N-7).
„Formulės-1“
pasaulio čempionato
Didžiojo Belgijos
prizo lenktynės.
Vaizdo įrašas.
TV3 žinios.
Nakties TOP.
Vasara (N-14).
Nakties TOP.
Vasara+ (S).
„Vikingai“ (N-14).
Rizikingiausi policijos darbo epizodai
(1) (N-14).

AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunų
TV. 8.15 Jankių džiunglės. 9.10, 19.15 Laukiniai
Zoltano gyvūnai. 10.05, 20.10 Paieškos laukinėje gamtoje. 11.55, 22.55 Ostinas Styvensas.
12.50, 1.40 Kinija žurnalisto akimis. 18.20,
22.00 Namai medžiuose. 21.05 Dr.Džefas. 23.50

Aligatorių tramdytojai.

SPort1
6.00 ATP 250 Atlanta. Vyrų tenisas. Pusfinalis.
Nishioka - Kyrgios. 8.00 ATP 250 Atlanta.
Vyrų tenisas. Pusfinalis. Isner - Opelka. 10.00
ATP 250 Winston-Salem. Vyrų tenisas. Finalas. Vakar. 12.00 Motosportas. Spidvėjaus
komandinis pasaulio čempionatas. Trečiosios
lenktynės. 15.30 Motosportas. Spidvėjaus komandinis pasaulio čempionatas. Finalas. 18.30
NBA krepšinio lyga. Finalas. Šeštosios rungtynės. 21.30 ATP 250 Winston-Salem. Vyrų tenisas. Finalas. Vakar. 23.30 NBA krepšinio lyga.
Finalas. Septintosios rungtynės. 2.30 ATP 250
Los Cabos. Vyrų tenisas. Pusfinalis. Karlovic Lajovic. 4.00 ATP 250 Los Cabos. Vyrų tenisas.
Pusfinalis. Lopez - Busta.

14.30 „Paryžius, bet

kokia kaina“

9.00
9.30
10.30

11.00
11.30

12.30
13.30
14.30

16.10

17.10
17.40
18.50
20.00

21.00
22.50
23.50

Kas paleido
šunis?
„Kai šaukia
širdis“.
Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
„Virtuvė“
(N-7).
„Didžiausi
pasaulio
uostamiesčiai“.
Svajonių
kruizai.
„Beorė erdvė“
(N-7).
„Paryžius,
bet kokia kaina“
(N-7).
„Aviakatastrofos:
priežastys
ir pasekmės“.
„Automobiliai meno šedevrai“.
„Aguonų laukas“
(N-7).
„Dingęs“
(N-7).
„Šimtas
pasaulio
stebuklų“.
„Gali būti
triukšmo!“
„Už išlikimo ribų“
(N-7).
Svajonių
kruizai.

BtV

23 .0 0

„Atremti AtAKĄ“

Veiksmo komedija. Didžioji Britanija, Prancūzija. 2011.
Režisierius: Joe Cornish.
Vaidina: Jodie Whittaker, John Boyega, Alex Esmail.
Pietiniame Londone siautėja gauja jaunų chuliganų. Kompanija senai tapo
galvos skausmu daugiaaukščių namų kvartalui. Vieną naktį jaunuoliams
kone ant galvų nusileidžia mažas piktas ateivis iš kosmoso. Įsiutintas kosminio svečio agresijos, gaujos vadas nužudo ateivį. Jei tik jis būtų žinojęs,
kad iš paskos žvalgui kvartalą užplūs kur kas didesni atėjūnai.

„SAlDeSniS GYVenimAS“
komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Michael Damian.
Vaidina: Kathryn Morris,
James Best, Alastair Mackenzie.

tV8

21 .0 0

„PABĖGimo PlAnAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Mikael Hafstrom.
Vaidina: Sylvester Stallone,
Arnold Schwarzenegger.

ViASAt SPort BAltic
Ledo ritulys. KHL. SKA - „Metallurg“. 8.55
Spidvėjus. Gorzovo GP lenktynės. 11.55 Futbolas.
Anglijos Premier lygos žurnalas. 12.25 Premier
lygos apžvalga. 13.25 „Formulė-1“. Belgijos GP
kvalifikacija. 14.50 „Formulė-1“. Belgijos GP
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 17.10 Boksas.
17.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester City“ - „West Ham“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga.
„West Bromwich“ - „Middlesbrough“. 21.50 Ledo
ritulys. KHL. „Lokomotiv“ - Maskvos „Dinamo“.
23.50 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - „Torpedo“.
1.50 Rio 2016. Rankinis. Finalas. Vyrai. 3.40
Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 5.00 Ledo
ritulys. KHL. „Lokomotiv“ - Maskvos „Dinamo“.
6.55

tV3

21 .3 0
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Vienas iš pasaulyje garsiausių pastatų apsaugos specialistų Breslinas
sutinka imtis paskutinio darbo pabėgti iš ypač slaptos „Kapu“ vadinamos naujausiųjų technologijų
saugomos įstaigos...

„eiliniS DŽo. KoBroS
PriSiKĖlimAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2009.
Režisierius: Stephen Sommers.
Vaidina: Adewale AkinnuoyeAgbaje, Christopher Eccleston,
Joseph Gordon-Levitt.

euroSPort
6.30 Sporto linksmybės. 7.00, 9.30, 14.30 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 8.00 Tenisas.
9.00 Sportas iš arti. 11.00, 19.00, 2.30 Šuoliai
su slidėmis nuo tramplino. Japonijos turas.
12.30 Motosportas. Porsche supertaurė. 13.15
Motosportas. Blancpain Sprint serijos lenktynės. 20.10, 23.55 Sporto naujienos. 20.15
Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempionatas.
21.15, 2.00 Motosportas. FIA European Rally
čempionatas. 21.45, 24.00 JAV futbolo lyga.

Manhatano poniutė Desiri Harper,
gurkšnodama kokteilius ir pirkdamasi drabužėlius, nesitikėjo, kad geras
gyvenimas gali pasibaigti. Staiga viskas apvirto, kai jos sutuoktinis pareiškė įsimylėjęs savo akupunktūrininkę.

lnK

22 .3 0

Du kariai, Djukas ir Ripkordas, atliekantys tarnybą Kazachstane,
gauna užduotį pervežti slaptus
kovinius užtaisus. Vykdant užduotį
juos užpuola plėšikų gauja...
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Pirmadienis

rekomenduoja

19.30 „Naisių vasara.

Sugrįžimas“

6.10
6.25

TV6

23 .0 0

„IZolIaCIja“
Siaubo filmaS. Didžioji Britanija, Airija. 2005.
Režisierius: Billy O’Brien.
Vaidina: Essie Davis, Sean Harris, Marcel Iures.
Bankrutavęs fermeris Denas nusprendžia išnuomoti savo fermą mokslininkui genetikui. Šis eksperimentuoja su naminiais gyvuliais ir bandymai
sukelia pražūtingas mutacijas. Besiveršiuojanti karvė ilgai negali paleisti
į pasaulį palikuonio, o galiausiai užgimęs veršelis Denui įkanda. Apkandžiojama ir veterinarė Orla. Veršelio skrodimas atskleidžia šiurpią tiesą.

6.55
7.55
8.25
8.55
10.00
11.30
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
20.00
20.30

TV1

lnK

23 .0 0

22 .15

„SKoloS KaIna“

„BĖGanTIS laIKaS“

VeikSmo trileriS. JAV. 2008.
Režisierius: Roel Reine.
Vaidina: Steven Seagal, Renee
Goldsberry, Paul Calderon.

tV SerialaS. Turkija. 2010.
Režisierius: Zeynep Gunay Tan.
Vaidina: Wilma Elles, Mine
Tugay, Erkan Petekkaya.

Buvusio elitinio policijos skyriaus
darbuotojo Meto gyvenimas nėra
pavyzdinis. Alkoholiniai gėrimai,
azartiniai žaidimai, lošimas kortomis - aistros, kurių jis negali atsisakyti. Bet vienas dalykas jį šiek tiek
pristabdo - dukra ir troškimas tapti
padoriu tėvu. Vienas mažai pažįstamas vyras išperka visas jo skolas mainais už buvusio policininko įgūdžius.

TV3

23 .3 5

1967 metai. Tolimojo plaukiojimo
kapitonas Ali Akarsu daug laiko praleidžia ne su savo šeima. Tuo metu
jo žmona Džemilė rūpinasi keturiais
jų vaikais. Kai vyro nėra, ji savo vaikams tampa ir motina, ir tėvu. Kartą
Ali galų gale grįžta iš savo kelionės.
Džemilė Ali kišenėje randa laišką, kuris sukels daug įvykių ir apvers Akarsu
šeimos gyvenimą aukštyn kojomis.

„KVanTIKaS“
SerialaS. JAV. 2015.
Režisierius: Joshua Safran.
Vaidina: Priyanka Chopra, Jake
McLaughlin, Aunjanue Ellis.
Kvantike yra ruošiami patys stipriausi
ir gabiausi Amerikos pareigūnai Federalinio tyrimų biuro agentai.
Bet tai nereiškia, kad kiekvienas čia
atvykęs nuo vaikystės svajojo dirbti
FTB. Studentai patys įvairiausi. Treniruotės bus tokios sunkios, kad jų
mokytojai išsiaiškins viską apie juos.
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21.30
22.30
23.35
0.30
1.30
1.55

Teleparduotuvė.
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Ančiukų istorijos“.
„Legenda apie Korą“.
TV serialas „Meilės
sūkuryje“ (N-7).
„Gufio filmas“.
„Kung Fu Panda“.
TV serialas „Svotai“.
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Mažoji nuotaka“.
„Meilė itališkai“.
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
TV serialas „Naisių
vasara. Sugrįžimas“.
TV serialas „Apie
mus ir Kazlauskus“.
TV serialas „Moterys
meluoja geriau“ (N-7).
TV3 vakaro žinios.
TV3 sportas. TV3 orai.
TV serialas
„Kobra 11“ (N-7).
TV serialas
„Kvantikas“ (N-14).
TV serialas
„Elementaru“ (N-7).
Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai (N-7).
TV serialas
„Skandalas“ (N-14).

14.05 „Turtuolė vargšė“

6.25
6.30
7.00
7.25
7.50

9.45
10.35
11.40
12.45
12.55
13.05
14.05
16.30
17.25
18.30
19.30
20.25
21.30
22.15

0.20
1.10
2.00

Dienos programa.
„Didysis žvejys“.
„Džiumandži“.
„Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
TV serialas „Volkeris,
Teksaso rein
džeris“ (N-7).
24 valandos (N-7).
Yra, kaip yra
(N-7).
24 valandos (N-7).
„Peliuko dainelė“.
„Maša ir stebuklinga
uogienė“.
TV serialas „Svajonių
princas“.
TV serialas „Turtuolė
vargšė“.
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos (N-7).
Žinios. Sportas.
Orai.
KK2 (N-7).
Nuo... Iki.
Žinios. Sportas.
Orai.
Veiksmo trileris
„Skolos kaina“
(N-14).
TV serialas „Judantis
objektas“ (N-7).
TV serialas „Visa
menanti“ (N-7).
TV serialas „Grubus
žaidimas“ (N-14).

21.30 „Nemunu per

Lietuvą“

6.00
6.05
9.15
9.40
10.05
10.55
11.45
12.15
13.10
14.00
14.15
15.00
15.10
16.00
16.15
16.45
18.30
19.10
20.25
20.30
21.29
21.30
22.25
22.30
23.25
23.30

0.30
2.35
3.20

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
„Lesė“.
„Komisaras
Reksas 16“ (N-7).
„Džesika Flečer 3“ .
Mūsų gyvūnai.
Savaitė.
Klauskite daktaro.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
„Nuo gamyklos konvejerio 1“.
„Komisaras Reksas
16“ (N-7).
Šiandien.
Auksinis protas.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
„Nemunu per Lietuvą“.
Trumposios žinios.
„Nemunu per Lietuvą“.
Trumposios žinios.
„Dopingo paslaptis.
Lengvosios atletikos
šešėlyje“ (subtitruota).
Trileris „Tikroji padėtis“ (N-7).
„Komisaras
Reksas 16“ (N-7).
Bėdų turgus.

rugpjūčio 29 d.

13.55 „Diagnozė -

žmogžudystė“

6.35
7.00
7.55
8.50
9.45
10.45
11.45
12.55
13.55
14.50
15.50
17.00
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00
21.30

23.50
2.00
3.45
4.30

Sveikatos ABC televitrina.
Dokumentinis f. „Rapa
Nujo paslaptys“.
TV serialas „Tokia
tarnyba“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Mistinės istorijos.
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“.
TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
TV serialas „Tokia
tarnyba“ (N-7).
TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“.
Pagalbos skambutis.
Pričiupom! (N-7).
Farai (N-14).
Kriminalinis trileris
„Oušeno vienuoliktukas“ (N-7).
Veiksmo f. „Žmogusvoras“ (N-7).
„Sostų karai“ (N-14).
Kalbame ir rodome.
Pagalbos skambutis.

17.00 „Moterų daktaras“

Programa.
TV parduotuvė.
Vantos lapas.
Kaimo akademija.
Kartų kovos.
„Pėdsakas“ (N-7).
„Atšilimas“ (N-7).
„Delta“ (N-7).
„Miestelio patruliai“
(N-7).
13.40 „Inspektorius
Mažylis“ (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios.
Orai.
16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.00 „Moterų daktaras“
(N-7).
18.00, 22.30 Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
Orai.
18.55 „Delta“ (N-7).
20.30 Nuoga tiesa
(N-7).
23.45 Mafijos kronikos.
Kriminalinė istorija
(N-14).
0.45, 4.00 „Delta“
(N-7).
1.45 Reporteris. Lietuva
tiesiogiai.
2.35, 4.50 „Inspektorius
Mažylis“ (N-7).
3.15 „Miestelio patruliai“
(N-7).
5.30 „Jaunikliai“ (N-7).
7.10
7.14
7.30
8.00
8.30
9.30
10.30
11.35
12.40

TV8

RTR PlaneTa (BalTIja)

TV Polonia

7.05 TV Pagalba. 8.45 Valgyk ir lieknėk. 9.50 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.20 Senoji animacija.
11.15 „Saldesnis gyvenimas“. 13.00 „Apkabink
mane“. 14.00 „Pamiršk mane“. 15.00 Ekstremalūs
namų pokyčiai. 16.00 Valgyk ir lieknėk. 16.30 Kulinarinis reidas. 17.00 „Apkabink mane“. 18.00 „Gyvenimo bangos“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00
„Pavogta disertacija“. 22.55 „Gyvenimo bangos“.

5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.30,
14.30, 17.30, 20.45 Žinios. Maskva. 11.55 „Visada sakyk visada“. 14.50 „Kamenskaja“. 17.50
2016 m. rinkimai, debatai. 18.30, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Viskas tik prasideda“. 0.45

7.05 „Tėvas Mateušas“. 7.50 Prie Nemuno. 8.05 Drakono Polo nuotykiai. 8.25, 2.15
„Janka“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05
Lenkiškos istorijos. Kataras. 12.35 Sveika,
Polonija... su muzika. 13.05 Vasara su radiju. 13.25, 18.20, 4.40 Trumpa istorija. 13.35
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Prieplauka“. 15.10 Akis į akį. 15.45 „07, atsiliepk“.
17.30, 1.45 Galerija. 18.00 Kultūros informacija. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „Šarvuoti girių
reliktai“. 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 20.25
Prie Nemuno. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00,
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.50 „Šifrų
tvirtovės paslaptis“. 22.50, 5.20 Polonija 24.
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 0.15 „Henrykas
Slavikas. Lenkų Valenbergas“. 1.10 „Krokodilas lagamine“. 6.30 Iki pasimatymo Krokuvoje.
6.50 Kultūros informacija.

Info TV
Už vaikystę. 6.30 Tauro ragas. 7.00 Pagalbos skambutis. 8.00 Savaitės kriminalai. 8.30
Penktoji pavara. 9.30 Žinios. 10.30 Nuo... Iki.
11.15 Valanda su Rūta. 12.50 Už vaikystę. 13.15
24 valandos. 15.15 KK2. 16.00 24 valandos.
17.00 Info diena. 21.00 Yra, kaip yra. 22.00
Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena.
6.00

PBK
9.00 Naujienos. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.45, 12.20
„Izmailovo parkas“. 12.00 Naujienos. 12.45 Tabletė. 13.20 Tegul kalba. 14.25 Lauk manęs. 15.25
Mados nuosprendis. 16.40 Vakaro naujienos.
17.50 Vyriška/Moteriška. 18.50 Tegul kalba. 20.00
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 „Kvapų detektyvas 2“. 23.35 „Apie meilę“. 1.35 EURONEWS.

„Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“.

Ren
Švarus darbas. 10.45 „Atspindžiai“. 11.50
„Gobšumas“. 12.50 „Keista byla“. 13.55 Gyva tema.
15.00 Tinkama priemonė. 16.00 „Šeimos dramos“
17.05 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 18.10
Didžiosios paslaptys. 19.20 Pasaulio paslaptys
su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.35
M.Zadornovo koncertas. 23.35 Žiūrėti visiems!
9.50

nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 9.00
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Delta“. 12.00
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 13.50 „Aš
dirbu teisme“ . 14.50 „Susitikimo vieta“. 16.20
„Garbės kodeksas 7“. 18.00 Kalbame ir rodome.
19.45 „Maskvos Centrinė apygarda. Paskutinis
sezonas“. 21.35 „Karpovas. Trečiasis sezonas“.
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TV1000
„Filomena“. 8.10 „Blaškomi“. 10.10 „Pradžia“. 13.00 „Fortepijonas“. 14.40 „Pirmoji
nuodėmė“. 16.45 „Filomena“. 18.30 „Strečas“.
20.10 „Maži paukščiai“. 22.00 „King Kongas“.
1.10 „Pamišęs dėl tavęs“. 2.45 „Skyrybų enciklopedija“. 4.20 „Teresės nuodėmė“.
6.10

TV PROGRAMA

13.05 Skambantys
pasauliai su Nomeda Kazlaus
6.00
6.05
6.45
8.15
8.40
9.15
12.00
12.10
13.05
14.00
14.25
14.45
15.10
15.35
16.00
16.30
17.25
17.45
18.00
18.35
18.50
19.10
19.40
20.30
21.20
21.50
22.00
22.30
23.50
0.20

LR himnas.
Kasdienybės aitvarai.
Mūsų dienos - kaip
šventė.
„Šokių akademija 3“.
ORA ET LABORA.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Mūsų miesteliai.
Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
„Nuo gamyklos konvejerio 2“.
Mokslo sriuba.
„Naisių vasara“.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
„Lesė“.
„Šokių akademija 3“.
„Likimo valsas“.
Vilniaus albumas.
Trembita (subtitruota).
Rusų gatvė. Žinios.
Menora (subtitruota).
Vilniaus sąsiuvinis.
Septynios Kauno
dienos.
Anapus čia ir dabar.
„Džesika Flečer 3“.
Euromaxx.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
Romantinė drama
„Kirpėjos vyras“.
ARTi.
Muzikos pasaulio
žvaigždės.

DiscoVery
6.10, 21.00, 2.50 Aliaska: šeima iš miško. 7.00
Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 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 Likvidatorius. 10.05
Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 10.55,
22.00, 3.40 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai: aktyvi prekyba. 13.35
Pavojingiausio darbo interviu. 14.30 Iš meilės automobiliams. 20.30 Kaip tai pagaminta?
23.00 Vyro nuotykiai Sibire. 24.00 Nemėginkite
pakartoti. 1.00 Aukso karštinė. 1.55 Aliaska:
paskutinė riba. 4.30 Nuodų medžiotojai. 5.20

Automobilių perpardavinėtojai.

TraVel
6.00 Gyvenime ne vien žiedai. 7.00, 13.00,
19.00 Naujo būsto paieška. 8.40, 16.00 Mano
namelis ant ratų. 9.30, 15.30 Gyvenimas ant
ežero. 10.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00,
5.00 Nežinoma ekspedicija. 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 14.40 Namų medžiuose gyventojai. 17.00 Pramogų parkų užkulisiai. 18.00,
2.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Pietų
Afrikos paplūdimiai. 23.00, 4.00 Tai ir yra

tikroji Brazilija.
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1.10 „Karadajus“

6.20
6.50
7.55
8.20
8.45
9.10
9.35
10.35
11.35
13.30
14.05
14.35
15.35
16.30
17.50
18.55
20.05
21.00

23.00
1.10
2.00
2.45
3.30

5.00

Teleparduotuvė.
Didelės svajonės,
mažos erdvės.
Pagaminta Italijoje.
„Džonis Testas“.
„Keista šeimynėlė“.
„Kaukė“.
„Vedęs ir turi vaikų“.
„Eliza“ (N-7).
„Didingasis amžius“.
„Būrėja“.
„Keisčiausi pasaulio
restoranai“.
„Ekspertė Džordan“.
„Mentalistas“ (N-7).
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“ (N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Midsomerio
žmogžudystės XII.
Sistemos klaida“
(N-14).
„Bėgantis laikas“
(N-7).
„Karadajus“ (N-7).
„Mentalistas“ (N-7).
„CSI. Niujorkas“.
„Nusikaltimo vieta.
Komisaras Borovskis
ir skonio reikalas“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).

17.00 „Kastlas“

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.00
13.30

14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

21.00
22.00
23.00
1.00
1.55
2.20

Teleparduotuvė.
„Havajai 5.0“
(N-7).
„112. Ekstremali
pagalba“ (N-7).
Nuo amato
iki verslo.
„Kastlas“ (N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Elementaru“
(N-7).
„Naujokė“ (N-7).
„Tėtušiai“ (N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„112. Ekstremali
pagalba“ (N-7).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„Kastlas“ (N-7).
„Elementaru“
(N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
„Rezidentai“ (N-7).
JJ show (N-14).
„Izoliacija“ (S).
Comedy club
(N-14).
„Naujokė“ (N-7).
„Tėtušiai“ (N-7).

21.30 „Viki Kristina

Barselona“

„Virtuvė“ (N-7).
„Didžiausi
pasaulio
uostamiesčiai“.
10.30 „Šimtas pasaulio
stebuklų“.
11.30 „Aguonų
laukas“ (1) (N-7).
12.40 „Beorė erdvė“
(N-7).
13.40 Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
14.10 „Virtuvės
karaliai“.
14.40 „Už išlikimo ribų“
(1) (N-7).
15.40 „Vėjas kyla“.
18.00 „Svajonių
kruizai“.
19.00 „Kai šaukia
širdis“.
20.00, 23.15 Balticum TV
žinios.
20.30 „Aukščiausios
klasės
automobiliai“.
21.30 Kino
akademija.
„Viki Kristina
Barselona“
(N-7).
23.45 „Meilė
Ibizoje“
(N-14).
9.00
9.30

animal PlaneT

ViasaT sPorT BalTic

Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Mieliausi Amerikos naminiai gyvūnėliai. 8.15,
12.50 Pavojingiausios 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 veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Deivas Selmonis.
Gyvenimas su liūtais. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Šių laikų daktaras
Dolitlis. 20.10, 3.25 Afrikos tankmėje. 0.45
Rykliai Palau saloje.

Nascar 400 mylių lenktynės. 11.00 Premier lygos apžvalga. 12.00 Spidvėjus. Gorzovo GP lenktynės. 15.00 Ledo ritulys. KHL.
„Spartak“ - Rygos „Dinamo“. 17.00 Futbolas.
Anglijos Premier lyga. „West Bromwich“ „Middlesbrough“. 18.55 Ledo ritulys. KHL.
„Lokomotiv“ - Maskvos „Dinamo“. Tiesioginė
transliacija. 21.30, 5.00 Ledo ritulys. KHL.
„Slovan“ - „Torpedo“. 23.30 Futbolas. Anglijos
Premier lyga. „Manchester City“ - „West Ham“.
1.20 Ledo ritulys. KHL. „Lokomotiv“ - Maskvos
„Dinamo“. 3.20 „Trans World Sport“ žurnalas.

6.36

sPorT1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. Olandijos „Eredi-

visie“ lyga. „Groningen“ - Eindhoveno „PSV“.
8.00, 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su
Žydrūnu Savicku. 8.30, 20.30 „NBA pasaulis“.
Speciali krepšinio laida. 9.00, 21.00 Lietuvių
pasirodymai. Ispanijos karaliaus taurė. „Laboral Kutxa“ - „Real“. 11.00, 23.00 KOK World
Series. Bušido kovos. Moldova 2015. 1 dalis.
14.00 ATP 250 Winston-Salem. Vyrų tenisas.
Ketvirtfinalis. Pirmasis mačas. 16.00 ATP 250
Winston-Salem. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis.
Antrasis mačas. 2.00 eSportas. „GSL Samsung Baltics Challenge“. „League of Legends“
vakarų finalas.

7.00

eurosPorT
6.15, 9.30, 12.45 Tenisas. Prancūzijos atvirasis
čempionatas. 7.15, 11.45, 13.45, 19.00, 22.15,
2.15 Tenisas. 8.15 Šuoliai su slidėmis nuo
tramplino. Japonijos turas. 10.45 TBA. 14.45
Dviračių sportas. TBA. 15.00 Dviračių sportas.
Ispanijos turas. 18.55, 21.55 Sporto naujienos.
22.00, 2.00 Teniso apžvalga.
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AntrAdienis

TV PROGRAMA

20.00 Prieš srovę

6.10
6.25
6.55
7.55
8.55
10.00
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30

20.00
21.00
21.30
22.30

0.20
1.20
2.15

Teleparduotuvė.
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
TV serialas „Moterys
meluoja geriau“.
TV serialas „Meilės
sūkuryje“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV serialas „Svotai“.
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
TV serialas „Mažoji
nuotaka“ (N-7).
TV serialas „Meilė
itališkai“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
TV serialas „Naisių
vasara. Sugrįžimas“
(N-7).
Prieš srovę (N-7).
TV serialas „Moterys
meluoja geriau“.
TV3 vakaro žinios.
TV3 sportas. TV3 orai.
Romantinė komedija
„Meilei nereikia
žodžių“ (N-7).
TV serialas
„Elementaru“ (N-7).
Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai (N-7).
TV serialas
„Skandalas“ (N-14).

19.30 KK2

6.25
6.30
7.00
7.25
7.50

9.45
10.35
11.40
12.45
13.05
14.05
16.30
17.25
18.30
19.30
20.25
21.30
22.15
0.10

1.00
1.50

21.30 „90 dainų -

90 legendų“

Dienos programa.
„Didysis žvejys“.
„Džiumandži“.
„Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
TV serialas
„Volkeris,
Teksaso reindžeris“
(N-7).
24 valandos
(N-7).
Yra, kaip yra (N-7).
24 valandos (N-7).
„Mauglis. Rakša“.
TV serialas
„Svajonių princas“.
TV serialas
„Turtuolė vargšė“.
Labas vakaras,
Lietuva.
Yra, kaip yra (N-7).
Žinios. Sportas.
Orai.
KK2 (N-7).
Pagalbos skambutis
(N-7).
Žinios. Sportas.
Orai.
Veiksmo f. „Apgaulė“
(N-14).
TV serialas
„Judantis objektas“
(N-7).
TV serialas „Visa
menanti“ (N-7).
TV serialas „Grubus
žaidimas“ (N-14).

6.00
6.05
9.15
9.40
10.05
10.55
11.45
12.15
13.10
14.00
14.15
15.00
15.10
16.00
16.15
16.45
18.30
19.10
20.25
20.30
21.29
21.30
23.10
23.15
0.55
1.00
1.45
2.00
2.05

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
„Lesė“.
„Komisaras
Reksas 16“ (N-7).
„Džesika Flečer 3“.
„Nuo gamyklos konvejerio 1“.
„Nemunu per Lietuvą“.
Klauskite daktaro.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
„Nuo gamyklos konvejerio 1“.
„Komisaras
Reksas 16“ (N-7).
Šiandien.
Auksinis protas.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
„90 dainų 90 legendų“.
Trumposios žinios.
Trileris „Centurionas“.
Trumposios žinios.
„Komisaras
Reksas 16“ (N-7).
Klausimėlis.lt.
LRT radijo žinios.
Nacionalinė paieškų
tarnyba.

18.00 Info diena

6.55
7.55
8.50
9.45
10.45
11.45
12.55
13.55
14.50
15.50
17.00
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00
21.30
23.55

2.00
2.50
3.35
4.20
5.00
5.20

TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Tokia tarnyba“.
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Mistinės istorijos.
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“.
TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
„Tokia tarnyba“.
TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“.
Pagalbos skambutis.
Pričiupom! (N-7).
Farai (N-14).
Nuotykių f.
„Sachara“ (N-7).
Kriminalinis trileris
„Oušeno vienuoliktukas“ (N-7).
Mistinės istorijos.
TV serialas „Gyvi
numirėliai“ (N-14).
Kalbame ir rodome.
Pagalbos skambutis.
Farai (N-14).
Kalbame ir rodome.

21.30 Patriotai

Programa.
TV parduotuvė.
Reporteris.
Nuoga tiesa
(N-7).
9.30 „Pėdsakas“ (N-7).
10.30 „Atšilimas“
(N-7).
11.35 „Delta“ (N-7).
12.40 „Miestelio patruliai“
(N-7).
13.40 „Inspektorius
Mažylis“ (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios.
Orai.
16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.00 „Moterų daktaras“
(N-7).
18.00, 22.30 Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
Orai.
18.55 „Delta“ (N-7).
20.30 „Atšilimas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.45 Kartų kovos.
0.45, 4.00 „Delta“
(N-7).
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva
tiesiogiai.
2.35, 4.50 „Inspektorius
Mažylis“ (N-7).
3.15 „Miestelio
patruliai“ (N-7).
5.30 „Jaunikliai“ (N-7).
6.00
6.04
6.20
7.30

TV8

RTR PlaneTa (BalTIja)

TV PolonIa

TV Pagalba. 8.35 Valgyk ir lieknėk. 9.05
Kulinarinis reidas. 9.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 „Pavogta
disertacija“. 13.00 „Apkabink mane“. 14.00 „Pamiršk mane“. 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
16.00 Kulinarinis reidas. 17.00 „Apkabink mane“.
18.00 „Gyvenimo bangos“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Vasaros pabaiga“. 22.55 „Gyvenimo bangos“. 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai.

5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.30,
14.30, 17.30, 20.45 Žinios. Maskva. 11.55 „Visada sakyk visada“. 14.50 „Kamenskaja“. 17.50
2016 m. rinkimai, debatai. 18.30 Tiesioginis
eteris“. 21.00 „Viskas tik prasideda“. 0.45 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. .

Info TV
Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00
Dviračio šou. 11.30 KK2. 12.20 Penktoji pavara.
13.15 24 valandos. 15.15 KK2. 16.00 Yra, kaip
yra. 17.00 Info diena. 21.00 Yra, kaip yra. 22.00
Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena.

7.50, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.50 „Šeimos
dramos“. 9.55 Švarus darbas. 10.50 „Atspindžiai“.
11.55 M.Zadornovo koncertas. 13.55 Gyva tema.
15.00 Tinkama priemonė. 16.05 „Šeimos dramos“. 17.05 Labiausiai šokiruojančios hipotezės.
18.10 Didžiosios paslaptys. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 21.30 Slaptosios teritorijos.

7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Cafe Historia.
8.25, 2.15 „Janka“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40,
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20,
4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Aš jums parodysiu!“
15.25 „Henrykas Slavikas. Lenkų Valenbergas“.
16.20, 1.15 Su Andrusu po Galiciją. Tarnobžegas. 16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 Galerija.
18.00 Serockis vasarai. 18.30 TV ekspresas.
18.45, 0.05, 5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55
Sekmadienis su... 19.40 Muzikinė laida. 19.55,
4.45 „Laimės spalvos“. 20.25 Iki pasimatymo
Krokuvoje. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00,
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas
Mateušas“. 0.15 „Lenkų spinta 1945-1989“.
6.30 Prie Nemuno. 6.45 Kas turi plaukioti,

PBK

nTV MIR

EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35
Vaikų klubas: animacija. 7.00 Labas rytas. 9.20
Gyvenk sveikai! 10.45, 12.20 „Kvapų detektyvas
2“. 12.00 Naujienos. 13.20 Tegul kalba. 14.25
Kartu su visais. 15.25 Mados nuosprendis. 16.40
Vakaro naujienos. 17.50 Vyriška/Moteriška. 18.50
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.
21.00 „Kvapų detektyvas 2“. 23.10 „Dramblys“.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 9.00
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Delta“. 12.00
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 13.50 „Aš
dirbu teisme“. 14.50 „Susitikimo vieta“. 16.20
„Liejyklos gatvė“. 18.00 Kalbame ir rodome.
19.45 „Maskvos Centrinė apygarda. Paskutinis
sezonas“. 21.35 „Karpovas. Trečiasis sezonas“.

6.55

6.30

6.00
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Ren

6.00
6.05
6.45
8.15
8.45
9.15
12.00
12.10
12.40
13.05
14.00
14.25
14.45
15.10
15.35
16.00
16.30
17.25
18.00
18.45
19.35
20.30
21.20
21.50
22.00
22.30
0.05
0.40
1.15
3.15

LR himnas.
Kasdienybės aitvarai.
Mūsų dienos - kaip
šventė.
„Šokių akademija 3“.
„Nuo gamyklos konvejerio 2“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Girių horizontai.
Gimtoji žemė.
Anapus čia ir dabar.
„Nuo gamyklos konvejerio 2“.
Mokslo sriuba.
„Naisių vasara“.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
„Lesė“.
„Šokių akademija 3“.
„Likimo valsas“.
Pažvelk į profesiją
kitaip.
Legendos.
Bėdų turgus.
„Prokurorai“.
„Džesika Flečer 3“.
Atspindžiai.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
Tragikomedija
„Atsiprašau“ (N-7).
Naktinis ekspresas.
Muzikos pasaulio
žvaigždės.
Laba diena, Lietuva.
Karinės paslaptys.

DIscoVeRy

nepaskęs 2016.

TV1000
„Peliukas Stiuartas Litlis 2“. 7.40 „King
Kongas“. 10.50 „Pamišęs dėl tavęs“. 12.30
„Maži paukščiai“. 14.10 „Teresės nuodėmė“.
16.10 „Gataka“. 18.10 „Takers“. 20.10 „Tapatybė“. 22.10 „Įtėvis“. 0.10 „Marija, Škotijos
karalienė“. 2.20 „Mirtis per laidotuves“. 4.10
„Panikos kambarys“.
6.10

18.45 Bėdų turgus

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 Likvidatorius.
10.05 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis.
10.55, 21.00, 2.50 Sunkvežimių vairuotojai.
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai: aktyvi prekyba.
13.35 Rūdžių imperija. 22.00, 3.40 Nuodų medžiotojai. 23.00 Mirtinas laimikis. 1.00 Įveikti
baimes su B.Grilsu. 1.55 Nuogi ir išsigandę.
4.30 Aukso karštinė. 5.20 Automobilių perpardavinėtojai.

TRaVel
6.00, 12.00, 1.00
13.00, 19.00 Naujo

Muziejų paslaptys. 7.00,
būsto paieška. 8.40, 16.00
Mano namelis ant ratų. 9.30, 15.30 Gyvenimas
ant ežero. 10.00 Statybos Aliaskoje. 11.00,
24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40
Namų medžiuose gyventojai. 17.00 Pramogų
parkų užkulisiai. 18.00, 22.00, 2.00 Neįprastas
maistas.

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

rugpjūčio 30 d.

14.35 „Ekspertė

Džordan“

6.20
6.50

7.45
8.15
8.40
9.05
10.35
11.35
13.30
14.05
14.35
15.35
16.30
17.50
18.55
20.05
21.00

23.00
1.15
2.05
2.50
3.35

5.10

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
Gordono Ramzio
virtuvės pamokos.
„Keista šeimynėlė“.
„Kaukė“.
„Vedęs ir turi vaikų“.
„Eliza“ (N-7).
„Didingasis amžius“.
„Būrėja“.
„Šeštasis pojūtis“.
„Ekspertė Džordan“.
„Mentalistas“ (N-7).
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Midsomerio žmogžudystės XII. Mažos
malonės (N-14).
„Bėgantis laikas“ (N-7).
„Karadajus“ (N-7).
„Mentalistas“ (N-7).
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Midsomerio
žmogžudystės XII.
Sistemos klaida“
(N-14).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).

rekomenduoja

19.00 „CSI Majamis“

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30

14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

21.00
22.00
23.50
1.00
1.55

Teleparduotuvė.
„Havajai 5.0“
(N-7).
„112. Ekstremali
pagalba“ (N-7).
Tavo
augintinis.
„Kastlas“ (N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Rezidentai“
(N-7).
„Tėtušiai“ (N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„112. Ekstremali
pagalba“ (N-7).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„Kastlas“ (N-7).
„Elementaru“
(N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
„Rezidentai“
(N-7).
„Dvigubas žaidimas“
(N-14).
„6 kadrai“ (N-7).
Comedy club
(N-14).
„Tėtušiai“ (N-7).

12.55 „Svajonių kruizai“

9.00
9.30
10.00

11.00
11.30
12.55
13.55
14.55
15.55
18.00

18.30
19.00
20.00
20.30

21.30
22.40
23.10

0.10
0.40

Balticum TV
žinios.
Kas paleido
šunis?
„Aukščiausios
klasės
automobiliai“.
„Virtuvė“ (N-7).
„Miško patruliai“.
„Svajonių
kruizai“.
„Kai šaukia
širdis“.
„Didžiausi pasaulio
uostamiesčiai“.
„Komediantas“
(N-7).
Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
„Virtuvės
karaliai“.
„Šimtas pasaulio
stebuklų“.
Balticum TV
žinios.
„Aviakatastrofos:
priežastys ir
pasekmės“.
„Dingęs“ (N-7).
Balticum TV žinios.
„Aukščiausios
klasės
automobiliai“.
„Virtuvė“ (N-7).
„Aguonų laukas“
(N-7).

AnimAl PlAnet

ViASAt SPort BAltic

6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Mieliausi Amerikos naminiai gyvūnėliai. 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 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Afrikos tankmėje.
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40,
5.49 Jankių džiunglės. 0.45 Užpultasis.

7.00 „Formulė-1“. Belgijos GP lenktynės. 9.25
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Tottenham“
- „Liverpool“. 11.15 Futbolas. Anglijos Premier
lyga. „Leicester“ - „Swansea“. 13.05 Ledo ritulys. KHL. „Lokomotiv“ - Maskvos „Dinamo“.
15.05 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - „Torpedo“.
17.05 Rio 2016. Futbolas. Finalas. Vyrai. 19.25
Ledo ritulys. KHL. SKA - „Ak Bars“. Tiesioginė
transliacija. 22.00 Futbolas. UEFA Čempionų
lyga. „Roma“ - „Porto“. 23.50 Futbolas. UEFA
Čempionų lyga. „Monaco“ - „Villarreal“. 1.40
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Hull“ - „Manchester United“. 3.30 Motosportas. Nascar 400
mylių lenktynių apžvalga. 5.00 Ledo ritulys.
KHL. SKA - „Ak Bars“.

SPort1
Čempionų kelias. Rusijos „Premier“ lyga.
„Rubin“ - „CSKA“. 8.00, 20.00 M-1 iššūkis. Kovinis sportas. 9.00 Europos minifutbolo čempionatas. Lietuva - Ispanija. 10.00 Europos minifutbolo
čempionatas. Lietuva - Rumunija. 11.00, 23.00
KOK World Series. Bušido kovos. Moldova 2015.
2 dalis. 13.30 ATP 250 Winston-Salem. Vyrų
tenisas. Pusfinalis. Pirmasis mačas. 15.30 ATP
250 Winston-Salem. Vyrų tenisas. Pusfinalis.
Antrasis mačas. 17.30 „NBA Action“. Krepšinio
lygos apžvalga. 18.00 Čempionų kelias. Rusijos
„Premier“ lyga. „CSKA“ - „Krasnodar“. 21.00
Lietuvių pasirodymai. NBA krepšinio lyga. „Warriors“ - „Rockets“. 1.30 ATP 250 Los Cabos. Vyrų
tenisas. Finalas. Feliciano Lopez - Ivo Karlovic.
3.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
6.00

tV3

22 .3 0

„meilei nereiKiA ŽoDŽiŲ“
Romantinė komedija. JAV. 2013.
Režisierė: Nicole Holofcener.
Vaidina: Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini, Catherine Keener.
Išsiskyrusi vieniša motina Eva ištisas dienas dirba masažuotoja. Ji sutinka
mielą, linksmą ir ją suprantantį vyruką Albertą, kuris, pasirodo, taip pat
neturi antrosios pusės. Besivystant jų romantiniams santykiams, Eva
susidraugauja su nauja kliente Mariana - poete, kuri per daug bamba
apie savo buvusį vyrą.

„cSi. niuJorKAS“
detektyVinis seRialas.
JAV, Kanada. 2010.
Režisieriai: Ann Donahue,
Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine
Giovinazzo, Hill Harper.

tV1

20 .0 5

„DViGuBAS ŽAiDimAS“
tRileRis. JAV. 2014.
Režisierius: Justin Steele.
Vaidina: George Eads, AnnaLynne McCord, Steven Seagal.

tV6

22 .0 0

Profesionalus pokerio žaidėjas Džekas patenka į slaptą lošėjų ir nusikaltėlių pasaulį, kai, norėdamas
padengti savo skolas, priima vieno
iš Las Vegaso šulų Dafio pasiūlymą,
o šis baigsis mirtina atomazga.

„APGAulĖ“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Brian Trenchard-Smith.
Vaidina: Cuba Gooding Jr.,
Emmanuelle Vaugier.

euroSPort
6.00, 15.00, 17.30, 22.15, 2.15 Tenisas. 13.00
JAV futbolo lyga. 13.30 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 17.25, 21.55 Sporto naujienos.
22.00, 2.00 Teniso apžvalga.
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Detektyvas Mekas Teiloras - nusikaltimo vietos tyrėjas. Jo darbas jo gyvenimas. Tokia pat meile darbui pasižymi ir jo partnerė Stela
Bonasera.

lnK

22 .15

Našle tapusi reporterė Rebeka
sužino, kad jos vyras buvo nužudytas. Šią netikėtą tiesą jai atskleidžia FTB agentas Džonas. Netrukus jie abu tampa nežinomų jėgų
taikiniais.
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trečiadienis

rekomenduoja

21.00 „Moterys

meluoja geriau“

6.10
6.25

LNK

6.55
7.55

22 .15

„ŽUDYMO ŽAIDIMAI“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Ernie Barbarash.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins, Ivan Kaye.

8.25

Rolandas Flintas ir Vincentas Brazilas - du geriausi pasaulio žudikai, nieko
nenutuokiantys vienas apie kitą. Jei užmokestis geras, Vincentas gali nužudyti bet ką, o Rolandas šiuos darbus metė, kai vienas narkotikų prekeivis
nužudė jo žmoną. Bet kai jie abu gauna pasiūlymą nužudyti tą patį kvaišalų magnatą, iš karto abu ir sutinka: vienas dėl pinigų, kitas - dėl keršto.

10.00
12.00
13.00

8.55

13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30

20.00

TV6

TV1

22 .0 0

17 .5 0

„ŠIRDELE MANO“

„UOLA“

tV serialas. Turkija. 2014.
Režisieriai: Fulya Yavuzoglu,
Oguz Ayaz.
Vaidina: Selin Sezgin, Isabella
Damla Guvenilir.

Veiksmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius: Michael Bay.
Vaidina: Sean Connery,
Nicolas Cage, Ed Harris.

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 mergaitę, kad parduotų ją į nelaisvę ir taip
išmokėtų savo skolas, susidariusias
lošiant azartinius žaidimus.

TV3

22 .3 0

Jaudinantis pasakojimas apie du
vyrus, nuo kurių priklauso penkių milijonų žmonių gyvybė. FTB
biologinių ginklų ekspertas ir užsislaptinęs federalinis kalinys turi
patekti į kalėjimą-tvirtovę, kur įsikūręs teroristas grasina žmonijai
masinio naikinimo ginklu. Filmas
nominuotas „Oskarui“ už geriausius garso efektus.

„TRANSSIBERIJA“
kriminalinė drama. Ispanija, Vokietija, Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius: Brad Anderson.
Vaidina: Woody Harrelson,
Emily Mortimer, Kate Mara.
Rojus ir Džesė baigė savanoriauti
Kinijoje ir namo nusprendžia važiuoti ekspreso bėgiais per Sibirą.
Porelės santykiai braška, labiausiai
dėl merginos praeities, o kai jie
sutinka Karlosą ir Ebę, viskas dar
labiau komplikuojasi...
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21.00
21.30
22.30

0.50
1.40

2.30

Teleparduotuvė.
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Naisių vasara.
Sugrįžimas“ (N-7).
„Moterys meluoja
geriau“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
„Svotai“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Mažoji nuotaka“
(N-7).
„Meilė itališkai“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
„Naisių vasara.
Sugrįžimas“
(N-7).
Gero vakaro šou
(N-7).
„Moterys meluoja
geriau“ (N-7).
TV3 vakaro žinios.
Kriminalinė drama
„Transsiberija“
(N-14).
„Elementaru“ (N-7).
Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai (N-7).
„Skandalas“ (N-14).

20.25 Geriausi

mūsų vakarai

6.30
7.00
7.25
7.50

9.45
10.35
12.45
13.05
14.05
16.30
17.25
18.30
19.30
20.25

21.30
22.15

0.15

1.05
1.55

„Didysis žvejys“.
„Džiumandži“.
„Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
„Volkeris,
Teksaso reindžeris“
(N-7).
24 valandos
(N-7).
Yra, kaip yra
(N-7).
„Mauglis.
Pagrobimas“.
„Svajonių
princas“.
„Turtuolė
vargšė“.
Labas vakaras,
Lietuva.
Yra, kaip yra
(N-7).
Žinios.
KK2 (N-7).
Geriausi mūsų
vakarai
(N-7).
Žinios.
Veiksmo trileris
„Žudymo žaidimai“
(N-14).
„Judantis
objektas“
(N-7).
„Visa menanti“
(N-7).
„Grubus žaidimas“
(N-14).

TV8
TV Pagalba (N-7). 8.35 Kulinarinis reidas.
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 „Vasaros pabaiga“ (N-7).
13.00 „Apkabink mane“ (N-7). 14.00 „Pamiršk
mane“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Kulinarinis reidas. 17.00 „Apkabink
mane“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 „Dingę laiškai“ (N-7). 22.50 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 0.45 Ekstremalūs namų
pokyčiai.
6.55
9.35

INfO TV
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 pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena.
6.30

13.10 Klauskite daktaro

6.00
6.05
9.15
9.40
10.05
10.55
11.45
12.15
13.10
14.00
14.15
16.00
16.15
16.45
18.30
19.10
20.25
20.30
21.29
21.30
23.25
23.30

1.20
1.25
2.10
3.00

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
„Lesė“.
„Komisaras
Reksas 16“ (N-7).
„Džesika Flečer 3“
(N-7).
„Nuo gamyklos
konvejerio 1“.
„Nemunu per
Lietuvą“.
Klauskite daktaro.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
„Nuo gamyklos
konvejerio 1“.
„Komisaras
Reksas 16“ (N-7).
Šiandien.
Atspėk dainą.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
Auksinis protas.
Trumposios žinios.
Komedija
„Kompanionas“
(N-7).
Trumposios žinios.
„Komisaras
Reksas 16“ (N-7).
Nacionalinė
paieškų tarnyba.
LRT radijo žinios.

PBK
6.00, 2.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00 Naujienos.
6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk
sveikai! 10.45, 12.20 „Kvapų detektyvas 2“. 13.20
Tegul kalba. 14.25 Kartu su visais. 15.25 Mados
nuosprendis. 16.40 Vakaro naujienos. 17.50 Vyriška/
Moteriška. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45
Lietuvos laikas. 21.05 „Kvapų detektyvas 2“. 23.35
„Rita“. 1.10 „Igoris Kio. Gyvenimas be iliuzijos“.

RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.55 „Visada sakyk visada“. 14.50 „Kamenskaja“. 17.50
2016 m. rinkimai, debatai. 18.30, 3.50 Tiesioginis
eteris. 21.00 „Viskas tik prasideda“. 0.45 „Slapto-

sios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“.

REN
„Šeimos dramos“. 9.55 Švarus darbas. 12.05
Rusiškas vairavimas. 10.55 „Atspindžiai“. 11.55 Slaptosios teritorijos. 14.00 Gyva tema. 15.00 Tinkama
priemonė. 16.05 „Šeimos dramos“. 17.05 Labiausiai
šokiruojančios hipotezės. 18.10 Didžiosios paslaptys. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25
Kviestinė vakarienė. 21.30 Slaptosios teritorijos. 22.35
Fantastika su grifu „Slaptai“. 23.35 Pažink mūsiškius!
8.55
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rugpjūčio 31 d.

17.00 „Muchtaro

sugrįžimas“

6.55
7.55
8.50
9.45
10.45
11.45
12.55
13.55
14.50
15.50
17.00
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00
21.30

23.35
1.40
2.30

„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Tokia tarnyba“
(N-7).
„44-as skyrius“ (N-7).
Mistinės istorijos
(N-7).
„Sudužusių
žibintų gatvės“.
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Tokia tarnyba“
(N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
„Sudužusių
žibintų gatvės“.
Pagalbos skambutis
(N-7).
Pričiupom! (N-7).
Pavariau (N-7).
Veiksmo trileris
„Sukrečiantis
skrydis“ (N-7).
Nuotykių f.
„Sachara“ (N-7).
Mistinės istorijos
(N-7).
„Gyvi numirėliai“
(N-14).

TV PROGRAMA

18.00 Reporteris

22.00 Dabar pasaulyje

TV parduotuvė.
Reporteris.
Auksinė daina.
„Pėdsakas“
(N-7).
10.30 „Atšilimas“
(N-7).
11.35 „Delta“ (N-7).
12.40 „Miestelio
patruliai“
(N-7).
13.40 „Inspektorius
Mažylis“
(N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.00 „Moterų daktaras“
(N-7).
18.00 Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Delta“ (N-7).
20.00 Žinios.
20.30 „Atšilimas“ (N-7).
21.30 Mafijos kronikos.
Kriminalinė istorija
(N-14).
22.30 Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45, 4.00 „Delta“ (N-7).
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.

6.00
6.05
6.45
8.15
8.45

2.35, 4.50

23.55
0.30

6.04
6.20
7.30
9.30

„Inspektorius
Mažylis“ (N-7).

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 9.00
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Delta“. 12.00
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas
įvykis. 13.50 „Aš dirbu teisme“. 14.50 „Susitikimo
vieta“. 16.20 „Liejyklos gatvė“. 18.00 Kalbame
ir rodome. 19.45 „Maskvos Centrinė apygarda.
Paskutinis sezonas“. 21.35 „Karpovas. Trečiasis
sezonas“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00 „Jūrų
velniai. Viesulas 2“. 1.50 „Susitikimo vieta“.

TV PoloNia
7.55 „Susitikimas“. 8.25, 2.15 „Atostogos su vaiduokliais“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10,
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 23.20, 5.50 Sveika,
Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Šifrų
tvirtovės paslaptis“. 15.25 „Lenkų spinta 19451989“. 16.25 „Krokodilas lagamine“. 17.00 Astronariumas. Visuomeninės observatorijos. 17.30,
1.45 Galerija. 18.00 Iki pasimatymo Krokuvoje.
18.30 TV ekspresas. 18.55 Baltijos jūra. 19.25,
1.15 Rytų studija. 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“.
20.25, 6.30 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45
„Gyvenimo egzaminas“. 0.15 „Hitlerio ataka prie

Lenkiją. Kaip prasidėjo II pasaulinis karas“.

9.15
12.00
12.10
13.00
13.50
14.00
14.25
14.45
15.35
16.00
16.30
17.25
18.00
18.45
19.35
20.30
21.20
21.50
22.00
22.30

LR himnas.
Kasdienybės aitvarai.
Duokim garo!
„Šokių akademija 3“.
„Nuo gamyklos
konvejerio 2“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Mūsų miesteliai.
Senoji Varėna. 2 d.
Argentinos lietuviai
tango ritmu.
...formatas. Poetė
Nijolė Daujotytė.
„Nuo gamyklos
konvejerio 2“.
Mokslo sriuba.
„Naisių vasara“.
„Lesė“.
„Šokių akademija 3“.
„Likimo valsas“.
Pažvelk į profesiją
kitaip.
Legendos.
Klauskite daktaro.
„Prokurorai“.
„Džesika Flečer 3“
(N-7).
Kelias į namus.
Antanas Saulaitis.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
Komedija „Didysis
nuovargis“ (N-14).
Naktinis ekspresas.
Muzikos pasaulio
žvaigždės.

TV1000
8.10 „Įtėvis“. 10.10 „Marija, Škotijos karalienė“.
12.20 „Tapatybė“. 14.10 „Paskutinė Mimzė“.
16.10 „Panikos kambarys“. 18.20 „Mirtis per
laidotuves“. 20.10 „Visados kaip pirmą kartą“.
22.10 „Sukti reikaliukai“. 0.20 „Prarasta upė“.

DiscoVery
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 Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 10.55 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40,
19.05 Automobilių perpardavinėtojai: aktyvi prekyba. 13.35 Didžiosios mašinos. 14.30, 1.55 Kaip
veikia daiktai. 21.00, 2.50 Rūdžių imperija. 22.00,
3.40 Iš meilės automobiliams. 23.00, 4.30 Gatvių
lenktynės. 24.00 Nemėginkite pakartoti.

TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.40, 16.00
Mano namelis ant ratų. 9.30, 15.30 Gyvenimas
ant ežero. 10.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00,
5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 Namų medžiuose
gyventojai. 17.00 Pramogų parkų užkulisiai. 18.00,
2.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Gyvenime ne
vien žiedai. 23.00, 4.00 Merginos-banglentininkės.
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16.30 „Mano gyvenimo

šviesa“

6.20
6.50
7.45
8.15
8.40
9.05
10.35
11.35
13.30
14.05
14.35
15.35
16.30
17.50
18.55
20.05
21.00

23.00
1.05
1.55
2.40
3.25

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas (N-7).
„Kas namie
šeimininkas?“
„Keista šeimynėlė“.
„Kaukė“.
„Vedęs ir turi vaikų“
(N-7).
„Eliza“ (N-7).
„Didingasis amžius“
(N-7).
„Būrėja“.
„Šeštasis pojūtis“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„Mentalistas“ (N-7).
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Midsomerio
žmogžudystės XII.
Ilgapirštis“ (N-14).
„Bėgantis laikas“
(N-7).
„Karadajus“ (N-7).
„Mentalistas“ (N-7).
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Midsomerio žmogžudystės XII. Mažos
malonės“ (N-14).

16.00 „Havajai 5.0“

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30

14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

21.00
22.00
1.00
1.55

„Teleparduotuvė.
„Havajai 5.0“
(N-7).
„112. Ekstremali
pagalba“ (N-7).
„6 kadrai“
(N-7)
„Kastlas“ (N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Rezidentai“
(N-7).
„Tėtušiai“ (N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„112. Ekstremali
pagalba“ (N-7).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„Kastlas“
(N-7).
„Elementaru“
(N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
„Rezidentai“
(N-7).
„Uola“ (N-14).
Comedy club
(N-14).
„Tėtušiai“
(N-7).

23.40 „Kai šaukia širdis“

9.00
9.30

10.30
11.40
12.10
13.20

15.05
17.00
18.00
18.30
19.00

20.00
20.30

21.00
22.00
22.30
23.40
0.40

Balticum TV
žinios.
„Aviakatastrofos:
priežastys
ir pasekmės“.
„Dingęs“
(N-7).
„Automobiliai meno šedevrai“.
„Aguonų laukas“
(N-7).
„Paryžius,
bet kokia kaina“
(N-7).
„Meilei reikia dviejų“
(N-7).
„Beorė erdvė“
(N-7).
Kas paleido šunis?
„Virtuvė“ (N-7).
„Aukščiausios
klasės
automobiliai“.
Balticum TV
žinios.
Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
„Už išlikimo ribų“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
„Dingęs“
(N-7).
„Kai šaukia širdis“.
„Automobiliai meno šedevrai“.

aNiMal PlaNeT

ViasaT sPorT BalTic

Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Mieliausi Amerikos naminiai gyvūnėliai. 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 Bondai Byčo
veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Afrikos tankmėje.
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40,
5.49 Dr.Džefas. 0.45, 1.10 Žymiausi pabėgę
gyvūnai.

Ledo ritulys. KHL. „HC Sochi“ - Rygos
„Dinamo“. 9.00 Ledo ritulys. KHL. „Torpedo“
- Rygos „Dinamo“. 11.00 Ledo ritulys. KHL.
„Spartak“ - Rygos „Dinamo“. 13.00 Rio 2016.
Uždarymo ceremonija. 15.30 Ledo ritulys.
KHL. SKA - „Ak Bars“. 17.30 Futbolas. UEFA
Čempionų lyga. Zagrebo „Dinamo“ - „Salzburg“. 19.30 Rio 2016. Paplūdimio tinklinis.
Finalas. Vyrai. 20.40 „Formulė-1“. Belgijos
GP lenktynių apžvalga. 21.40 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Vokietija - Suomija. Tiesioginė transliacija. 23.45, 5.10 Ledo ritulys.
KHL. „Medveščak“ - „Torpedo“. 1.45 Futbolas.
Draugiškos rungtynės. Vokietija - Suomija.
3.35 „Trans World Sport“ žurnalas.

6.36

sPorT1
5.00, 18.00

Čempionų kelias. NBA krepšinio
lyga. Toronto „Raptors“ - Klyvlando „Cavaliers“. 8.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio
taurė. 9.00, 21.00 Lietuvių pasirodymai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“
- Malagos „Unicaja“. 11.00, 23.00 KOK World
Series. Bušido kovos. Vilnius 2015. 1 dalis.
13.30 ATP 250 Atlanta. Vyrų tenisas. Finalas.
15.30 ATP 250 Winston-Salem. Vyrų tenisas.
Finalas. 17.30 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 1.30 ATP 250 Atlanta. Ketvirtfinalis.
Pirmasis mačas. Verdasco - Kyrgios. 4.00
ATP 250 Atlanta. Ketvirtfinalis. Antrasis mačas.
Opelka - Young.

7.00

eurosPorT
6.00, 13.30, 19.00, 22.15, 2.15 Tenisas. 9.30,
12.30, 15.15 Dviračių sportas. Ispanijos turas.
10.30 Motosportas. 11.00 Renault automobilių
lenktynės. 11.30 Motosporto žurnalas. 12.00

Motosportas. Blancpain Sprint serijos lenktynės. 18.55, 21.55 Sporto naujienos. 22.00, 2.00
Teniso apžvalga.
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Ketvirtadienis

TV PROGRAMA

22.30 „Senoji mokykla“

6.10
6.25
6.55
7.55
8.25
8.55
10.00
12.00
13.00

13.30
15.00
15.30
16.30
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30
22.30

0.20
1.20

2.10

Teleparduotuvė.
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Naisių vasara.
Sugrįžimas“ (N-7).
„Moterys meluoja
geriau“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
„Svotai“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“
(N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Mažoji nuotaka“
(N-7).
„Meilė itališkai“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
„Naisių vasara.
Sugrįžimas“ (N-7).
Farai (N-7).
„Moterys meluoja
geriau“ (N-7).
TV3 vakaro žinios.
Komedija
„Senoji mokykla“
(N-14).
„Elementaru“
(N-7).
Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai (N-7).
„Skandalas“ (N-14).

19.30 Valanda su Rūta

6.30
7.00
7.25
7.50

9.45
10.35
12.45

13.05
14.05
16.30
17.25
18.30
19.30
21.30
22.15

0.05
0.55
1.45

„Didysis
žvejys“.
„Džiumandži“.
„Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
„Volkeris,
Teksaso
reindžeris“
(N-7).
24 valandos
(N-7).
Yra, kaip yra
(N-7).
„Mauglis.
Paskutinė Akelos
medžioklė“.
„Svajonių
princas“.
„Turtuolė vargšė“.
Labas vakaras,
Lietuva.
Yra, kaip yra
(N-7).
Žinios.
Valanda su Rūta.
Žinios.
Veiksmo f.
„Tikras teisingumas.
Mirtinas
teisingumas“
(N-14).
„Judantis objektas“
(N-7).
„Visa menanti“
(N-7).
Sveikatos ABC
televitrina.

TV8
TV Pagalba (N-7). 8.50 Kulinarinis reidas. 9.50 „Šunyčiai patruliai“. 10.20 Senoji
animacija. 11.15 „Dingę laiškai“ (N-7). 13.00
„Apkabink mane“ (N-7). 14.00 „Pamiršk mane“
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00
Kulinarinis reidas. 17.00 „Apkabink mane“ (N7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00
Kakė Makė. 20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji
animacija. 21.00 „Nesibaigiančios vestuvės“
(N-7). 22.50 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 0.45
Ekstremalūs namų pokyčiai.
7.10

Info TV
Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00
Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.15 Už vaikystę. 12.45 Valanda su Rūta. 14.15 24 valandos (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.
6.30
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22.25 „Žalioji mylia“

6.00
6.05
9.15
9.40
10.05
10.55
11.45
12.15
13.10
14.00
14.15
16.00
16.15
16.45
18.30
19.00
19.30
20.25
20.30
21.29
21.30
22.20
22.25
1.30
1.35
2.30

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
„Lesė“.
„Komisaras
Reksas 16“ (N-7).
„Džesika Flečer 3“
(N-7).
„Nuo gamyklos
konvejerio 1“.
„Nemunu per
Lietuvą“.
Klauskite daktaro.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
„Nuo gamyklos
konvejerio 1“.
„Komisaras
Reksas 16“ (N-7).
Šiandien.
Klausimėlis.lt.
Emigrantai.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
Trumposios žinios.
Drama „Žalioji
mylia“ (N-7).
Trumposios žinios.
„Komisaras
Reksas 16“ (N-7).
Popietė su
Algimantu Čekuoliu.

PBK
6.00, 1.55 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk
sveikai! 10.40, 12.20 „Kvapų detektyvas 2“. 13.25
Tegul kalba. 14.35 Kartu su visais. 15.30 Mados
nuosprendis. 16.40 Vakaro naujienos. 17.50 Vyriška/Moteriška. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40
Lietuvos laikas. 21.05 „Kvapų detektyvas 2“. 23.25
„Pokštas“. 1.05 „Nina Urgant, trys katės ir du vyrai“.

RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.55 „Visada sakyk visada“. 14.50 „Kamenskaja“. 17.50
2016 m. rinkimai, debatai. 18.30, 3.50 Tiesioginis
eteris. 21.00 „Viskas tik prasideda“. 0.45 „Slapto-

sios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“.

Ren
8.55 „Šeimos dramos“. 9.55 Švarus darbas. 10.50
„Atspindžiai“. 11.55 Slaptosios teritorijos. 12.55
Fantastika su grifu „Slaptai“. 14.00 Gyva tema. 15.05
Tinkama priemonė. 16.05 „Šeimos dramos“. 17.10
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 18.10 Mokslo
apgauti. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman.
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 A.Čapman paslaptys. 23.40 „V ir M“. 0.30 „Kareiviai“. 1.20 Gyva tema.

21.30 „Palikti po

pamokų“

6.55
7.55
8.50
9.45
10.45
11.45
12.55
13.55
14.50
15.50
17.00
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00
21.30

23.30

1.20

„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Tokia tarnyba“
(N-7).
„44-as skyrius“ (N-7).
Mistinės istorijos
(N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“.
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Tokia tarnyba“
(N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
„Sudužusių
žibintų gatvės“.
Pagalbos skambutis
(N-7).
Pričiupom! (N-7).
Savaitės kriminalai
(N-7).
Veiksmo trileris
„Palikti po pamokų“
(N-14).
Veiksmo trileris
„Sukrečiantis
skrydis“ (N-7).
Mistinės istorijos
(N-7).

18.00 Reporteris

6.04
6.20
7.30
8.30
9.30
10.30
11.35
12.40
13.40

TV parduotuvė.
Reporteris.
Patriotai (N-7).
„Visatos stebuklai“
(N-7).
„Pėdsakas“ (N-7).
„Paskutinis
skambutis“ (N-7).
„Delta“ (N-7).
„Miestelio patruliai“
(N-7).
„Inspektorius
Mažylis“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Pėdsakas“ (N-7).

14.45
15.00
16.00, 20.00
16.25
17.00
18.00
18.55
20.30

Žinios. Orai.
„80-ieji“ (N-7).
„Moterų daktaras“
(N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Delta“ (N-7).
„Atšilimas“
(N-7).
Kartų kovos.
Reporteris.
Nuoga tiesa (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.

21.30
22.30
23.45
1.45
2.25
2.35, 4.50

3.15
4.00
5.30

„Inspektorius
Mažylis“ (N-7).
„Miestelio patruliai“
(N-7).
„Delta“ (N-7).
„Jaunikliai“ (N-7).

nTV MIR

6.00
6.05
6.45
8.20
8.45
9.15
12.00
12.10
13.00
13.45
14.00
14.25
14.45
15.35
16.00
16.30
17.25
18.10
19.00

20.40
21.30
22.00
22.10
22.40
1.15
3.15

LR himnas.
Kasdienybės aitvarai.
Duokim garo!
„Šokių akademija 3“.
„Nuo gamyklos
konvejerio 2“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Mūsų miesteliai.
Senoji Varėna. 3 d.
Teatras.
...formatas. Poetas
Aidas Marčėnas.
„Nuo gamyklos konvejerio 2“.
Mokslo sriuba.
„Naisių vasara“.
„Lesė“.
„Šokių akademija 3“.
„Likimo valsas“.
Legendos.
Nacionalinė paieškų
tarnyba.
„Dainuojame Tėvynei
ir Laisvei“. Tiesioginė
transliacija iš Simono
Daukanto aikštės
Vilniuje.
„Džesika Flečer 3“
(N-7).
IQ presingas.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
„Amerikoniškoji
tragedija“.
Laba diena, Lietuva.
Legendos.

TV1000

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 9.00
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Delta“. 12.00
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas
įvykis. 13.50 „Aš dirbu teisme“. 14.50 „Susitikimo
vieta“. 16.20 „Liejyklos gatvė“. 18.00 Kalbame ir
rodome. 19.45 „Maskvos Centrinė apygarda. Paskutinis sezonas“. 21.35 „Karpovas. Trečiasis sezonas“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00 „Jūrų velniai.
Viesulas 2“. 1.50 „Susitikimo vieta“. 3.00 „Švyturio
šviesa ir šešėlis“. 4.55 Sodininkų atsakas.

TV PolonIa
Rytų studija. 8.30 Lenkijos gamtos lobiai.
Klausimai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20
Polonija 24. 12.40, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija.
13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios.
13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“.
15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 16.15 Vilnoteka.
16.35 Miško istorijos. 17.00 Kaip tai veikia. 17.30,
1.45 Galerija. 17.55, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai.
18.50, 1.35, 5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55
Naszaarmia.pl. 19.20 Lenkiškos istorijos. Kataras.
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 20.25 Kas turi
plaukioti, nepaskęs 2016. 20.45, 2.45 Animacinis
f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Paradoksas“.
0.05 Kabaretų TOP. 0.40 Verta kalbėti.
8.00
9.00

13.45 Aidas Marčėnas

8.40 „Sukti reikaliukai“. 10.50 „Prarasta upė“.
12.30 „Visados kaip pirmą kartą“. 14.20 „Blaškomi“. 16.05 „Fortepijonas“. 17.40 „Pradžia“.
20.10 „Meškiukas Padingtonas“. 22.10 „Nematoma pusė“. 0.25 „Pagrobti ir perduoti“.

DIscoVeRy
8.40, 17.40, 21.00, 2.50 Sandėlių medžiotojai
Britanijoje. 9.10, 18.10, 22.00, 3.40 Sandėlių
karai. Kanada. 9.35, 18.35, 23.00, 4.30 Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas nepaprastomis
sąlygomis. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 11.50
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių
perpardavinėtojai: aktyvi prekyba. 13.35 Įšalusio aukso prakeiksmas. 14.30 Ledynų auksas.
24.00 Greitai ir garsiai. 1.00 Gatvių lenktynės.

TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.30,
16.00 Mano namelis ant ratų. 9.30, 15.30
Gyvenimas ant ežero. 10.00 Statybos Aliaskoje.
11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.30
Namų medžiuose gyventojai. 17.00 Pramogų
parkų užkulisiai. 18.00, 2.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Paslaptingieji vandenys. 23.00,
4.00 Beprotiškos šeimos nuotykiai.
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15.35 „Mentalistas“

6.20
6.50
7.45
8.15
8.40
9.05
10.35
11.35
13.30
14.05
14.35
15.35
16.30
17.50
18.55
20.05
21.00
23.15
0.05
2.05
2.55
3.40

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas (N-7).
„Kas namie
šeimininkas?“
„Keista šeimynėlė“.
„Kaukė“.
„Vedęs ir turi vaikų“
(N-7).
„Eliza“ (N-7).
„Didingasis amžius“
(N-7).
„Būrėja“.
„Šeštasis pojūtis“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„Mentalistas“
(N-7).
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Nebylus liudijimas.
Broliškumas“ (N-7).
„Detektyvė Rizoli“
(N-7).
„Bėgantis laikas“
(N-7).
„Karadajus“ (N-7).
„Mentalistas“
(N-7).
„CSI. Niujorkas“
(N-7).

rekomenduoja

21.00 Ralis aplink

Lietuvą

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
22.00
0.05
1.05
2.05

Teleparduotuvė.
„Havajai 5.0“
(N-7).
„Elementaru“
(N-7).
Vienam gale kablys.
„Kastlas“ (N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Rezidentai“
(N-7).
„Tėtušiai“ (N-7).
„Univeras. Naujas
bendrikas“ (N-7).
Teleparduotuvė.
„112. Ekstremali
pagalba“ (N-7).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„Skorpionas“
(N-7).
„Elementaru“
(N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Univeras. Naujas
bendrikas“ (N-7).
Ralis aplink Lietuvą.
„Rezidentai“
(N-7).
„Džonas Vikas“
(N-14).
„Tėtušiai“
(N-7).
„112. Ekstremali
pagalba“ (N-7).
„Kastlas“ (N-7).

AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Mieliausi Amerikos naminiai gyvūnėliai. 8.15,
12.50 Dr.Džefas. 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 Aligatorių tramdytojai. 16.30,
20.10, 3.25 Afrikos tankmėje. 17.25, 23.50 Upių
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Australija
nenori tavęs užmušti. 0.45 Man įkando.

SPort1
6.00, 18.00

Čempionų kelias. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Real“ - „Barcelona“. 8.00
Čempionai LT. Žemaitijos ralis 2016. 9.00,
21.00 Lietuvių pasirodymai. Ispanijos „Endesa“
krepšinio lyga. Malagos „Unicaja“ - „Valencia Basket“. 10.00 Čempionai LT. Mustangs
Fight 4. Muay-Thai kovos. 12.00, 23.00 KOK
World GP. Bušido kovos. Vilnius 2015. 2 dalis.
14.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 15.00 Europos minifutbolo čempionatas.
Lietuva - Prancūzija. 16.00 Pasaulio rali-kroso
čempionatas. Portugalijos etapas. 20.00 „Road
to Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 20.30 „NBA
pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 2.00 eSportas. „GSL Samsung Baltics Challenge“.
„League of Legends“ rytų finalas.

20.30 „Virtuvės karaliai“

9.00
9.30

10.00
11.00

12.30
13.30
14.30

15.30
16.00
16.30
17.45
18.45
20.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
0.30

Balticum TV
žinios.
Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
„Beorė erdvė“
(N-7).
„Kelionė į Vakarus:
Laimingojo Luko
nuotykiai“.
„Didžiausi pasaulio
uostamiesčiai“.
„Aukščiausios klasės
automobiliai“.
„Aviakatastrofos:
priežastys
ir pasekmės“.
Kas paleido šunis?
„Automobiliai meno šedevrai“.
„Aguonų laukas“
(N-7).
„Už išlikimo ribų“
(N-7).
„Dingęs“
(N-7).
„Virtuvės karaliai“.
Balticum TV
žinios.
„Kai šaukia širdis“.
Balticum TV
žinios.
„Didžiausi pasaulio
uostamiesčiai“.
„Šimtas pasaulio
stebuklų“.
„Beorė erdvė“ (N-7).

tV8

21 .0 0

„neSiBAiGiAnČioS VeStuVĖS“
Komedija. JAV. 2015.
Režisierius: Ron Oliver.
Vaidina: Autumn Reeser, Antonio Cupo, Shawn Roberts.
Architektė Džeklin tarsi įkalinta savo vestuvių dienoje. Šią dieną ji išgyvena vis iš naujo. Gal toks ištęstas laikas yra kaip tik tai, ko reikia merginai? Juk svajonių jaunikis, gydytojas Piteris, jai pasipiršo vos po penkių
mėnesių pažinties, o vestuvės buvo suplanuotos per savaitę. Ar ji nepaskubėjo, ar tikrai priėmė teisingą sprendimą?

„DŽonAS ViKAS“
VeiKsmo filmas. JAV, Kanada,
Kinija. 2014.
Režisieriai: Chad Stahelski,
David Leitch.
Vaidina: Keanu Reeves,
Michael Nyqvist, Alfie Allen.

tV6
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„tiKrAS teiSinGumAS.
mirtinAS teiSinGumAS“
VeiKsmo filmas. JAV, Kanada. 2010.
Režisierius: Wayne Rose.
Vaidina: Steven Seagal,
Meghan Ory, Warren Christie.

ViASAt SPort BAltic
Futbolas. Draugiškos rungtynės.
Vokietija - Suomija. 9.00 Ledo ritulys. KHL.
„Spartak“ - Rygos „Dinamo“. 11.00 „Trans
World Sport“ žurnalas. 12.00 Futbolas. Anglijos
premier lygos žurnalas. 12.30 Golfas. Europos
turo savaitės apžvalga. 13.00 Ledo ritulys.
KHL. „Medveščak“ - „Torpedo“. 15.00 Lengvoji
atletika. IAAF Deimantinė lyga. Lozana. 17.05
Lengvoji atletika. IAAF Deimantinė lyga. Paryžius. 21.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga.
Ciurichas. Tiesioginė transliacija. 23.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. Zagrebo „Dinamo“
- „Salzburg“. 0.50 Futbolas. UEFA Čempionų
lyga. „Rostov“ - „Ajax“. 2.40 Rio 2016. Paplūdimio tinklinis. Finalas. Moterys. 4.55 Lengvoji
atletika. Deimantinė lyga. Ciurichas.

7.10, 19.10

lnK

22 .15

Keinas ir jo komanda kovoja su nauja nusikaltėlių banga, besivadinančia
„Naująja viltimi“. Vienam iš kovotojų
tenka dirbti pasitelkiant priedangą
ir apsimesti „Naujosios vilties“ nariu.

„DeteKtYVĖ riZoli“
deteKtyVinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius: Aaron Lipstadt.
Vaidina: Angie Harmon, Sasha
Alexander, Lee Thompson Young.

euroSPort
6.00, 11.00, 13.30, 19.00, 22.15, 2.15 Tenisas.
9.30, 12.30, 15.00 Dviračių sportas. Ispanijos
turas. 10.30 Renault automobilių lenktynės.
18.55, 21.55 Sporto naujienos. 22.00, 2.00

Teniso apžvalga.

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

Džonas Vikas - samdomas žudikas,
kuris prieš penkerius metus metė
šią veiklą, nes įsimylėjo vieną moterį. Deja, ji mirė...

tV1

23 .15

Bostono policijos detektyvai ir
ekspertai naudoja savo talentą
ir įgūdžius, kad įmintų kraupių
žmogžudysčių mįsles. Detektyvė
Džein Rizoli - vienintelė policininkė Bostono policijos žmogžudysčių skyriuje, ji tikra kietakaktė.
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Kinas

Bridžita Džouns grįžta
Renė Zelvėger (Renee Zellweger)
ir Patrikas Dempsis
(Patrick Dempsey) Sidnėjuje
EPA-Eltos nuotr.

Kinas
Premjera

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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„Forum Cinemas“ nuotr.

„Ben Huras“
„Ben-Hur“

o rugpjūčio 26 d.
Kino teatruose nu
, JAV, 2016
ma
dra
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ur Bekmambetov
Tim
:
n Režisierius
ston, Morgan Freeman,
Hu
k
Jac
:
na
idi
n Va
Bilginer ir kiti
luk
Ha
di,
Nazanin Bonia

1959 metų juosta „Ben Huras“ laikomas
vienu geriausių visų laikų filmų. Kartu su
„Titaniku“ ir „Žiedų valdovu: Karaliaus sugrįžimu“ „Ben Huras“ yra vienintelis kino
epas, laimėjęs net 11 „Oskarų“. Kazachstane gimęs režisierius Timūras Bekmambetovas („Nakties sargyba“, „Ieškomas“) pristato naują legendinio filmo versiją.
Po 30-ies vergovės metų buvęs princas
Juda Ben Huras, kurį vaidina Džekas Hastonas
(Jack Huston), sugrįžta į gimtuosius namus
Jeruzalėje. Jį išdavęs įbrolis Mesala, per šį lai-

JAV aktorė Renė ZelVėgeR (Renee Zellweger, 47)
su PAtRiku DemPsiu (Patrick Dempsey, 50) sid
nėjuje pristatė naująją kultinės komedijos „Bri
džitos Džouns dienoraštis“ dalį „Bridžitos Džouns
kūdikis“ („Bridget Jones Baby“). Visą pasaulį užka
riavusios komedijos naujasis filmas ir Australijoje,
ir lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, bus pradė
tas rodyti rugsėjo 16 dieną. Filmo centre  vėl pasi
metusi Bridžita Džouns. sužinojusi apie nėštumą,
ji panyra į dvejones  mat ir pati tiksliai nežino, kas
jos vaiko tėvas. markas Darsis, kurį vėl įkūnija ko
linas Fertas (Colin Firth), ar naujasis jos gyvenimo
vyras Džekas kvantas, kurį vaidina Patrikas Demp
sis (Patrick Dempsey)? Šioje serijoje nebeišvysi
me anksčiau filme vaidinusio Hju granto (Hugh
grant). epizodinį vaidmenį naujojoje juostoje at
lieka garsusis atlikėjas edas Šyranas (ed sheeran).

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Vilnius
FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 26-1 d.
10.40, 12.55, 18.20, 21.20 val.
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 26-1 d.
16, 18.45 val.
„Devyni gyvenimai“ (komedija, JAV, N-7) - 26-1 d.
10.50, 13, 15.55, 18.40 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 26-1 d. 12.40,
16.20, 19.30, 21.50 val.
„nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo f., dubliuotas
lietuviškai, Rusija, N-13) - 1 d. 19, 21.30 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 26-1 d. 15.20, 18,
20.40 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 26-1 d. 10.20, 11.40, 13.30, 15.50, 17.05, 18.10 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,
3D, V) - 26-1 d. 12.15 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 26-1 d. 10.10, 11.30, 14.35, 20.30 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-1 d. 13.40, 16.45 val.
„savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D,
N-13) - 26-1 d. 13.10, 19 val. (1 d. 19 val. seansas nevyks).
„savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) 26-1 d. 15.40, 21 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 26-1 d. 14 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-1 d. 11 val.
„Blogos mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 26-1 d.
18.30, 21.30 val.
„Džeisonas Bornas“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) 26-1 d. 20.50 val.
„nerve: drąsos žaidimas“ (trileris, JAV, N-13) 26-1 d. 14.50 val. 26, 28, 30 d. 21.40 val.
„Modelis“ (drama, Danija, Švedija, Lenkija, N-16) - 27,
29, 31 d. 21.40 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-1 d. 10.30 val. (vasaros akcija vaikams).
FORuM CinEMAs VinGis
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 26-1 d.
11.30, 16.30, 18.00, 20.45, 21.55 val. (30 d. 20.45 val.
seansas nevyks; 21.55 val. seansas vyks 30 d.).
laisvalaikis 2 0 1 6 r u g p j ū č i o 2 6

kotarpį iškilęs iki Romos vietininko, valdo klasta ir žiaurumu. Teisingumo siekiančiam Ben
Hurui pagalbos ranką ištiesia šeichas Ilderimas,
kurį įkūnija Morganas Frymanas (Morgan Free-

„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 26-1 d.
14, 19, 21.50 val. (1 d. 19 val. seansas nevyks).
„Devyni gyvenimai“ (komedija, JAV, N-7) - 26-1 d. 11.40,
14.30, 17, 18.20 val. (30 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 26-1 d. 11.10,
16, 19.20, 21.30 val.
„nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo f.,
dubliuotas lietuviškai, Rusija, N-13) - 30, 1 d. 19 val. 1 d.
21.30 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 26-1 d. 11, 13.20, 15.40 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,
3D, V) - 26-1 d. 12, 16.40, 19.10 val.
„Finding Dory“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) 26-1 d. 14.20 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 26-1 d. 13.20, 16,
18.40, 21.15 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-1 d. 11.20, 12.20, 16.50 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-1 d. 14.30, 21.35 val.
(1 d. 21.35 val. seansas nevyks).
„savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D,
N-13) - 26-1 d. 13.40, 18.50 val.
„savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 26-1 d.
11.30, 16.40, 21.30 val. (30 d. 11.30 val. seansas nevyks).
„Florence“ (biografinė komiška drama, Didžioji Britanija,
N-13) - 26-1 d. 13.30, 19 val.
„Modelis“ (drama, Danija, Švedija, Lenkija, N-16) 26-1 d. 21.40 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-1 d. 16.30 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 26-1 d. 14.15, 20.30 val.
„Aukštuomenės klubas“ (romantinė komedija, JAV,
N-13) - 26-1 d. 19.30 val.
„Blogos mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 26, 28, 30,
1 d. 21.50 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV,
N-13) - 27, 29, 31 d. 21.50 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 26-1 d. 11 val. (vasaros akcija vaikams).

man). Vienintelis būdas legaliai nugalėti Mesalą - karietų lenktynės be taisyklių, kurių metu
kovojama iki mirties. Ben Huras ima ruoštis.
„Forum Cinemas“ inf.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Florence“ (biografinė komiška drama, Didžioji
Britanija) - 26 d. 16 val. 27 d. 18.10 val. 31 d. 16 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) 26 d. 18.10 val. 27 d. 20.10 val. 28 d. 17.50 val. 29 d.
19.40 val. 30 d. 18 val. 31 d. 20.10 val.
„Komuna“ (drama, Danija, Švedija, Nyderlandai) - 26 d.
21.10 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija,
Prancūzija, Vokietija) - 27 d. 16 val.
„45 metai“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 28 d. 16 val.
„Garsiau už bombas“ (drama, Norvegija, Prancūzija,
Danija) - 28 d. 21 val.
„Hitchcockas / Truffaut“ (dokumentinis f., Prancūzija,
Jungtinės Valstijos) - 29 d. 18 val.
„Praradimas“ (drama, Jungtinės Valstijos) - 30 d. 16 val.
„Mano mama“ (drama, Italija, Prancūzija) - 30 d. 21 val.
„Trumanas“ (drama, Ispanija, Argentina) - 31 d. 18 val.
MulTiKinO OZAs
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) 26-31 d. 10.45, 13.15, 17.30, 20.15 val. 1 d. 12, 13.45,
17.15, 20.15 val.
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 26-31 d. 14.45,
16, 18.45, 21.30 val. 1 d. 14.45, 16.15, 18.45, 21.30 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 26, 28-31 d.
14, 16.15, 17.45, 19.45, 21.45 val. 27-1 d. 14.15, 16.15,
17.45, 19.45, 21.45 val.
„Tonis Erdmanas“ (komedija, Vokietija, Austrija,
N-16) - 26-1 d. 20.30 val.
„Devyni gyvenimai“ (komedija, JAV, N-7) - 26-1 d. 12.45 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,
3D, V) - 26-31 d. 12 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 26, 28-30 d. 10, 11.30, 12.30, 15, 18 val. 27,
31 d. 10, 12.30, 15, 18 val. 1 d. 10.30, 13, 15.30, 18 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 26-29, 31 d.
15.30, 19.15, 21.45 val. 30 d. 15.30, 19, 21.45 val.
1 d. 19.15, 21.45 val.
„nematomas herojus“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 26-31 d. 11 val. 1 d. 11.30 val.
„Blogos mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 26-29,
31-1 d. 19, 21.15 val. 30 d. 21.30 val.
„savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D,
N-13) - 26-1 d. 16.30 val.
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Premjera

„Devyni
gyvenimai“

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kinas
Komedijoje „Devyni gyvenimai“
pagrindinį vaidmenį atlieka
Kevinas Speisis (Kevin Spacey)

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

„Nine Lives“

Jį vadina vienu galingiausių pasaulyje, jam
priklauso aukščiausi dangoraižiai, jis keliauja
prabangiomis jachtomis ir privačiais lėktuvais,
jis - milijardierius Tomas Brendas, kurį įkūnija „Oskaro“ laureatas Kevinas Speisis (Kevin
Spacey). Tačiau žmogui, kuris šiaip nėra linkęs
juokauti, kažkas iškrečia pokštą - po lemtingo
nelaimingo įvykio savo dukros gimimo dieną
misteris Brendas atsibunda... katino kailyje!
Prie šio ypatingo nutikimo nagus yra prikišęs naminių gyvūnų parduotuvėlės savininkas, kačių užkalbėtojas misteris Purkinsas, pardavęs milijonieriui jo dukros Rebekos
išsvajotą gimtadienio dovaną - pūkuotą katiną. Šiurpą keliantis žmogėnas perspėja įsiutusį letenėlėmis narve mosuojantį milijardierių, kad jis turi septynias dienas ištaisyti didžiausią savo gyvenimo klaidą, grįžti pagaliau
į šeimą ir kaip katinas suteikti jiems kuo daugiau džiaugsmo, arba liks tokiu amžinai.
Ar Tomas Brendas tuo džiaugėsi? Kur gi
ne! Stačia galva į verslo sėkmę įpratęs nerti
vyras ne iškart atsiduoda katiniškiems ins-
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„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) 26-31 d. 13, 18.30, 21.15 val. 1 d. 13.30, 18.30, 21.15 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija,
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-31 d. 14.30 val.
1 d. 11 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-29 d. 10.30, 11.30, 13.45,
15.45, 17.15 val. 30 d. 10.30, 11.30, 13.45, 15.45 val.
31 d. 10.30, 11.45, 13.50, 15.45, 17.15 val. 1 d. 10.15,
12.15, 13, 14.15, 15, 16, 17.15 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 1 d. 10.30, 12 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 27 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Devyni gyvenimai“ (komedija, JAV) - 31 d. 12 val.
(specialus seansas mamoms su mažyliais).
OZO KINO SALĖ
„Mariupolis“ (dokumentinis f., Prancūzija, Lietuva,
Ukraina, Vokietija) - 26 d. 18 val.
Uždaras vakaras - 26 d. 20 val. 31 d. 16 val.
„Padangių akis“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 27 d.
16 val.
„Nauja draugė“ (komiška drama, Prancūzija) - 27 d.
17.50 val.
„Aukšta pakelta galva“ (drama, Prancūzija) - 27 d.
19.40 val.
„Sugar man“ (dokumentinis f., Švedija, Jungtinė
Karalystė) - 30 d. 17 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) 30 d. 18.30 val.
„Sensacija“ (drama, JAV) - 31 d. 20 val.
„Marinos namai“ (dokumentinis f., Lietuva, Rusija) 1 d. 17 val.
„Igruški“ (dokumentinis f., Lietuva) - 1 d. 18 val.
„Tėvas“ (dokumentinis f., Lietuva) - 1 d. 19 val.
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KAUNAS
FORUM CINEMAS
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 26-1 d.
13.10, 15.55, 18.10 val. 26-27 d. 22.50 val.
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 26-1 d.
21.10 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 26-1 d. 12.20,
18, 19.30, 21.40 val. 26-27 d. 23.59 val.
„Devyni gyvenimai“ (komedija, JAV, N-7) - 26-1 d.
12.40, 14.45, 17, 19.10 val.
„Nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo f., dubliuotas
lietuviškai, Rusija, N-13) - 1 d. 19.30, 21.50 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 26-1 d. 13.20, 19,
20.15, 21.50 val. 26-27 d. 23.50 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,
V) - 26-1 d. 10.15, 11.10, 13.30, 14.55 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,
3D, V) - 26-1 d. 12.30, 17.15 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-1 d. 10.20, 11.30, 16 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuotas
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-1 d. 13.40, 14.30, 16.40 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) 26-1 d. 10.40, 16.10, 21.30 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D,
N-13) - 26-1 d. 18.50 val.
„Blogos mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 26-1 d. 21.20
val. 26-27 d. 23.30 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 26-1 d. 10.25, 15.50 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 26, 28,
30 d. 18.40 val.
„Nerve: drąsos žaidimas“ (trileris, JAV, N-13) - 27,
29, 31 d. 18.40 val.
„Modelis“ (drama, Danija, Švedija, Lenkija, N-16) 26-31 d. 21 val.

„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 26-27 d. 23.20 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-1 d. 10.50 val. (vasaros akcija vaikams).
CINAMON
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 26-1 d.
14, 18.45 val.
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 26-1 d.
15.45, 20.30 val.
„Devyni gyvenimai“ (komedija, JAV, N-7) - 26-1 d.
11.15, 18.30 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 26-1 d. 12.45,
19.45, 21.50 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 26-1 d. 11.30, 16, 18.15 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 26-1 d. 14.40,
19.35, 22 val.
„Blogos mamos“ (komedija, JAV) - 26-1 d. 13.30, 20.45 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) - 26-1 d. 13.45 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuotas lietuviškai, JAV) - 26-1 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D) 26-1 d. 17.05 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV) - 26-1 d.
21.20 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 26-1 d. 10.30, 11.45, 16.35 val.

tinktams ir žaidimams su dukra. Tikslas - kuo
greičiau grįžti prie savo reikalų, juk laikas pinigai! Braškanti lyderio pozicija, nepatikimi
darbuotojai ir grėsmė jau niekada nebepabusti žmogumi magnatą veda iš proto, todėl jis
vėl ir vėl bando visiems įrodyti - žiūrėkite, aš
ne katinas! Tik gražuolė jo antroji žmona Lara, kurią vaidina Dženifer Garner (Jennifer
Garner), nesupranta net visiškai akivaizdžiai
perskaitomų ženklų. Taip ji kasdien vėl suteikia šansą mistinio plano įgyvendinimui, o
dukra džiaugiasi mielu naujuoju įnamiu.

„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 26-1 d. 14.45,
19, 21.10 val. 26-27 d. 23.50 val.
„Nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo f., dubliuotas
lietuviškai, Rusija, N-13) - 1 d. 19, 21.30 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,
V) - 26-1 d. 10.30, 13, 15.30, 18.20 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,
3D, V) - 26-1 d. 11.30 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 26-1 d. 15.40, 18.50,
21.30 val. 26-27 d. 23.40 val. (1 d. 18.50 val. seansas nevyks).

Filmą režisavo Baris Sonefeldas (Barry
Sonnenfeld) - garsus JAV komedijų režisierius ir kinematografas, pradėjęs karjerą pas
brolius Konenus (Cohen), o labiausiai išgarsėjęs filmais „Adamsų šeimynėlė“ bei „Vyrai
juodais drabužiais“. Naujausiame režisieriaus darbe - vėl sužmogintas gyvūnas, katinas Misteris Pūkis. Kinematografiniai triukai ir specialieji efektai nemažai kainavo,
filmo biudžetas tikrai įspūdingas - 50 mln.
dolerių.
„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-1 d. 10.20, 11.20, 12.25,
14.40, 16.50, 18.40 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-1 d. 13.50 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) 26-1 d. 15.50, 20.40 val. 26-27 d. 23.30 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-1 d. 10.50,
13.30 val.

„Modelis“ (drama, Danija, Švedija, Lenkija, N-16) 26-31 d. 21 val.
„Blogos mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 26-1 d. 21.20 val.
„Nerve: drąsos žaidimas“ (trileris, JAV, N-13) 26-27 d. 23-59 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 26-1 d. 10.10 val.
(vasaros akcija vaikams).
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

KLAIPĖDA
FORUM CINEMAS
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 26-1 d.
13.10, 18 val. 26-27 d. 23.20 val.
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 26-1 d.
16, 20.50 val.
„Devyni gyvenimai“ (komedija, JAV, N-7) - 26-1 d.
12.35, 17, 19.10 val.
laisvalaikis 2 0 1 6 r u g p j ū č i o 2 6
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teatras/koncertai

„Mėnuo Juodaragis“ - festivalis festivalyje
Devynioliktasis savitos muzikos ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalis „Mėnuo
Juodaragis“ rugpjūčio 26-28 dienomis
kviečia šventiškai pabaigti vasarą. Festivalis, įsikūręs Dūburio ežero saloje prie
Antazavės, Zarasų rajone, lankytojus stebins ne tik išskirtine muzikos, bet gausia
kultūros ir meno programa.
amatų kiemas
Juodaragio Amatų kiemas - tarsi festivalis festivalyje. Šiemet Dūburyje - daugybė
įvairiausių amatų atstovų, dirbtuvių, tradicijų, tautosakos, vaišių, žaidimų, dainų ir šokių!
Amatų kieme rasite visko: nuo namų statybos iki muilo iš pelenų gamybos, gausybę
kitų amatų, kuriuos išbandę ir pademonstravę savo sumanumą bei jėgas galėsite smagiai
patrypti amatų kiemo vakaronėje.

Teatras
Vilnius
VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Mažojoje salėje
27 d. 12 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ (pagal
lietuvių liaudies pasaką). Rež. R.Driežis.
28 d. 12 val. - N.Indriūnaitė „Coliukė“
(pagal H.Ch.Anderseno pasaką). Rež. R.Driežis.

KAunAs
KAunO lĖliŲ TEATRAs
28 d. 12 val. - 59-ojo sezono atidarymo šventė! „Į pasakų šalį - su fotoaparatu!“
28 d. 13.30 val. Didžiojoje salėje - D.Čepauskaitė
„Noriu - negalima, reikia - nenoriu“. Rež. A.Žiurauskas.

KlAipĖdA
KlAipĖdOs dRAMOs TEATRAs
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - S.Mrožek „Petro
Ohėjaus kankinystė“. Rež. D.Rabašauskas.
ŽVEJŲ RŪMAi
28 d. 18 val. - Premjera! L.Zorinas „Varšuvos melodija“.
Rež. A.Vizgirda (Klaipėdos Pilies teatras).

pAlAngA
KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
28 d. 20 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“.

Koncertai
Vilnius
ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
31 d. 19 val. - Martynas Levickis: „Ekstremalus klasikos
pliūpsnis“. Atlikėjai: M.Levickis (akordeonas). Styginių
kvartetas „SinChronic“: S.Tankevičius (smuikas), R.Chijenaitė
(smuikas), M.Kriščiūnas (altas), I.Pikalavičiūtė (violončelė).
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Organizatorių nuotr.

kinas ir paskaitos
Į festivalio Kino ir paskaitų palapinę, kaip
į namus, rinksis žymiausi įvairių Lietuvos ir

ŠV.KAZiMiERO BAŽnYČiA
28 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. In memoriam Aleksandrai ir Juozui Kazickams. Ciklo uždarymas.
Atlikėjai: V.Juozapaitis (baritonas), E.Juozapaitienė
(sopranas), I.Juozapaitytė (sopranas), L.Digrys (vargonai),
R.Marcinkutė-Lesieur (vargonai). Vilniaus miesto sav.
kamerinis choras „Jauna muzika“. Dir. V.Augustinas.
Įėjimas - nemokamas.
MOKYTOJŲ nAMAi
26 d. 20 val. VMN Kiemelyje - Baskų fiesta su Gorka
Hermosa Sanchez ir „Malandro Club“. Instrumentinis trio
„Malandro Club“ (Ispanija): G.Hermosa (akordeonas),
A.Vaquero (trimitas), J.Mayor (kontrabosas).
27 d. 19 val. VMN Kiemelyje - Jaukūs bardų vakarai:
A.Kaniava ir grupė.
piAnO.lT
1 d. 19 val. - Mildblue & Bluesmakers („Dvigubas
smūgis“).
Vu BOTAniKOs sOdAs
28 d. 19 val. - Monika Liu: „I am“. Kristupo vasaros
festivalio uždarymo koncertas. Atlikėjai: M.Liu (vokalas) ir
grupė. Vilniaus miesto sav. Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. D.Katkus.
VYTAuTO KAsiuliO dAilĖs
MuZiEJus
31 d. 19 val. - E.L.Stix (altas, Austrija), A.Maeda (fortepijonas, Japonija), J.Tulenova (Kazachstanas).

TRAKAi
TRAKŲ pilis
26 d. 20 val. Didžiojoje menėje - A.Makejevas ir grupė
„Mano kelias - 25“.
TRAKŲ VOKĖs dVARAs
29 d. 19.30 val. - Yick Cheung Jonathan Leung (smuikas, Kinija), Simona Zajančauskaitė (fortepijonas, Lietuva).
30 d. 19.30 val. - „Vienietiškos muzikos vakaras“.
Ch.Altenburger (smuikas, Austrija), S.Zajančauskaitė
(fortepijonas, Lietuva). Dalyvauja: D.Dėdinskaitė (smuikas,
Lietuva), W.Klos (altas, Austrija), G.Pyšniak (violončelė,
Lietuva).

mų gelmes, pasidalys savo atradimais ir
kartu su jumis mėgins atsakyti į esminį
klausimą - kas iš tikrųjų yra Namai.
Vakarai skirti kino mėgėjams. Šiais
metais kino programoje pristatomi žinomų
Lietuvos kino kūrėjų darbai, Latvijos, Rusijos ir Čekijos režisierių filmai. Šių metų
naujiena - Vaikų kiemutis. Jame - atskira
programa mažiesiems, kurioje animacija,
spektakliai, muzikinė programa ir interaktyvūs žaidimai bei paskaitėlės. Visoje saloje įsikurs meno dirbtuvės, bus statomas
„Mėnesio Juodaragio“ namas, prie jo statybos kviečiami prisidėti visi festivalio dalyviai. Kaip ir kiekvienais metais, vyks
sporto varžybos, vakaronės, žygiai po salą
ir jos apylinkes, veiks pirtis.

Europos kultūros sričių tyrinėtojai, šiemet
jų - kaip niekada gausu! Dalis paskaitų vyks
ir prie didžiojo Dūburio Ąžuolo. Paskaitų
šeimininkai svetingai atskleis festivalio te-

Daugiau informacijos http://menuojuodaragis.lt/lt/programa

KAunAs

BiršTonas

28 d. 18 val. Pažaislio kamaldulių vienuolyne Baigiamasis Pažaislio muzikos festivalio koncertas.
Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian
(JAV-Armėnija), vadovas A.Treikauskas. Kauno valstybinis
choras (meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis). Solistai:
J.Adamonytė (mecosopranas), I.Jurgelevičiūtė (vokalas),
P.Geniušas (fortepijonas).

KulTŪros CEnTras
29 d. 19 val. - „Flamenko emocijos“. Atlikėjai: F.Ordonez
(flamenko šokėjas, Ispanija), E.Murillo (vokalas, Ispanija),
A.Gavilan (gitara, Ispanija), M.A.Orengo (perkusija, Ispanija).

pAlAngA
KulTŪROs CEnTRAs
„RAMYBĖ“
26 d. 20 val. - Duo „PetrArka“. P.Vyšniauskas ir
A.Gotesmanas.
27 d. 20 val. - Jurga Šeduikytė.
KuRHAuZAs
26 d. 20 val. - Liudas Mikalauskas (bosas) ir Audronė
Juozauskaitė (fortepijonas).
KluBAs „VAndEnis“
26 d. 20 val. - Andriaus Mamontovo solinis koncertas.
27 d. 20 val. - Neda Malūnavičiūtė ir Olegas
Ditkovskis.
sEnOJi giMnAZiJA
26 d. 20 val. - Juozas Erlickas. „Ne visi namie“.

„Laisvalaikio“ inf.

DrusKininKai
28 d. 19 val. Druskininkų bažnyčioje - Sakralinės muzikos valanda. V.Prudnikovas (bosas), G.Beinarytė (arfa),
R.Beinaris (obojus), G.Kviklys (vargonai).

KiTi MiEsTai
27 d. 17 val. Plungės kunigaikščių Oginskių dvare Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas
Vytautas Sondeckis (violončelė). Dir. J.Domarkas.
28 d. 17 val. Taujėnų dvare - Martynas Levickis:
„Ekstremalus klasikos pliūpsnis“. Styginių kvartetas
„SinChronic“: S.Tankevičius (smuikas), R.Chijenaitė (smuikas), M.Kriščiūnas (altas), I.Pikalavičiūtė (violončelė).
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

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

Naujajame Jaunimo teatro sezone - 6 premjeros
Rugsėjo viduryje Valstybinis jaunimo
teatras pradeda 52-ąjį sezoną. Jį pasitinka vadovaujamas teatrologo Audronio
Liugos, dar vasaros viduryje pakeitusio
du dešimtmečius teatro vadovo pareigas
ėjusį aktorių ir režisierių Algirdą Latėną.
Šį sezoną šešis premjerinius spektaklius
žiūrovams pristatys režisieriai A. Latėnas,
Gintaras Varnas, jaunieji kūrėjai Povilas Makauskas, Olga Lapina, ne vieną spektaklį
Jaunimo teatre sukūręs Vidas Bareikis bei
teatro scenoje debiutuojantis Ričardas
Matačius. Premjeriniai spektakliai skirti plačiai auditorijai - tiek mažiesiems žiūrovams,
tiek paaugliams, tiek suaugusiems.
Pirmoji premjera - rugsėjo 16-17 dienomis Jaunimo teatro didžiojoje scenoje
žiūrovams bus parodytas premjerinis
spektaklis „Lukas“ (rež. A. Latėnas). Jis
kuriamas pagal to paties pavadinimo islandų dramaturgo Gudmunduro Steinsono
(Gudmundur Steinsson, 1925-1996) pjesę,

Audronis Liuga

Stasio Žumbio nuotr.

kritikų įvardijamą kaip užmirštą islandų
dramaturgijos šedevrą.
1975 m. parašytas kūrinys skatina diskutuoti apie visuomenės neatsparumą
įvairioms manipuliacijoms. Scenoje perkusija gyvai gros ir pagrindinį vaidmenį
atliks po nedidelės pertraukos į Jaunimo
teatrą sugrįžęs aktorius Tomas Kizelis.
„Laisvalaikio“ inf.

Parodos

senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

Vilnius
nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Sharon Ya’ari fotografijų paroda „Laukų ir miškų pozityvai“
Adauktas Marcinkevičius. „Optimistai ir skeptikai. 19541959 metų fotografijos“
LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Paroda „Portretai dvarų kolekcijose“
Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A
„Prieš... ir po...“ Prano Gudyno restauravimo centre
restauruotų kūrinių paroda
Paroda „Trys mados šimtmečiai“
nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas

Lietuvos proistorė
Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Ginklai ir pilies istorija
lDK Valdovų rūmų muziejus
Katedros a. 4
Amžinybės atspaudas. Italų renesanso ir Baroko šedevrų
krikščioniškieji siužetai XIX a. graviūrose
lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Tonino Guerra „Grožis savaime malda“ paroda
signatarų namai
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija
(nuolat papildoma)
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1
Paroda „Viktoras Petravičius. Kūrybos koordinatės“
s.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41
Paroda „Pasaulis kurčių vaikų akimis“

RUGPJŪČIO 28 d. 19 val.

Vilniaus universiteto botanikos sode

nidA
EVAngEliKŲ liuTEROnŲ
BAŽnYČiA
26 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje Valstybinis Vilniaus kvartetas: D.Kuznecovaitė (I smuikas),
A.Šilalė (II smuikas), G.Jakaitis (altas), A.Vasiliauskas
(violončelė). Solistė V.Kaziulytė (fleita).
27 d. 20 val. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje; 28 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje - Kauno styginių kvartetas: K.Beinarytė-Palekauskienė
(I smuikas), V.Žilinskienė (II smuikas), E.Lapinskė (altas),
S.Bartulis (violončelė). Solistė Machiko Takahashi (fleita,
Japonija).

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

koncertai/parodos

P r i s t a t o

MONIKA LIU: I AM

Kristupo vasaros festivalio uždarymo koncertas

Atlikėjai: MONIKA LIU (vokalas) ir grupė
Vilniaus miesto savivaldybės
ŠV. KRISTOFORO KAMERINIS ORKESTRAS
Dirigentas DONATAS KATKUS
Aranžuočių autorius JIEVARAS JASINSKIS

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

www.kristupofestivaliai.lt
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Didysis rÎmÎjas

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
gėlių salonai

Daugiau kaip
vietos visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!
Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!
Būtume dėkingi, jei informuotumėte 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.

Galanterijos parduotuvė
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt
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jūsų augintiniui
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

draBužių nuoma
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

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

Biliardas, Boulingas
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

kalBų kursai
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

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

kitos pRamogos
Vakarienė ant Druskonio ežero laive
„Druskonio perlas“
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai
„Waterpillar’ius“
Druskininkai. 50% nuolaida
vandens dviračio nuomai.
Tel. (8 670) 90 724,
www.saltytour.lt
Laipynių parkas
„Dainuvos nuotykių slėnis“
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.
Tel. (8 693) 35 060,
www.nuotykiuslenis.lt
Užeiga „Po vežimu”
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių
nuomai ir vandens čiuožyklai,
100% sporto inventoriaus nuomai.
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms
dviem asmenims.
Tel. (8 610) 00 009,
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau
kaip 2 žmonėms.
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,
1 asmeniui.
Tel. (8 698) 31 378,
www.nidas.eu
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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 fotosesijai.
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.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

klubai
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

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

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

Rašykite club@respublika.net

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius.
12% nuolaida laikrodžiams.
Tel.: (8 46) 211 788,
(8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch”
Vilnius. 12% nuolaida
laikrodžiams ir aksesuarams.
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo
„Swarovski“ kristalais
paslaugai ir papuošalams.
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

Baldai, interjero detalės

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,
papuošalams.
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089,
www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,
www.forplay.lt

●

aksesuarai

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 paslaugoms.
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui
ir 15% nuolaida sąskaitai
viešbučio restorane.
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina”
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,
www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 340 000,
www.magnushotel.lt
„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

dRabužiai

tuRite pasiūlymų, kuR galėtų būti taikoma „laisvalaikio“ nuolaida?

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

apgyvendinimo paslaugos

„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

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

●

avalynė, galanterija

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

gRožio paslaugos

Rašykite club@respublika.net

„Laisvalaikio“
klubo
partneriai

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

kitos paslaugos
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai
kavinės, barai, restoranai

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,
www.uzupioteatras.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras
15% nuolaida 2 bilietams.
www.ach.lt

62

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,
www.cezariogrupe.lt

sporto klUbai
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
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
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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

Kelionių agentūros
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

transporto paslaugos
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

Kitos preKės
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

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

optiKos salonai
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

sporto pramogos
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

ugdymas
Interjerinių lėlių gaminimo kursai
„Senamiesčio lėlės“
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių
gaminimo kursams.
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 612) 73 531,
www.dziazomokykla.lt

Koncertai, renginiai
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.

sveiKatingumo paslaugos
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

šoKių studijos
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 užsiėmimams.
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio
mėnesio abonementui.
Tel. (8 615) 33 921,
www.sokiustilius.lt

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

rašykite club@respublika.net

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 650) 54 300,
www.vkamerinisteatras.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

medicina

●

„Senamiesčio lėlių“ teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 679) 61 422,
www.puppetstheatre.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

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

turite pasiūlymų, Kur galėtų būti taiKoma „laisvalaiKio“ nuolaida?

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams,
išskyrus premjeras, šventinius
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt

Maisto prekės ir gėriMai

●

teatras

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

rašykite club@respublika.net

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
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AstroLoginė prognozė

PASUK GALVĄ

Profesionalios astrologės
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos




Tel. 865698074
El.p. btime@elnet.lt

teisingai išsprendę kryžiažodį
galite laimėti apsauginį
purškiamąjį pienelį nuo saulės
su bronzatu.

SVEIKINA

Atsakymą į kryžiažodį
iki rugpjūčio 30 d.
siųskite SMS žinute
numeriu 1390.
Rašykite: LV
KR, atsakymą,
vardą, pavardę ir
miestą. Žinutės
kaina 0,29 EUR.
Praeito
kryžiažodžio
laimėtoja asta
Žvirblytė iš
Vilniaus. Jai
bus įteiktas
apsauginis
purškiamasis
pienelis nuo
saulės.

Astrologė
Lilija BAnAitienė

Prognozė rugPjūčio 26 - rugsėjo 1 d.

AVINUI

JAUČIUI

Į asmeninį gyvenimą jaudulio
įneš netikėta pažintis ar atsiradusi
pirmoji meilė. Neramus ir aktyvus
laikotarpis. Būsite nuolat gaišinami ir
trukdomi kitų asmenų, o tai jauks jūsų
planus ir lengvai erzins. Leiskite sau
atsipūsti. Pasaugokite sveikatą, silpna
grandis bus gerklė ir akys.

Tikėtina, kad susitiksite su senais
bičiuliais, gal net patys ieškosite galimybių susitikti su mokslo draugais ar
buvusiais kolegomis. Asmeninį gyvenimą
nušvies malonių akimirkų spinduliai.
Sėkmė lydės finansininkus. Tai gana
stabili ir finansiškai saugi savaitė. Visgi
savijauta nebus gera, pasirūpinkite, nes
gali parklupdyti peršalimo ligos.

VĖŽIUI
Meilėje vyraus romantiniai
atspalviai. Antroje savaitės pusėje
galite sulaukti jums labai svarbių
žinių dėl naujo darbo pasiūlymo. Jei
tvarkote nekilnojamojo turto reikalus,
pagaliau gausite seniai lauktą raštą
ar žinią.

SVARSTYKLĖMS
Perkainokite santykius, kad į
ateitį žengtumėte tvirtai žinodami, į
kokį petį galite atsiremti. Tikėtina, kad
darbe užgrius lavina rūpesčių. Atsiras
netikėtų išlaidų, kurios kaip reikiant
išmuš iš pusiausvyros ir apkartins
gyvenimą. Nenusiminkite, fortūna
jums ruošia dovanas, kurių seniai
esate nusipelnę.

OŽIARAGIUI
Vienišiems patartina būti
apdairiems su nauju pažįstamu
ar pažįstama. Tvarkydami darbe
piniginius reikalus būkite ypač
atsargūs, nes galite priimti
neadekvačius sprendimus, už kuriuos
vėliau teks brangiai sumokėti.
Vartokite daug kalcio turinčius
produktus.
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LIŪTUI
Asmeniniame gyvenime
tikėtina naujos pažintys, santykiai
klostysis vangokai, todėl imsite
abejoti pasirinkimu. Savo darbo
vietoje jausitės puikiai, nors,
norėdami įveikti užduotis, turėsite
paplušėti iš peties, tik taip jūsų darbo
rezultatai bus puikūs. Palankus laikas
atostogauti.

DVYNIAMS
Jūsų pasitikėjimas savimi
ir gera nuotaika neleis elgtis su jumis
nepagarbiai. Ieškantiems antrosios
pusės pažintis gali įvykti keliaujant.
Profesinėje veikloje patartina atkreipti
dėmesį į kolektyvą, gal kažkuriam
esate konkurentas ir tik laiko klausimas, kada yla išlys iš maišo.
Saugokite kojas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje
212 36 26. Prizai laikomi tik dvi savaites.

Kryžiažodžio, išspausdinto
praėjusiame numeryje,
atsakymai:

MERGELEI
Meilės vandenis drums
delsimas, antroji pusė turi planų,
tačiau kol kas mąsto ir tyli.
Palankus laikas valstybės struktūrų
darbuotojams, politikams. Galite
sulaukti netikėtos naujienos, ji
bus susijusi su darbu. Saugokitės
žarnyno infekcijos, plaukite vaisius
ir daržoves.

SKORPIONUI

ŠAULIUI

Gali apniukti asmeninio
gyvenimo dangus. Aiškinsitės garsiai,
tačiau tai ne pabaigos laikas, sudarius
paliaubas, viskas tekės kasdienine
vaga. Intuicija jūsų neapgaus, šią
savaitę geriau pirkti nei parduoti,
pasikliaukite nuojauta. Venkite
vandens telkinių.

Nors spaus kasdieniai darbai ir
įsipareigojimai, mintis užvaldys nauja
pažintis. Aistra bus stipresnė už pareigos
jausmą, o tai atsilieps darbinei veiklai.
Net jeigu ir prispaus finansiniai rūpesčiai,
nepraraskite optimizmo. Viskas priklausys nuo vidinio nusiteikimo, todėl tikėkite, kad viskas bus gerai. Palankus laikas
atlikti profilaktinį sveikatos patikrinimą.

VANDENIUI

ŽUVIMS

Tikėtini nesutarimai su
mylimu žmogumi. Vienišoms širdims
pažinčių geriau neieškoti, tada ši
savaitė praeis ramiai, nekeldama
didelės įtampos. Gerai seksis tvarkyti
jums aiškius darbus, netinkamas
laikas naujų darbų pradžiai. Dažniau
užsukite į sporto klubą.

Kulinarė, laidų vedėja
Beata Nicholson
1979 08 31

Bus svarbu išsiaiškinti,
kas jus sieja su antrąja puse nuoširdūs jausmai ar išskaičiavimas.
Perkainokite santykius, kad į ateitį
žengtumėte tvirtai. Finansinius
reikalus tvarkykite klausydamiesi
intuicijos, tai padės išvengti
klaidingų sprendimų. Venkite vandens
telkinių.

Vertikaliai: Eugenijus. Penalas.
Omega. Aperityvas. Atida. Kiparisas.
Figa. Kašalotas. Re. Oka. Dagilis. LOT.
Yra. Palolas. Gauja. Molinas. Taupus.
Zanavykai. Dangus. Erikas. Baugus.
Gaivalas. „Vairas“. MU. Stalas. Gleivės.
Pan. Edas. Kraigas. Veža. Kūmas.
Stuoka. Egeris.
Horizontaliai: Aforizmas. Gotika.
Item. Nemiga. Nevada. Neda. Maralas.
Eiga. Povilas. Ja. Dalykas. Kalikas. Kt.
Samagonas. Gru. Šilai. Lao. Niekalas.
Veik. Rilis. Baiga. Pipos. Daiva. Metat.
Taurėse. Nyra. Gangas. Avis. Augus.
VE. Las. Lupus. Per. Vasarojus. Maži.
Setas. Tunas.
Pažymėtuose langeliuose:
Deimantai.

Aktorius Marius Repšys
1984 09 01

Kanados atlikėja
Šanja Tvein (Shania Twain)
1965 08 28

JAV aktorė Kameron Dias
(Cameron Diaz)
1972 08 30
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SUDOKU

GEROS DIENOS: rugPjūčio 27, 29 d.
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beprotiškas pasaulis

PUOŠMENA. Modelis brazilė IsAbElė
GUlAr (Izabel Goulart, 31) buvo tarp tų
pasaulio įžymybių, kurios savo dalyvavimu papuošė rio de Žaneiro olimpinių
žaidynių uždarymo ceremoniją. Garsioji
„Victoria’s secret“ manekenė, pasipuošusi brangakmeniais tviskančiu karnavalo
kostiumu, aistringai įsijungė į sambos
šokėjų, „Maracana“ stadione sukūrusių
įspūdingą rio karnavalo reginį, gretas.
EPA-Eltos nuotr.

aNEkDOTai
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l

l

Pateikiau viršininkui ultimatumą: arba
jis pakelia man atlyginimą, arba aš išeinu iš
darbo! Sutarėme dėl kompromiso - jis nepakelia man atlyginimo, o aš neišeinu iš darbo.
l
Senelė sako anūkei:
- Aš, beje, tavo amžiaus jau dirbau!
Anūkė - senelei:
- O aš, beje, tavo amžiaus DAR dirbsiu!
l
Ruošiamasi apklausti blondinę naudojant melo detektorių.
- Jeigu sakai tiesą - užsidega žalia lemputė, jeigu meluoji, - užsidega raudona. Ar
viskas aišku?
- Aišku.
Užsidegė raudona lemputė.
l
Moteriškė skambina dietologui:
- Daktare, man atrodo, kad turiu antsvorio.
- Kodėl taip nusprendėte?
- Nusipirkau kalbančias svarstykles ir
pasisvėriau.
- Ir ką jos pasakė?
- Prašome svertis po vieną!

- Kodėl jūsų rankos tokios nešvarios? klausia inspektorius daržovių pardavėjos.
Pardavėja atsako:
- Todėl, kad šiandien dar niekas nepirko
raugintų kopūstų.
l
Kalbasi du draugai:
- Turiu žinių, kad tu miegi su mano
žmona.
- Ne, tu su ja miegi, mes tai tikrai nemiegam...
l
Kartą Petriukas klausia tėčio:
- Tėti, kur yra Egiptas?
- Klausk mamos, ji visada ką nors kur
nors nukiša!
l
Pas psichologą:
- Alkoholį vartojate?
- Ne.
- Rūkote?
- Ne.
- Kortom lošiat?
- Ne.
- Kaip su svetimomis moterimis?

- Vengiu.
- Jei neturite jokių ydų, kodėl jūs atėjote?
- Na, yra vienas toks trūkumėlis...
- Koks?
- Meluoju daug...
l
Petriukas kaip visuomet sėdi klasės gale. Mokytojas klausia:
- Vaikai, kiek bus dukart du?
Visi tyli. Mokytojas prašo Petriuko, kad
atsakytų. Petriukas:
- Ką sakot, tamsta mokytojau?
Mokytojas:
- Kiek bus dukart du?
- Tamsta mokytojau, nieko čia gale nesigirdi.
- Kaip tai nesigirdi, na, apsikeiskime
vietomis ir tu manęs klausk.
Apsikeičia vietomis. Petriukas klausia:
- Tamsta mokytojau, kada baigsit vaikščiot pas mano mamą?
Mokytojas:
- Ką sakai?
- Kada baigsit vaikščiot pas mano mamą?
- Žiūrėkit, vaikai, tikrai nieko nesigirdi...
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