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 ■ Kodėl sunku atpažinti dainininką Me-
rūną Vitulskį ir kaip jo išvaizdos poky-
čiai veikia jo balsą? 10 p.
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 ■ Kokie drabužiai šį rudenį vyraus „Pinup Girls“ atlikėjos ir „Nunu“ įkūrėjos Simonos Nai-
nės spintoje? 11 p.

 ■ Ką reiškia būti maisto ekspertu ir koks, 
pasak „VMG Akademijos“ įkūrėjo Lino 
Ginaičio, turi būti virtuvės šefas?  40 p.
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Tik nuo 166 Eur/mėn.
Pasiūlymas apskaičiuotas vertinant 20 proc. pradinės įmokos dydį. 
Sutartis pasirašoma 5 metams, likutinė automobilio vertė - 35,12 proc. Ridos apribojimas: 100 000 km.

Daugiau informacijos Jums mielai suteiks JEEP pardavimo vadybininkai.

KRASTA AUTO VILNIUS // Ozo g. 10A, Vilnius // Tel. 852461717 // El. p. vilnius@krasta-jeep.lt

KRASTA AUTO KAUNAS // Veiverių g. 150, Kaunas // Tel. 837210500 // El. p. kaunas@krasta-jeep.lt

KRASTA AUTO KLAIPĖDA // Svajonės g. 40, Klaipėda // Tel. 846344944 // El. p. klaipeda@krasta-jeep.lt

AUTOFORUMAS // Gamyklų g. 4, Marijampolė // Tel. 8 343  98 745 // El. p. info@autoforumas.lt

Pasaulis pilnas nuotykių. Su kompaktišku galiūnu Jeep® Renegade yra daugiau kelių 
juos pasiekti. 
Tikras džipas ir tikri 4x4. Jokio apsimetinėjimo. 
Tik autentika ir originalumas, atsispindintys dizaine ir charakteryje. 
Galimybė rinktis unikalias kėbulo spalvas. 
Manevringumas leidžia laviruoti miesto šurmulyje. Pravažumas padeda pabėgti nuo 
jo aktyviam poilsiui gamtoje. 

Kada tik panorėsite.
Nes Jeep® Renegade sukurtas žmonėms, kurie dievina laisvę ir sugeba ja 
pasinaudoti.
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Aktorė ElžbiEtA lAtėnAitė (31) džiau-
giasi, kad jau netrukus lietuviško kino 
gerbėjai ją išvys nauju amplua. Vasarą ji 
pirmą kartą filmavosi komedijos žanro 
filme „Kaip susigrąžinti ją per septynias 
dienas“. Filmas didžiuosius kino ekranus 
pasieks jau spalio mėnesį. Šiuo metu pa-
ti Elžbieta užsiėmusi repeticijomis teatre 
ir filmavimais tV serialuose. nepaisant 
darbų gausos, aktorė visada atranda lai-
ko sau. Jau kurį laiką E.latėnaitė gilinasi į 
psichologiją, meditaciją, savęs tobulinimą 
ir propaguoja veganišką gyvenimo būdą. 
Anot aktorės, visa tai padeda atrasti  
harmoniją su savimi ir aplinka. 

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Netrukus didžiuosiuose kino ekra-
nuose įvyks romantinės komedijos „Kaip 
susigrąžinti ją per septynias dienas“ 
premjera. Tai jums pirmas tokio pobū-
džio filmas, tiesa?

- Taip, tai iš tiesų pirmas mano vaidmuo 
filme-komedijoje. Man labai smagu atrasti 
naują žanrą. Visada paauglystėje žiūrėdavau 
laidą „Pagauk kampą“ ir svajodavau, kaip aš 
kada nors taip pat žaisiu, improvizuosiu, 
kvailiosiu ir atskleisiu visas savo komišką-
sias puses. Bet mano aktorystės kelias pra-
sidėjo nuo labai rimtų vaidmenų, todėl sma-
gu, kad dabar jau vieną kitą pasiūlymą gau-
nu pasirodyti ir lengvesnio žanro filmuose. 
Žmonėms patinka toks neįpareigojantis tu-
rinys. Ir man jo reikia - lengvesnio filmo, 
paprastesnio pasiskaitymo, socialinių tinklų. 
Liūdniausia būna, kai jautiesi įrėmintas į vie-
no žanro kūrybą. 

- Bet sakoma, kad prajuokinti žiūrovą 
sunkiau negu pravirkdyti...

- Filme yra skyrybų scena, kurioje juokas 
vyksta pro ašaras. Gyvenime nebūna viskas 
juoda arba balta. Gyvenimas neturi vieno žan-
ro. Čia viskas mainosi: ašaros keičia vaka-
rykštį džiaugsmą, viskas laikina..

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

ElžbiEta latėnaitė: 
Savo profesijoje per geras niekada nebūsi
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n Gimimo data, vieta: 1986 m. 
liepos 20 d., Vilnius
n Veikla: aktorė
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

- Su kokiais iššūkiais susidūrėte fil-
mavimo metu?

- Vienas iš jų buvo pramoginių šokių scena. 
Šokių pamokų be paskaitų Muzikos ir teatro 
akademijoje nesu lankiusi, o reikėjo vaidinti, 
kad su partneriu dalyvaujame mėgėjų konkur-
se. Dainius (aktorius Dainius Kazlauskas - red. 
past.) šoka nuo vaikystės, o man reikėjo pagau-
ti žingsnelius. Bet žiūrėjau nufilnuotus kadrus, 
tai, panašu, kad viskas pavyko. 

- Šokių sūkurys jūsų neįtraukė?
- Šokiai man visada patiko ir patinka. Pa-

ti jau pusę metų sportuoju su sveikos gyven-
senos judėjimu „MyHero“, bet šokiai kol kas 
mano gyvenime vyksta tik frag mentiškai. 

- Dėl ko dažniausiai nerimaujate, kai 
imatės naujo projekto?

- Kai gaunu pasiūlymą, pirmiausiai pajun-
tu, ar įdomu. Domiuosi, kas kūrėjai, partne-
riai. Kai prasideda darbai, nerimo nebelieka, 
tik jaudulys, kad viskas sektųsi puikiai. Nes 
aš, kaip vaidmens kūrėja, turiu savo viziją, 
režisierius ir partneriai turi - savąją. Reikia 
žiūrėti, kad tos vizijos sutaptų. 

- Šiame filme turėjote daug laisvės 
improvizacijai?

- Reikia paminėti, kad šitas filmas labiau 
yra apie Justino (Justino Jankevičiaus - red. 
past.) veikėją, ties juo susitelkta labiausiai. 
Jei būčiau godi aktorė, sakyčiau, kad man aps-
kritai trūko vaidmens atskleidimo, bet toks 
buvo scenarijus. Mano herojė Atėnė čia yra 
mažiau atskleista, lieka vietos fantazijai. O 
Andrius, režisierius, buvo iš tų, kuris leidžia 
reikštis ir daryti tai, ką jauti, padeda panau-
doti savo asmenines ypatybes veidmeniui.

- Kokie darbai dabar jūsų laukia?
- Kartu su pussesere (aktorė Emilija La-

tėnaitė-Beliauskienė - red. past.) nusifilma-
vome serialo „Laisvės kaina. Partizanai“ tę-
sinyje. Vaidinome dvi Lietuvos kankines, ku-
rios netinkamu laiku atsidūrė netinkamoje 
vietoje. Be to, filmuojuosi naujajame „Mote-
rys meluoja geriau“ sezone. Būsiu nauja se-
kretorė Nida. Vaidinu unikaliame Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro spektaklyje „Lo-
kis“, kurio premjera buvo rugsėjo vidury. Be 
to, laukia spektakliai tiek Mažajame, tiek Na-
cionaliniame teatre.

- Vasara jums buvo daugiau darbyme-
tis ar atostogos?

- Vasarą baigiasi teatrų sezonas ir prasi-
deda filmavimai. Jei jų turi - viskas gerai, jei 
ne, apima nerimas. Šią vasarą turėjau ir dar-
bų, ir poilsio - ištrūkau pabūti prie jūros, ap-
silankiau festivalyje „Masters of Calm“. Ten 
labai daug meditavome, savanoriavome, da-
lijome maistą, turėjome dvasinę programą. 

-  Kiek žinau, domitės ir psichologija, 
dalyvaujate įvairiuose užsiėmimuose. Ar 
tai padėjo atrasti save?

- Man gyvenime padeda du dalykai - psi-
chologija ir dvasinis, vidinis gyvenimas. Psi-
chologijai priskirčiau atrastas terapijas, kurias 
lankiau, lankau ir iš kurių mokausi. Visa tai 
labai motyvuoja, naikina baimes. Kai pradedi 
domėtis savimi, atsiverti, supranti, kad pa-
saulis yra gražesnis ir tu gali būti laiminges-
nis, jis nėra toks baugus, o žmonės - geresni, 
nei atrodo tuomet, kai esi sužeistas ar turi 
nesuvoktų nuoskaudų iš vaikystės. Kita atra-
ma - dvasinis gyvenimas. Girdėjau, kad dva-
sinis žmogaus gyvenimas yra pati intymiausia 
sfera. Niekas nėra taip slapta, pažeidžiama ir 
trapu, kaip dvasinė veikla. Man padeda me-
ditacija, mantros kartojimas. Apskritai man 
artimesnės yra Rytų religijos. Gal dėl to, kad 
ten kreipiama daugiau dėmesio į darbą su 
savimi, su savo sąmone. Pavyzdžiui, budiz-
mas ir vaišnavizmas (viena pagrindinių hin-
duizmo šakų - red. past.) remiasi neprievartos 
dėsniu. Pati esu veganė, todėl krikščionybė 
man kelia dvilypumo įspūdį tuo aspektu. Juk 
yra ketvirtas įsakymas - nežudyk, bet labai 
mielai valgome nužudytus gyvūnus per krikš-
čioniškas šventes. Švelniai tariant - truputį 
keista. Kur čia yra krikščioniška atjauta, gai-
lestingumas, nuolankumas? Ką tai turi bendro 
su tuo, kas vyksta skerdyklose? O Rytų reli-
gijos labai aiškiai sako, kad jei tu vartoji mė-
są, tai pablogins tavo dvasinį kelią. Tau tai 
nepalanku, bet jei nori, vartok, turi pasirin-
kimo laisvę. Anksčiau nemaniau, kad gyve-
nimas be mėsos ir, pavyzdžiui, alkoholio gali 
būti toks geras ir turiningas!

- Su kokiais mitais apie veganizmą 
susidūrėte, pati pasukusi šiuo keliu?

- Vegetarizmo niekada nebijojau. Būdama 
16 metų dalyvavau jogos stovykloje ir ten su-
sipažinau su Rytų filosofija. 10 dienų nevalgiau 
mėsos. Grįžusi namo nebenorėjau jos net už-
uosti. Mūsų organizmas yra labai protingas, jis 
gali labai daug ištverti visokių blogų dalykų, 
bet tik duok jam galimybę pabūti be jų, jis tie-
siog rėkte rėks, kaip jam gerai, o seni malo-
numai jam nebebus patrauklūs. Po tos stovyk-
los kelerius metus mėsos ir nevalgiau. Tiesa, 
tekdavo klausytis giminių gąsdinimų, kad su-
sirgsiu ir numirsiu. Bet štai veganizmas man 
kėlė įtarimų. Atrodė, kad veganai apriboja sa-
vo mitybos ir gyvenimo pasirinkimų racioną. 

Lyg save skriaustų. Turiu draugę veganę, ir 
mes dažnai eidavome į visokius veganiškus 
restoranus. Man labai patikdavo ten tiekiamas 
maistas, bet neįsivaizdavau, kad galima visada 
valgyti tik jį, kad niekada nevalgyti žuvies, 
karvės sūrio, pieno. Kartą ta pati draugė mane 
pakvietė į savo gimtadienį, kuris pakeitė mano 
požiūrį į augalinę mitybą. Ten buvo tiek patie-
kalų, kurių anksčiau niekada nebandžiau, ir 
viskas labai skanu. 

Praėjus kiek laiko, švenčiau savo gimta-
dienį. Turėjau savo „firminio“ kopūstų pyra-
go receptą - varškinė tešla iš viršaus ir apa-
čios, o viduje - grietinėlėje troškinti kopūstai. 
Pyragas buvo pasakiškas. Kadangi į gimta-
dienį kviečiau ir draugę veganę, turėjau arba 
jai gaminti kažką kito, arba „veganizuoti“ ši-
tą pyragą. Pabandžiau ir puikiai pavyko. Vie-
toj varškės į tešlą dėjau tofu. Kiaušinių tiesiog 
nedėjau ir viskas pavyko be jų. Pasirodo, py-
ragai nuostabiai išeina ir be kiaušinių, čia tik 
mitas, kad jų visur reikia. Vietoj grietinėlės 
troškinau kopūstus kokosų piene. Galiausiai 
pyragas išėjo šimtą kartų skanesnis, tiesiog 
pakilo į kitą lygį! Ir atsimenu tą jausmą, kai 
valgiau - tokią laisvę. Paklausiau draugės, ar 
veganai visada tai jaučia. Ji sako, taip. Tuo 
metu dar turėjau odos problemų, ir ta pati 
draugė pasiūlė savaitę pagyventi be karvės 
pieno produktų. Ta savaitė jau tęsiasi kažke-
lintus metus. O galvojau, kad pieno niekada 
gyvenime negalėsiu atsisakyti. Dabar net ne-
noriu pagalvoti apie karvės pieną. Augalinio 
pieno, sūrių, jogurtų, ledų yra labai daug rū-
šių. Dievinu tofu. Nuostabus laisvės kupinas 
jausmas gyventi taikų gyvenimo būdą, kuris 
tausoja planetą ir kitų gyvenimus, o tuo pačiu 
metu patirti tokį maisto malonumą.

- Auginate beveik penkerių metų duk-
relę. Ar ji taip pat veganė?

- Iš pradžių maniau, kad vaikams tai ken-
kia. Dėl to tik pati pakeičiau savo mitybą. 
Bet pradėjau domėtis, pasirodo, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose veganiška ir vegetariš-
ka mityba nuo 2009 metų oficialiai pripažin-
ta kaip ne tik nekenksminga, bet ir naudinga 
sveikatai ir net padedanti išvengti daugelio 
ligų visais žmogaus amžiaus tarpsniais, 
įskaitant vaikus, senjorus, nėščiąsias, mai-
tinančias krūtimi ir atletus. Po truputį pra-
dėjau keisti ir savo dukros mitybą. Ir nors 
giminės iš pradžių manęs nepalaikė, kartą 
padariau jos kraujo tyrimą, kuris buvo tiesiog 
puikus. Ji beveik neserga, antibiotikų nėra 
gavusi, gal tiesiog stiprus organizmas, o gal 
ir mityba padeda. Mano dukra labai energin-
ga, protinga, linksma, graži, puikus žmogus. 

Kuo toliau, tuo 
man labiau 
atrodo, Kad 
grožis yra 
buvimas savimi, 
o ne pastangos 
atitiKti KažKieno 
standartus

liūdniausia 
būna, Kai jautiesi 
įrėmintas į vieno 
žanro Kūrybą
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Pati esu veganė, 
todėl krikščionybė 
man kelia 
dvilyPumo įsPūdį 
tuo asPektu. Juk yra 
ketvirtas įsakymas - 
nežudyk, bet labai 
mielai valgome 
nužudytus gyvūnus 
Per krikščioniškas 
šventes

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU



8 laisvalaikis 2 0 1 7  r u g s ė j o  2 9

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Pasirūpinau keliais papildais, kurių reikia net 
ir visavalgiams - tai B12 ir vitaminas D. O 
šiaip kitų šeimos narių neįkalbinėju. Pradžio-
je bandžiau, bet galiausiai supratau, kad kiek-
vienas turi savo gyvenimą, savo pasaulėžiū-
rą, savo brandos lygį ir negali niekam nieko 
primetinėti, reikia gerbti jo nuomonę. Galiu 
tik informuoti ir dalintis patirtimi. Savano-
riaudama organizacijose „Tušti narvai“ ir 
„Trys paršeliai“, įgyjau daug žinių.

- Matyt, dar ankstoka kalbėti apie 
jūsų dukros aktorystės kelią...

- Taip, bet jai labai patinka dainuoti. Pa-
stebėjau, kad 4-6 metų vaikai labai mėgsta 
vaidmenų žaidimus. Tai ji būna paukščiu, tai 
prašo vadinti kitokiu vardu, tai princese, tai 
gepardu ar motociklu. Kartais išeina iš kam-
bario Elza, o grįžta drakonas, spjaudantis 
ugnimi. 

- Linkėtumėte jai aktorės kelio?
- Aš linkėčiau jai būti laimingai. Tai svar-

biausia, kas gali nutikti su žmogumi. Koks 

skirtumas, ką jis dirba, kur gyvena, svarbu, 
kad būtų laimingas. Man atrodo apskritai mū-
sų visuomenėje per mažai pabrėžiama laimės 
svarba. Žmogus turi būti sėkmingas, turtin-
gas, gražus, bet palaukite, jis toks visoks ir 
bus, jei tik bus laimingas. 

- O kaip jūs suprantate tą laimę?
- Man atrodo, kad laimė yra taika su sa-

vimi ir aplinka. Tai vidinės pilnatvės, harmo-
nijos jausmas. Savo kelio pažinimas, dalijima-
sis su kitais. 

 - Kokią įtaką laimei daro jūsų pavar-
dė? Padeda, trukdo, o gal nedaro jokios 
įtakos?

- Aš nesipykstu su savo pavarde. Draugau-
ju su ja. Gal iš dalies man padėjo tai, kad mano 
tėvai nėra aktoriai. Mama - menotyrininkė, 
tėtis - kompozitorius. Už tai esu dėkinga, nes 
nuo vaikystės patekdavau į spektaklius, buvau 
arti meno. Aš žinau, kas mano tėvai, bet žinau 
ir tai, kas esu pati, žinau, kiek pastangų įdedu 
į savo gyvenimą, kūrybą, laimę. 

- O aktorystės profesija nedaro spau-
dimo nuolat būti tobulai, gražiai, malo-
niai?

- Aktoriaus profesija yra priklausoma nuo 
kitų žmonių. Spaudimo nejaučiu, bet aktoriai 
susiduria su kita problema - tai slapta baimė 
neturėti darbo. Jei tavęs niekur nekviečia, 
galvoji, kad kažką blogai darai, bet gal tiesiog 
toks etapas. 

- O kaip dėl grožio? Ar aktorės priva-
lo visada būti gražios?

Kai pradedi domėtis 
savimi, supranti, 
Kad pasaulis nėra 
toKs baugus, o 
žmonės - geresni, nei 
atrodo tuomet, Kai 
esi sužeistas ar turi 
nesuvoKtų nuosKaudų 
iš vaiKystės

Filme „Kaip susigrąžinti ją per septynias dienas“ kartu 
su Elžbieta Latėnaite vaidina aktoriai Ainis Storpirštis, 
Justinas Jankevičius ir Dainius Kazlauskas

„Fotogenijai“ nuotr.
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- Pati sau niekada nekėliau ir nekeliu rei-
kalavimo būti gražiai. Kas yra grožis? Kuo 
toliau, tuo man labiau atrodo, kad grožis yra 
buvimas savimi, gyventi savo gyvenimą. Ta-
da žmogus gražus, o ne tada, kai stengiasi 
atitikti kažkieno standartus. Pamenu, šiemet 
su pussesere Emilija ėjome į nacionalinius 
kino apdovanojimus be makiažo. Iš pradžių 
svarsčiau pasidažyti, bet galiausiai nuspren-
džiau eiti be jo. Rekomenduoju visoms išban-
dyti! Kodėl aš turiu daryti kažką, ko nenoriu? 
Nes moterys ir dalis vyrų tai darys? Toks 
tikrumas apima, kai supranti, kad esi tokia, 
kokia esi. Yra aktorių, kurios dievina dažytis, 
puoštis, o man net ir po parduotuves vaikš-
čioti yra kančia. Dažytis nebemėgstu, kuo 
toliau, tuo labiau man didesnis „kaifas“ yra 
būti savimi, nusimesti visus savęs neigimus. 
Kita vertus, mano profesija leidžia grimo kė-
dėje pamatyti save labai įvairią: nuo juodų 
paakių, žaizdų iki vakarinio makiažo.

- Pati irgi buvote nominuota „Sidabri-
nei gervei“. Kiek jums svarbūs tokie 
įvertinimai?

- Esu gavusi „Sidabrinę gervę“ už Kris-
tijono Vildžiūno filmą „Kai apkabinsiu tave“, 
o šiemet buvau nominuota už vaidmenį jo 
naujausiame filme „Senekos diena“. Tai man 
didelė šventė. Ir apskritai man šie apdovano-
jimai patinka tuo, kad renka visi tikrieji kino 
akademijos nariai, kino bendruomenė. Rezul-
tatai atrodo skaidresni, objektyvesni nei kai 
kurie kiti apdovanojimai. O šiaip bet kokie 
įvertinimai motyvuoja stengtis toliau, dar 
daugiau dirbti, tobulėti. Aš visada už tobulė-
jimą. Niekada nebūsi per geras savo profesi-
joje. Pastangų ir įgūdžių įvertinimas ir pripa-
žinimas atneša džiaugsmą.

- Tas amžinas klausimas: teatras ar 
kinas?

- Ir teatras, ir kinas. Gal kine paprasčiau, 
nėra tiek kankinimosi. Juk teatre repetuoji, 
paskui nuolat kartas nuo karto vaidini. O ki-
ne visi vieną kartą susitelkia, per tam tikrą 
laikotarpį padaro, išeina premjera ir gali pats 
žiūrėti. Teatro pranašumas tas, kad viskas 
vyksta gyvai, kvėpuoji kartu su žiūrovais, 
koks tą dieną esi, toks bus ir spektaklis. Aš 
labai noriu dirbti daugiau kine. Bet ir televi-
zijai nesipriešinu, esu atvira pasiūlymams. 

Nuostabus laisvės 
kupiNas jausmas 
gyveNti taikų 
gyveNimo būdą, kuris 
tausoja plaNetą 
ir kitų gyveNimus, 
o tuo pačiu metu 
patirti tokį maisto 
maloNumą

aš Nesipykstu  
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veidai

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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žvaigždė rekomenduoja

Top 3 rudens stiliaus akcentai
pagal Simoną nainę

„Oversized“ megztukai

Megztukai man gražiausi žemiš-
kų spalvų - pilki, juodi. Juoda man 
apskritai yra labai graži spalva, nors 
daug kas sako, kad čia net ne spalva, 
o gyvenimo būdas. Man - priešingai. 
Medžiagas rudeniniams drabužiams 
renkuosi įvairias, labai patinka 
šiaušta medvilnė, nes ji turi pūkelį, 
yra šilta ir maloni prie kūno. Tinka 
ir kas nors su vilna, kašmyru, bet ne-
su ta, kuriai reikėtų vien natūralios 
medžiagos, be jokios sintetikos. Šiais 
laikais sintetika yra tokia kokybiška, 
kad ji nešiojasi milijoną kartų geriau 
ir maloniau nei natūralus pluoštas.

1

Atėjus rudeniui, spintos revizija - vienas iš  
privalomųjų darbų. Vasariniai, lengvi drabu-
žiai, plonos suknelės užleidžia vietą šiltiems 
megztukams, kelnėms ir patogiems batams. 
Prekės ženklo „Nunu“ įkūrėja, dainininkė,  
grupės „Pinup Girls“ narė SimoNA NAiNė (29) 
atskleidė tris stiliaus akcentus, kurie šį rudenį 
vyraus jos spintoje.  

ryškiOs spalvOs
Kartais užtenka raudono lūpdažio 

arba kokios nors ryškesnės segės, kad 
dėl niūrių drabužių spalvų neapimtų 
depresija. Šiais metais mano rudens 
kolekcijoje bus daug geltonos spalvos, 
ryškios raudonos. Be to, man labai 
patinka visokie raštai, langeliai, bet 
jie turi būti būtinai juodi ir balti.

2

Patogūs batai 

Tai tikrai nebus aukštakulniai. 

Rudenį renkuosi tai, kas patogu, su 

kuo galima eiti tiek per sniegą, tiek 

per balas - kerziniai batai, guminiai 

batai, „boots’ai“.

3
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Merūnas Vitulskis (34), paskelbęs apie savo kalėdinių koncer-
tų „Gražiausios dainos“ turą, sulaukė audringos aplinkinių reak-
cijos. „tavęs neįmanoma pažinti, atrodai 15 metų jaunesnis. kas 
atsitiko?“ - panašaus turinio žinutėmis, pamatę naujų koncertų 
plakatą, dainininką užbombardavo pažįstami ir gerbėjai.

Paslaptis - paprasta, bet nepaprastai pasiekta: 19 prarastų kilo-
gramų. Per tris mėnesius. „Dabar sveriu 108, o svėriau 127 kilogra-
mus“, - neslepia Merūnas.

Dainininkas atviras - kova su antsvoriu lydi jį visą gyvenimą ir yra 
ne kartą pralaimėta, tačiau jis rankų nuleisti neketina. „Aš esu tiek visko 
gyvenime išbandęs, todėl suprantu aiškiai: paslaptis tikrai paprasta - 
maisto tiek, kiek reikia, ir fizinis krūvis. Svarbiausia - norimą svorį išlai-
kyti, nes numesti nėra pats pagrindinis iššūkis“, - sako jis.

Merūnas pasakoja, kad pasiryžti dar vienam svorio metimo procesui 
reikėjo ilgos vidinės kovos. „Viskas prasidėjo prieš pusmetį, pirmiausia 
mano galvoje. Antsvoris man tikrai labai nebepatiko, nes ėmė atsirasti 
tiesiogiai su juo susijusių sveikatos problemų. Turėjau pirmiausia lai-
mėti kovą su savimi, nes kai tvirtai viduje nusprendžiu, kad mesiu svo-
rį, tuomet sureguliuoti mitybą, atsisakyti tam tikrų produktų, pradėti 
sportuoti jau nėra taip sunku“, - sako jis.

Dainininko tikslas - 90 kg. „Na, gerai... 95 irgi jau būtų puikus 
pasiekimas. Svarbiausia - po to išlaikyti tą svorį, kiek įmanoma il-
giau. Geriausia - visą likusį gyvenimą“, - sako Merūnas.

„Balsui svorio svyravimai turi įtakos, tačiau tai daugiau jaučiu aš 
pats nei publika. Tiesiog, kai turi antsvorį, „dainuoji lašiniais“, o kai 
neturi - raumenimis. Todėl nemažai operos solistų turi antsvorį, nes 
tada tam tikra prasme dainuoti yra lengviau. Bet tikrai ne sveikiau. 

Dabar jau jaučiu, kaip balso diapazonas praplatėjo, kvėpavimas pasi-
keitė, atsirado daugiau jėgų ir energijos“, - sako Merūnas.

Dainininką labai palaiko ir jo žmona Erika, pastaruoju metu taip 
pat stebinanti teigiamais išvaizdos pokyčiais. „Mes vienas kitą pa-
laikome visur ir visada. Tai suteikia daugiau jėgų ir motyvacijos 
kiekvieną dieną“, - sako Merūnas.

Dainininkė aGota Mašanauskaitė nuo šiol bus žinoma ne tik kaip atlikėja ar drabužių kūrėja, bet ir kaip televizijos lai-dų vedėja. lnk eteryje jai patikėtas naujo projekto apie gy-vūnus „Gyvūnų policija“ vairas. tiesa, prie jo mergina stos ne viena, jai talkins žurnalistas Paulius kaupelis. 
Agota sako, kad darbas tokiame projekte bus ne tik malonus, bet ir didelis iššūkis. „Nuo vaikystės mane supa gyvūnai. Nuo mažens auginau šunis, vėliau atsirado triušis, vėžlys ir kiti gyvūnai - tikras mini zoologijos sodas. Darbas tokiame projekte man tikrai yra didelis iššūkis, kadangi kiekvieną dieną teks matyti skriaudžiamus gyvūnus, bet džiaugiuosi, kad galėsime jiems padėti“, - sakė buvusi atlikėja. Darbas televizijoje Agotai nėra naujiena. „Esu dalyvavusi ne vienoje atrankoje ir laidoje, todėl kameros man tikrai nekelia jokio diskomforto, priešingai, labai laukiu filmavimų“, - nauja veikla džiaugėsi mergina.

Jos negąsdina ne tik kameros, bet ir neigiami komentarai, mat prie to priprato dainuodama merginų grupėje. „Buvau su tuo susidūrusi, tad man tai ne naujiena. Aš žinau, ką darau, kokią žinią noriu skleisti, o neigiamų reakcijų visada buvo ir bus, to neįmanoma išvengti. Tiesiog reikia į tai nekreipti dėmesio“, - sakė Agota.

veidai

Merūno išvaizdos pokyčiai stulbina:
dainininką sunku atpažinti

Buvusi „Pinup Girls“ narė agota ėmėsi naujo iššūkio

Merūno koncertinis turas  

„Gražiausios dainos“ prasidės  

gruodžio 12 d. Rokiškyje, o pasibaigs 

gruodžio 31 dieną Klaipėdoje.
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veidai

Antradienio vakarą žymūs šalies žmonės ir ryškiausi aktoriai susirinko į  
„Čiop Čiop“ kulinarinėje studijoje vykusią istorinio serialo „Laisvės kaina.  
Partizanai“ tęsinio pristatymo šventę. Televizijos žiūrovai jį galės išvysti jau 
spalio 1 d. per LRT televiziją. Kūrėjai ir režisierius Saulius Balandis žada,  
kad šis daugiaserijinis filmas primins apie praėjusio amžiaus viduryje vykusias  
tris okupacijas ir masinius trėmimus, holokaustą, terorą, bandymą fiziškai  
ir dvasiškai sugniuždyti Lietuvą. Filme laukia ne tik žiūrovų jau pamėgtų  
Marcelės Kubiliūtės (akt. Toma Vaškevičiūtė), Prano Kuktos (akt. Marius  
Repšys), bet ir naujų herojų nuotykiai bei žygdarbiai. 

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

„Laisvės kaina. Partizanai“ 
pristatymas - su būriu įžymybių

Aktorė Sandra Daukšaitė-
Petrulėnė su vyru ir dukrele

LRT laidų vedėja Eglė 
Daugėlaitė-Kryževičienė LRT laidų vedėja Živilė Kropaitė su draugu

Aktorius ir režisierius 
Saulius Balandis

13

Veidai

3

Ar žiūrite lietuviškus seriAlus?

Esant galimybei, pasižiūriu. Kai kurie užka-
bina siužetu, kai kuriuos žiūriu iš profesinio smal-
sumo. Mano dukra yra didelė įvairių lietuviškų 
serialų gerbėja, ji man pripasakoja visokiausių 
dalykų. 

kokios jų silpnosios vietos?

Tobulumas ribų neturi. Mums reikia tobulėti 
ir tobulėti, ypač jei lyginamės su Vakarų serialais. 
Bet viskas juda į labai gerą pusę. Šis daugiaseri-
jinis filmas „Laisvės kaina. Partizanai“ yra di-
džiulė vertybė. Man buvo didelė garbė jame vai-
dinti, dalyvauti ir iš naujo išgyventi, prisiminti 
mūsų istoriją, mūsų tautai labai skaudžius faktus, 
įvykius, apie kuriuos būtina kalbėti. Mūsų karta, 
mūsų tėvai, seneliai - nedaug belikę tų tik rųjų šių 
įvykių dalyvių. Pati gavau labai daug žinių iš sa-
vo senelių apie tremtį, lagerius, koncentracijos 
stovyklas, bet tik vaidindama šiame seriale supra-
tau, kokią didžiulę tragediją išgyveno mūsų tauta. 
Šis filmas yra puiki medžiaga visiems, kurie kaž-
kada gal per pamokas ką nors praleido, o gal jau 
užmiršo. Tai labai gera istorijos pamoka. Mes vi-
si labai stengėmės, nepaisydami lietaus, vėjo, pur-
vo lindėjome bunkeriuose, žemėse. Visa tai mane 
labai stipriai paveikė emociškai. 

kokie jūsų ApskritAi mėgiAmiAusi 
seriAlAi?

Man labai patiko „Dauntono abatija“, „Na-
mai, kur širdis“. O dabar su vyru žiūrime „Sostų 
karus“. 

klausimai apie

Atsako aktorė Sandra Daukšaitė-Petrulėnė

„Laisvės kaina. Partizanai“ 
pristatymas - su būriu įžymybių

serialus
Aktorius  

Marius Repšys

Aktorius ir režisierius Mykolas 
Vildžiūnas

LRT atstovė ryšiams su visuomene Virginija Bunevičiūtė ir TV laidų vedėja Vaida Skaisgirė
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Sunki liga Lady Gagą 
privertė atšaukti koncertus
JAV popžvaigždė LAdy GAGA (31) atšaukia savo pasaulinio 
turo „Joanne“ koncertus Europoje. Turo rengėjai pranešė, kad 
dainininkė dėl stiprių skausmų šiuo metu negali atlikti savo 
sceninės programos.

Šešių savaičių etapas turėjo prasidėti praėjusį ketvirtadienį Barselonoje ir baigtis spalio pabaigoje Kelne. Tikimasi, kad at-šaukti koncertai įvyks 2018 metų pradžioje. Lady Gaga buvo pa-guldyta į ligoninę ir dėl to turėjo atšaukti savo pasirodymą Rio de Žaneire. „Tai nėra tik klubų skausmas ar susidėvėjimas dėl turo“, - rašė atlikėja tviteryje.
Dainininkė neseniai prisipažino, kad serga chroniška skeleto ir raumenų liga fibromialgija - tarp jos simptomų yra nuovargis ir dideli raumenų ir kaulų skausmai. Jau ankstesniuose interviu Lady Gaga teigė, kad ją kamuoja depresijos ir potrauminio streso sutrikimai, kuriuos taip pat sukelia ši sunki liga.

ŽvaigŽdės

Britų aktorius KoLinAS FErTAS (Colin Firth, 57) - dabar jau 
italijos aktorius, pranešė italijos vyriausybė. Praėjusį penk-
tadienį garsus aktorius, gerai žinomas iš tokių kino juos-
tų kaip „Karaliaus kalba“, „Bridžitos džouns dienoraštis“ ir 
„Mama Mia“, įgijo italijos pilietybę, pranešė italijos vidaus 
reikalų ministerija.

„Italijos pilietybė šiandien suteikta Kolinui Endriu Fertui. 
Garsus aktorius, pelnęs „Oskarą“ už vaidmenį filme „Karaliaus 
kalba“, yra vedęs italę ir ne kartą yra išreiškęs savo meilę mū-
sų šaliai“, - teigė ministerijos atstovai.

K.Fertas atvirai pasisakė prieš Jungtinės Karalystės „Bre-
xit“ planus ir šių metų gegužę viešai paskelbė sieksiantis Ita-
lijos pilietybės. Kol kas neaišku, ar aktorius turės dvigubą pi-
lietybę, ar atsisakys britų paso.

K.Fertas 1997 metais vedė italų režisierę LIvIJą DŽu-
DŽOLI (Livia Giuggioli, 48). Sutuoktiniai augina du vaikus.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Britų aktorius K.Fertas 
įgijo italijos pilietybę

Prieš „Brexit“ pasisakantis britų aktorius 
Kolinas Fertas (Colin Firth) su žmona 
itale Livija Džudžoli (Livia Giuggioli)

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Garsioji frazė „Show Must Go On!“ („Šou turi tęstis!“) šiuo metu kaip niekad 
tinka JAV atlikėjai FerGie (42), neseniai surengusiai įspūdingą pasirodymą 
rio de Žaneire (Brazilija), muzikos festivalyje „rock in rio“. 

Šis Fergie koncertas įvyko iškart po to, kai grupės „The Black Eyed Peas“ 
vokalistė paskelbė, kad po aštuonerių santuokos metų (arba 13 kartu praleistų 
metų) ji skiriasi su vyru aktoriumi DžoŠu DuhamEliu (Josh Duhamel, 44). 
Pora augina 4 metų sūnų akselį Džeką (axl Jack). Nors apie skyrybas pranešta 
tik dabar, jie kartu nebegyvena jau ne vieną mėnesį. Tiesiog abu nenorėjo 
skaudinti sūnaus ir kurį laiką santykių krizę slėpė nuo visų. „mes ir toliau liekame 
draugai, nėra jokių pykčių, tiesiog atėjo laikas skirtis“, - sakė Fergie. artimi 
porai šaltiniai tvirtina, kad atlikėja ir aktorius buvo „iš skirtingų pasaulių“. Fergie 
nori dažnai koncertuoti ir kaip grupės „The Black Eyed Peas“ vokalistė, ir su 
soliniais koncertais, taip pat visas jėgas skirti naujajam savo albumui, o Džošas 
yra ramesnio ir sėslesnio būdo.

 Šou turi tęstis!

Su vyru Džošu Duhameliu (Josh Duhamel) 

Fergie išsiskyrė po 8 metų santuokos

Paskelbusi apie skyrybas Fergie surengė 
įspūdingą koncertą Rio de Žaneire

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Garsių tėvų talentingos dukterys
Kaip žinoma, obuolys nuo obels netoli rieda, o talentingų tėvų 
vaikai turi daugiau galimybių leisti pasireikšti savo gabumams.

Frensis ir Sofija Kopolos
(Frances Coppola, sofia Coppola)

Pradėjusi kino režisierės karjerą 
Sofija KoPola (46), suprantama, 
nuogąstavo, kad jos darbai bus lygi-
nami su tėvo kūriniais. Žinoma, didį 
režisierių frenSį KoPolą (78), 
padovanojusį pasauliui „Krikštatėvį“, 
kūryboje yra sunku pranokti, tačiau 
jo dukters karjera taip pat yra labai 
sėkminga. Pavyzdžiui, garsi Sofijos 
Kopolos kino juosta „Pasiklydę ver-
time“ gavo 2 „oskaro“ statulėles.

Stivenas ir Liv Taileriai
(steven Tyler, Liv Tyler)

liv randgren (liv rund-
gren, 40) - būtent tokią pavardę 
gimusi gavo būsimoji aktorė - tik 
būdama paauglė sužinojo, kas yra 
jos tikrasis tėvas. ji nesąmonin-
gai visada linko prie mamos drau-
go - grupės „aerosmith“ lyderio 
Stiveno tailerio (Steven 
tyler, 69). Muzikantas, dažnai 
viešėdamas jų namuose ir žiūrė-
damas į mergaitę, kažką įtarė, juk 
tėvas ir dukra yra stulbinamai pa-
našūs. o vėliau buvo atskleista 
paslaptis, tada pasikeitė ir liv pa-
vardė.

Ozis ir Keli Osburnai
(Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne)

Keli (32) vaikystė sutapo su 
jos tėčio, garsaus roko muzikanto, 
ozio oSburno (68) populiaru-
mo piku. Mergaitė dažnai važinė-
davo po pasaulį drauge su tėvu. 
vienu metu jų šeima taip išpopu-
liarėjo, kad televizijoje net buvo 
rodomas šou „osburnų šeimynė-
lė“. Šiandien Keli populiari ne 
vien tėvo dėka, ji dalyvauja įvai-
riuose televizijos projektuose, 
ypač stiliaus tema. įdomu, kad 
Keli krikšto tėvas yra legendinis 
eltonas džonas (elton john).
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ŽvaigŽdės

Polas ir Stela Makartniai
(Paul McCartney, stella McCartney)

Legendinis „bitlas“ PoLas Ma-
kartnis (75) turi 5 vaikus, bet tik 
dukra steLa (46) sulaukė tikro po-
puliarumo. Tačiau mergina pasirinko 
visai kitą veiklos sritį, ne muziką. Ste-
la - garsi dizainerė, mados diktatorė, 
apdovanota prestižine premija „Bri-
tish Fashion Awards“.

Džonas Voitas ir 
Andželina Džoli
(Jon voight, angelina Jolie)

DžonAS VoiTAS (78) - 
keturiskart „oskaro“ premi-
jos laureatas. ir vis dėlto 
meilę kinui AnDželinAi 
(42) įdiegė mama, kuri po 
skyrybų dažnai su vaikais 
leisdavo laiką kino teatruo-
se. Andželina Džoli ilgai ne-
galėjo atleisti tėvui, kad šis 
paliko šeimą, ir ilgai atsisa-
kinėjo bendrauti su Dž.Voi-
tu. Vis dėlto jie drauge nu-
sifilmavo filme „lara Kroft - 
kapų plėšikė“, o pastaruoju 
metu tėvo ir dukters santy-
kiai pagerėjo.

Kurtas Raselas ir Keitė Hadson
(Kurt Russell, Kate Hudson)

nors Goldi Hon (Goldie Hawn) su-

tuoktinis kurtas raseLas (66) for-

maliai yra aktorės patėvis, KeiTė HAD-

son (38) ir jos brolis Kurtą, kuris juos 

užaugino, vadina tėčiu bei nuolatos dė-

koja už laimingą vaikystę. „nesvarbu, kad 

ir kaip jis būdavo užsiėmęs, jis visada 

būdavo su mumis. ne todėl, kad taip rei-

kėjo, tiesiog jam nėra geresnės vietos 

žemėje už tą, kurioje yra jo šeima. Mes 

jutome tavo paramą nuo ankstyvos vai-

kystės, mano meilė tau - neišmatuoja-

ma“, - rašė aktorė socialiniuose tinkluo-

se apie savo patėvį, kurį vadina tėvu.

Donas ir Dakota 
Džonsonai
(don Johnson, dakota Johnson)

nepaprastas populiarumas 
užgriuvo DAKoTą DžonSon 
(27) po atlikto pagrindinio vaid-
mens knygos „Penkiasdešimt 
pilkų atspalvių“ ekranizacijoje. 
Kada nors tai neišvengiamai tu-
rėjo įvykti - kito kelio mergina ir 
negalėjo pasirinkti, nes jos tėvai 
yra Melani Grifit (Melanie Grif-
fith) ir garsiojo serialo „Majamio 
policijos“ žvaigždė Donas 
DžonSonAS (62), močiutė - 
A.Hičkoko (A.Hitchcock) mūza 
Tipi Hedren (Tippi Hedren), o 
patėvis - Antonijus Banderasas 
(Antonio Banderas), kuris ir pa-
dėjo Dakotai žengti pirmuosius 
žingsnius kine.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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 Romantišką stilių mėgstančias dailiosios lyties atstoves mados namai 
„Marchesa“ ir šįkart sužavės savo naująja kolekcija 2018 metų pavasariui 
ir vasarai, ką tik pristatyta Niujorko mados savaitėje. Dizainerės Džor-
džina Čepmen (Georgina Chapman) ir Keren Kreig (Keren Craig) ir nau-
jajame „Marchesa“ šou parodė Tolimųjų Rytų pasaką, šįkart paveiktą 
Japonijos. Modeliai ant podiumo tiesiog žydėjo lyg japoniški vyšnių sodai: 

suknelių audiniai siuvinėti vyšnių žiedlapiais, jų prikrito ir į modelių plau-
kus, o liemenį apsivijo persikų ar vynmedžių žiedai bei šakelės. Modelius 
puošė japonų kultūrai būdingi perlai, net nepavieniai, o ištisi perlų „ka-
roliai“. Kitas akcentas - kimono rankovės, itin derančios su gėlėtais ar 
gėlėmis siuvinėtais modeliais. Kai kurios kokteilinės suknelės dekoruo-
tos plunksnomis. Viskas gaivu, lengva ir labai romantiška.

  laisvalaikis 2 0 1 7  r u g s ė j o  2 9 19

stilius

Kitos vasaros 
tendencija - 

gėlėtos ar gėlėmis 
siuvinėtos 

suknelės
EPA-Eltos nuotr.
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stilius

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

„Marchesa“ kolekcijoje - 
gaivios ir sodrios 

spalvos, lengvai 
krentantys audiniai 
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stilius

Kolekcijos akcentas - 
ištisos perlų pynės

EPA-Eltos nuotr.
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grožio paletė

Šaltuoju sezonu labai svarbu pasirūpin-
ti savo lūpomis -  jos neturi apsauginio 
ragėjančio sluoksnio, riebalinių liaukų 
odos paviršiuje ir melanino sluoks-
nio, apsaugančio nuo saulės spindulių 
poveikio. Todėl lūpos yra itin jautrios 
saulei, šalčiui, vėjui ir sausam patalpų 
orui, lengvai išsausėja, ima skeldėti, 
šerpetoti, perštėti. Dažniausiai lūpų 
grožį ir sveikatą puoselėjame įvairiais 
balzamais, kuriuos dažna moteris nuo-
lat įsimeta į rankinę. Tačiau ar tikrai pa-
kankamai žinome apie šią priemonę ir 
mokame išsirinkti iš gausybės balzamų, 
surikiuotų parduotuvių lentynose? 

Lūpų balzamai  dažniausiai ga-
minami vazelino (iš mineralinio alie-
jaus pagaminta medžiaga, naftos sub
produktas), sojų ar bičių vaško pa-
grindu. Pastarosios dvi medžiagos 
dažniausiai naudojamos natūralių 
balzamų gamybai. Tačiau dermatolo-
gai įspėja, kad iš bičių vaško paga-
mintuose produktuose dažniausiai yra 
propolio (dar vadinamo bičių pikiu). 
Ši medžiaga gali sukelti alergines 
reak cijas, erzinti odą. Jei naudojate 
priemonę su bičių vašku, įsitikinkite, 
kad ši priemonė jums tikrai padeda, 
o ne kenkia.

n Mėtos, kamparas, fenolis. Nors atrodo, 
kad šios medžiagos maloniai vėsina ir sukelia 
švelnų dilgčiojimą, kuris daugeliui asocijuoja-
si su veiksmingumu, iš tiesų jos ardo viršuti-
nius lūpų sluoksnius ir yra žalingos.
n Alkoholio, kvapų, dažiklių. Dažniau-
siai būtent šie ingredientai sukelia stipriau-
sias alergines reakcijas, dirgina odą ir ardo 
apsauginį sluoksnį.
n Silicio rūgštis. Ją gamintojai dažnai įvar-
dina kaip puikią medžiagą, padedančią pa-
šalinti negyvas odos ląsteles, tačiau taip 
nėra. Silicio rūgštis veiksminga, kai kovo-
ja su veido odos akne, bet glotnių lūpų 
efekto tikrai nesukuria.

Kokie lūpų balzamų ingredientai gali dirginti? 

Dabar internete galima rasti vis-
ko, lūpų balzamų receptų taip pat. 
Kai kurie gamintojai vilioja natū-
raliomis ir ekologiškomis priemonė-
mis, tačiau specialistai pastebi, kad 
natūralūs, taip pat ir gaminti, bal-
zamai nebūtinai yra labai veiksmin-
gi, o į kai kurių sudėtį įeina natū-
ralios medžiagos, kurios gali būti 
alergenai. Verčiau naudoti moksliš-
kai ištirtą dermatologinę kosmetiką, 
geriausia įsigytą vaistinėje.

n Lanolinas. Ši medžiaga minkština lūpas ir 
apsaugo nuo aplinkos poveikio.
n Taukmedžio arba kokosų sviestas, si-
mondsijų, avokadų aliejai, alavijai, vitami-
nai A ir E.  Šios medžiagos puikiai sudrėkina, 
pamaitina ir neerzina odos. 
n Lūpų odoje nėra melanino, kuris apsaugo lūpas 
nuo saulės poveikio. Todėl priemones su SPF 
reikia naudoti ne tik vasarą, bet ir šaltuoju metų 
laiku, ypač jei daug laiko praleidžiate lauke: spor-
tuojate, mėgstate žiemos pramogas, keliskart per 
dieną einate pasivaikščioti su augintiniu ir pan.

Kokių medžiagų turėtų būti balzame, kad priemonė būtų veiksminga?

Veikiausiai visos moterys bent kartą 
gyvenime bandė lūpų balzamą naudoti 
kaip pagrindą lūpų dažams. Šiuolaikiniai 
lūpų dažai „nedraugauja“ su balzamu  
nebūtinai pasidengia tolygiai ar ilgai iš-
silaiko. Jei norite balzamą naudoti kaip 
pagrindą, geriau šiam tikslui tinka drė-
kinančios, lengvos konsistencijos priemo-
nės nei riebios apsaugančios priemonės.

Dažnas lūpų balzamus naudoja nuolat, 
tačiau kokybišką ir tinkamą jūsų lūpoms 
balzamą pakanka naudoti 2-3 kartus per 
dieną. Rekomenduojama pasitepti lūpas 
iš ryto ar einant į lauką, taip pat prieš 
miegą. Įdomu tai, kad kai kurie bėgikai ir 
kiti daug lauke besitreniruojantys spor-
tininkai lūpų balzamus naudoja ne tik lū-
poms. Siekdami išvengti odos šerpetoji-
mo, jie pasitepa nosies apačią aplink šner-
ves, antakius, o kartais ir rankas.

Kaip naudoti?

Kas gali pakeisti lūpų balzamą? 

Jei lūpos kenčia, o lūpų balzamo po 

ranka neturite, jus gali išgelbėti namuose 

esančios priemonės, kuriomis galite tie-

siog pasitepti lūpas: medus (jei nesate jam 

alergiški), kokosų, migdolų ar ricinų, aly-

vuogių ar saulėgrąžų aliejus, namuose au-

ginamas alavijas (jis ypatingu skoniu ne-

pasižymi, tačiau yra labai naudingas).

Kaip išsirinkti 
lūpų balzamą?
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Ingridos Kazlauskaitės 
grožio svarstyklės

Dainininkė ir grupės „Ingrida & Girls Only“ lyderė 
InGrIDa KazlausKaItė (33), kaip ir kiekviena 
scenos moteris, apie grožį bei jo puoselėjimą gali 
papasakoti labai daug. Šįkart Ingrida pasidalijo 
savo įžvalgomis ir įvardijo, kas, jos nuomone,  
padeda, o kas kenkia grožiui.

TaiP
Raudonas lūpdažis iR nagų lakas. Manau, tai labai moteriška! kai jaučiuosi pavargusi, 
nebūtinai norisi viso makiažo, tačiau raudonas lūpdažis gali pakelti nuotaiką ir paslėpti nuovargį.

saldžiai kvepiantys kvepalai. ypač nišiniai, turintys sandalmedžio ar jazmino aromato natų.

pRp plazMoliftingo pRocedūRa. tai procedūra, atliekama naudojant nuosavus kraujo kūnelius 
trombocitus, todėl nesukelia dirginančių reakcijų, o odai suteikia skaistumo, atgaivina, regeneruoja 
ląsteles, panaikina nuovargio žymes. tai procedūra, padedanti išlikti jaunai. 

Miegas. tai moteriškos grožio energijos puoselėtojas. Jei neišsimiegate, tai visuomet akivaizdu. 

Botoksas plaukaMs iR pRiauginaMos Blakstienos. Botoksas labai padeda puoselėti 
plaukus, o blakstienos palengvina kasdienius moters grožio ritualus, padeda taupyti laiką. Be to, 
manau, kad kasdienis blakstienų tušo naudojimas yra kenksmingesnis nei priauginamos blakstienos.

puRškiaMas savaiMinis įdegis. galime džiaugtis įdegiu, nekenkdami savo odai reguliariais 
apsilankymais soliariume.
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Puslapius parengė Eimantė juršėnaitė

grožio paletė

ne
žalingi įpRočiai. piktnaudžiavimas jais ir dažni vakarėliai iki 
paryčių kenkia grožiui, o jų pasekmės visada atsispindi veide.

nepRižiūRėti nagai. Manau, kad manikiūras ir pedikiūras 
susiję ne tik su grožiu, estetika, bet ir su higiena.

nepRofesionalūs plastikos chiRuRgai iR daRkančios 
opeRaciJos. liūdna, kai neprofesionalūs plastikos chirurgai 
skalpeliu gadina natūralų grožį, o po operacijų žmonės atrodo 
kur kas blogiau nei prieš jas.

tinginystė iR pasyvuMas. Judėjimas, sportas ir aktyvus 
gyvenimo ritmas labai reikalingi! Jų trūkumas atsiliepia grožiui.

alinančios dietos. neprotingos, kankinančios dietos nėra 
sprendimas.



24 laisvalaikis 2 0 1 7  r u g s ė j o  2 9

Grožio paletė

Išsiskirti iš miniosFilipinų moterims 
darbovietėse nebebus 
privalomi aukštakulniai

Filipinuose pagal vyriausybės potvarkį 
uždrausta kompanijoms versti moteris dar-
bo vietoje avėti aukštakulnius. Šis spren-
dimas suvokiamas kaip laimėjimas prieš 
seksizmą ir moterų patiriamą skausmą.

Darbo departamento nurodymas įsi-
galiojo sekmadienį. Šalies vyriausybė nu-
sprendė imtis veiksmų dėl didelių prekybos 
centrų pardavėjų, viešbučių registratūros 
darbuotojų ir skrydžių palydovių kančių.

Nurodyme teigiama, kad darbdaviai 
turėtų užtikrinti, jog darbuotojai avėtų 
praktišką ir patogią avalynę, taip sie-
kiant pagerinti ilgą laiką darbovietėse 
stovinčių darbuotojų sveikatą. Draudi-
mas taikomas aukštakulniams, kurių 
aukštis prasideda nuo 2,54 cm, ir aukš-
tesniems. Tačiau darbuotojos ir toliau 
gali avėti juos, jei pačios taip nori, bet 
nuo šiol tai nebebus privaloma.

„Tai prilygsta kankinimui, priespau-
dai ir vergovei. Įsivaizduokite, kad reikė-
tų kęsti tą skausmą 8-10 valandų per die-
ną. Be to, tai tam tikra seksizmo forma, 
nes darbdaviai teigia, kad aukštakulnius 
dėvinčios moterys atrodo aukštesnės, sek-
sualesnės, daug patrauklesnės ir veiks-
mingesnės parduodant produktus. Jie ne-
žino, kad moterys kenčia“, - teigė atstovas.

Filipinų darbo departamento teigimu, 
pardavėjos ir apsaugos darbuotojos, ku-
rioms buvo privaloma darbe avėti aukšta-
kulnius, kentė pėdų ir raumenų skausmus.

keliais šimtais eurų 
įvertinta vaza parduota 
už milijonus

Aukcione Šveicarijoje už 5,4 mln. 
eurų parduota kiniška vaza, už kurią 
buvo tikimasi gauti vos 430-690 eurų.

Vazą po audringų varžytuvių už maž-
daug 10 000 didesnę nei pradinė kaina 
įsigijo vienas azijietis kolekcininkas mė-
gėjas, pranešė aukcionų namai „Geneve-
Encheres“. 60 cm aukščio vaza vaizduoja 
tris mėlynus drakonus geltoname fone.

„Tai pritrenkianti kaina“, - sakė 
aukcionierius Olivjė Fišo (Olivier Fi-
chot). Anot jo, vazos amžių buvo sunku 
įvertinti, todėl pradinė kaina nustatyta 
greičiau konservatyviai.

Porcelianinė vaza priklausė Ženevos 
meno kolekcijai. Oficialiais duomeni-
mis, ji, manoma, gaminta XX amžiuje. 
Tačiau pirkėjas įsitikinęs, kad vaza yra 
gerokai senesnė - kurta XVIII amžiuje.

įdomu

Sakoma, dėl skonio nesiginčijama. O į dizai-

nerių pasiūlymus nebūtina žiūrėti kaip į dogmą, 

kurios privalu laikytis. Užtenka tik pasižiūrėti. 

Arba išdrįsti pasirinkti. Pateikiame keletą išskir-

tinių pavyzdžių iš oficialių renginių ar mados po-

diumų. Kai kam tai atrodys gražu, kažkas pagūž-

čios pečiais. Bet visi sutiks - su tokiu rūbu ar 

aksesuaru tikrai išsiskirsi iš minios.

Skrybėlė pagal prekės 
ženklą A.W.A.K.E. 
Londono mados 
savaitėje

Venecijos  
kino festivalio  

viešnios skrybėlė

Pasiūlymas nuotakai 
pagal Madrido mados 
namus „Malne“
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Grožio paletė

Išsiskirti iš minios

Karūnuota 
„Mis Libanas“
Gražuolėmis garsėjantis Libanas neseniai 
Beirute išrinko gražiausią savo šalies 
merginą. Ja tapo Perla Helo (Perla Helo).

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Venecijos kino festivalio 
viešnios rankinė

Suknelė ant Madrido mados savaitės podiumo
EPA-Eltos nuotr.
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Turistai ir vietiniai gyventojai plūsta pasižiūrėti 
gamtos sukurtų unikalių skulptūrų  „Yekliu“ 
geologiniame parke Naujajame Taipėjuje.

Šis geologinis parkas įsikūręs šiaurės ry-
tinėje Taivano pakrantėje, vos 40 min. kelio 
nuo Taipėjaus. „Yekliu“ geologinis parkas gali 
pasigirti vienu iš keisčiausių ir įspūdingiausių 

kraštovaizdžių pasaulyje. Siauroje, maždaug 
1700 metrų ilgio, pajūrio iškyšulio atkarpoje 
galima išvysti unikalius gamtos kūrinius. Per 
tūkstančius metų bangų mūša ir vėjas Datuno 

Gamtos kodas
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Paplūdimio gelbėjimo operacija

Geologiniame parke - 
nežemiškas kraštovaizdis

Vėjų ir jūros bangų 
suformuotas gamtos  
kūrinys pavadintas 
„Karalienės Nefertitės galva“
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Gamtos kodas

Filipinų sostinės 
Manilos paplūdi-
mys, skęstantis 
šiukšlėse, - vienas 
tų pavyzdžių, kaip 
žmogus beatodai-
riškai teršia gam-
tą. Tad savanoriai 
iš daugiau nei 100 
valstybių, pakvies-
ti Žaliųjų judėji-
mo į tarptautinę 
švarinimosi akciją, 
susirinko pašva-
rinti Manilos pa-
plūdimį.

JamaikoJe mirė seniausia 
pasaulio moteris

Rugsėjo 15 d. Jamaikoje mirė se-
niausia pasaulio moteris - 117 metų am-
žiaus Violeta Mos Braun (Violet Mosse 
Brown).

Apie netektį praėjusį šeštadienį pra-
nešė šalies ministras Endrius Holnesas 
(Andrew Holness). V.Mos Braun gimė 
1900 m. kovo 10 d. Jos gimimo liudijimą 
išdavė Didžiosios Britanijos valdžia, o 
Jamaika nepriklausomybę atgavo 1962 
metais. Seniausia pasaulio gyventoja ji 
tapo 2017 m. balandžio 15 dieną, po ita-
lės Emos Morano (Emma Morano), ku-
riai taip pat buvo 117 metų, mirties.

V.Mos Braun beveik visą gyvenimą 
dirbo cukranendrių plantacijose. Pasak 
giminaičių, ji vengė vartoti kiaulieną ir 
vištieną.

EltA

Įdomu

kalnuose iš uolų suformavo labai keistų formų 
darinius, kai kurie jų turi net savo pavadini-
mus. Pavyzdžiui, vienas įspūdingiausių gam-
tos kūrinių pavadintas „Karalienės Nefertitės 

galva“ dėl savo panašumo į garsiąją karalienę. 
Kitos uolos forma primena žvakę, todėl ji pa-
vadinta „Žvake“. Daugiausia čia priskaičiuo-
jama „grybų“ - daugiau nei 180. Geologiniame 

parke taip pat gausu korėtų darinių ir sūraus 
jūros vandens išgraužtų gilių įdubų. Tai viena 
keisčiausių vietovių Žemėje, primenanti vi-
siškai nežemišką kraštovaizdį.

Pakrantė nusėta „grybukais“

Unikalioje gamtos vietoje 
vietiniai mėgsta ir pažvejoti

EPA-Eltos nuotr.
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 Asmenybės kodAs

Programuotojas, verslininkas, korporacijos „Microsoft“ įkūrėjas, 
filantropas Bilas Geitsas (Bill Gates, 61) 1999 metais parašė 
knygą „Verslas minties greičiu“, kurioje paskelbė tuo metu  
neįtikėtinai skambėjusias ateities prognozes. Praėjo beveik  
20 metų, o B.Geitso numatytoji ateitis jau atėjo. Dauguma jo  
pranašysčių, 10-ojo dešimtmečio pabaigoje skambėjusių  
pernelyg drąsiai, jau tapo tikrove.

Penkios išsipildžiusios Bilo  
Geitso pranašystės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Mobilieji įrenginiai

n Bilas Geitsas: „Žmonės vaikščios su 

mažais prietaisais, kurie jiems padės vi-

sada palaikyti ryšį ir tvarkyti verslo rei-

kalus, kad ir kur būtų. Jie galės peržiū-

rėti naujienas, užsakinėti lėktuvo bilie-

tus, gauti informaciją apie padėtį finan-

sų rinkoje.“

n Šiandien: išmanieji telefonai, laikro-

džiai ir apyrankės.

socialiniai tinklai
n Bilas Geitsas: „Privatūs tinklala-
piai draugams ir šeimai, kuriuose bus 
galima bendrauti ir planuoti susitiki-
mus, taps įprasti.“
n Šiandien: du milijardai žmonių jau 
naudojasi „Facebook“. Yra ir daugiau 
socialinių tinklų.

interneto svetainės kainoMs palyginti

n Bilas Geitsas: „Bus sukurtos paieškos sistemos, kurios au-
tomatiškai lygins kainas, žmonės galės matyti prekės kainą dau-
gybėje tinklalapių ir lengvai, žemiausia kaina, ras tai, ko jiems 
reikia.“

n Šiandien: „Google“ ir „Amazon“ lengvai galima rasti bet kokią 
prekę bet kokia kaina. Tokios interneto svetainės, kaip „NexTag“ 
ir „PriceGrabber“, yra specialiai sukurtos kainoms palyginti.

Darbo paieškos internete

n Bilas Geitsas: „Darbo ieškantys 

žmonės galės jį rasti internetu, savo pro-

filyje paskelbę informaciją apie interesus, 

lūkesčius ir įgūdžius.“

n Šiandien: profesinis socialinis tink

las „LinkedIn“.

tinklalapiai pagal interesus

n Bilas Geitsas: „Interneto bendruomenės formuosis pagal in-
teresus, o ne pagal buvimo vietą, kaip anksčiau.“

n Šiandien: įvairiausi tinklalapiai ir interneto bendruomenės 
specializuojasi kokioje nors vienoje srityje. Ryškus pavyzdys  
„Reddit“, padalintas į pogrupius (subreditus) pagal konkrečias 
temas, o ne pagal geografiją ar socialinius ryšius.

EPA-Eltos nuotr.
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KaleidosKopas

Pirmadienį Čekijos sostinės Prahos senamiesčio aikštėje lyno akrobatai surengė įspūdingą 
pasirodymą - perėjo aikštę aukštai iškeltu lynu. Tai buvo vienas iš renginių, renkant lėšas 
diabetu sergančių žmonių organizacijos reikmėms.
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Atrakcija Prahos senamiesčio aikštėje

30

Adrenalino mėgėjų traukos centras
Ekstremalai iš viso pasaulio mėgsta šį 220 metrų ilgio pakabinamą „Niouc“ tiltą Anivje regione  

(Val d’Anniviers) Šveicarijoje. Šis tiltas Anivje regiono Niouc kaimelyje buvo pagamintas 1922 metais, 

1997 metais restauruotas panaudojant 19 tonų 150 kg metalo. Dėl savo struktūros ir kabelių bei lynų 

sistemos, kuri palaiko tokį patį stabilumą kaip ir voratinklio gijos, tiltas buvo pakrikštytas Voro tilto  

vardu. Nuo jo atsiveria įspūdingas vaizdas į kalnus ir slėnį. Tiltą mėgsta ir adrenalino mėgėjai, šokinė-

jantys su virvėmis nuo tiltų, nes jis yra aukščiausias tam skirtas tiltas Europoje - jo aukštis 190 metrų.

Nuo 190 metrų aukščio „Niouc“ tilto galima 
atlikti didžiausią šuolį su virvėmis Europoje

ALPACOS - 
unikalus gyvenimo būdo prekinis 

ženklas, kurio pagrindinis 
tikslas - pripildyti harmonija ir 
šiluma jūsų kasdienį gyvenimą. 

Pajuskite nepaprastai švelnų, šiltą 
ir natūralų prisilietimą su alpakos 

vilnos kardiganu. Lengvas, prabangus 
ir kūno šilumą išlaikantis audinys - 

tai viskas, ko reikia, kad jaustumėtės 
patogiai ir atrodytumėte elegantiškai. 

Mus rasite www.alpacos.lt

500 kg svoris moterį  
įkalino namuose

Jungtiniuose Arabų Emyratuose mirė 
egiptietė, kuri buvo laikoma daugiausiai 
sveriančia pasaulio moterimi.

Šių metų pradžioje 37 metų Eman 
Ahmed Abd El Ati (Eman Ahmed Abd El 
Aty) buvo nuvežta į Indiją, kur jai buvo at-
likta skrandžio operacija. Vėliau buvo pra-
nešta, kad po chirurgų įsikišimo moters svo-
ris sumažėjo nuo 500 iki 200 kilogramų.

Bet paskui kilo konfliktas tarp egiptie-
tės šeimos ir indų medikų. Moters giminės 
suabejojo chirurgų tvirtinimais, kad Eman 
Ahmed Abd El Ati numetė tiek svorio. Ge-
gužės mėnesį ji buvo perkelta į JAE.

Oficialiame ligoninės pranešime sako-
ma, kad moteris mirė nuo komplikacijų, 
susijusių su širdies ir inkstų ligomis.

Giminės pranešė, kad egiptietė gimė 
5 kilogramų svorio. Vaikystėje jai buvo diag
nozuota dramblialigė. Kai Eman Ahmed 
Abd El Ati suėjo 11 metų, jos svoris ėmė 
sparčiai didėti. Iki kelionės į Indiją moteris 
25 metus nebuvo išėjusi iš savo namų.

įdomu
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KaleidosKopas

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Be adrenalino, einant tokiame aukštyje 
pakibusiu tiltu, galima svaigti ir nuo 
fantastinės akims atsiveriančios panoramos

EPA-Eltos nuotr.
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„Savo kūriniuose fiksuoju įspūdžius, 
kuriuos stebiu gamtoje, aplinkoje, įvykiuo-
se. Paveikslo personažus apgaubiu gam-
toje matytais šviesos ir šešėlių žaismo, 
faktūrų, gamtos elementų koloritais ir for-
momis, suteikiu jiems mistikos ir simbo-
lizmo. Portretuose perteikiu personažo 
vidines emocijas, peizažuose nematomus 
koloritus“, - sakė Eurika Urbonavičiūtė.

Parodoje bus galima išvysti daugiau nei 
30 autorės kurtų siužetų, nutapytų klasi-
kinės, daugiasluoksnės, reljefinės tapybos 
technika.

Eurika Urbonavičiūtė  
apie parodą „Femme“

„Ne veltui žodis „mūza“, reiškiantis 
įkvėpimą, yra moteriškos giminės. Geriau 
apsižvalgius viskas, kas pasaulyje įkvepia, 
yra moteriškos kilmės. Kurdama visąlaik 
galvoju, kad nėra didesnio stebuklo už mo-
terį, nes ji visa ko pradžia. Visais laikais 
moterys stengėsi išlikti paslaptingos, to-
dėl net ir šiandien nėra nė vieno būdo ar 
vadovėlio, leidžiančio įminti moters pa-
slaptį. Toks tas gamtos dėsnis, ir taškas. 
Kaip pavaizduoti tokią moterį?

Mano paveikslų moteris - tai mistinė 
būtybė. Mistinė tiek savo išvaizda, tiek 
vidinėmis savybėmis. Mano paveikslų mo-
teris - tai dievybė, visa ko įkvėpėja. Mano 
moteris - tai grožio ir harmonijos puose-

Moterys ir gamta nuostabiame Kairėnų Botanikos  
sode su menininke Eurika urbonavičiūtE

meno kodas

Po 2 metų pertraukos tapytoja 
EuriKa urBonavičiūtė 
sugrįžta į magišką Kairėnų  
Botanikos sodo erdvę,  
kur gamtos apsupty bus  
pristatoma naujausia  
tapytojos-tautodailininkės ir 
gamtos mylėtojos Eurikos  
urbonavičiūtės paveikslų  
kolekcija, dedikuota  
išskirtinai moters mistikai ir 
didybei. Šiai parodai meninin-
kė ruošėsi visus metus  
kurdama pačias antgamtiš-
kiausias moteriškos giminės 
herojes - nuo senovės baltų  
iki antikinių mistinių deivių.

Ramybė
Asmeninio Eurikos Urbonavičiūtės archyvo nuotr.
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lėtoja, šventumo įsikūnijimas. Ji šventos gy-
venimo ugnies kurstytoja ir namų dvasios 
sergėtoja. Mano moteris - ugnis... Ugnis, ku-
ri nedegina, bet šildo. Ugnis, kuri transfor-
muoja sena į nauja. Mano moteris gyva... Da-
lijuosi su jumis savo moterimis...“

Apie VU Kairėnų botanikos sodo erdvę

Paroda veiks visą mėnesį (nuo rugsė-
jo mėn. 30 dienos iki spalio 29 dienos) Vil-

niaus universiteto Kairėnų botanikos sodo 
muziejuje, kuris yra įsikūręs neįtikėtino gro-
žio Botanikos sodo parke. Gamtos magijos 
apsupty bus galima dar geriau įsijausti į mis-
tinius ir dekoratyvius Eurikos paveikslų siu-
žetus ir išgyventi juos per savo patyrimą. Juk 
kas gali būti geriau už meną ir gamtą arba 
meną gamtoje? Ankstyvas ruduo yra puikus 
metas nušauti du zuikius - aplankyti unikalų 
ir vienintelį tokį Lietuvoje Botanikos sodą ir 
išskirtinę parodą.

MENO KODAS

Menotyrininkės 
Gailės Jurgaitytės 
komentaras

Eurika Urbonavičiūtė, gimusi ir au-
gusi Šiauliuose, studijavo architektūrą 
Vilniaus inžineriniame statybos institu-
te (VGTU). Čia menininkė žengė pir-
muosius kūrybinius žingsnius tapyboje. 
Aktyviai pradėjusi tapyti nuo 2009 m., 
dailininkė jau yra sukūrusi daugiau nei 
60 paveikslų - kai kuriuos iš jų įsigijo 
Lietuvos ir užsienio kolekcionieriai.

E.Urbonavičiūtės kūryba išsiskiria 
unikalia daugiasluoksne tapyba, potėpio 
faktūra. Reljefiškumas ne tik suteikia 
dailininkės paveikslams gylio pojūtį, bet 
ir gyvumo, dinamikos, kuri pagyvina ne-
retai statišką paveikslo kompoziciją. 
Daugiasluoksnis tapymo būdas kuria 
perregimumo, lengvumo, šviesos įspūdį. 
Autorės kūrinių paviršiui būdingas gra-
fiškumas, ornamentiškumas. Pasitelkia-
mi baltų bei lietuvių tautodailės simbo-
liai, kurie naudojami tiek kaip temati-
niai, tiek kaip dekoratyviniai elementai, 
neretai persikeliantys už paveikslo ribų, 
sukurdami dekoratyvų apvadą.

Baltų ir tautodailės tematika yra ga-
na dažnai sutinkama E.Urbonavičiūtės 
paveiksluose. Jos paveikslai, nepriklauso-
mai nuo jų tematikos, žavi savo dekora-
tyvumu, subtiliais spalviniais deriniais, 
šviesos ir faktūros pajautimu. Paveikslus 
užbaigia ir papildo pačios autorės parink-
ti rėmai, neretai atkartojantys paveiks-
luose naudojamą koloritą ir ornamentiką.

Spalviniu atžvilgiu dailininkė vengia 
ryškių spalvų, daugiausia tapo žemiškais 
tonais, natūraliais atspalviais. Spalvinis 
lakoniškumas suteikia autorės darbams 
elegancijos, santūrumo, prabangos įspū-
dį. Dėl dekoratyvaus braižo, didelių for-
matų ir jaukių siužetų autorės paveikslai 
itin tinkami interjero erdvėms, o ilgas kū-
rimo procesas ir kiekvieno paveikslo iš-
skirtinumas neleidžia menininkės kūri-
niams tapti plataus vartojimo preke, pri-
deda jiems išskirtinės vertės. E.Urbona-
vičiūtės paveikslų siužetai ramūs ir ap-
gobti lengvos mistikos. Tapytoja dažnai 
renkasi Zodiako ženklų tematiką, natiur-
mortus, gėles, tautinius motyvus.

Parengė Paulius MEKIONIS

Ožiaragis Saulė

IzidėDeivė Milda

Parengė Paulius MEKIONIS

Parod� galima ap�i�r�ti nuo rugs�jo 30-osios 

iki spalio 29 d. savaitgaliais nuo 11 iki 17 val. 

VU Kair�n� Botanikos sodo muziejuje. 

Parodos lankymas nemokamas.
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Kartais veikla, kurią pasirenkate laisva-
laikiui, gali jums tapti svarbesnė, nei ti-
kėjotės, ir visiškai pakeisti gyvenimą. Taip 
nutiko verslininkui Andersui Guliui 
(Anders Gulli), kuris teigia, kad, pradėjęs 
sportuoti, tapo kitu žmogumi.

- Kaip pradėjote sportuoti?
- Užėjau į sporto klubą pamėginti, nes jau 

seniai norėjau pagerinti savo išvaizdą. Pradė-
jau sportuoti su treneriu Karoliu Šarkausku, 
greitai radome bendrą kalbą, bet man neuž-
teko kantrybės ir pasiryžimo. Pasportavęs 
tris savaites, grįžau prie senų įpročių: prasto 
maisto, alkoholinių gėrimų, nejudraus gyve-
nimo būdo. Buvau savimi patenkintas tingi-
nys. Greičiausiai toks būčiau ir iki šiol. Tačiau 
kartą atsitiktinai vienoje miesto picerijoje 
mane pastebėjo treneris Karolis ir priėjo pa-
sisveikinti. Mačiau, kad išvydęs mano lėkštės 
turinį, neliko labai sužavėtas. Jo žvilgsnio pa-
kako, kad nejučia imčiau skaičiuoti kalorijas 
savo lėkštėje... Buvo labai gėda (šypsosi). Bet 
tai įkvėpė užsispirti ir įrodyti sau ir treneriui, 
kad galiu! Vėl grįžau į sporto klubą, tik šįkart 
jau rimčiau nusiteikęs. Iki šiol džiaugiuosi dėl 
to „nemalonaus“ susitikimo!

- Koks buvo jūsų tikslas?
- Norėjau atsikratyti antsvorio, sustiprė-

ti, turėti gražų kūną. Tik tiek (juokiasi).

- Kada pamatėte pirmuosius rezul-
tatus?

- Maždaug po mėnesio, nuo tada, kai pa-
keičiau mitybą. Be abejo, visą tą laiką ir in-
tensyviai treniravausi.

- Ar buvo sunku? Kas buvo sunkiausia?
- Buvo beprotiškai sunku. Juk teko keisti 

įprastą ir malonų gyvenimo būdą. Sunku atsi-
spirti pagundoms. Kaskart eidamas į treniruo-
tę jausdavausi, lyg eičiau į karą! Iš pradžių 
reikėjo labai griežtos disciplinos. Kasdienės 

treniruotės, visiškai pasikeitęs mitybos racio-
nas ir „nė žingsnio į šoną“! Pradžioje po kiek-
vienos treniruotės skaudėdavo visą kūną, o 
kitą dieną reikėjo vėl keltis ir eiti į sporto klu-
bą... Bet pamažu skausmas praėjo, o nauja mi-
tybos programa tapo įpročiu. Kai pamačiau 
rezultatą - ryškėjančius raumenis, didėjančią 
jėgą ir ištvermę, kaskart po treniruotės už-
plūstančią energiją, apėmė didžiulis džiaugs-
mas - stengtis buvo verta! Dabar visiems sa-
kau: nežinau, kaip gyvenčiau be sporto?!

- Jūsų istorija išties įkvepianti. Kokį 
patarimą duotumėte tiems, kuriems vis 
nepavyksta laikytis sau duoto pažado gy-
venti sveikiau?

- Nepasiduoti! Užsispirti ir laikytis numa-
tyto plano, siekti savo užsibrėžtų tikslų. Rei-
kia labai daug kantrybės ir dar daugiau ryžto! 
Reikia žinoti, ko siekiate, ir siekti bet kokia 
kaina. Tik atkaklumas jus nuves prie norimo 
rezultato, o tada tikrai džiaugsitės! Mano pa-
vyzdys tai garantuoja.

Naujų įpročių galia. 
sėkmės istorija iš pirmų lūpų

...ir dabar
Andersas Gulis  
(Anders Gulli) prieš 
pradėdamas sportuoti...

Sporto kodaS Sporto kodaS

- Kaip pasikeitė jūsų gyvenimas?
- Pasikeitė visiškai - 180 laipsnių kam-

pu! Jaučiuosi gyvesnis, žvalesnis. Tapo 
leng viau dirbti, turiu daugiau energijos. Ži-
noma, pasikeitė ir kūnas - tampu „tikru“ 
vyru, ryškėja pilvo presas, valio (juokiasi)! 
Išsiplėtė pažinčių ratas - pasikeitus gyve-
nimo būdui, atsirado naujų draugų. Niekada 
nebūčiau pagalvojęs, bet tikrai nenoriu sa-
vo buvusio gyvenimo. Todėl dabar griežtai 
renkuosi, kaip leidžiu laisvalaikį, ką valgau. 
Kitaip žiūriu į gyvenimą ir kitaip bendrau-
ju su žmonėmis, jaučiu, kad mano gyvenimo 
kokybė žymiai pagerėjo! Galima sakyti, įvy-
ko mano, kaip asmenybės, transformacija. 
Neįtikėtina, kad man viso to pasiekti padė-
jo tiesiog sportas. Noriu savo pavyzdžiu 
užkrėsti ir kitus, todėl ir senus draugus, ir 
naujus pažįstamus raginu „pakilti nuo so-
fos“ ir užsukti į sporto klubą. Pradėti nie-
kada nevėlu!

n Anderso pavyzdys tikrai įkvepia, džiaugiuosi matydamas, kaip keičiasi ir žmogaus 

kūnas, ir asmenybė. Akivaizdu, kad sportas ir sveika gyvensena - galingi veiksniai, le-

miantys gyvenimo kokybę. Todėl kviečiu visus įsitikinti, ką gali sportas - nesigailėsite! 

Jei dirbsite nuosekliai, rezultatus pamatysite netrukus. Kiekvienas žmogus gali atrody-

ti taip gerai, kaip net neįsivaizdavo!

„Forum“ sporto klubo trenerio karolio Šarkausko komentaras

Laikas skirtas sau! 
Forum sporto klubas
www.forumfitness.lt

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Su treneriu Karoliu Šarkausku
„Forum“ nuotr.

BILIETUS PLATINA

DAUGIAU INFORMACIJOS 
WWW.ARTSLIBERA.COM

PARTNERIAI:

ORGANIZATORIUS

Vienintelis pasaulyje gintarinių instrumentų ansamblis

Amber Quartet

SPALIO 19 D. 19 VAL. KAUNE, 
Valstybinėje fi lharmonijoje

LAPKRIČIO 8 D. 19 VAL. VILNIUJE, 
Šv. Kotrynos bažnyčioje

Su                            kortele 
-10 % nuolaida
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Scena

Šio koncerto, vyksiančio spalio 19 d. 
19 val. Šv.Kotrynos bažnyčioje, metu, į 
sceną lips dainų autoriai ir atlikėjai, kurie 
peno kūrybai semiasi iš savo bei kitų tau-
tų etninės kultūros. Tai - autorinė muzika, 
kurioje ryškiai juntamos senosios kultūros 
šak nys.

Didžiausiomis vakaro žvaigždėmis derėtų 
vadinti kompozitorę ir kantri, „bluegrass“ bei 
liaudies muzikos atlikėją iš Bulgarijos Lili Dru-
mevą (Lilly Drumeva) ir dainininką bei kompo-
zitorių iš Šiaurės Airijos Brendaną Monaganą 
(Brendan Monaghan), kuris savo kūryboje re-
miasi airių liaudies ir kantri muzikos motyvais.

Bulgarų kantri žvaigždė

Lili Drumeva - bulgarų dainininkė, dainų 
autorė ir muzikos prodiuserė. Ji 1996 metais 
įkūrė ir iki šiol vadovauja žymiausiam kantri, 
„bluegrass“ ir „western swing“ kolektyvui 
„Lilly of the West“. Grupė daug koncertuoja 
Bulgarijoje, Europoje, JAV, net tris kartus lan-
kėsi ir Lietuvoje, ne kartą yra laimėjusi pres-
tižinius apdovanojimus. Pati Lili išleido de-
šimt muzikinių albumų, organizuoja festiva-
lius ir kitus renginius. Ji taip pat yra žurna-
listė ir radijo programų vedėja, kuria progra-
mas BBC, „Balkan Bulgarian Television“, 
„Retro Radio“, „Radio Sofia“ ir kitoms sto-
tims. Lili turi puikų muzikinį išsilavinimą - 
mokėsi muzikos Bulgarijoje ir Našvilyje 
(JAV). Be to, ji parašė knygą „In The Mood 
With Lilly - 50 Music Themes“ - muzikos 
enciklopediją bulgarų kalba. Lili taip pat yra 
didžiulė muzikos propaguotoja, rengia JAV ir 
Europos muzikantų turus Bulgarijoje. Šios 
dainininkės kūrybos šaknys - bulgarų folklo-
ras. Ji pati puikiai dainuoja bulgarų liaudies 
muziką ir atlieka ją su savo grupe bei kitais 
muzikantais.

„Mano stiliai - kantri, „bluegrass“, svin-
gas, airių bei bulgarų liaudies muzika. Turiu 
tiek linksmų, tiek liūdnų dainų. Esu parašiu-
si nemažai labai liūdnų baladžių, tokių kaip 
„Tears Roll Again“, „Don’t Wanna Live Any-
more“. Mano linksmos dainos - greito tempo 
ir kupinos gyvenimo džiaugsmo. Tokios yra 
„Country In My Soul“, „When I’m With You“, 
kurios parašytos bulgarų ir anglų kalbomis“, - 
apie savo kūrybą kalba pati L.Drumeva.

Dainius iš Šiaurės airijos

Brendanas Monaganas - dainų autorius 
ir atlikėjas iš Airijos. Pats atlieka savo mu-
ziką visame pasaulyje ir rašo dainas kitiems 
atlikėjams. Yra išleidęs originalius penkis 
albumus „Brambus Records“ leidykloje. 
Brendanas įsitikinęs, kad labai svarbu pa-
čiam kurti ir atlikti savo dainas. Nors mėgs-
ta klausytis įvairios muzikos, tačiau pats ku-
ria ir atlieka folkloru ir kantri muzika per-
sunktas dainas, kurios gimsta iš didelės mei-
lės šioms kryptims. Airių liaudies muziką 
Brendanas groja drauge su įvairiais šios 
krypties atlikėjais, ypač su smuikininku Nei-
lu Maklinu (Neil McClean), kuris yra labai 
gerai žinomas folkloro atlikėjas. Jie abu per-
nai pasirodė festivalyje „Griežynė“. Bren-
danas buvo įkūręs ir apie dešimtmetį vado-

Festivalio „Tai - aš“ koncerte - 
žymūs svečiai iš užsienio

Lili Drumeva (Lilly Drumeva) iš Bulgarijos
Organizatorių nuotr.

Šiemet jubiliejinis, penkioliktasis, dainuojamosios poezijos festivalis „Tai - aš“ spalio  
17-21 dienomis per muziką sieks suartinti skirtingas tautas bei kartas. Kultūros ir  
švietimo centro Vilniaus mokytojų namų organizuojamame festivalyje klausytojai turės 
puikią galimybę pasimėgauti daugiakultūriu skambesiu. Ne veltui festivalį atidarys jau 
tradicinis tapęs koncertas „Muzika iš šaknų“, kviesiantis prisiliesti prie etninės kultūros.

Scena

vavo puikiai kantri muzikos grupei „Cattle 
Company“, kuri yra išleidusi tris albumus. 
Laikui bėgant, grupės kūryba keitėsi ir jie 
įgavo alternatyvios kantri grupės vardą. 
Kantri ir folkloras labai stipriai pasitarnavo 
Brendano, kaip kompozitoriaus, požiūrio for-
mavimuisi. Tai - tikra muzika iš šaknų, nes 
kantri gimė iš keltiškos muzikos šaknų, o 
šias Brendanas nuosekliai plėtoja savo kū-
ryboje. Be muzikos rašymo ir atlikimo, 
Brendanas yra ir gitaros mokytojas.

Lietuvai įsimintiname koncerte atstovaus 
viena iš dueto „Laiminguo“ seserų - Agota 
Zdanavičiūtė. Vakarą ves ir klausytojus savo 
kūryba džiugins kompozitorius ir atlikėjas 
Algirdas Klova su instrumentine grupe „Vyd-
raga“, Daiva Steponavičienė (Rugiaveidė) su 
šeima, autorius ir atlikėjas Ričardas Mikala-
jūnas bei rusų dainuojamosios poezijos, liau-
dies dainų atlikėjas Jevgenijus Kirjackis.

Tarptautinis dainuojamosios poezijos fes-
tivalis „Tai - aš“, rengiamas nuo 2003 m., 

sukūrė savo legendą: jaukūs vakarai, pras-
mingi atlikėjų dainų tekstai, išradingos mu-
zikinės kompozicijos ir nuoširdžios klausyto-
jų simpatijos kasmet sutraukia didelį pulką 
šio festivalio gerbėjų.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

n Plačiau apie festivalį - www.tai-as.lt

n Bilietus platina „Bilietai.lt“

Agota Zdanavičiūtė
Brendanas Monaganas  
(Brendan Monaghan) iš Šiaurės Airijos
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apie grožį

„Grožis yra tarsi kaukė. Žmonės galvoja, kad 

jei esi graži, kai kurie dalykai tau gali sektis leng

viau. Pavyzdžiui, anksčiau buvau labai drovi. Kai 

po truputį ėmiau pasitikėti savo išvaizda, tapau 

drąsesnė, man nereikėjo eiti pas žmones, jie patys 

pas mane ateidavo. Bet problema niekur nedingo, 

nes su amžiumi grožis blėsta. Ir dabar, net jei aš 

ir sakau, kad esu graži, man ne 20, o jau per 50. 

Taigi ateina momentas, kai turi su tuo susitaikyti. 

Aš susitaikiau.“ 

apie džiaugsmą

„Liūdna būnu dažniausiai tik tada, kai nutinka 

kas nors liūdno. Nesu melancholiška asmenybė. 

Man patinka gyventi šia diena. Jei būčiau gyvūnas, 

būčiau maža katytė. Jos mėgsta gyvenimą. 

Aš  taip pat.“ 

apie vėlyvą motinystę
„Susilaukiau vaikų pakankamai vėlai  pirmojo 

39, antrojo  45. Bet žinau, kad prieš tai nebuvau 
pasiruošusi motinystei. Nebuvau pasiruošusi kam 
nors tokio didelio, kas iš esmės būtų pakeitę mano 
gyvenimą amžiams. Galbūt dėl to, kad pati šeimo
je buvau vienintelis vaikas. Visada jaučiausi vaiku, 
per daug dėmesio skyriau sau. Nerimavau, kad 
nesu pasiruošusi atiduoti save kam nors kitam. Kai 
gimė pirmasis vaikas, maniau, kad antrojo susilauk
siu labai greitai, nes žinojau, kad tam nebeturiu 
daug laiko. Bet ilgai maitinau, paskui norėjau dau
giau laiko skirti tik savo dukrai, norėjau suprasti, 
ką reiškia būti mama, ir tik tada pastoti dar kartą.“  

apie darbų pasirinkimą
„Man patinka būti nustebintai. Nesu ta, kuri 

mėgsta viską kontroliuoti. Man patinka dirbti su 
žmonėmis, kurie atiduoda visą savo talentą. Man 
patinka, kai vizažistai gauna galimybę atsiskleisti, 
kai stilistai dirba savo darbą, kai režisierius sten
giasi iš širdies. Visi ateina į projektą su savomis 
istorijomis. Man patinka dirbti su skirtingais žmo
nėmis: skirtingais savo stiliumi, savo kultūra, savo 
prigimtimi. Nes tik per jų talentą aš galiu atskleis
ti save ir atrasti savyje kažką naujo. Taigi, kai ma
ne sudomina projektas ir žmonės, dirbsiantys jame, 
negalvoju, kiek minučių mane rodys ekrane, man 
svarbiau, kiek turiu atiduoti savęs, kad tinkamai 
išreikščiau charakterį.“M
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„Esu drovi. Įsivaizduojate, kokia būčiau, jei nebūčiau drovi“, - šypsosi italų 
aktorė Monika BEluči (Monica Bellucci), paskutinę rugsėjo dieną švę-
sianti 53-iąjį gimtadienį. Ši italų gražuolė visai neseniai kartu su dukromis 
lankėsi ir lietuvoje. čia ją buvo galima sutikti kauno senamiesčio gatvėse ir 
Trakuose. Šiandien M.Beluči džiaugiasi, kad ir perkopusi 50 metų, ji vis dar 
dirba ir yra reikalinga. Visai neseniai ji pasirodė naujausiame „Tvin Pykso“ 
sezone, o prieš tai nusifilmavo seriale „Mocartas džiunglėse“. kaip sako pati 
aktorė, amžius nieko nereiškia, svarbiausia energija, kurią skleidi. Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

n Monika Beluči (Monica Bellucci) gimė 1964 rugsėjo 30 d., 

Italijoje
n Būdama 13 metų, ji pradėjo modelio karjerą

n Būdama 26-erių, ėmėsi aktorystės

n 1999 m. ištekėjo už prancūzų aktoriaus Vincento Kaselio 

(Vincent Cassel), su juo susilaukė dviejų dukrų  Devos (Deva, 13)  

ir Leoni (Leonie, 7). 2013 m. jiedu išsiskyrė

dosJė
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Stasio Žumbio nuotr.
Interviu su projekto „Svajonių šefas“ vienu iš vedėjų L.Ginaičiu - 40 p.

Linas Ginaitis: 
Restoranas - mano scena

2017 m. rugsėjo 29 - spalio 5 d.
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Lietuvos rytas TV 4,3 %
TV1 3,9 %
TV6 3,2 %
TV8 2,5 %
Info TV 2,1 %

PBK 1,6 %
NTV Mir Lietuva 1,6 %
REN Lietuva 0,7 %
LRT Kultūra 0,5 %
Liuks! 0,1 %

Lietuvos rytas TV  5,3 %
TV1 3,9 %
Info TV 3,3 %
TV6 3 %
TV8 2,1 %

PBK 1,7 %
NTV Mir Lietuva 1,6 %
LRT Kultūra 0,9 %
REN Lietuva 0,8 %
Liuks! 0,2 %

LNK 15,2 %

TV3 15,1 %

TV3 18,2 %

LNK 17,2 %
 

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

 
BTV 5,4 %

 
BTV 5,9 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 8,4 %

LRT Televizija 
11,3 %

TV
 Au

di
To

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
10,8 %

Kiti  
kanalai 22,1 %

Kiti  
kanalai 19,4 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 7,6 %

TV
 To

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 LIETUVOS BALSAS LNK 9,3

2 TV3 ŽINIOS TV3 9,2

3 VALANDA SU RŪTA LNK 9,2

4 X FAKTORIUS  TV3 9,0

5 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,8

6 KK2 LNK 8,7

7 MOTERYS MELUOJA GERIAU 10 TV3 8,3

8 GERO VAKARO ŠOU TV3 7,8

9 FARAI TV3 7,7

10 LNK ŽINIOS LNK 7,6

Duomenys:  Kantar TNS, 2017 m. rugsėjo 18 - 24 d.

Vienas iš „VMG Akademijos“ įkūrėjų LINAS 
GINAITIS (34) pasirodė nauju amplua - jis 
tapo vienu iš TV6 laidos „Svajonių šefas“ 
vedėju. Čia maisto ir aptarnavimo srities 
ekspertas vertins 12 kandidatų iš Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos sugebėjimą ne tik 
puikiai paruošti patiekalą ar originaliai jį 
pateikti, bet ir susidoroti su stresinėmis 
situacijomis, kurios yra kasdienybė tikrų-
jų virtuvės šefų gyvenime. Pats L.Ginaitis 
prisipažįsta, kad virtuvėje niekada nedir-
bo, bet mielai gamina namuose. Anot jo, 
svarbiausios gero šefo savybės - atsidavi-
mas ir profesionalumas. 
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Papasakokite apie savo vaidmenį 
laidoje „Svajonių šefas“?

- Laidoje esu mentorius - vienas iš trijų 
teisėjų, kurie sprendžia, kas iš dalyvių rung-
sis toliau, o kam lemta iškristi. Mes vertina-
me maistą. Pagrindiniai kriterijai - skonis, 
vaizdas, darbo technika - švaistomas maistas 
ar ne, lėkštės dizainas, patiekimas. 

- Koks, anot jūsų, turėtų būti svajonių 
šefas?

- Kadangi laidoje dalyvauja jaunimas, tur-
būt svarbiausia, kad jis būtų atsidavęs ir savo 
darbą mylintis žmogus. Techniškas, profesio-
nalus, įvairiapusis, kad mokėtų ne tik žuvį 
kepti ar salotas paruošti, bet galėtų visaip 
nustebinti savo svečius restorane. 

- Kiek čia svarbu improvizacija?
- Viskas priklauso nuo to, kokį patiekalą 

gamini. Pavyzdžiui, jei gamini eklerą (plikytos 

tešlos pyragaitį, pripildytą kremo, - red. past.), 
tešla turi būti tokia, kokia nurodyta recepte. 
Kremas turi būtų viduje, o ne iš išorės. Todėl 
čia daug nepriimprovizuosi. Bet pasitelkti fan-
taziją galima patiekiant tą pyragaitį arba ren-
kantis glaistą, kurį dėsi ant viršaus. Kad ir 
kaip būtų, net ir improvizuojant svarbu, kad 
derėtų skoniai. 

n Gimimo data, vieta: 1983 m. rugsėjo 2 d., 
Klaipėda

n Išsilavinimas: vidurinis 

n Veikla: vienas iš „VMG Akademijos“ įkūrėjų, 
laidų „Kulinariniai triukai“ ir „Svajonių šefas“  
vienas iš vedėjų

DOsJĖ

L.GInAITIS - pats sau režisierius
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- Kaip jūsų paties gyvenime atsirado 
virtuvė?

- Aš nesu šefas, esu maisto, svetingumo 
ekspertas. Prieš 12 metų pradėjau dirbti pa-
davėju salotų bare „Mano Guru“, dirbu pa-
davėju iki šiol. Taip pat jau šešerius metus 
esu „Virtuvės mitų griovėjų“ komandos da-
lis - kartu su Alfu Ivanausku darome VMG 
desertų šou, su juo keliaujame po visą Eu-
ropą, dalyvauju VMG kulinarinėse laidose. 
Tiesa, pats asmeniškai gaminu nebent namie 
(šypsosi).

- Maisto gamyba jums malonumas ar 
pareiga?

- Žinoma, kad malonumas. Vienas didžiau-
sių malonumų. Bet aš labiau mėgstu impro-
vizuoti, nemėgstu aklai sekti receptų. Netu-
riu vieno patiekalo, kurį labai mėgčiau. Patin-
ka gaminti įvairias sriubas - nuo raugintų 
kopūstų iki trintų pievagrybių. 

- Daug bendraujate su virtuvės šefais, 
kokią didžiausią klaidą daro pradedan-
tieji šefai?

- Galvoja, kad jie viską gali. Jie viską žino, 
viską moka. Nosies užrietimas yra didžiausia 
klaida. Pagalbiniai darbai jiems nerūpi - juk 
ne pjaustyti salotų čia susirinko. Duokite 
jiems kurti, gaminti šedevrus. Jie nebando 
stebėti šefo, semtis patirties, mokytis. Da-
bartinis jaunimas viską žino, viską moka - tai 
yra didžiausia jų klaida.

 - „VMG Akademijoje“ vadovaujate 
padavėjų mokymams. Koks turi būti ge-
ras padavėjas?

- Tas, į kurį galima būtų kreiptis bet kokiu 
klausimu. 

- Daug tokių sutinkate?
- Kol kas ne, bet yra. Geras padavėjas yra 

tarsi šeimininkas restorane. Jis atsakys į bet 
kokį klausimą ir sugebės neįžeisti bei neįsi-
žeisti.

- Pats dažnai valgote viešosiose mai-
tinimo įstaigose?

- Gana dažnai. Kadangi esu padavėjas, 
dažnai valgau tame restorane, kur dirbu. Jei 
turiu laiko kur nors nueiti, renkuosi tas vie-
tas, kuriose yra geras aptarnavimas. Be to, 
patinka išbandyti naujas vietas.

 - Kaip vertinate mūsų restoranų įvai-
rovę?

- Man atrodo, kad dabar jų yra gal net ir 
šiek tiek per daug. Atidarant restoraną dažnai 
negalvojama apie aptarnavimą, svetingumą, 
daugiau investuojama į interjerą, dizainą. Bet 
juk ne interjeras neša pinigus ir ne lempos, 
nupirktos už porą tūkstančių eurų, o darbuo-
tojai. Dabar restoranai labai greitai atsidaro, 
bet labai greitai ir užsidaro. Situacija rinkoje 

mus ir paskatino įkurti „VMG Akademiją“ - 
norime kelti aptarnavimo lygį.

- Ką reikia daryti, kad tas verslas iš-
silaikytų?

- Reikia juo gyventi. Restoranų verslas 
nėra užgaida - užsimaniau, atidariau, surinkau 
darbuotojus, šefus, ir džiaugiuosi pelnu. Rei-
kia pačiam būti restorane, domėtis, dirbti su 
savo personalu. Kiek atiduosi savo širdies, 
tiek ir išgyvens tavo restoranas.

- Niekada nenorėjote atidaryti savo 
restorano?

- Ne. Neturiu jo vizijos, be to, man patin-
ka aptarnauti žmones, man patinka dirbti pa-
davėju, eiti prie staliukų.

- Be dalyvavimo šou „Svajonių šefas“, 
esate vienas iš veikėjų laidoje „Kulina-
riniai triukai“ rubrikoje su vaikais. Ar 
tiesa, kad vaikai yra griežčiausi teisėjai?

- Ši laida filmuojama jau antrą sezoną, 
todėl tikrai galiu sakyti - vaikams taip pap-
rastai neįtiksi. O dabartiniams vaikams - 
ypač. Dabar daugelis vaikų jau žino, kas yra 
risotto (daugiaryžis - red. past.), kas yra „Al 
dente“ (tvirčiau išvirti makaronai - red. past.) 
ir pan. Jie keliauja su tėveliais, prisiklauso, 
o paskui demonstruoja savo žinias. Be to, 
turi tam tikrą savo skonį, ne taip, kaip anks-
čiau - kas paduota, tą ir valgo. Dabar dauge-

lis nevalgo vienų ar kitų produktų ar yra kam 
nors alergiški. Šiaip ar taip vaikai yra griež-
čiausi, nes jie ką galvoja, tą ir sako. Jei ne-
skanu, nevalgys. 

- Teko skaityti, kad kadaise svajojote 
tapti aktoriumi. Dabar sukatės televizi-
joje, tai gal ta svajonė jau ir išsipildė?

- Taip, tris kartus stojau į aktorinį, bet 
neįstojau. Supratau, kad restoranas yra mano 
scena, ten kasdien improvizuoju, kartais rei-
kia ir vaidinti, ir užsidėti kaukę, ten mano 
spektaklis, ir ten esu pats sau režisierius. 

- Kokių turite ateities vizijų, svajo-
nių?

- Dabar turime vieną tikslą - su „VMG 
Akademija“ užauginti naują aptarnavimo kar-
tą ir kelti aptarnavimo bei svetingumo lygį 
Lietuvoje. Kad nebūtų taip, kad tame pačiame 
restorane vieną kartą gerai aptarnavo, kitą 
kartą - blogai. 

- Palyginti su užsieniu, mes dar labai 
atsiliekame?

- Žiūrint, su kuo lyginsime. Jei, tarkime, 
su Londonu ar Paryžiumi, - atsiliekame ge-
rokai. Ten aptarnavimo sfera turi senas tra-
dicijas. Net ir palyginti su Talinu - jie pažen-
gę labiau. Mūsų posovietinis mąstymas dar 
velkasi it koks šleifas, bet jau einame gero 
link. 

Laidos „Svajonių šefas“ teisėjų trijulė: restorano  
savininkas estas Aaro Lode, restorano šefas latvis  
Arturs Taskans ir „VMG Akademijos“ narys Linas Ginaitis

TV3 nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 11.35  „Diagnozė - 
 žmogžudystė“

 13.35  „Bitininkas“ 19.30  Beatos virtuvė 18.30  Žinios. Sportas
 Orai

 19.30  „Karališka drąsa“ 

 TV8
6.20 Teleparduotuvė. 6.35 TV Pagalba (N-7). 
8.15 „Šunyčiai patruliai“. 8.50 Ką pasakė Kakė 
Makė? 9.05 Senoji animacija. 9.50 Komiška 
drama „Amerikos prezidentas“ (N-7). 12.00 
„Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Kerštas ir 
meilė“ (N-7). 14.00 „Medikopteris“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Medikop-
teris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 
18.05 Romantinė drama „Atgal į jūrą“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami 
genai“ (N-7). 23.00 „Privati praktika“ (N-7). 
24.00 „Dauntono abatija“ (N-7). 1.50 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7).  

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2 (N-7). 
8.30 Autopilotas. 9.00 Žinios. 10.00 Dienos ko-
mentaras. 10.30 KK2 (N-7). 11.30 Yra, kaip yra 
(N-7). 12.35 Pagalbos skambutis (N-7). 13.35 
24 valandos (N-7). 14.25 Yra, kaip yra (N-7). 
15.30 KK2 (N-7). 16.30 Autopilotas. 17.00 
Info diena. 21.00 @rimvydasvalatka. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 
@rimvydasvalatka. 24.00 Dabar pasaulyje. Ži-
nios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.25, 9.00, 14.30 Naujienos. 6.30 Animacija. 
7.00, 9.25 Labas rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 
12.00 Naujienos. 12.20 „Pirmūnė“. 14.30 Nau-
jienos. 14.45 Mados nuosprendis. 15.45 Susi-
tuokime. 16.50 Vyriška/Moteriška. 17.50 Lauk 
manęs. 18.50 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas (rusų k.). 21.00 „Jumorina 
2016“. Tarptautinis juoko festivalis. 23.05 Kas? 
Kur? Kada? 0.20 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Žinios. Vietos laikas. 11.55 „Svotai“. 
13.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo paslaptys. 18.00 
Andrejus Malachovas. 19.00 60 minučių. 21.00 
Anšlagas ir Kompanija. 24.00 „Likimo labirintai“.  

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.25, 18.25 Tinkama priemo-
nė. 9.20, 19.25 „Šeimos dramos“. 11.05 Pati 
naudingiausia programa. 11.55, 14.35 Čapman 
paslaptys. 13.45 Dar ne vakaras. 15.30 „Nina“. 
17.25 Senovės gražuolių paslaptys. 21.30 Žmo-
nijos paslaptys. 23.20 Mums net nesisapnavo. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Garbės kodeksas. Vyriška istorija“. 11.15 
„Tautos priešai. Mano vyras - menkysta“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 Ypa-
tingas įvykis. Apžvalga. 17.05 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 16“. 19.50 „Nenustatyta asmenybė“. 21.55 
Filmas „Kolektorius“. 23.25 Top Disco Pop. 

 TV PolonIa
7.25, 16.55 Naminukai. 7.50 Dienos receptas. 
8.00 Klausimai per pusryčius. 11.00, 17.20 
Trumpa istorija. 11.10, 21.45 Polonija 24. 11.30, 
22.05 Polonijos pokalbiai. 11.45, 22.20 Sveika, 
Polonija. 12.35, 16.20 Žinios. 12.50, 18.55 „Pa-
galbos signalas“. 13.25 „M, kaip meilė“. 14.20 
„Gelbėtojai“. 15.10 Tiesioginė perlaida. 15.15 
Verta kalbėti. 16.30 Varšuvos sukilimas: diena 
po dienos. 16.45 Žodžių žaidimas. 17.30 TV 
ekspresas. 17.55 Lenkiškas grilis. 18.25 Baltijos 
jūra. 19.25 Laisvasis ekranas. 19.45 Animaci-
nis f. 20.00 Žinios. Sportas. Orai. 20.45 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 23.15 XVII pasaulio polonijos folkloro 
ansamblių festivalis 2017. Koncertas. 

 TV1000
8.10 „Tolimas kraštas“. 10.50 „Patriotas“. 14.00 
„Tai labai įdomi istorija“. 16.00 „Vėjo nublokšti“. 
20.10 „Švilpiko diena“. 22.10 „Ten, kur širdis“. 
0.35 „Kito gyvenime“. 2.55 „Tuštybių mugė“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Paskui klasikinius automobilius. 10.05 Trau-
kiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Aliaska. Šeima iš miško. 
21.00 Beringo jūros auksas. 22.00 Gelbėtojai su 
sunkiaisiais automobiliais. 23.000 Australijos 
nardytojų karai. 24.00 Nemėginkite pakartoti.  

 TRaVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Teksaso sti-
lius nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 
15.00 Namai ant ratų. 18.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 21.00 Turto gelbėtojai. 22.00 Statybos 
Aliaskoje. 23.00 Statybos atokioje Montanoje. 

 13.00  Euromaxx

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Didvyrių  
draugužiai“.

6.55 Animacinis f. 
„Simpsonai“ (N-7).

7.55 TV serialas „Bruto ir 
Neto“ (N-7).

8.25 TV serialas „Moterys 
meluoja geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“ (N-7).

10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 Animacinis f. 
„Simpsonai“ (N-7).

15.00 TV serialas 
„Pažadėtoji“ (N-7).

15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Karališka drąsa“ 
(N-7).

21.15 Fantastinis trileris 
„Dingęs pasaulis. 
Juros periodo  
parkas“ (N-7).

23.55 Veiksmo komedija 
„Mačetė“ (S).

2.00 TV serialas 
„Grainderis“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Kaukė“.
7.30 Animacinis f. 

„Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.30 TV serialas 

„Gyvenimo  
šukės“ (N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo ir 

nuotykių f.  
„Ties riba  
į rytojų“ (N-14).

23.15 Komedija 
„Interviu su  
diktatoriumi“ (S).

1.25 Veiksmo trileris 
„Skiriamoji  
juosta“ (N-7).

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 1“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 2“ (N-7).
11.40 Stilius.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios (su vertimu į 

gestų k.).  
Sportas. Orai.

18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Sportas. 

Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Fantastinis veiksmo f. 

„Pragaro vaikis 2. 
Aukso armija“ (N-14).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Svarbios detalės.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.

6.40 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

7.35 „Farų karai“ (N-7).
8.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
12.40 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“ (N-7).
13.45 „Farų karai“ (N-7).
14.45 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
15.50 „Voratinklis“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų 

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

gatvės“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Terminatorius 3. 
Mašinų prisikėlimas“ 
(N-14).

23.40 Fantastinė drama 
„Dirbtinis intelektas“ 
(N-7).

2.15 „Begėdis“ (1) (N-14).
3.15 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
4.00 Veiksmo trileris 

„Terminatorius 3. 
Mašinų  
prisikėlimas“ (N-14).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Dokumentinis f. 

„Laukinė Australija“.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Partizanų 

keliais (N-7).
9.20 „Likimo 

melodija“ (N-7).
10.25 „Gluchariovas“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Albanas“ (N-7).
13.35 „Bitininkas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Moterų 

daktaras“ (N-7).
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ (N-7).
1.05 „Delta“ (N-7).
2.55 „Moterų 

daktaras“ (N-7).
4.25 „Merdoko 

paslaptys“ (N-7).
5.05 „Delta“ (N-7).
5.55 „Merdoko 

paslaptys“ (N-7).
6.40 Dokumentinis f. 

„Laukinė Australija“.

6.05 LRT OPUS ORE. 
7.05 Karinės paslaptys.
7.55 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai 3“.
8.45 Stambiu planu.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Dokumentinis f. 

„Projektas „Žaliasis 
švytėjimas“. Ar įveik-
sime gravitaciją?“

13.00 Euromaxx.
13.30 Lietuvos patriotai. 
14.40 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai 3“.
15.35 Mokslo sriuba.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
16.30 Laisvės vėliavnešiai.
16.55 Atspindžiai.
17.25 Doloresa Kazragytė 

skaito R.Bacho 
sakmę „Džonatanas 
Livingstonas 
Žuvėdra“. 1981 m.

18.00 Pasaulio irklavimo 
čempionatas. 
Pusfinaliai ir finalai. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Floridos.

21.15 „Kur vanduo ir 
žmonės kuria  
gyvenimą. Dreverna“.

21.45 Muzika gyvai.
 Koncertas. 
23.10 Teatras.
0.05 DW naujienos rusų k.
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rugsėjo 29 d.

 23.05  Katy Perry 
 koncertas

 16.00  „Kaip išsisukt 
įvykdžius žmogžudystę“

 15.35  „Rožinė pantera“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Liūno broliai. 8.15, 16.30, 
0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45 Širšės-
žudikės. 10.05, 14.40, 22.55 Turkija, kontrastų 
šalis. 11.55 Banginių karai. 15.35, 23.50 Lauki-
niai ir pavojingi. 17.25, 21.05 Laukinių gyvūnų 
gelbėjimas. 18.20, 22.00 Veterinarų gyvenimas. 
19.15 Miesto plėšrūnas. 

 SPort1
7.00 Ispanijos „Super taurė“. Finalas. 9.00 Ru-
sijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 11 tu-
ras. Vakar. 9.30 „CrossFit Games“. Pirma laida 
(rungtis - vyrų dviračių krosas). 10.00 Ispanijos 
„Super taurė“. Valensijos „Valencia“ - Malagos 
„Unicaja“. 12.00 „CrossFit Games“. Pirma laida. 
13.10 KOK Hero’s Series. Ryga. 1 d. 15.50 
ATP teniso turnyras. Miunchenas. Finalas. 17.20 
Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 10 tu-
ras. 18.05 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Sankt 
Peterburgo „Zenit“ - Ufos „Ufa“. 20.00 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apž-
valga. Premjera. 21.00 Rusijos „Premier“ futbolo 
lygos apžvalga. 11 turas. Vakar. 21.30 „CrossFit 
Games“. Pirma laida (rungtis - vyrų dviračių 
krosas). 22.00 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Barselonos „Lassa“ - Baskonijos 
„Baskonia“. 24.00 KOK Hero’s Series. Ryga. 1 d.  

 ViASAt SPort BAltic
8.05, 21.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
PSG - „Bayern“. 9.55 „Formulė-1“. Malaizijos 
GP treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 11.40 
Boksas. Prieš kovą. Mairis Briedis - Mike’as 
Perezas. 12.10 Boksas. 48 val. iki kovos. Mairis 
Briedis - Mike’as Perezas. 12.40 Futbolas. Angli-
jos premier lygos žurnalas. 13.10 Ledo ritulys. 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Admiral“. 15.10, 23.20 
Futbolas. UEFA Europos lyga. „FC Ko ln“ -  
„Crvena Zvezda“. 17.00 Boksas. Prieš kovą. 
Mairis Briedis - Mike’as Perezas. 17.30 Boksas. 
48 val. iki kovos. Mairis Briedis - Mike’as Pere-
zas. 18.00 Boksas. Svėrimasis. Mairis Briedis - 
Mike’as Perezas. Tiesioginė transliacija. 18.30 
Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - „Spartak“. Tiesiogi-
nė transliacija. 22.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 1.10 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Leicester“ - „Liverpool“.  

 euroSPort
6.15, 9.30, 15.00, 18.30, 21.30 Motociklų lenkty-
nės. „Superbike“ serijos pasaulio čempionatas. 
Portugalija. 7.00 Tenisas. Parodomasis turnyras. 
Čekija. 8.00, 12.30, 16.30, 23.00 Dviračių spor-
tas. Pasaulio plento čempionatas. Norvegija. 
11.00, 20.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 14.00, 
17.30 Sporto linksmybės. 21.25 Eurosport žinios. 

„tieS riBA Į rYtoJŲ“
Veiksmo ir nuotykių filmas. JAV, Kanada. 2014.
Režisierius: Doug Liman.
Vaidina: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton.

Ateivių rasė užėmė Žemės planetą ir per penkerius metus beveik už-
kariavo Europą. Generolas išsiunčia majorą Keidžą, apsimetusį eiliniu, į 
naują kuopą. Keidžas nužudomas pirmojo mūšio metu, tačiau nustebęs 
atsikelia vakar. Keidžas tampa stipriausiu Žemės gynėju ir vienintele vil-
timi kovoje su ateiviais.

lnK
21.00

rekomenduoja

„DinGĘS PASAuliS.  
JuroS PerioDo PArKAS“
fantastinis trileris. JAV. 1997.
Režisierius: Steven Spielberg.
Vaidina: Jeff Goldblum, Julianne
Moore, Pete Postlethwaite.

Praėjus ketveriems metams po nelai-
mės būsimame pramogų parke, mi-
lijonierius Hamondas siunčia tyrėjų 
grupę natūraliam dinozaurų elgesiui 
paslaptingoje vietovėje aprašyti.

„PArYŽiuS - mAnHAtAnAS“
romantinė komedija. Prancūzija.
2012.
Režisierius: Sophie Lellouche.
Vaidina: Alice Taglioni, Patrick
Bruel, Marine Delterme.

Paryžiuje farmacininkė Elis sutinka 
Pjerą naktiniame klube, Elis nu-
sprendžia, jog tai jos princas ant 
balto žirgo. Tačiau kai Pjeras sutinka 
jos seserį Heleną, tarp jų įsiplieskia 
aistros ir jie susituokia. 

„meDŽioKlĖS SeZonAS“
Veiksmo filmas. JAV, Belgija. 2013.
Režisierius: Mark Steven Johnson.
Vaidina: Robert De Niro, John
Travolta, Milo Ventimiglia.

Kai kurių vyrų galvose karas niekada 
nesibaigia. Kadaise Bosnijos kare ko-
vojęs amerikietis Bendžaminas For-
da gyvena atsiskyręs Apalačų kal-
nuose. Jį aplanko turistu apsimetęs 
buvęs serbų karys Emilis Kovačas. 

tV3
21.15

tV6
22.30

tV1
23.05

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Geležinis žmogus“ 
(N-7).

15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk 

meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės XIX. 
Žvėrys“ (N-7).

23.05 Snobo kinas. 
Romantinė  
komedija „Paryžius - 
Manhatanas“ (N-7).

0.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

1.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.15 „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Raitelis be 

galvos“ (N-7).
9.00 Praeities 

žvalgas (N-7).
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Nevykėlių 

dalinys“ (N-7).
11.00 „Moderni 

šeima“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-14).
12.30 „Havajai 5.0“ (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Raitelis be 

galvos“ (N-7).
16.00 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“ (N-7).

17.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 sportas.
22.30 Veiksmo f. 

„Medžioklės  
sezonas“ (N-14).

0.10 Fantastinis trileris 
„Paskutinis raganų 
medžiotojas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą (2).

10.35 Klaipėdos 
patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

11.05 Kriminalinė 
komedija 
„Moteriškas  
apiplėšimas“.

12.05 „Elajus 
Stounas“.

13.05 „Ema“.
14.15 Pinigai iš nieko“ (2).
15.15 „Dikensiada“.
16.15 Animacinis f. 

„Keista magija“.
18.00 „Kai šaukia 

širdis“.
19.00 „Noriu šio 

automobilio“ (1).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Karališkosios 

paslaptys.
21.00 Pagaliau 

penktadienis! 
„Juodabarzdis“ (1) 
(N-7).

22.35 Balticum TV 
žinios.

23.05 Katy Perry koncertas 
„The Prismatic  
World Tour Live“. 
2014 m.
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Kur giria žaliuoja.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Misija - dirbame 

sau.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Animacinis f. 

„Anastasija“ (N-7).
12.50 Komedija 

„Beždžionėlė  
riedlentininkė“.

14.35 Filmas šeimai 
„Auksiniai bateliai“.

16.15 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 INOprogresas.
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija 

„Garfildas“.
21.05 Karinė drama 

„Knygų vagilė“ 
(N-7).

23.50 Mistinė drama 
„Klastingi namai“ 
(N-14).

1.35 Drama 
„CBGB klubas“ 
(N-14).

6.30 „Kaukė“.
6.55 „Nepaprastas Gu -

muliuko gyvenimas“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (1).

8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Ogis ir tarakonai“.
10.10 „Tomas ir Džeris. 

Greiti ir plaukuoti“.
11.40 Filmas šeimai 

„Keturkojai didvyriai“.
13.25 Veiksmo komedija 

„Džekis Čanas. 
Pirmasis smūgis“ 
(N-7).

15.10 „Pričiupom!“ (1).
15.40 Nuotykių f. 

„Žydroji pakrantė. 
Pabudimas“ (N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Drakono užkeikimas“.
21.15 Komedija „Brolis 

keistuolis“ (N-14).
23.10 Nuotykių komedija 

„Kelyje“ (N-14).
1.05 Komedija „Interviu 

su diktatoriumi“ (S).

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.20 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.45 „Džeronimas 3“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Neįtikėtini Afrikos lau  -

kiniai gyvūnai“. „Atsakyti 
ir neatsakyti klausimai“.

12.50 „Keiptaunas. Afrikos 
grožio karalius“ .

13.45 „Agata Kristi. 
Mįslingos žmogžu-
dystės“. (N-7).

15.15 Mes nugalėjom.
15.45 Žinios. 
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuoju Lietuvą.
23.00 Komedija 

„Edo televizija“ (N-7).

 13.45  „Agata Kristi. 
 Mįslingos žmogžudystės“

 11.00    „Anastasija“

ŠeŠtadienis

„MAFIJA“
Kriminalinė Komedija. JAV. 1998.
Režisierius: Jim Abrahams.
Vaidina: Billy Burke, Christina Applegate, Olympia Dukakis.

Jaunas ir nekaltas Vincentas Kortinas priverstas palikti gimtąją Siciliją 
ir plaukti į Ameriką, kur po daugelio metų jis taps įtakingu mafijos 
karaliumi. Sulaukęs senatvės Vincentas priverstas perduoti valdžią 
vienam iš savo sūnų: psichiškai nestabiliam Džojui arba karo vete-
ranui Entoniui...

rekomenduoja

„GARFILDAS“
Komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Peter Hewitt.
Vaidina: Breckin Meyer, Jennifer
Love Hewitt, Evan Arnold.

Katino Garfildo gyvenimas - tikra 
pasaka. Kiauras dienas jis daro tik tai, 
kas jam labiausiai patinka, - valgo ir 
miega. Nerūpestingos „katino die-
nos“ baigiasi, kai Garfildo šeimininkas 
Džonas įsigyja dar vieną gyvūnėlį - 
mažą paiką šuniuką Odį. Katino pa-
sipiktinimui nėra ribų: jis trokšta kuo 
daugiau dėmesio iš savo šeimininko.

„KITA MIESTO PUSĖ“
VeiKsmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius: David DeFalco.
Vaidina: Rob Van Dam, 
Dave Bautista, Lara Grice.

Išėjus su kaimynais į miestą pa-
vakaroti gindamas savo žmoną 
buvęs jūrų pėstininkas Bobis 
nužudo mafiozą. Velionio brolis 
Setas paskelbia, kad už Bobio 
galvą sumokės 100 tūkstančių 
premiją. Jūrų ruonį Bobį pra-
deda medžioti visi Los Andželo 
nusikaltėliai.

 „KELYJE“
nuotyKių Komedija. JAV. 2000.
Režisierius: Todd Phillips.
Vaidina: Seann William Scott, 
Breckin Meyer, Amy Smart.

Džošas su Tifani nuo pat ankstyvos 
vaikystės buvo draugai. Jie žaidė 
smėlio dėžėje, mėtė kamuolį, pū-
tė muilo burbulus, kol po kelerių 
metų vienas kitam pajuto meilę... 
Deja, įsimylėjėliai turi išsiskirti, nes 
įstoja į skirtingus universitetus, ku-
riuos skiria net 3200 kilometrų...

TV3
19.30

LNK
23.10

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Vėžliukai nindzės“. 
8.00 „Linksmieji traukinukai“. 8.30 „Mano ma-
žasis ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 
Senoji animacija. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 
Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 12.30 Pasaulis pagal moteris. 13.00 
Svajonių sodai. 14.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 
15.00 Tavo augintinis. 15.30 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 16.00 „Detektyvė Fišer“ 
(N-7). 17.05 Šokiai! (N-7). 19.10 „Tėvelio duk-
rytės“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Romantinė drama „Šeimos 
saitai“ (N-7). 22.45 Romantinė komedija „Nepa-
geidaujami genai“ (N-7). 0.55 „Detektyvė Fišer“ 
(N-7). 1.55 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INFO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Autopilotas. 15.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 16.00 KK2 (N-7). 18.00 Farai (N-7). 18.30 
Pagalbos skambutis (N-7). 19.30 @rimvydas-
valatka. 20.00 Kalinių žmonos (N-7). 21.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. Išvados. 
Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 
4.10 Tauro ragas (N-7). 4.35 Apie žūklę. 5.05 
Autopilotas. 5.30 Ne vienas kelyje. 

 PBK
6.00, 1.55 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00, 17.25 
Naujienos. 6.50 Grok mylimas, akordeone! 7.25 
Vaikų klubas 8.45 Ganytojo žodis. 9.15 Sąmokslo 
teorija. 10.05 „Marinas ir jo draugai. Povandeninės 
istorijos“. 10.25 Skanėstas. 11.30 Tarptautinis mu-
zikos festivalis „Karštis“. 13.30 „O mūsų kieme...“ 
18.05 „Operacija Y ir kiti Šuriko nuotykiai“. 20.00 
Laikas. 20.20 Ekstrasensų mūšis“. 22.40 „Fonog-
ramos karaliai“. 23.30 „Meilė dideliame mieste 2“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.25, 8.20 Greitoji pagalba. 8.00, 11.30 Žinios. 
Vietos laikas. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki 
prieš vieną. 11.50, 14.30 „Svetima laimė“. 20.00 
Šeštadienio naujienos. 21.00 „Nubėgti iki savęs“. 
0.35 „Mama ištekėjo“. 2.10 „Šiaurės pašvaistė“.

 REN
9.30 Žiūrėti visiems! 11.05 Rusiškas vairavimas. 
12.25 Pažink mūsiškius. 12.50 „Kiekvienam po 
katinėlį“. 14.05 Mintransas. 14.50 Sąžiningas 
remontas. 15.30 Pati naudingiausia programa. 
16.25 Žmonijos paslaptys. 18.15 Labiausiai šo-
kiruojančios hipotezės. 19.10 Prajuokink komiką. 
20.00 „Įslaptinti sąrašai. Lemtingos datos. Kaip 
išskaičiuoti katastrofą“. 21.55 „Narvas“. 

BTV
22.55

 15.40    „Žydroji pakrantė. 
    Pabudimas“

TV6
22.30
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6.15 „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Vandenyno paslap-

tys su  
Džefu Korvinu“.

10.30 „Pašvaistė. 
Liepsnojanti  
padangė“.

11.40 „Pragaro katytė“.
12.40 „Žvaigždės kelias“.
13.45 „Vanity Fair. 

Visiškai slaptai“ 
(N-7).

14.40 „Kas žudikas?“ 
(N-7).

15.55 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas.  
Vedėjas M.Stonkus 
(N-7).

17.00 LKL čempionatas. 
Lietuvos rytas - 
Dzūkija. Tiesioginė 
transliacija.

19.30 Muzikinė 
kaukė. Vedėjas 
A.Ramanauskas.

22.55 Veiksmo f. 
„Kita miesto pusė“ 
(N-14).

0.35 Siaubo trileris 
„Pjūklas“ (S).

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

3.10 Muzikinė kaukė.

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Laukinė Australija“.
8.00 Auginantiems savo 

kraštą.
8.30 Dokumentinis f. 

„Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 „Likimo melodija“ 

(N-7).
11.30 „Vincentas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.00 „MMA „King of the 

Cage 001“. JAV - 
Lietuva“ (3). Kovų 
narvuose turnyras. 
Lietuva. 2017 m. 
(N-7).

16.00 Žinios. 
16.20 Partizanų keliais.
16.50 „Vandenyno 

milžinai“ (N-7).
18.00 Žinios. 
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Inspektorius Luisas. 

Nemėjos liūtai“ 
(N-7).

22.30 Žinios. 
23.00 „Vincentas“.
0.30 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
2.25 „Likimo melodija“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Rusų gatvė.
8.00 Vilniaus albumas.
8.15 Trembita.
8.30 Menora.
8.45 Vilniaus sąsiuvinis.
9.00 Kelias.
9.15 Krikščionio žodis.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
11.00 Vokalinės studijos 

„Kivi“ 20-mečio  
koncertas.

12.30 „Ponas Selfridžas 4“.
14.00 Jubiliejinis Rositos 

Čivilytės koncertas. 
2016 m.

15.30 Lietuva mūsų lūpose.
16.00 Stop juosta.
16.30 ARTS21.
17.00 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
17.20 Pasaulio irklavimo 

čempionatas. Finalai. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Floridos.

19.30 Nes man tai rūpi.
20.15 Karinės paslaptys.
21.00 Kino žvaigždžių 

alėja. „Elektrinis 
raitelis“ (N-7).

23.30 Koncertuoja Vilhelmas 
Čepinskis ir Ūla 
Ulijona Žebriūnaitė.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Afrika. Pavojinga 

tikrovė“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Afrika. Pavojinga 

tikrovė“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
12.00 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
13.00 „Sodininkų pasau-

lis“.
13.35 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
14.05 Pasisvėrę ir laimingi.
15.05 „Širdele mano“ 

(N-7).
17.05 „Akloji“.
18.15 „Būrėja“.
18.50 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“.

21.00 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

23.15 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.10 Romantinė 
komedija  
„Paryžius - 
Manhatanas“ (N-7).

1.30 „Midsomerio 
žmogžudystės XIX. 
Žvėrys“ (N-7).

3.10 Pasisvėrę ir laimingi.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Pavojingiausi 

pasaulio keliai  
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

8.30 Vienam gale kablys.
9.00 Statybų gidas.
9.30 Sporto namai.
10.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
11.00 Išlikimas (N-7).
12.00 Dalykai, kuriuos 

verta išmėginti 
(N-7).

13.00 Jokių kliūčių! 
(N-7).

14.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

15.00 Pavojingiausi 
pasaulio keliai  
(N-7).

16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „Skorpionas“ 

(N-7).
21.00 Dainų dvikova.
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Kriminalinė 

komedija  
„Mafija“ (N-7).

0.10 Veiksmo f. 
„Medžioklės  
sezonas“  
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai 
iš nieko“ (2).

11.30 „Elajus 
Stounas“.

12.30 „Mega virtuvės“.
13.30 „Dikensiada“.
14.30 Komedija 

„Deklaruotinų  
daiktų nėra“  
(N-7).

16.25 „Noriu šio 
automobilio“ (1).

17.25 Kriminalinė 
komedija 
„Moteriškas  
apiplėšimas“.

18.25 Šeimos 
vakaras.  
„Džesis ir Petas“.

20.00 Romantinė
drama „Ema“.

21.10 David Garrett 
koncertas  
„Music Live in 
Concert“.  
2012 m.

23.20 Nuotykių drama 
„Juodabarzdis“ (1) 
(N-7).

0.55 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių  
įvykių kronika  
(N-7).

 14.00   Rositos Čivilytės
    koncertas

 20.30  „Inspektorius 
     Luisas. Nemėjos liūtai“

 19.30  Muzikinė kaukė  14.30   „Deklaruotinų 
    daiktų nėra“

 10.30    Lietuvos 
    mokyklų žaidynės

 23.15    „Detektyvė Rizoli“

TV PROGRAMArugsėjo 30 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.25 Apžiūra. 8.55 
Naujas namas. 9.30 Gaminame su A.Zyminu. 10.25 
Pagrindinis kelias. 11.05 Gyvas ir negyvas maistas. 
12.00 Buto klausimas. 13.05 Vartotojų priežiūra. 
14.15 Važiuosime, pavalgysime! 15.05 „Muchtaras. 
Naujas pėdsakas“. 16.20 Kartą... 17.00 Milijono 
verta paslaptis. 19.00 Centrinė televizija. 20.00 Tu - 
šaunuolis! Šokiai. 22.50 „Vidinis tyrimas“.

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 12.15 Polonija 24. 
12.50 Sveika, Polonija. 13.40 „Tėvas Mateušas“. 
14.35 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.25, 4.35 Varšuvos 
sukilimas. 15.35 XVII polonijos folkloro ansamblių 
festivalis 2017. 16.30 Okrasa laužo taisykles. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 6.10 Kabaretų 
laida. 20.45, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.45, 3.45 „Karo merginos“. 22.40, 4.45 Didysis 
testas. 0.10 Europos kultūros stadionas Žešuve. 

 TV1000
8.10 „Ten, kur širdis“. 10.30 „Kito gyvenime“. 12.50 
„Švilpiko diena“. 14.50 „Tuštybių mugė“. 17.30 
„Skersvėjis“. 20.10 „Bukas ir bukesnis“. 22.20 
„Purpurinės upės“. 0.20 „Atkirtis“. 2.20 „Genijus“.

 DiscoVery 
7.25, 22.00, 3.40 Aliaska. Šeima iš miško. 9.10, 
18.10 Aliaska. Paskutinė riba. 10.05 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 10.55 Dalaso automobilių 
rykliai. 11.50 Paskui klasikinius automobilius. 
12.40 Turto gelbėtojai. 13.35 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 14.30 Traukiniu į Aliaską. 15.25, 1.00 
Išgyventi su Edu Stafordu. 16.20 Aukso karštinė. 
17.15, 20.00 Beringo jūros auksas. 19.05 Jukono 
vyrai. 21.00, 2.50 Pragaro keliai. 23.00, 4.30 
Mirtinas laimikis. 24.00, 5.20 Šėtono kanjonas. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 8.30 Laivelių pir-
kimas. 9.00 Salų paslaptys. 10.00, 19.00 Viešbučių 
verslas. 11.00 Namai ant ratų. 16.00, 23.00 Neįpras-
tas maistas. 20.00 Statybos atokioje Montanoje. 
21.00, 3.00 Baltųjų rūmų paslaptys. 22.00, 4.00 
Nežinoma ekspedicija. 2.00 Paslaptingieji vandenys. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 22.55 Laukiniai ir pavojingi. 12.50 Šuns 
gelbėjimo misija. 13.45 Ekspedicija Mungo. 
14.40 Didžiausias vandenynų ryklys. 15.35, 0.45 
Liūno broliai. 18.20 Dr.Džefas. 19.15 Namai 
medžiuose. 20.10 Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 
21.05 Laukinė Indonezija. 22.00 Akiplėšos katės.

 sPorT1
7.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Mon-
peljė „Montpellier“ - Paryžiaus „Saint-Ger-
main“. 9.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Barselonos „Lassa“ - Baskonijos „Baskonia“. 
Vakar. 11.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. Vakar. 
12.00 Tiesiogiai. ATP teniso turnyras. Kinija. 
Pirmasis pusfinalis. 13.00 Tiesiogiai. Pasaulio 
taurės plaukimo varžybos. Honkongas (pas-
taba: transliacija prasidės po teniso translia-
cijos pabaigos). 15.00 Prancūzijos „Ligue 1“
futbolo lygos apžvalga. 7 turas. 16.00 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos 
„Lassa“ - Baskonijos „Baskonia“. Vakar. 18.00 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 
7 turas. 19.00 Tiesiogiai. Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Maskvos „Spartak“ - Jekate-
rinburgo „Ural“. 21.00 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
21.40 Tiesiogiai. Italijos „Seria A“ futbolo lyga. 
Genujos „Genoe“ - Bolonijos „Bologna“. 23.40 
KOK Hero’s Series. Ryga. 1 d. 2.20 NBA krep-
šinio lyga. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Finalas. Penktos rungtynės. 4.50 
Ispanijos „Super taurė“. Gran Kanarijos „Her-
balife“ - Madrido „Real“. 6.50 NBA krepšinio 
lyga. Gražiausi sezono momentai. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.05 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija - 
Latvija. 8.55 „Formulė-1“. Malaizijos GP treniruo-
tė 3. Tiesioginė transliacija. 10.10 Boksas. „World 
Boxing Super Series“ turnyras. Aleksandras Usi-
kas - Marco Huckas. 11.55 „Formulė-1“. Malaizi-
jos GP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 13.20 
Premier lygos apžvalga. 13.50 UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 14.20 Anglijos Premier lyga. 
„Huddersfield“ - „Tottenham“. Tiesioginė trans-
liacija. 16.50 Anglijos Premier lyga. „Manchester
United“ - „Crystal Palace“. Tiesioginė transliacija. 
19.20 Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Man-
chester City“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Bok-
sas. Prieš kovą. Mairis Briedis - Mike’as Perezas. 
22.00 Boksas. 48 val. iki kovos. Mairis Briedis -
Mike’as Perezas. 22.30 Boksas. Prieš kovą. Mai-
ris Briedis - Mike’as Perezas. 23.00 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Finalas. 1.15 Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Manchester City“. 

 eurosPorT
8.00, 15.00 Dviračių sportas. Pasaulio plento čem-
pionatas. 11.00, 23.00, 2.30, 5.00 JAV „Major Lea-
gue Soccer“ lyga. 11.30, 18.15, 20.15 „Superbike“ 
serijos pasaulio čempionatas. Prancūzija. 16.30, 
19.15 Dviračių sportas. Italijos taurė. 20.10, 0.55 
Eurosport žinios. 21.30, 1.00, 4.00 Dviračių sportas. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 22.45  „Kortų namelis“  21.40  „Akacijų 
    alėja 2017“

 9.35  „Auklė Mun“

 

 9.30  „Tinginių 
  miestelis“

 10.30    Svajonių sodai

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Vėžliukai nindzės“. 
8.00 „Linksmieji traukinukai“. 9.00 „Mano maža-
sis ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 Martos Stiuart kulinarijos moky-
kla. 11.30 Virtuvės istorijos. 12.00 Gardu Gardu. 
12.30 Misija - dirbame sau. 13.00 Svajonių ūkis. 
13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 „Tėvelio dukrytės“ 
(N-7). 15.00 Sveikatos medis. 16.00 „Detektyvė 
Fišer“ (N-7). 17.00 Šokiai! (N-7). 19.00 „Tėvelio 
dukrytės“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija. 21.00 Romantinė drama „Vasara 
Burgenlande“ (N-7). 22.55 Romantinė drama 
„Šeimos saitai“ (N-7). 0.45 „Detektyvė Fišer“
(N-7). 1.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Bus visko. 7.30 
Nuo... Iki. 8.30 KK2 (N-7). 10.30 Pagalbos 
skambutis (N-7). 10.55 Ne vienas kelyje. 11.30 
Autopilotas. 12.00 Kalinių žmonos (N-7). 13.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 17.35 Valanda su 
Rūta. 19.00 KK2 (N-7). 21.00 „Alfa“ savaitė. 
21.30 @rimvydasvalatka. 22.00 Žinios. 23.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 23.30 „Alfa“ savaitė. 
24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
0.30 24 valandos (N-7). 4.10 Autopilotas. 4.35 
Ne vienas kelyje. 5.05 „Alfa“ savaitė.

 PBK
6.00, 2.30 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.35 „Sargybinis“. 7.00 Vaikų klu-
bas. 7.50 Padriki užrašai su D.Krylovu. 8.05 
Sveikata. 9.00, 9.15 „Garbės žodis“. 10.00 
Vaikų klubas. 10.30 Fazenda. 11.30 „Jumorina 
2016“. 13.25 „O mūsų kieme...“ 17.30 Aš galiu! 
19.30 „Visų geriausias!“ 21.00 Šiandien vaka-
re. 23.35 Laikas. 1.00 Melodrama „Judėjime“. 
2.55 Ekstrasensų mūšis.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.15 J.Petrosiano humoro laida. 8.45 Žinios. Mas-
kva. 9.25 Rytinis paštas. 10.00 Kol visi namie. 
11.00, 14.00 Žinios. 11.20 Šventinis koncertas. 
13.00 Juoktis leidžiama. 14.20 „Žmogus - am-
fibija“. 16.15 „Plastiko karalienė“. 20.00 Savai-
tės naujienos. 22.00 Sekmadienio vakaras su 
V.Solovjovu. 0.30 „Palydovas. Rusų stebuklas“. 

 Ren
7.05 Pažink mūsiškius. 7.50 „V ir M“. 8.45 Žiū-
rėti visiems! 9.35 „Kiekvienam po katinėlį“. 10.35 
Prajuokink komiką. 11.30 „Komanda Č“. 18.50 
„Melas vardan išsigelbėjimo“. 22.20 Paklydimų 
teritorija su Igoriu Prokopenka. 0.05 Muzikinis 
Zacharo Prilepino šou. 1.25 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 
8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome namie! 
10.25 Pirmoji pavara. 11.05 Technikos ste-
buklai. 12.00 Sodininkų atsakas. 13.05, 14.05 
„Kaip kine“. 14.05 Dvigubi standartai. Čia jums 
ne ten! 15.05 „Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 
16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyrimą atli-
ko... 18.00 Naujos rusiškos sensacijos. 19.00 
Savaitės apžvalga. 20.15 Tu nepatikėsi! 21.05 
„Žvaigždės susiėjo“. 22.55 „Vidinis tyrimas“. 
0.55 „Kelių patrulis 4“.  

 TV PolonIa
7.00 „Vilkovyjės ranča“. 8.40 Giminės saga. 
9.05 „Misija - Lima“. 9.35 ZUS be sienų. 9.55 
Laisvasis ekranas. 10.15 Telerytas. 10.50 Grū-
das. 11.20 Žodžių žaidimas. 11.50 „Permainų 
mašina“. 12.55 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp žemės ir dan-
gaus. 14.00 Šv.Mišios. 15.35, 17.05, 5.10 Var-
šuvos sukilimas: diena po dienos. 15.45 Turis-
tinė kelionė. 16.00, 4.35 Akis į akį. 16.35, 1.35 
„M, kaip meilė“. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 
TV ekspresas. 18.50 Pramoginė laida. 20.25, 
2.25 Žodžių žaidimas. 21.45, 2.45 Animacinis f.
21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.45 „Blondinė“. 
22.40 Filmas. 0.35 Pramoginė laida.

 TV1000
8.20 „Atkirtis“. 10.30 „Bukas ir bukesnis“. 12.45 
„Atleisk man, kad tave myliu“. 15.10 „Memento“. 
17.30 „Kūdikis už 30 000 000“. 20.10 „Vedybų 
planuotoja“. 22.15 „Rudens legendos“. 0.50 
„Londono bulvaras“. 2.45 „Tolimas kraštas“. 

 DIscoVeRy 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Automobilių 
perpardavinėtojai. 10.05, 1.00 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 
Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Prasti inžinierių 
sprendimai. Klaidų taisymas. 17.15 Nepaprasti in-
žinierių sprendimai. 18.10 Svajonių automobiliai. 
19.05 Kas dedasi Žemėje? 20.00 Maisto fabrikas. 
21.00, 2.50 Gelbėjimo operacija Evereste. 22.00, 
3.40 Šėtono kanjonas. 23.00, 4.30 Šerpai.

 TRaVel
9.00 Salų paslaptys. 10.00, 19.00 Viešbučių vers-
las. 11.00 1959 m. Airstream Globester. 12.00 
Žvejyba Majamyje. 13.00, 20.00 Statybos Aliasko-
je. 15.00 Turto gelbėtojai. 17.00 Statybos atokioje 
Montanoje. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00 Neži-
noma ekspedicija. 24.00 Labiausiai gąsdinančios 
vietos Amerikoje. 1.00 Paslaptingieji vandenys.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Pasaulis 

pagal moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Animacinis f. 

„Kalakutai.  
Atgal į ateitį“.

13.15 Nuotykių f. 
„Palikuonys“ (N-7).

15.40 Animacinis f. 
„Simpsonai“. 1 s. 
(N-7).

16.10 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 „Raudonas kilimas“. 
Lietuva, gyvenimo 
būdo laida, 2017.

18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius (N-7).
22.00 Trileris 

„Nesunaikinami 2“ 
(N-14).

23.55 Trileris „Jos neištiki-
mybė“ (N-14).

1.40 Kriminalinė drama 
„Universalioji korta“ 
(N-14).

6.30 „Kaukė“.
6.55 „Nepaprastas 

Gumuliuko  
gyvenimas“.

7.20 „Nickelodeon“ valan-
da. Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 „Neramūs 
ir triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Vėžliuko Semio 

nuotykiai 2“.
11.55 Nuotykių filmas 

šeimai „Marko ir 
Raselo nuotykiai“.

13.45 „Pričiupom!“
14.15 Kriminalinė komedija 

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

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. 
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 Veiksmo trileris 

„Paskutinė tvirtovė“ 
(N-14).

0.15 Siaubo f. 
„Nakvynės namai“ 
(S).

2.05 Nuotykių komedija 
„Kelyje“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
7.00 Mes nugalėjom.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 „Mažasis princas 3“.
9.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Padangių valdovai“.
12.50 „Baltieji liūtai. 

Gimę laisvėje“. 1 d.
13.45 „Mis Marpl“ (N-7).
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Editos šou.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Laisvės kaina. 

Partizanai“ (N-7).
21.55 Romantinė komedija 

„Viskas vardan  
meilės“ (N-7).

23.30 Fantastinis veiksmo f.
„Pragaro vaikis 2. 
Aukso armija“ (N-14).

6.30 Pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas 
Kaune. II d. 2017 m.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Čempionų lygos 

etapas Norvegijoje. 
2017 m.

10.00 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“.

10.30 „Atgal iš nebūties. 
Gelbstint karaliaus 
arklius“.

11.40 „Pragaro katytė“.
12.40 Komedija 

„Nutrūkę nuo  
grandinės“.

13.40 Pramoginis 
sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Policijos 
akademija“ (N-7).

17.00 LKL čempionatas. 
Nevėžis - Žalgiris. 
Tiesioginė transliacija.

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.45 Anapus nežinomybės 
(N-7).

22.45 TV serialas 
„Kortų namelis“ 
(N-14).

0.50 Veiksmo f. 
„Kita miesto pusė“ 
(N-14.

2.20 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Laukinė Australija“.
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Kasdieniniai gam-

tos stebuklai su 
R.Anusausku. Ruduo.

10.35 Ekovizija.
10.45 „Inspektorius Luisas. 

Žaizdos“ (N-7).
12.45 „Krikšto tėvas“ (1) 

(N-7).
13.50 „Karo merginos“ (N-7).
14.55 „Pavojingiausios ke -

lio     nės. Bangladešas“.
15.30 „Geriausios nardymo 

vietos“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
16.50 „Pražūtingi smarag-

dai“ (1) (N-7).
18.00, 20.00, 22.30 Žinios.
18.30 Naujo TV sezono 

pristatymas.
21.30 24/7.
23.00 „MMA „King of the 

Cage 001“. JAV - 
Lietuva“ (2). Kovų 
narvuose turnyras. 
Lietuva. 2017 m. (N-7).

24.00 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos“ (N-7).

2.00 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
7.00 Durys atsidaro. 
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.00 Septynios Kauno 

dienos.
8.30 Euromaxx.
9.00 „Skonio pasaka“. 3 d.
9.30 „Šimtas vaizdų 

iš Japonijos“.
10.00 Karinės paslaptys.
10.45 Mokslo sriuba.
11.00 „Midsummer Vilnius 

2017“. K.Smoriginas 
ir R.Karpis.

12.40 Jules Massenet. 
Opera „Manon“. 

15.20 Mažesnieji broliai. 
15.50 Linija, spalva, forma.
16.15 Nacionalinis turtas.
16.40 Durys atsidaro.
17.10 Pasaulio irklavimo 

čempionatas. Finalai. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Floridos.

19.00 Europos moterų ran kinio 
čempionato at   rankos 
rungtynės. Lietuva - 
spanija. Tiesioginė 
transliacija iš Alytaus.

20.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

21.40 „Akacijų alėja 2017“. 
22.40 Skambantys pasauliai. 

Svečias - Richard 
Galliano (Prancūzija).

 15.30  „Geriausios 
           nardymo vietos“
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spalio 1 d.

 21.00  „Likimo ieties
    beieškant“

 19.00  „Kastlas“ 12.00    Anos Olson 
    receptai

 AnimAl PlAnet
8.15, 0.45 Namai medžiuose. 12.50 Užpultasis. 
13.45 Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 14.40 Veteri-
narų gyvenimas. 15.35 Liūno broliai. 18.20 Eks-
pedicija Mungo. 19.15 Didžiausias vandenynų 
ryklys. 20.10 Šuns gelbėjimo misija. 21.05 Tur-
kija, kontrastų šalis. 22.55 Laukiniai ir pavojingi.

 SPort1
7.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Sankt Peter-
burgo „Zenit“ - Ufos „Ufa“. 9.00 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Maskvos „Spartak“ - Jekaterinburgo 
„Ural“. Vakar. 11.00 ATP teniso turnyras. Kinija. Pir-
masis pusfinalis. Vakar. 12.30 Tiesiogiai. ATP teniso 
turnyras. Vienetų finalas. Kinija. 14.00 Tiesiogiai. Pa-
saulio taurės plaukimo varžybos. Honkongas (pasta-
ba: transliacija prasidės po teniso finalo pabaigos). 
15.00 Tiesiogiai. Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
11 etapas. Vokietija. 16.30 Tiesiogiai. Rusijos „Pre-
mier“ futbolo lyga. Maskvos „Lokomotiv“ - Kijevo 
„Dynamo“ (pastaba: transliacija prasidės po rali-kro-
so čempionato). 18.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 19.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Andoros „Mora-
banc“. 21.40 Tiesiogiai. Italijos „Seria A“ futbolo lyga. 
Bergamo „Atalanta“ - Turino „Juventus“. 23.40 KOK 
Hero’s Series. Ryga. 1 d. 2.20 „CrossFit Games“.
1 laida. 3.10 Rusijos „Premier“ futbolo lyga.

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 12.10 Boksas. Mairis Briedis - Mike’as 
Perezas. 9.50 „Formulė-1“. Malaizijos GP 
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 13.50 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - „Brigh-
ton“. Tiesioginė transliacija. 16.05 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Everton“ - „Burnley“. 
Tiesioginė transliacija. 18.20 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Newcastle“ - „Liverpool“. 
Tiesioginė transliacija. 20.30, 2.00 Boksas. 
Po kovos. Mairis Briedis - Mike’as Perezas. 
21.00 Smiginis. Pasaulio Grand Prix turnyras. 
Pirmoji diena. Tiesioginė transliacija. 2.30 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - 
„Brighton“. 5.10 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Everton“ - „Burnley“. 

 euroSPort
6.00, 8.45, 11.00 Dviračių sportas. Italijos 
taurė. 7.30, 12.00 Motociklų lenktynės. „Super-
bike“ serijos pasaulio čempionatas. Prancūzi-
ja. 9.30, 20.00 Futbolas. JAV „Major League 
Soccer“ lyga. 15.00, 19.00, 23.00 Šuoliai su 
slidėmis. Vasaros „Grand Prix“ serija. Aus-
trija. 16.45, 22.00 Dviračių sportas. Belgija. 
18.30 Motociklų lenktynės. „Superbike“ serijos 
pasaulio čempio natas. Prancūzija. 21.55 Eu-
rosport žinios. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Afrika. 

Pavojinga  
tikrovė“.

7.50 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Afrika. Pavojinga 

tikrovė“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
12.00 Šviežias maistas. 

Anos Olson  
receptai.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Pasisvėrę 

ir laimingi.
15.00 „Širdele mano“ 

(N-7).
17.00 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.10 Komedija 

„Žandaras ir ateiviai“ 
(N-7).

21.00 Veiksmo komedija 
„Piko valanda“  
(N-7).

23.00 Veiksmo trileris 
„Karštis“ (N-14).

2.15 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

3.00 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

4.50 Pasisvėrę 
ir laimingi.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Pavojingiausi 

pasaulio keliai  
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
10.30 Svajonių šefas.
11.00 Išlikimas (N-7).
12.00 Dalykai, kuriuos 

verta išmėginti  
(N-7).

13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai 
(N-7).

16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „Elementaru“

(N-7).
19.00 „Kastlas“ (N-7).
20.00 1006 km lenktynės 

Estijoje.
21.00 Dainų dvikova.
21.30 TV3 žinios. 
22.30 „Vikingai“ (N-14).
23.30 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai  
ir simboliai.

9.30 „Noriu šio 
automobilio“ (1).

10.30 Kriminalinė 
komedija 
„Moteriškas  
apiplėšimas“.

11.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą (2).

12.35 Romantinė drama 
„Ema“.

13.40 Karališkosios 
paslaptys.

14.10 Nuotykių f. 
„Džekas Hanteris  
ir prarastas Ugarito 
lobis“ (N-7).

15.55 Nuotykių drama 
„Juodabarzdis“ (1) 
(N-7).

17.30 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

18.00 Pinigai iš nieko (2).
19.00 „Pasaulio ekstrema-

liausi“ (1).
20.00 „Kai šaukia širdis“.
21.00 VIP seansas. 

„Likimo ieties 
beieškant“  
(N-7).

23.10 Kriminalinė 
veiksmo drama 
„Virš įstatymo“ 
(N-14).

„neSunAiKinAmi 2“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Simon West.
Vaidina: Sylvester Stallone, Jason Statham, Chuck Norris.

Į Barnį Rosą kreipiasi žmogus iš CŽV ir paprašo Barnio ir jo samdinių 
komandos paimti sudužusio lėktuvo juodąją dėžę. Kartu Čerčas išsiun-
čia moterį, vardu Megė, kuri turi užtikrinti, kad jis atliktų savo misiją. Jie 
suranda lėktuvą ir paima juodąją dėžę, tačiau Barnio žmones kažkas 
iš pasalų užpuola.

tV3
22.00

„ŽAnDArAS ir AteiViAi“
Komedija. Prancūzija. 1979.
Režisierius: Jean Girault.
Vaidina: Louis de Funes, 
Michel Galabru, Maurice Risch.

Nerimstantis inspektorius Kriušo 
gelbėja San Tropezo gyventojus nuo 
ateivių antplūdžio. Vienintelis būdas 
atskirti ateivius nuo žmonių - tai troš-
kulys naftos produktams ir tuščių 
skardinių garsas prie jų prisilietus...

„PASKutinĖ tVirtoVĖ“
VeiKsmo Trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Kim Jee-woon.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger,
Arron Shiver, Forest Whitaker.

Išėjęs iš Los Andželo policijos de-
partamento, šerifas Rėjus Ovensas 
apsistojo pasienio miestelyje So-
mertone. Tačiau čia ramus gyveni-
mas baigiasi, ieškomiausias narko-
tikų kartelio vadeiva efektingai pa-
sprunka iš FTB kalinių konvojaus...

„VASArA BurGenlAnDe“
romanTinė drama. Vokietija. 2015.
Režisierė: Karola Meeder.
Vaidina: Hannelore Elsner, 
Oliver Karbus, Hugo Grimm.

Kol verslininkas Polas Grafas iš-
vykęs darbo reikalais į Kiniją, jo 
mamai Marijai patikėta prižiūrėti 
sūnaus butą Berlyne. Marija kartą 
randa atviruką nuo Ninos, kuriame 
pranešama, kad Polas bus tėvas...

tV1
19.10

tV8
21.00

lnK
22.10

rekomenduoja
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6.10 Televitrina.
6.25 INOprogresas.
6.55 „Didvyrių draugužiai“.
7.25 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 Legendinės 

legendos (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas 

„Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Legendinės 

legendos (N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 „Kobra 11“ (N-7).
23.35 „Gaudynės“ (N-7).
0.35 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-7).
1.30 „24 valandos. 

Palikimas“ (1) (N-14).
2.20 „Paskutinis 

iš vyrų“ (N-7).
2.45 „Rouzvudas“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas 

Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 Bus visko.
13.30 TV serialas 

„Gyvenimo  
šukės“ (N-7).

15.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas 

„Meilė gydo“.
20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo trileris 

„Pagrobimas“ (N-14).
0.20 TV serialas 

„Juodasis  
sąrašas“ (N-7).

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

2.05 Veiksmo trileris 
„Paskutinė  
tvirtovė“ (N-14).

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 1“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 2“ (N-7).
11.40 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios (su vertimu į 

gestų k.).  
Sportas. Orai.

18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Koncertas, skirtas 

Policijos - Angelų 
sargų, dienai. 

23.20 TV serialas „Jaunasis 
Popiežius“ (N-14).

0.15 „Detektyvas 
Monkas 5“ (N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną.

 6.05  Labas rytas, Lietuva 20.00  Legendinės 
  legendos

 0.20  „Juodasis sąrašas“ 

Pirmadienis

„ŽIAURIAI BAISI NAKTIS 2“
Siaubo filmaS. JAV. 2013.
Režisierius: Eduardo Rodriguez.
Vaidina: Will Payne, Jaime Murray, Sacha Parkinson.

Dieną Džeris Dandridžas yra seksualus profesorius, tačiau naktį jis virsta į 
tikrą vampyrą su nenumalšinamu žmogaus kraujo troškuliu. Todėl viduri-
nės mokyklos moksleivių grupė, atvykusi į Rumuniją studijuoti, įviliojama 
į šiurpų Džerio aistrų ir siaubo tinklą. Čarlis ir „piktasis“ Edas turi sustab-
dyti Džerį, kad šis negertų ir nesimaudytų „jaunaties mergelių“ kraujyje.

rekomenduoja

TV6
23.00

„VISIŠKAI NETIKĖTAI“
Romantinė dRama. Vokietija. 2015.
Režisierius: Marco Serafini.
Vaidina: Herbert Ulrich, 
Natalia Avelon, Uschi Glas.

Vos sugrįžusį į gimtąjį Kornvalį Eriką 
sustabdo policininkė Hana. Vyras 
„apdovanojamas“ ne tik bauda už 
greičio viršijimą, bet ir drugelių 
plazdenimu kažkur giliai giliai vi-
duje. Tokio jausmo vyras nepatyrė 
jau daugiau nei trejus metus po 
žmonos mirties. Netrukus našlys 
ir dviejų vaikų tėvas sužino, kad jo 
įsižiūrėtoji Hana yra brolio mergina.

„PIKO VALANDA 2“
VeikSmo filmaS. JAV, Honkongas.
2001.
Režisierius: Brett Ratner.
Vaidina: Jackie Chan, Chris 
Tucker, Roselyn Sanchez.

Kiečiausias Azijos detektyvas Ly 
grįžta į Kiniją, lydimas amerikie-
čio kolegos detektyvo Džeimso 
Karterio. Po sėkmingos misijos 
Amerikoje, jie nusprendžia kaip 
reikiant pailsėti ir papramogauti. 
Tačiau jų planus sugriauna dviejų 
nužudytų JAV muitininkų byla. Ko 
imsis patyrę pareigūnai?

„PAGROBIMAS“
VeikSmo tRileRiS. D.Britanija, 
JAV, Prancūzija. 2008.
Režisierius: Pierre Morel.
Vaidina: Liam Neeson, Maggie
Grace, Famke Janssen.

Septyniolikmetė Kim gyvena Ka-
lifornijoje su mama ir patėviu. Jos 
tikrasis tėvas Brajanas kadaise dirbo 
slaptuoju agentu. Kim su drauge iš-
skrenda į Paryžių. Netrukus Brajanas 
sužino, kad Paryžiuje jo dukrą bei 
jos draugę pagrobė albanų mafija...

TV8
21.00

TV1
21.00

LNK
22.30

 TV8
 6.35 Televitrina. 6.50 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji animacija. 
10.05 Romantinė drama „Vasara Burgenlande“ 
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00 „Priva-
ti praktika“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė drama „Visiškai netikėtai“ (N-7). 
22.55 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 1.00 
„Privati praktika“ (N-7). 1.50 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Autopilotas. 7.00 „Alfa“ savaitė. 7.30 Va-
landa su Rūta. 9.00 Žinios. 10.00 @rimvydas-
valatka. 10.30 KK2 (N-7). 11.30 Yra, kaip yra 
(N-7). 12.35 Pagalbos skambutis (N-7). 13.35 
24 valandos (N-7). 15.30 Valanda su Rūta. 
17.00 Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena.

 

 PBK
6.25, 9.00, 12.00, 14.25 Naujienos. 6.30 Ani-
macija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 Gyvenk 
sveikai! 12.20 Visų geriausias! 13.50 Fazenda. 
14.40 Mados nuosprendis. 15.40 Susituokime. 
16.35, 23.40 Vyriška/Moteriška. 17.35 „Iš tiesų“. 
18.45 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. Orų prognozė (rusų k.). 21.00 „Kvapų 
detektyvas. Naujas sezonas“. 23.05 Vakaras su 
Urgantu. 0.30 „Iš tiesų“. 1.25 Nakties naujienos.  

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Žinios. Vietos laikas. 12.00 „Žmo-
gaus likimas“. 13.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo 
paslaptys. 18.00 Andrejus Malachovas. 19.00 60 
minučių. 21.00 „Jaukas angelui“. 23.45 Vakaras 
su V.Solovjovu. 2.10 Žinios. Sankt Peterburgas. 

 REN
7.55 Žvalus rytas! 8.20, 18.30 Tinkama priemo-
nė. 9.10, 19.30 „Šeimos dramos“. 11.00 Mums 
net nesisapnavo. 13.45 Dar ne vakaras. 14.40 
Čapman paslaptys. 15.35 „Pėdsekiai“. 17.30 
Senovės gražuolių paslaptys. 21.25 Juoktis lei-
džiama. 22.50 „V ir M“. 23.45 „Kitas 2“.  
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7.35 „Farų karai“ (N-7).
8.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Žvaigždės kelias 

(Alos Pugačiovos 
istorija)“.

12.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (N-7).

13.45 „Farų karai“ (N-7).
14.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.50 „Voratinklis“ (N-7).
16.55 TV serialas 

„Sudužusių žibintų 
gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
19.35 TV serialas „Įteisintas 

faras“ (N-7).
20.35 Farai (N-7).
21.05 Fantastinis veiksmo f. 

„Žvaigždžių kelias į 
begalybę“ (N-7).

23.25 Siaubo trileris 
„Pjūklas“ (S).

1.25 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

3.10 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (N-7).

3.55 Dokumentinis f. 
„Pašvaistė. 
Liepsnojanti  
padangė“.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Skinsiu raudoną rožę.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Likimo melodija“ 

(N-7).
10.25 „Gluchariovas“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Albanas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Bitininkas“ (N-7).
15.00 „Delta“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 24/7.
0.45 Šiandien kimba.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Delta“ (N-7).
3.25 „Ilga kelionė 

namo“ (N-7).
4.15 „Merdoko 

paslaptys“ (N-7).
5.00 „Marionečių šokiai“ 

(1) (N-7).

6.05 Džiazo muzikos 
vakaras. 

7.00 Dokumentinis f. 
7.30 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai 3“.
8.20 Atspindžiai.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Durys atsidaro.
12.40 Vokalinės studijos 

„Kivi“ 20-mečio  
koncertas.

14.10 Mokslo sriuba.
14.30 Karinės paslaptys.
15.15 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai 3“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.30 Kelias į namus. 

Gražina Balandytė.
19.00 Euromaxx.
19.35 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.30 Nes man tai rūpi.
21.20 Dokumentinis f. 

„Kiotas. Romantiška 
pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.10 „Giminės“.
23.00 Laisvės vėliavnešiai.
23.30 DW naujienos rusų k.
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 Visagino 

Country 2017.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Geležinis žmogus“ 
(N-7).

15.05 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 Veiksmo f. „Piko 
valanda 2“ (N-7).

22.50 „Meilės randai“ (N-7).
0.45 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
1.40 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.30 „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Raitelis be 

galvos“ (N-7).
9.00 Kur giria žaliuoja.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“ (N-7).

12.30 „Havajai 5.0“ (N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas  
bendrikas“ (N-7).

14.00 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“ (N-7).

17.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo f. „Žiauriai 

baisi naktis 2“ (S).
1.05 „Naša Raša“ (N-14).
1.35 „Daktaras 

Hausas“ (N-14).
2.25 „Las Vegasas“ (N-7).

9.00 Karališkosios 
paslaptys.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai 
iš nieko.

11.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

12.30 Noriu šio 
automobilio.

13.30 „Juodabarzdis“ (1) 
(N-7).

15.05 Skrajojantys 
ežerai. Baltų  
mitai ir simboliai.

15.35 „Elajus Stounas“.
16.25 Animacinis 

nuotykių f.  
„Kelionė  
į mėnulį“.

17.55 „Moteriškas 
apiplėšimas“.

18.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Užkariaujant 
dangų“.

21.30 Kino akademija. 
„Šokanti 
viršuje“ (N-14).

23.50 Balticum TV 
žinios.

0.20 Fantastinis 
veiksmo trileris 
„Mutantų 
kronikos“ (S).

 18.30  Gražina Balandytė 20.30  Nuoga tiesa 16.55  „Sudužusių žibintų
  gatvės“

 21.30  „Šokanti viršuje“ 19.00  „Kobra 11“ 19.00  „CSI. Niujorkas“

TV PROGRAMAspalio 2 d. 

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.25 
„Garbės kodeksas 7“. 11.00 „Bombila“. 13.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 16.30 „Susiti-
kimo vieta“. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 
19.50 „Jūrų velniai. Šiaurės sienos“. 21.50 „Jūrų 
velniai. Viesulas. Likimai“. 23.50 Dienos apžvalga. 
0.25 Pozdniakovas. 0.35 „Voratinklis 7“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.10 Knygų kandys. 
8.25, 17.55 Suraizgyta ABC. 8.50 Dienos re-
ceptas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 
18.20 Trumpa istorija. 12.10 Kultūringieji PL. 
13.05 Valstybės interesai. 13.35, 16.45 Žinios. 
13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 15.20 
Akis į akį. 15.50 „Didžiausios diecezijos vysku-
pas - Juzefas Gavlina“. 16.25 Turistinė kelionė. 
16.35 Varšuvos sukilimas: diena po dienos. 
16.55 „Komisariatas“. 17.25 Paslėpti lobiai. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Sekmadienis su... 
19.40 Prie Tatrų. 19.55 „Laimės spalvos“. 20.45 
Animacinis f. 21.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45 
„Manimi nesirūpink“. 22.45 Polonija 24. 23.05 
Polonijos pokalbiai. 23.20 Sveika, Polonija. 0.10 
„Kario portretas“.  

 TV1000
8.10 „Rudens legendos“. 10.40 „Aidas“. 12.25 
„Vedybų planuotoja“. 14.25 „Tolimas kraštas“. 
17.05 „Patriotas“. 20.10 „Aviatorius“. 23.20 
„Gladiatorius“. 2.10 „Kito gyvenime“.  

 DiscoVery 
6.10, 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai da-
roma? 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Paskui klasikinius automobilius. 10.05 Trau-
kiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Netinkamas garažas. 12.40, 19.05 Machinatoriai. 
14.30 Išgyventi su Edu Stafordu. 21.00 Nuogi ir 
išsigandę. 22.00 Išlikimo žaidimai. 23.00 Įveikti 
baimes su B.Grilsu. 24.00 Suvaržyti. 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Teksaso 
stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 
15.00, 21.00 Namai ant ratų. 18.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00 Titanikas. Paslaptys 
muziejuje. 23.00 Nežinomos ekspedicijos. 24.00 
Labiausiai gąsdinančios vietos Amerikoje. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Liūno broliai. 8.15, 16.30 
Namai medžiuose. 9.10, 13.45 Miesto plėšrūnas. 
10.05, 14.40, 22.55 Turkija, kontrastų šalis. 11.55 
Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 12.50 Veterinarų 
gyvenimas. 15.35, 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 
17.25, 21.05 Ekspedicija Mungo. 18.20, 22.00 
Kalmarai-žmogėdros. 19.15 Kova su brakonieriais. 

 sPorT1
7.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 9.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Ando-
ros „Morabanc“. Vakar.. 10.40 „CrossFit Games“. 
Pirma laida (rungtys: plaukimas, bėgimas ir dvira-
čių-krosas). 12.10 KOK World series. Vilnius. 1 d. 
14.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 
11 turas. 15.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Maskvos „Spartak“ - Jekaterinburgo „Ural“. 17.00 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 18.00 Italijos „Seria A“ futbolo 
lyga. Bergamo „Atalanta“ - Turino „Juventus“. 
Vakar. 20.00 „Road to Glory“. Laida apie kovinį 
sportą. Premjera. 20.30 „CrossFit Games“. Pirma 
laida (rungtis: plaukimas). 21.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Andoros 
„Morabanc“. Vakar. 22.40 Italijos „Seria A“ futbolo 
lygos apžvalga. 6 turas. 23.20 KOK GP Hero’s 
series. Talinas. 1 d. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar lenktynės. 11.00 Boksas. Mairis 
Briedis - Mike’as Perezas. 12.25 Ledo ritu-
lys. KHL. „Red Star“ - „Traktor“. Tiesioginė 
transliacija. 15.00 „Formulė-1“. Malaizijos GP 
lenktynės. 17.25 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 17.55 Boksas. Diena po kovos. 
Mairis Briedis - Mike’as Perezas. 18.25 Premier 
lygos apžvalga. 19.25 Ledo ritulys. KHL. Mins-
ko „Dinamo“ - Maskvos „Dinamo“. Tiesioginė 
transliacija. 21.55 Smiginis. Pasaulio Grand 
Prix turnyras. Antroji diena. Tiesioginė trans-
liacija. 2.00 Futbolas. UEFA Europos lyga. „FC 
Ko ln“ - „Crvena Zvezda“.  

 eurosPorT
6.00, 18.00 Dviračių sportas. Italijos taurė. 7.00, 
19.00 Dviračių sportas. Belgija. 8.00, 11.30, 0.10 
Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 9.30, 
2.30 Šuoliai su slidėmis. Vasaros „Grand Prix“ 
serija. Austrija. 10.30 Motociklų lenktynės. „Su-
perbike“ serijos pasaulio čempionatas. Prancū-
zija. 13.00 Rio olimpinių žaidynių šlovės galerija. 
14.00, 16.30 TBA. 15.30 Ateities didvyriai. 16.00 
Pakeliui į aukso medalį. 17.00 Automobilių lenk-
tynės. Kinijos ralis. 19.50, 23.55 „Eurosport 2“ 
žinios. 20.00 Angliškasis biliardas. „European 
Masters“ turnyras. Belgija. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 8.30  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 20.30  Gyvenimo būdas  16.30  Laba diena,
   Lietuva

 16.30  „Seserys“ 20.00  „Meilė gydo“ 13.00  „Kempiniukas
    Plačiakelnis“

 TV8
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji anima-
cija. 10.05 Romantinė drama „Visiškai netikėtai“ 
(N-7). 12.00, 17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 
13.00 Valgyk ir lieknėk. 14.00, 1.10 „Privati prak-
tika“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 „Medikopteris“ (N-7). 18.00, 22.55 „Tai - 
mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. 21.00 Melodrama „Sugrįžimas į rojų“ (N-7).  

 Info TV
7.30 Nuo... Iki. 8.30, 16.30 Farai (N-7). 9.00 
Žinios. 10.00, 21.00, 23.30 Dienos komentaras. 
10.30 Bus visko. 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 
Pagalbos skambutis (N-7). 13.35 24 valandos 
(N-7). 15.30 Nuo... Iki. 17.00, 21.30, 0.30, 2.30 
Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva.  

 PBK
6.25, 9.00, 14.30 Naujienos. 6.30 Animacija. 
7.00, 9.25 Labas rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 
12.00 Naujienos (su subtitrais). 12.20, 21.00 
„Kvapų detektyvas. Naujas sezonas“. 14.45 
Mados nuosprendis. 15.45 Susituokime. 16.40, 
23.50 Vyriška/Moteriška. 17.40 „Iš tiesų“. 18.45 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
23.10 Vakaras su Urgantu. 0.35 „Iš tiesų“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Žinios. Vietos laikas. 
12.00 „Žmogaus likimas“. 13.00 60 minučių. 
14.55 Tyrimo paslaptys. 18.00 Andrejus Mala-
chovas. Tiesioginis eteris. 19.00 60 minučių. 
21.00 „Jaukas angelui“. 22.50 Vakaras su 
V.Solovjovu. 0.30 Iškilminga premijos įteiki-
mo ceremonija. 2.30 Žinios. Sankt Peterbur-
gas. 2.45 Andrejus Malachovas. Tiesioginis 
eteris. 3.45 „Meduolinis namelis“. 

 Ren
6.55 Vaikų klubas. „Vrumizas“. 7.10 „Di-
atlovai“. 8.00 Žvalus rytas! 8.40 Tinkama 
priemonė. 9.30 „Šeimos dramos“. 11.15 Pati 
naudingiausia programa. 12.05 Juoktis lei-
džiama. 13.25 Rusiškas vairavimas. 13.55 Dar 
ne vakaras. 14.45 Čapman paslaptys. 15.40 
„Pėdsekiai“. 17.30 Senovės gražuolių paslap-
tys. 18.30 Tinkama priemonė. 19.25 „Šeimos 
dramos“. 21.25 Geriausias šefas (su subtitrais 
lietuvių k.). 0.35 Rusiškas vairavimas. 1.00 
„Kitas 2“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.25 
„Paslėptų kamerų agentūra“. 11.00 „Bombila“. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 16.30 
„Susitikimo vieta“. 17.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 15“. 19.50 „Jūrų velniai. Šiaurės sienos“. 
21.50 „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai“. 23.50 
Dienos apžvalga. 0.25 „Voratinklis 7“.  

 TV PolonIa
7.05 Europos kultūros stadionas Žešuve 2017 
(2). Koncertas. 8.05 Naudingi.pl. 8.35, 17.55 
Laida vaikams. 8.50 Dienos receptas. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.00, 18.20 Trumpa istorija. 
12.10, 22.45 Polonija 24. 12.30, 23.05 Polonijos 
pokalbiai. 12.45, 23.20 Sveika, Polonija. 13.35, 
16.45 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Karo merginos“. 15.20 „Kario portretas“. 16.25 
Kita stotelė - Kamiena Gura. 16.55 „Komisaria-
tas“. 17.25 Zondas 2. 18.10 Miško bičiuliai. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Literatūros chuliganas. 19.25 
„Naszaarmia.pl“. 19.55 „Laimės spalvos“. 20.25 
Laida iš Didžiosios Britanijos. 20.45 Animacinis f. 
21.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45 „Tėvas Mateu-
šas“. 22.35 Tiesioginė perlaida. 0.10 „Didžiausios 
diecezijos vyskupas - Juzefas Gavlina“. 

 TV1000
8.05 „Amžinos meilės laiškai“. 10.25 „Aviatorius“. 
13.40 „Ten, kur širdis“. 16.00 „Kito gyvenime“. 
18.15 „Švilpiko diena“. 20.10 „Matrica“. 22.45 
„Nenuoramos“. 0.30 „Zils Marijos debesys“.  

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai 
daroma? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Pas-
kui klasikinius automobilius. 10.05 Traukiniu į 
Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Netinka-
mas garažas. 12.40, 19.05 Machinatoriai. 14.30 
Nepaprasti inžinierių sprendimai. 21.00 Vyras, 
moteris, gamta. 22.00 Gelbėtojai su sunkiaisiais 
automobiliais. 23.00 Naminukės sezonas. 24.00 
Nuostabiausi pasaulio inžinerijos projektai. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Teksaso 
stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 
15.00 Namai ant ratų. 18.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 21.00 Neįprastas maistas. 22.00 Įkaušęs 
keliautojas. 23.00Titanikas. Paslaptys muziejuje. 

6.10 Televitrina.
6.25 Animacinis f. 

„Didvyrių draugužiai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Bruto ir Neto“ (N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7.
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Trileris „Sučiupus 
nužudyti“ (N-14).

0.35 TV serialas „CSI 
kriminalistai“ (N-7).

1.30 „24 valandos. 
Palikimas“ (N-14).

2.20 „Paskutinis 
iš vyrų“ (N-7).

2.45 „Rouzvudas“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas 

Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 Nuo... Iki.
13.30 TV serialas 

„Gyvenimo  
šukės“ (N-7).

15.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas 

„Meilė gydo“.
20.30 Čia tai geras!
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo komedija 

„Taksi 2“ (N-7).
0.15 TV serialas 

„Juodasis  
sąrašas“ (N-7).

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

2.00 Veiksmo trileris 
„Pagrobimas“ 
(N-14).

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 1“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 2“ (N-7).
11.40 Beatos virtuvė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios (su vertimu į 

gestų k.).  
Sportas. Orai.

18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai 

(subtitruota).
23.20 TV serialas „Tvin 

Pyksas 3“ (N-14).
0.15 „Detektyvas 

Monkas 5“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.

6.40 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

7.35 „Farų karai“ (N-7).
8.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Įteisintas 

faras“ (N-7).
12.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
13.45 „Farų karai“ (N-7).
14.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.50 „Voratinklis“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų 

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

gatvės“ (N-7).
19.35 „Įteisintas 

faras“ (N-7).
20.35 Pagalbos 

skambutis (N-7).
21.05 Veiksmo ir 

nuotykių f. „Dingę be 
žinios“ (N-14).

23.15 Fantastinis veiksmo f. 
„Žvaigždžių kelias į 
begalybę“ (N-7).

1.30 „Begėdis“ (N-14).
2.30 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
3.15 Pragaro katytė.
4.00 Pagalbos 

skambutis (N-7).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Dokumentinis f. 

„Laukinė Australija“.
7.20 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
7.50 Partizanų keliais.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Likimo melodija“ 

(N-7).
10.25 „Gluchariovas“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Albanas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Bitininkas“ (N-7).
15.00 „Delta“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Gyvenimo būdas 

(N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa (N-7).
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Delta“ (N-7).
3.25 „Ilga kelionė 

namo“ (N-7).
4.15 „Merdoko 

paslaptys“ (N-7).

7.15 „Mūsų kaimynai 
marsupilamiai 3“.

8.05 Durys atsidaro. 
8.20 Septynios Kauno 

dienos.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Euromaxx.
12.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
13.30 Nes man tai rūpi.
14.15 Bardų festivalis „Aka-

cijų alėja 2017“. 3 d.
15.15 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai 3“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai. Paveldo 

kolekcija.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.35 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.20 Dokumentinis f. 

„Supriešinta šalis? 
Atakos prieš „Charlie 
Hebdo“ padariniai“.

22.10 „Šerlokas 1“. 1/1 s. 
„Rožinės spalvos 
etiudas“ (N-7).

23.45 DW naujienos rusų k.
23.55 Dabar pasaulyje.
0.25 Visagino 

Country 2017.
1.50 „Giminės“.
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 14.55  „Kai šaukia širdis“ 16.00  „Kaip išsisukt 
įvykdžius žmogžudystę“

 10.25  „Policija ir Ko“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Liūno broliai. 8.15, 16.30, 
0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15 
Kova su brakonieriais. 10.05, 14.40, 22.55 
Turkija, kontrastų šalis. 11.55 Ekspedicija 
Mungo. 12.50 Kalmarai-žmogėdros. 15.35, 
23.50Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05 Šuns 
gelbėjimo misija. 18.20, 22.00 Dinozaurai. 

 SPort1
9.00 „Road to Glory“. Laida apie kovinį sportą. 
Vakar.. 9.30 „CrossFit Games“. Pirma laida 
(rungtis: plaukimas). 10.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Barselonos „Lassa“ - Baskoni-
jos „Baskonia“. 11.40 Rusijos „Premier“ futbolo 
lygos apžvalga. 11 turas. 12.10 KOK GP Hero’s 
series. Talinas. 1 d. 14.30 Italijos „Seria A“ 
futbolo lygos apžvalga. 6 turas. 15.10 Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. Genujos „Genoe“ - Bo-
lonijos „Bologna“. 17.00 Prancūzijos „Ligue 1“ 
futbolo lygos apžvalga. 7 turas. 18.00 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. 11 etapas. Vokietija. 
20.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apž-
valga. 8 turas. Premjera. 21.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Barselonos „Lassa“ - Bas-
konijos „Baskonia“. 22.40 „CrossFit Games“. 
Pirma laida (rungtys: plaukimas, bėgimas). 
23.30 KOK GP Hero’s series. Talinas. 2 d. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Smiginis. Pasaulio Grand Prix turnyras. 
Ant roji diena. 12.00 Ledo ritulys. KHL. Minsko 
„Dinamo“ - Maskvos „Dinamo“. 14.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Red Star“ - „Traktor“. 16.05 Mo-
tosportas. Nascar lenktynių apžvalga. 17.05 Bok-
sas. Diena po kovos. Mairis Briedis - Mike’as 
Perezas. 17.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Chelsea“ - „Manchester City“. 19.25 Ledo ri-
tulys. KHL. CSKA - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė 
transliacija. 21.55 Smiginis. Pasaulio Grand Prix 
turnyras. Trečioji diena. Tiesioginė transliacija. 
1.00 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - „Torpedo“. 

 euroSPort
6.00, 13.30, 19.00 Futbolas. JAV „Major League 
Soccer“ lyga. 9.30, 20.00 Angliškasis biliardas. 
„European Masters“ turnyras. Belgija. 11.30, 
16.00 Dviračių sportas. Italijos taurė. 12.30 
Sporto linksmybės. 15.00 Dviračių sportas. Bel-
gija. 17.30 Šuoliai su slidėmis. Vasaros „Grand 
Prix“ serija. Vokietija. 18.30 Jojimas. 19.30 
Jachtų dvasia. 19.55, 23.55 „Eurosport 2“ ži-
nios. 24.00 Automobilių lenktynės. „Blancpain“ 
ištvermės serija. Ispanija. 1.00 Automobilių 
lenktynės. 1.15 Automobilių lenktynės. Kinijos 
ralis. 2.30 Motociklų lenktynės. „Superbike“ 
serijos pasaulio čempionatas. Prancūzija. 

6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. Gele-

žinis žmogus“ (N-7).
15.05 „Vyrai juodais 

drabužiais“ (1).
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Tarp moterų“ (N-7).

22.55 „Meilės randai“ (N-7).
1.20 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
2.10 „Policija ir Ko“ (N-7).
3.00 „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
3.45 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Raitelis be 

galvos“ (N-7).
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni 

šeima“ (N-7).
11.30 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“ (N-7).

12.30 „Havajai 5.0“ (N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas  
bendrikas“ (N-7).

14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be 

galvos“ (N-7).
16.00 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“ (N-7).

17.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas  
bendrikas“ (N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Trileris 

„Aiškiaregė“ (N-14).
0.25 „Naša Raša“ 

(N-14).
1.00 „Daktaras 

Hausas“ (N-14).
1.50 „Las Vegasas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Moteriškas 
apiplėšimas“.

10.30 „Užkariaujant 
dangų“.

11.30 „Ema“.
12.40 Skrajojantys ežerai. 

Baltų mitai ir  
simboliai.

13.10 Drama 
„Praeities  
paslaptys“ (N-7).

14.55 „Kai šaukia 
širdis“.

15.55 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

16.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

18.00 Karališkosios 
paslaptys.

18.30 Pinigai 
iš nieko.

19.30 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Noriu šio 
automobilio.

21.30 „Elajus 
Stounas“.

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Moteriškas 
apiplėšimas“.

24.00 „Juodabarzdis“ (1) 
(N-7).

„tAKSi 2“
Veiksmo komedija. Prancūzija. 2000.
Režisierius: Gerard Krawczyk.
Vaidina: Marion Cotillard, Frederic Diefenthal, Samy Naceri.

Japonijos ambasadorius atvyksta į Marselį susipažinti su vietos polici-
jos taikomomis priemonėmis kovoje su organizuotu nusikalstamumu. 
Nepaisant sustiprintos apsaugos, ambasadorių pagrobia nusikaltėlių 
grupuotė. Pareigūnas Emiljenas pasiryžta išlaisvinti ambasadorių bei 
savo merginą, kuri taip pat buvo pagrobta užpuolimo metu.

lnK
22.30

rekomenduoja

„DinGĘ Be ŽinioS“
Veiksmo ir nuotykių filmas. 
JAV. 1984.
Režisierius: Joseph Zito.
Vaidina: Chuck Norris,
M.Emmet Walsh, David Tress.

Pulkininkas Džeimsas dalyvavo 
Vietnamo kare, vėliau kentėjo ne-
laisvėje. Po daugelio metų jis grįžta 
į kovos vietas, kad išgelbėtų ame-
rikiečių karo belaisvius...

„SuČiuPuS nuŽuDYti“
trileris. Kanada. 2010.
Režisierius: Keoni Waxman.
Vaidina: Eric Roberts, Steve
Austin, Gary Daniels.

JAV pasienio patrulių agentas Dži-
mas išgyvena skyrybas su žmona, 
todėl dar vieno praradimo - savo 
dukros, jis tikrai neatleis. Kai nusi-
kaltėliai paauglę pagrobia, pagrin-
diniam herojui užverda kraujas! Ar 
šioje išlikimo kovoje bus laimėtojas?

„AiŠKiAreGĖ“
trileris. JAV. 2000.
Režisierius: Sam Raimi.
Vaidina: Cate Blanchett, Katie
Holmes, Keanu Reeves.

Ana yra motina ir našlė, apdova-
nota aiškiaregystės dovana. Kai 
Ana paprašoma panaudoti savo 
aiškiaregystę merginos nužudymo 
tyrimui, ji supranta, kad jos dovana 
yra naudinga. 

BtV
21.05

tV6
22.00

tV3
22.30
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6.10 Televitrina.
6.25 „Didvyrių 

draugužiai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Bruto ir Neto“ (N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

(N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikinglotto.
22.30 Veiksmo f. „Rembo. 

Pirmasis kraujas“ 
(N-14).

0.20 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

1.20 „24 valandos. 
Palikimas“ (N-14).

2.10 „Paskutinis iš vyrų“ 
(N-7).

2.35 „Rouzvudas“ (N-7).
3.25 „Ponas Jangas“.

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas 

Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.35 Anapus nežinomybės 

(N-7).
13.30 TV serialas 

„Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

15.25 TV serialas 
„Dvi širdys“

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas 

„Meilė gydo“.
20.30 Pagauk dainą.
21.30 Žinios. 
22.30 Kriminalinis trileris 

„Blogas poelgis“ 
(N-14).

0.15 TV serialas 
„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

2.00 Veiksmo komedija 
„Taksi 2“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 1“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 2“ (N-7).
11.40 Emigrantai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 „Vokietija 

1983-iaisiais“ 
(N-14).

0.15 „Detektyvas 
Monkas 5“ (N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė 

ekspedicija.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.

 22.50    Klausimėlis.lt 12.00    „Tėvelio dukrytės“  20.30  Pagauk dainą

trečiadienis

 „CSI. NIUJORKAS“
Detektyvinis serialas. JAV, Kanada. 2006.
Režisierės: Ann Donahue, Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine Giovinazzo, Hill Harper.

Detektyvas Mekas Teiloras - nusikaltimo vietos tyrėjas, manantis, kad 
viskas susiję ir visi turi savo istoriją. Jo darbas - jo gyvenimas: jis skiria 
visą savo dėmesį byloms tol, kol jas išnarplioja. Tokia pat meile darbui 
pasižymi ir jo partnerė Stela Bonasera. Jiedu vadovauja ekspertų ko-
mandai, dirbančiai negailestingame ir dinamiškame mieste.

rekomenduoja

TV1
19.00

„JEI VYRAS GALI,  
MOTERIS JUO LABIAU“
romantinė Drama. Vokietija. 2012.
Režisierius: Florian Gartner.
Vaidina: Theresa Scholze, Anika
Ernst, Stephan Grossmann.

Žurnalistė Tina dirba menkai ap-
mokamą laikiną darbą. Jos vaikinas 
Frankas pasako jai, kad gavo naują 
darbo pasiūlymą, tad turi persikelti 
į kitą šalį. Ji džiaugiasi tuo, bet neti-
kėtai sužino, kad Frankas jai neišti-
kimas. Tad ji iš keršto parašo Franko 
vardu rašinį žurnalo konkursui...

„BLOGAS POELGIS“
kriminalinis trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Sam Miller.
Vaidina: Taraji P. Henson, 
Idris Elba, Henry Simmons.

Vieniša dviejų vaikų mama pri-
ima į namus žavų avarijoje nu-
kentėjusį vyriškį. Netrukus mote-
ris supranta, kad priglaudė savo  
namuose nestabilios psichikos 
pabėgusį kalinį. Tą naktį jos gy-
venimas apsiverčia aukštyn ko-
jom. Ji privalo kovoti už savo ir 
vaikų gyvybes...

„REMBO. PIRMASIS 
KRAUJAS“
veiksmo filmas. JAV. 1982.
Režisierius: Ted Kotcheff.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Brian Dennehy, Richard Crenna.

Karo veteranas Džonas Rembo 
negali atsikratyti patirto košmaro. 
Jis nuolat ieško susitikimų su bu-
vusiais kovų draugais ir neranda 
savo vietos taikiame gyvenime. Su-
imtas už valkatavimą ir pasodintas 
už grotų, jis pabėga iš kalėjimo...

TV8
21.00

LNK
22.30

TV3
22.30

 TV8
6.30 Televitrina. 6.45 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji animacija. 
10.05 Melodrama „Sugrįžimas į rojų“ (N-7). 
12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Medi-
kopteris“ (N-7). 14.00 „Privati praktika“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Me-
dikopteris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Jei vyras gali, moteris 
juo labiau“ (N-7). 23.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 1.05 „Privati praktika“ (N-7). 1.55 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Kalinių žmo-
nos (N-7). 8.30 Pagalbos skambutis (N-7). 9.00 
Žinios. 10.00 Dienos komentaras. 10.30 Nuo... 
Iki. 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 
14.25 Yra, kaip yra (N-7). 15.30 Kalinių žmonos 
(N-7). 16.30 Pagalbos skambutis (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Die-
nos komentaras. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.40 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.25, 
1.25 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Kvapų detek-
tyvas. Naujas sezonas“. 14.40 Mados nuospren-
dis. 15.40 Susituokime. 16.35 Vyriška/Moteriška. 
17.35 „Iš tiesų“. 18.45 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Kvapų detektyvas. 
Naujas sezonas“. 23.10 Vakaras su Urgantu. 
23.45 Vyriška/Moteriška. 0.30 „Iš tiesų“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 12.00 „Žmogaus 
likimas“. 13.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo paslaptys. 
18.00 Tiesioginis eteris. 19.00 60 minučių. 21.00 
„Jaukas angelui“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 

 REN
8.00 Žvalus rytas! 8.30 Tinkama priemonė. 9.20 
„Šeimos dramos“. 11.05 Pati naudingiausia progra-
ma. 11.55 „Įslaptinti sąrašai. Lemtingos datos. Kaip 
išskaičiuoti katastrofą“. 13.40 Dar ne vakaras. 14.35 
Čapman paslaptys. 15.30 „Pėdsekiai“. 17.25 Seno-
vės gražuolių paslaptys. 18.25 Tinkama priemonė. 
19.25 „Šeimos dramos“. 21.25 Labiausiai šokiruo-
jančios hipotezės. 23.10 „Kiekvienam po katinėlį“.
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6.40  „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(N-7).

7.35 „Farų karai“ (N-7).
8.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Įteisintas faras“ 

(N-7).
12.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
13.45 „Farų karai“ (N-7).
14.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.50 „Voratinklis“ 

(N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 LKL čempionatas. 

Lietkabelis - 
Neptūnas. Tiesioginė 
transliacija.

21.00 Veiksmo f. 
„Teisingumo misija“ 
(N-14).

23.05 Veiksmo 
ir nuotykių f.  
„Dingę be žinios“ 
(N-14).

1.05 „Begėdis“ 
(N-14).

2.00 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

2.50 Pragaro katytė.

6.34 TV parduotuvė.
6.50 „Laukinė Australija“.
7.20 Kitomis akimis.
7.50 Skinsiu raudoną 

rožę.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Likimo melodija“ 

(N-7).
10.25 „Gluchariovas“ 

(N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Albanas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Bitininkas“ (N-7).
15.00 „Delta“ (N-7).
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Moterų balsas. 

Dabar.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 „MMA „King of 

the Cage 001“.  
JAV - Lietuva“ (3). 
Kovų narvuose  
turnyras. Lietuva. 
2017 m. (N-7).

1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Delta“ (N-7).
3.25 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Visagino Country 

2017.
8.20 Nacionalinis turtas.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Skonio pasaka“. 

3 d. „Honkongo  
virtuvės įvairovė“.

12.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
13.30 Anapus čia ir dabar.
14.20 „Supriešinta šalis? 

Atakos prieš „Charlie 
Hebdo“ padariniai“.

15.15 „Mūsų kaimynai 
marsupilamiai 3“.

16.05 „Kaip atsiranda 
daiktai 12“.

16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Vilniaus albumas.
18.15 Trembita.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Maistas ir aistros.
19.35 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.25 Lietuvos kolumbai.
21.20 „Hablio kosminis 

teleskopas. Misija - 
visata“. 5/1. s. 
„Fantastiškos kos-
minių teleskopų 
nuotraukos“.

22.10 Biografinė drama 
„Komediantas“ (N-7).

24.00 DW naujienos rusų k.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Geležinis žmogus“ 
(N-7).

15.05 „Vyrai juodais 
drabužiais“.

15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Gaivaus oro gūsis“ 
(N-7).

22.55 „Meilės randai“ 
(N-7).

1.20 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
9.00 Svajonių šefas.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt įvyk-

džius žmogžudystę“ 
(N-7).

12.30 „Havajai 5.0“ (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt įvyk-

džius žmogžudystę“ 
(N-7).

17.00 „Havajai 5.0“ 
(N-7).

18.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.10 „Naša Raša“ (N-14).
22.10 Nuotykių f. 

„Beždžionių planeta“ 
(N-7).

0.35 „Naša Raša“ 
(N-14).

1.30 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

2.25 „Las Vegasas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 „Elajus 
Stounas“.

11.30 „Kai šaukia 
širdis“.

12.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

13.35 Nuotykių f. 
„Džekas Hanteris  
ir prarastas  
Ugarito lobis“  
(N-7).

15.20 „Moteriškas 
apiplėšimas“.

16.20 Nuotykių f. 
„Beilio nuotykiai: 
Naktis Kautaune“.

17.50 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

18.50 „Ema“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
21.00 Pinigai 

iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Elajus 

Stounas“.
0.30 „Kai šaukia 

širdis“.

 22.10    „Komediantas“ 13.55   „Bitininkas“ 1.05  „Begėdis“  15.20  „Moteriškas 
    apiplėšimas“

 17.00    „Havajai 5.0“ 16.30    „Būk su manim“

TV PROGRAMAspalio 4 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Paslėptų kamerų agentūra“. 11.00 „Bombila“. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 16.30 
„Susitikimo vieta“. 17.00 „Sudaužytų žibintų gat-
vės 15“. 19.50 „Jūrų velniai. Šiaurės sienos“. 21.55 
„Jūrų velniai. Viesulas. Likimai“. 23.50 Dienos apž-
valga. 0.25 „Voratinklis 7“. 2.20 „Susitikimo vieta“.  

 TV PoloNia
7.05 „Manimi nesirūpink“. 8.00 Ekumeninė laida. 
8.25, 17.55, 2.15 Petersburskio muzikos šou. 8.50 
Dienos receptas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 12.10, 22.45, 
5.15 Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos po-
kalbiai. 12.45, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 
16.45 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ma-
nimi nesirūpink“. 15.20, 0.10 „Lenkijos niekas 
pasaulyje nesunaikins“. 16.20 Tiesioginė perlaida. 
16.25, 6.50 Energijos gūsis. 16.55 „Komisariatas“. 
17.25 Astronariumas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
„Laiko kariai. Sarnova Gura 1920“. 19.25, 1.15 
Rytų studija. 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 20.25, 
6.35 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.45, 3.45 „Gilus vanduo“. 0.55 
„Azimutas - Roma“. 1.45 „Komisariatas“. 

 TV1000
8.25 „Nenuoramos“. 10.30 „Matrica“. 13.20 
„Purpurinės upės“. 15.35 „Atkirtis“. 17.50 
„Bukas ir bukesnis“. 20.10 „Šalutinis poveikis“. 
22.20 „Sensacija“. 0.10 „Perėja“. 2.30 „Londo-
no bulvaras“. 4.20 „Vedybų planuotoja“.

 DiscoVery 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai 
daroma? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Paskui klasikinius automobilius. 10.05 Trau-
kiniu į Aliaską. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 
11.50, 14.30 Netinkamas garažas. 12.40, 19.05, 
22.00, 3.40, 5.20 Machinatoriai. 21.00, 2.50 
Remonto darbai garaže. 23.00, 4.30 Gatvių 
lenktynės. 24.00 Greitai ir triukšmingai.

 TraVel
6.00, 11.00, 23.00, 1.00, 4.00 Muziejų paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinko-
je. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00, 21.00, 
2.00 Nežinoma ekspedicija. 15.00 Namai ant 
ratų. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 24.00, 
5.00 Labiausiai gąsdinančios vietos Amerikoje. 

 aNiMal PlaNeT
9.10, 19.15, 1.40 Kova su brakonieriais. 10.05 
Turkija, kontrastų šalis. 11.55 Šuns gelbėjimo 
misija. 12.50 Kalnų gorilos. 13.45 Pandų jauni-
kliai. 14.40 Raganosių paslaptis. 15.35 Dramb-
liai. 16.30 Bėganti su vilkais. 17.25, 21.05, 3.25 
Dr.Džefas. 22.55, 5.02 Lotynų Amerikos platybė-
se. 23.50, 5.49 Laukiniai ir pavojingi. 

 sPorT1
9.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 
8 turas. Vakar. 10.00 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Maskvos „Spartak“ - Jekaterinburgo „Ural“. 
12.00 KOK GP Hero’s series. Talinas. 2 d. 14.20 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 
8 turas. Vakar. 15.20 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo 
lyga. Monpeljė „Montpellier“ - Paryžiaus „Saint-
Germain“. 17.20 Italijos „Seria A“ futbolo lygos 
apžvalga. 6 turas. 18.00 Tiesiogiai. Pasaulio tau-
rės plaukimo varžybos. Doha. Pirma diena. 20.00 
Italijos „Seria A“ futbolo lygos apžvalga. 7 turas. 
Premjera. 20.40 „CrossFit Games“. Pirma laida. 
21.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gražiausi 
sezono epizodai. 22.00 Tiesiogiai. Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Valensijos „Valencia“ - Santjago 
de Kompostelos „Monbus Obradoiro“. 24.00 KOK 
Hero’s Series. Ryga. 1 d. 2.40 Ispanijos „Super 
taurė“. Valensijos „Valencia“ - Malagos „Unicaja“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Smiginis. Pasaulio Grand Prix turnyras. 
Trečioji diena. 11.00 Boksas. „World Boxing 
Super Series“ turnyras. Aleksandras Usikas - 
Marco Huckas. 12.25 Ledo ritulys. KHL. „Red 
Star“ - „Lada“. Tiesioginė transliacija. 15.00 
Boksas. Mairis Briedis - Mike’as Perezas. 16.25 
Boksas. Diena po kovos. Mairis Briedis - Mike’as 
Perezas. 16.55 Ledo ritulys. KHL. „Salavat Yu-
laev“ - SKA. Tiesioginė transliacija. 19.25 Ledo 
ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - „Lokomotiv“. 
Tiesioginė transliacija. 21.55 Smiginis. Pasaulio 
Grand Prix turnyras. Ketvirta diena. Tiesioginė 
transliacija. 1.00 Ledo ritulys. KHL. „Salavat 
Yulaev“ - SKA. 3.00 Premier lygos apžvalga. 5.00 
Ledo ritulys. KHL. „Red Star“ - „Lada“. 

 eurosPorT
6.00 Dviračių sportas. Belgija. 7.00, 11.30, 18.00, 
24.00 Dviračių sportas. Italijos taurė. 8.00, 2.30 
Motociklų lenktynės. „Superbike“ serijos pasau-
lio čempionatas. Prancūzija. 9.30 Automobilių 
lenktynės. 9.45, 14.00, 20.00, 4.00 Angliškasis 
biliardas. „European Masters“ turnyras. Belgija. 
12.30 Jachtų dvasia. 13.00, 19.00, 3.30 Futbolas. 
JAV „Major League Soccer“ lyga. 18.55, 23.55 
„Eurosport 2“ žinios. 1.30 Šuoliai su slidėmis. 
Vasaros „Grand Prix“ serija. Vokietija.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 19.35   „Įteisintas faras“  20.25  „Baudėjas“  21.20  Modestas Pitrėnas 13.05  Klauskite daktaro 13.30  „Rožių karas“ 14.30  „Pažadėtoji“

 TV8
6.25 Televitrina. 6.40 TV Pagalba (N-7). 8.25 
„Šunyčiai patruliai“. 8.55 Senoji animacija. 
9.55 Romantinė drama „Jei vyras gali, mote-
ris juo labiau“ (N-7). 12.00 „Jaunieji gydyto-
jai“ (N-7). 13.00 „Medikopteris“ (N-7). 14.00 
„Privati praktika“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Tai -
mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Ką pasakė 
Kakė Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Romantinė drama „Diagno-
zė - sveika mityba“ (N-7). 22.50 „Tai - mano 
gyvenimas“(N-7). 0.55 „Privati praktika“ (N-7). 
1.45 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2 (N-7). 
8.30 Pagalbos skambutis (N-7). 9.00 Žinios. 
10.00 Dienos komentaras. 10.30 Kalinių žmo-
nos (N-7). 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 
Pagalbos skambutis (N-7). 13.35 24 valandos 
(N-7). 14.25 Yra, kaip yra (N-7). 15.30 KK2 
(N-7). 16.30 Pagalbos skambutis (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 
Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 
Dienos komentaras. 24.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.55 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.30, 
1.40 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20, 21.15 „Kvapų 
detektyvas. Naujas sezonas“. 14.45 Mados nuos-
prendis. 15.45 Susituokime. 16.40 Vyriška/Moteriš-
ka. 17.40 „Iš tiesų“. 18.45 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.00 Brangi laida. 23.25 
Vakaras su Urgantu. 24.00 Vyriška/Moteriška. 0.50 
„Iš tiesų“. 2.20 Melodrama „Atvejis su Polyninu“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 12.00 „Žmo-
gaus likimas“. 13.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo 
paslaptys. 18.00 Tiesioginis eteris. 19.00 60 mi-
nučių. 21.00 „Jaukas angelui“. 23.15 „Dvikova“. 

 Ren
8.05 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia 
programa. 12.10 Labiausiai šokiruojančios hi-
potezės. 13.50 Dar ne vakaras. 14.45 Čapman 
paslaptys. 15.40 „Pėdsekiai“. 17.30 Senovės 
gražuolių paslaptys. 18.30 Tinkama priemonė. 
19.30 „Šeimos dramos“. 21.25 Čapman paslap-
tys. 23.15 Žiūrėti visiems! 0.05 „Kitas 2“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.25 
„Paslėptų kamerų agentūra“. 11.00 „Bombila“. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 16.30 
„Susitikimo vieta“. 17.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 15“. 19.50 „Jūrų velniai. Šiaurės sienos“. 
21.55 „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai“. 23.50 
Dienos apžvalga. 0.25 „Voratinklis 7“. 2.20 „Su-
sitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
6.05 „Manimi nesirūpink“. 7.00 Rytų studija. 7.30, 
16.55, 1.15 Lenkijos gamtos lobiai. 7.50 Dienos 
receptas. 8.00 Klausimai per pusryčius. 11.00, 
17.20, 3.30 Trumpa istorija. 11.10, 21.45, 4.15 Po-
lonija 24. 11.30, 22.05, 4.35 Polonijos pokalbiai. 
11.45, 22.20, 4.50 Sveika, Polonija. 12.35, 15.45 
Žinios. 12.50 „Laimės spalvos“. 13.25 „M, kaip 
meilė“. 14.20 „Gilus vanduo“. 15.10 Prie Tatrų. 
15.25 Vilnoteka. 15.55, 0.45 „Komisariatas“. 16.25 
Kaip tai veikia. 17.30 TV ekspresas. 17.55 Kelionės 
su istorija. 18.25, 5.35 Valstybės interesai. 18.55, 
3.40 „Laimės spalvos“. 19.25 Laida iš Amerikos. 
19.45, 1.45 Animacinis f. 20.00, 2.00 Žinios. 
20.45, 2.45 „Instinktas“. 21.35 Tiesioginė perlaida. 
23.05 A.Gargas tyrimas. 23.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
8.50 „Sensacija“. 10.45 „Perėja“. 13.20 „Šalutinis 
poveikis“. 15.30 „Vedybų planuotoja“. 17.30 „Ru-
dens legendos“. 20.10 „Kaukė“. 22.10 „Gražuolė 
ir pabaisa“. 0.25 „Perėja“. 3.05 „Aviatorius“. 

 DIscoVeRy
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai 
daroma? 8.40, 17.40, 23.00, 4.30 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.40, 18.40 Paskui klasikinius 
automobilius. 10.05 Traukiniu į Aliaską. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Netinkamas garažas. 
12.40, 19.05, 5.20 Machinatoriai. 14.30 Beringo 
jūros auksas. 22.00, 3.40 Turto gelbėtojai. 
24.00 Senienų medžiotojai. Didžioji Britanija.  

 TRaVel
6.00, 11.00, 22.00, 1.00, 3.00 Muziejų paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00 Nežinoma 
ekspedicija. 15.00 Namai ant ratų. 18.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 21.00, 2.00 Pilies paslap-
tys. 23.00, 4.00 Kai puola vaiduokliai. 24.00, 5.00 
Labiausiai gąsdinančios vietos Amerikoje. 

6.10 Televitrina.
6.25 „Didvyrių 

draugužiai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

(N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Fantastinė komedija 

„Karštas kubilas - 
laiko mašina“ 
(N-14).

0.35 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

1.30 „24 valandos. 
Palikimas“ (N-14).

2.25 „Paskutinis iš vyrų“ 
(N-7).

2.50 „Rouzvudas“ (N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Kaukė“.

7.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.30 Premjera! 

TV serialas  
„Rožių karas“ (1).

14.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.30 Veiksmo f. 

„Terminatorius. 
Išsigelbėjimas“ 
(N-14).

0.45 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.40 „Visa menanti“ 
(N-7).

2.30 Alchemija. 
VDU karta.

3.00 Retrospektyva. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 2“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 2“ (N-7).
11.40 Gyvenimas.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynės. Malta - 
Lietuva. Tiesioginė 
transliacija iš Maltos.

23.50 Klausimėlis.lt.
0.15 „Detektyvas 

Monkas 5“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Specialus tyrimas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.

6.40 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

7.35 „Farų karai“ (N-7).
8.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
12.40 Vanity Fair. 

Visiškai slaptai 
(N-7).

13.45 „Farų karai“ (N-7).
14.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.50 „Voratinklis“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų 

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

gatvės“ (N-7).
19.35 „Įteisintas faras“ 

(N-7).
20.35 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.05 Veiksmo ir 

nuotykių f. „Mirtini 
priešai“ (N-14).

23.10 Veiksmo f. 
„Teisingumo misija“ 
(N-14).

1.10 „Begėdis“ (N-14).
2.00 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
2.50 Savaitės kriminalai 

(N-7).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Dokumentinis f. 

„Laukinė Australija“.
7.20 Šiandien kimba.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Likimo melodija“ 

(N-7).
10.25 „Gluchariovas“ 

(N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Albanas“ 

(N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Nuoga tiesa 

(N-7).
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“ 

(N-7).
20.00 Reporteris. 
20.25 „Baudėjas“ (1, 2) 

(N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Moterų balsas. 

Dabar.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Delta“ (N-7).
3.25 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
4.15 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
5.00 „Marionečių šokiai“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Anapus čia ir dabar.
7.50 Linija, spalva, forma.
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Maistas ir aistros.
12.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
13.30 Skambantys pa sau -

liai. Svečias - Richard 
Galliano. 2 d.

14.20 „Hablio kosminis teles-
  kopas. Misija - visata“.

15.40 „Mažasis princas 3“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Menora.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Nacionalinis turtas.

Dirigentas 
R.Šervenikas.

19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.30 Legendos.
21.20 Iškilmingas koncertas,

skirtas Mokytojų dienai. 
Dalyvauja: I.Prudni-
kovaitė, J.Milius, 
L.Adomai  tis, Kauno 
simfoninis orkestras. 
Dir. M.Pitrėnas.

23.00 Lengvai ir saldžiai 
(N-14).

23.30 DW naujienos rusų k.
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 19.00    „Elajus Stounas“ 1.20  „Daktaras Hausas“ 22.55  „Meilės randai“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Geležinis žmogus“ 
(N-7).

15.05 „Vyrai juodais 
drabužiais“.

15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Nusikaltimo vieta -
Berlynas. Šešėlis“ 
(N-7).

22.55 „Meilės randai“ 
(N-7).

1.20 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

2.10 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt įvyk-

džius žmogžudystę“ 
(N-7).

12.30 „Havajai 5.0“
(N-7).

13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“ (N-7).

14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt įvyk-

džius žmogžudystę“ 
(N-7).

17.00 „Havajai 5.0“ 
(N-7).

18.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.10 „Naša Raša“ (N-14).
22.10 Komiška drama 

„Magiškasis Maikas“ 
(N-14).

0.15 „Naša Raša“ (N-14).
1.20 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
2.10 „Las Vegasas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai 
iš nieko.

10.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

11.30 Komedija 
„Deklaruotinų  
daiktų  
nėra“  
(N-7).

13.25 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

13.55 Noriu šio 
automobilio.

14.55 „Ema“.
16.05 Muzikinis 

dokumentinis f. 
„Garsų miestas“ 
(N-7).

18.00 „Užkariaujant 
dangų“.

19.00 „Elajus 
Stounas“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

21.35 „Moteriškas 
apiplėšimas“.

22.35 Balticum TV 
žinios.

23.05 „Prakeiktas 
metas“  
(N-14).

0.05 „Ema“.

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Liūno broliai. 8.15, 
12.50, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 
13.45, 19.15, 1.40 Kova su brakonieriais. 10.05, 
14.40, 22.55, 5.02 Lotynų Amerikos platybėse. 
11.55 Dr.Džefas. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai 
ir pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Banginių karai. 

 SPort1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Valensijos 
„Valencia“ - Santjago de Kompostelos „Monbus 
Obradoiro“. Vakar. 8.40 Italijos „Seria A“ futbolo 
lygos apžvalga. 7 turas. Vakar. 9.20 Pasaulio taurės 
plaukimo varžybos. Doha. Pirma diena. Vakar. 11.20 
„CrossFit Games“. Pirma laida. 12.10 KOK Hero’s 
Series. Ryga. 1 d. 14.50 „Road to Glory“. Laida apie 
kovinį sportą. 15.20 ATP teniso turnyras. Vienetų 
finalas. Kinija. 17.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos 
apžvalga. 12 turas. Premjera. 18.00 Tiesiogiai. Pa-
saulio taurės plaukimo varžybos. Doha. Antra diena. 
20.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gražiausi 
sezono epizodai. 20.15 Tiesiogiai. Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Bilbao „Retabet“ - Madrido 
„Real“. 22.15 Pasaulio taurės plaukimo varžybos. 
Doha. Pirma diena. Vakar. 0.15 KOK World GP Se-
ries. Ryga. 2 d. 2.15 Ispanijos „Super taurė“. Finalas. 
3.55 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 11 etapas. 
6.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Smiginis. Pasaulio Grand Prix turnyras. 
Ketvirta diena. 11.00 „Mobil-1“ The Grid lenk-
tynės. 11.30 „Trans World Sport“ žurnalas. 
12.30 Futbolas. Anglijos premier lygos žurna-
las. 13.00 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dina-
mo“ - „Lokomotiv“. 15.10 Boksas. Diena po 
kovos. Mairis Briedis - Mike’as Perezas. 15.40 
Krepšinis. Europos čempionatas. Finalas. 17.55 
„Formulė-1“. Malaizijos GP lenktynių apžvalga. 
18.55 Boksas. „World Super Series“ turnyras. 
19.25 Ledo ritulys. KHL. „Vityaz“ - Rygos „Di-
namo“. Tiesioginė transliacija. 21.55 Smiginis. 
Pasaulio Grand Prix turnyras. Penkta diena. 
Tiesioginė transliacija. 1.00 Ledo ritulys. KHL. 
„Slovan“ - „Torpedo“. 3.55 „Formulė-1“. Japo-
nijos GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
6.00, 15.00, 1.30 Dviračių sportas. Italijos 
taurė. 7.00, 13.45, 2.30 Dviračių sportas. Bel-
gija. 8.00, 11.30, 17.30 Futbolas. JAV „Major
League Soccer“ lyga. 8.30 Sporto linksmybės. 
9.35, 19.00, 20.00, 4.00 Angliškasis biliardas. 
„European Masters“ turnyras. Belgija. 13.30 
Automobilių lenktynės. 16.00, 24.00 Dviračių 
sportas. Milanas - Turinas. Italija. 19.55, 23.55 
„Eurosport 2“ žinios. 

 
 

„KArŠtAS KuBilAS - lAiKo mAŠinA“
Fantastinė komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Steve Pink.
Vaidina: John Cusack, Craig Robinson, Chevy Chase.

Grupelei geriausių draugų įgriso suaugusiųjų gyvenimas. Adamą paliko 
mergina. Lu mėgsta vakarėlius, bet į juos nebekviečiamas. Niko žmona 
stebi kiekvieną jo žingsnį, o kompiuterinių žaidimų mėgėjas Džeikobas 
neišlenda iš rūsio. Susitikę slidinėjimo kurorte, rytą pabudę draugai su-
pranta atsidūrę devintajame dešimtmetyje.

tV3
22.30

rekomenduoja

„neKlAuSK meilĖS VArDo“
tV serialas. Indija. 2011.
Režisieriai: Nissar Parvez, 
Maan Singh.
Vaidina: Barun Sobti, Akshay 
Dogra, Sanaya Irani.

Istorija apie jauną moterį, vardu Kuši, 
kurios vestuves sugriauna arogan-
tiškas verslininkas Arnavas. Šis vyras 
kiekvieną merginos dieną paverčia 
pragaru. Bet tai tik istorijos pradžia...

„terminAtoriuS. 
iŠSiGelBĖJimAS“
Veiksmo Filmas. D.Britanija, 
Italija, JAV, Vokietija. 2009.
Režisierius: McG (Joseph 
McGinty Nichol).
Vaidina: Christian Bale, Sam 
Worthington, Moon Bloodgood.

2018 metai. Postapokaliptinis pa-
saulis, kai ant Žemės paviršiaus 
neegzistuos jokie miestai. Artėja 
bekompromisinis karas...

„mAGiŠKASiS mAiKAS“
komiška drama. JAV. 2012.
Režisierius: Steven Soderbergh.
Vaidina: Channing Tatum, 
Matthew McConaughey, 
Joe Manganiello.

Niekas nepagalvotų, kad eilinis 
stogdengys Maikas, svajojantis apie 
nuosavą baldų gamybos verslą, bet 
negaunantis paskolos, naktimis yra 
tikra striptizo klubo žvaigždė...tV6

22.10

lnK
22.30

tV1
18.00
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Saulėtasis Los Andželas, angelų miestas, gali 
kiekvieną žmogų įkvėpti patikėti tikra meile... Ta-
čiau kas yra meilė? Gal tai jausmas, kai myli žmo-

Kinai
Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 29-5 d. 
13.10, 18.20, 21.40, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Meilė angelų mieste“ (komedija, Rusija, N-13) - 
29-5 d. 11, 13.30, 16.50, 19, 21.10, 23.59 val. (23.59 val. 
seansas vyks 29-30 d.).
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 29-5 d.
18, 20.30, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 29-5 d.
15.45, 19.10, 23 val. (23 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kanada, V) - 1 d. 12.20 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 5 d. 21 val. 
(LNK kino startas).
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 29-5 d. 11.15, 
13.05, 15.40, 19.30, 20.40, 21.40 val. (5 d. 19.30 val. 
seansas nevyks; 20.40 val. seansas vyks 5 d.).
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 29-5 d. 12, 15, 18.30, 21.30 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 29-5 d. 15.20, 18.15, 
21.20, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 29-30 d.).
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 29-5 d. 10.20, 12.20, 14.50, 
17.10 val. (1 d. 12.10 val. seansas nevyks).
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 29-5 d. 11.30, 13.50 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 29-5 d.10.10, 12.30, 14.40 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 29-5 d. 14.30, 16.50 val.
„Partneris“ (komedija, Rusija, N-13) - 29-5 d. 16.10, 
18.10 val.
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 29-5 d. 10.30 val.

„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija, V) - 29-5 d. 12.40 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30, 1 d. 10.40 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (biografinė istorinė drama, 
Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 29, 1, 3 d. 20.40 val.
„Baris sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 29, 1, 3 d. 21 val.
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
30, 2, 4 d. 20.40 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 30, 2, 4 d. 20.40 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 
29-5 d. 13.20, 16, 18.50, 21.30 val.
„Meilė angelų mieste“ (komedija, Rusija, N-13) - 
29-5 d. 11.20, 16.10, 18.30, 21 val.
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
29-5 d. 13.30, 18.30, 21.40 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
29-5 d. 14.50, 18.45, 21.15 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kanada, V) - 1 d. 11 val. (TAVO VAIKAS premjera).
nT live’17: „Jerma“ (spektaklis, N-13) - 3 d. 21 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., Di   džio   ji 
Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 5 d. 21 val. (LNK kino startas).
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 29-5 d. 11.30, 
13.50, 16.15, 18, 20.30 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 29-5 d. 12, 15, 18.10, 21.10 val.
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 29-5 d. 11, 13.15, 15.40 val.
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 29-5 d. 11.30, 17.30 val.
„The lEGO ninjago Movie“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, Danija, V) - 29-5 d. 13.30 val.
„Paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV, 
Japonija, N-13) - 29-5 d. 18.20 val.

„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 29-5 d. 11.10, 16.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 30, 1 d. 12.30 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 30, 1 d. 11.15, 14 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 29-5 d. 16.15, 21.30 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (biografinė istorinė drama, 
Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 29-5 d. 19.15 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
29-5 d. 16 val.
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 29-5 d. 13.45 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija, V) - 30, 1 d. 11.45 val.
„septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) - 
29, 1, 3 d. 20.40 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 29, 1, 3, 5 d. 20 val.
„Partneris“ (komedija, Rusija, N-13) - 30, 2, 4 d. 20.40 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 30, 2, 4 d. 20 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Olegas ir keistieji menai“ (dokumentinis f., 
Ispanija) - 29 d. 17 val.
„saulės miestas“ (dokumentinis f., Gruzija, JAV, 
Kataras, Olandija) - 29 d. 18.30 val.
„Pelešiano tyla“ (dokumentinis f., Italija) - 29 d. 21 val.
„Rokenroleriai / Tėja / skotas + Džiulija“ (dokumen-
tinis f., Nyderlandai, Norvegija, Nyderlandai) - 30 d. 14 val.
„Perprogramuoti sapnai“ (dokumentinis f., Austrija, 
Vokietija, Jungtinė Karalystė) - 30 d. 16 val.
„Diksilendas“ (dokumentinis f., Ukraina, Latvija, 
Vokietija) - 30 d. 18 val. 1 d. 17 val.
„Kalabrija“ (dokumentinis f., Šveicarija) - 30 d. 20.30 val.
„laiškai iš Bagdado“ (dokumentinis f., JAV, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija) - 1 d. 15 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“ (dokumentinis f., Italija, 
Prancūzija) - 1 d. 18.40 val.

Kino teatruose nuo rugsėjo 29 d.

n Komedija, Rusija, 2017

n Režisierius: Eugenijus Vicharevas

n Vaidina: Natalja Rudova, Mikaelis Aramian, 

Andrejus Sviridovas, Konstantinas Lavyšas ir kiti.

n Filmas rusų kalba su lietuviškais subtitrais

„Meilė  
angelų mieste“

Premjera
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

gaus trūkumus tiek pat, kiek ir jo gerąsias 
savybes? Kai myli besąlygiškai ir nesisten-
gi jo pakeisti? Kai nebesupranti, kur baigie-
si tu ir prasideda jis?

Filme „Meilė angelų mieste“ atsitiktinai 
susitinka du jaunuoliai, ieškantys dar vieno 
nuotykio. Jie netiki, kad pavyks įsimylėti, ir 
laukia, kol kitas susimaus, kad galėtų pasa-

kyti „ate“. Jis pavaišina ją pačia prasčiausia 
mieste kava, o ji - išmeta dovanotas gėles. 
Antrasis bandymas ne ką geresnis: mergina 
pasirodo vilkinti tik apa tinį trikotažą ir parei-
kalauja ją aprengti - ne pirkta, o iš parduotu-
vės vogta suk nele. Nors pažintis ir nesiklos-
to idealiai, ji padarys viską, kad lyg magnetas 
įtrauktų vaikiną į nepatirtą, beprotišką ir kva-

pą gniaužiantį nuotykį. Jam nelieka nieko 
kita, kaip tik paklusti viliokės kaprizams. 
Juos suvedė jūra, saulė, smėlis. Tačiau kas 
bus po to? Kas iš tiesų vyksta gražuolės šir-
dyje, kurios jis net vardo nežino? Los An-
džele septyniolika milijonų angelų tiki ste-
buklais ir laukia, kol jų gyvenimas pasikeis.

„Garsų pasaulio įrašai“ inf.

Tinkintiems meile - komedija  
„Meilė angelų mieste“
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

„Nulinės dienos“ (dokumentinis f., JAV) - 1 d. 20.30 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (biografinė istorinė drama, 
Didžioji Britanija, JAV) - 2 d. 15 val. 3 d. 16.20 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva) - 2 d. 17.10 val. 
3 d. 18.30 val. 4 d. 21 val. 5 d. 16.30 val.
„Loganų sėkmė“ (veiksmo komedija, JAV) - 2 d. 19 val. 
4 d. 16.50 val.
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV) - 3 d. 21 val. 
5 d. 21 val.
Uždaras vakaras - 4 d. 19 val.
„Marija Kiuri“ (biografinė drama, Lenkija, Belgija, 
Prancūzija, Vokietija) - 5 d. 18.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 5 d. 19 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 5 d. 22 val.
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
29-4 d. 14, 19, 21.30 val. 5 d. 13.30, 18.30, 22 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
29-2, 4 d. 17, 19.15, 21.45 val. 3 d. 17, 20.45 val.  
5 d. 17.15, 19.45, 22 val.
„Meilė angelų mieste“ (komedija, Rusija, N-16) - 
29-4 d. 15, 17, 19 val. 5 d. 15, 17 val.
„Loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 29-2, 
4 d. 10.15, 12, 14.30, 19.15, 20.45, 22 val. 3 d. 10.15, 12, 
14.30, 19.15, 22 val. 5 d. 10.15, 12, 14.30, 20.45 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 29, 1-4 d. 11.45, 
15, 17.15, 19.30, 21.45 val. 30 d. 15, 17.15, 19.30,  
21.45 val. 5 d. 11.15, 14.30, 19 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 29-5 d. 10, 11.15, 12.15, 
14.30, 15.45, 16.45, 18.15 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 29-5 d. 13.30 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 29-5 d. 12.45, 15.45, 18.45, 21.45 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (biografinė istorinė drama, Didžioji 
Britanija, JAV, N-13) - 29-4 d. 16.30 val. 5 d. 16 val.

„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 29-4 d. 21.15 val. 
5 d. 21.45 val.
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viš kai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 29-5 d. 10, 11, 13 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu viš-
kai, JAV, V) - 29-3 d. 10.30, 12.45 val. 5 d. 10.30, 12.30 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš kai, 
JAV, Danija, V) - 30 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Viktorija ir Abdulas“ (biografinė istorinė drama, 
Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 4 d. 12 val. (specialus 
seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Moteris ir ledynas“ (dokumentinis f., Lietuva, Estija) - 
29 d. 18 val. 2 d. 18 val. 4 d. 19.10 val.
„Siena: tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 2 d. 19 val. 4 d. 18 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, Lenkija) - 3 d. 18 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, 
Lenkija) - 3 d. 19.40 val.

KAUNAS
FORUM CINEMAS

„Loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 29-5 d. 
15.35, 19.30, 22.10, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
29-5 d. 17.20, 20 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
29-5 d. 10.50, 19.15, 21.50 val.
„Meilė angelų mieste“ (komedija, Rusija, N-13) - 
29-5 d. 21.40 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš  -
kai, JAV, Kanada, V) - 1 d. 10.40 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 5 d. 21 val. (LNK 
kino startas).
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 29-5 d. 11.10, 
13.20, 14.50, 16.30, 17.50, 20.10, 20.40, 22.30 val. (5 d. 
20.10 val. seansas nevyks; 20.40 val. seansas vyks 5 d.).

„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 29-5 d. 13.20, 13.30, 19, 22 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Danija, V) - 29-5 d. 10.40, 13, 15.25, 17.10 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 29-5 d. 12.40, 15 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, Prancūzija, V) - 
29-5 d. 10.10, 12.30, 16.40 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 29-5 d. 16.20, 
18.45, 22.50 val.
„Paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV, 
Japonija, N-13) - 29-5 d. 11, 20.40 val. (11 val. seansas 
vyks 29, 3, 5 d.; 5 d. 20.40 val. seansas nevyks).
„Viktorija ir Abdulas“ (biografinė istorinė drama, 
Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 29-5 d. 11, 18.15 val.  
(11 val. seansas vyks 30, 2, 4 d.).
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija, V) - 29-5 d. 10.20 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 29-5 d. 12.15 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 29-5 d. 14.25 val.
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 30, 1 d. 10.30 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 29, 1, 3 d. 22.40 val.
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
30, 2, 4 d. 22.40 val.

CINAMON
„Loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV) - 29-2 d. ir 
4-5 d. 19.40, 22.10 val. 3 d. 19.40 val.
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV) - 29-5 d. 
12.40, 17.15 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV) - 29-2, 
4-5 d. 15, 20.15, 22.30 val. 3 d. 15, 20.45 val.
„Meilė angelų mieste“ (komedija, Rusija) - 29-5 d. 15.30 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, 
Jungtinė Karalystė, JAV, N-16) - 29-2, 4-5 d. 16.10, 19, 
21.50 val. 3 d. 16.10, 19 val.
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Gyvenimas ne visuomet teisingas. Bet 
tik mes pasirenkame, ar su tuo susitaikome.

2013 m. balandžio 15 dieną prie Bostono 
maratono finišo linijos buvo susprogdintos 
dvi savadarbės bombos. Trys žmonės žuvo, 
dar 264 buvo sužeisti. „Dar stipresnis“ - vie-
no iš sužeistųjų istorija, sukurta pagal auto-
biografinę to paties pavadinimo knygą.

Džefas Baumanas tikrai nebuvo iš tų, 
kuriuos galima pavadinti idealiais vaikinais. 
Ne, jis nebuvo girtuoklis ar mušeika. Tik 
visiškai neteikė reikšmės tam, kas buvo 
svarbu jo merginai Erinai. Būtent - Džefas 
nuolat pražiopsodavo visus svarbius Erinos 
gyvenimo įvykius ir praleisdavo momentus, 

kuomet jai reikėdavo jo paramos ir palaiky-
mo. Po eilinio barnio Džefas ryžtingai nu-
sprendžia pabandyti pasikeisti. Žinodamas, 
koks Erinai svarbus artėjantis Bostono ma-
ratonas, vaikinas pasižada nė už ką nepra-
leisti šio įvykio ir pasitikti mylimąją prie 
finišo linijos.

Atsipeikėjęs ligoninėje, Džefas išgirsta 
kraupią žinią: sprogimų sudarkytų jo kojų iš-
gelbėti nepavyko. Apimtas įniršio, o vėliau 
puolęs į depresiją, vaikinas pamažu ima pra-
tintis prie naujo gyvenimo. Jam reikės ne tik 
išmokti naudotis kojų protezais, bet ir išsigy-
dyti sužeistą sielą. Pyktis ant mylimosios (nes 
sprogimo vietoje jis buvo dėl jos), išdidumo 
nugalėjimas priimant pagalbą, kurios anksčiau 
nereikėjo, ir nuolatinė vidinė kova, bandant 
įtikinti save, kad, praradęs kojas, jis neprara-
do gyvenimo prasmės.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo rugsėjo 29 d.

n Biografinė drama, JAV, 2017

n Režisierius: David Gordon Green

n Vaidina: Jake Gyllenhaal, Miranda 

Richardson, Clancy Brown, Tatiana Maslany ir kiti

n Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

n IMDB: 7,6/10
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Premjera

„Dar stipresnis“
„Stranger“

„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 29-2, 4-5 d. 14, 
17, 19.15, 21.30 val. 3 d. 14, 17, 19.15 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (biografinė istorinė drama, 
Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 29-5 d. 17.30 val.
„Paryžius gali palaukti“ (drama, JAV, Japonija) - 
29-5 d. 11.15 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 29-2, 4-5 d. 10.15, 12.30, 
14.45, 18 val. 3 d. 10.15, 12.30, 14.45 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 29-5 d. 13.30, 15.45 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija) - 29-5 d. 10.45 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 29-2, 4-5 d. 
22.20 val. 3 d. 18 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 29-5 d. 13.15 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
29-5 d. 19.50 val.
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 29-5 d. 10, 12 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 29-5 d. 11.30 val.

KLAiPėdA
FORUM CiNEMAS

„Loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 
29-5 d. 18.40, 21.30 val.
„Meilė angelų mieste“ (komedija, Rusija, N-13) - 
29-5 d. 17.30, 19.40, 21.50 val.
„dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 29-5 d. 
16, 20.40, 21.20 val. (5 d. 20.40 val. seansas nevyks;  
21.20 val. seansas vyks 5 d.).

„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
29-5 d. 15.45, 21.10 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kanada, V) - 1 d. 12.25 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 5 d. 21 val. 
(LNK kino startas).
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 29-5 d. 10.40, 
12.55, 15.10, 19.25, 21.40 val.
„džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 29-5 d. 10.30, 11.20, 12.50 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 29-5 d. 10.10, 12.25,  
17.05 val. (1 d. 12.25 val. seansas nevyks).
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 29-5 d. 14.45 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 29-5 d. 10.50, 13.10 val.  
(10.50 val. seansas vyks 30, 1 d.).
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, 
Jungtinė Karalystė, JAV, N-16) - 29-5 d. 15.10, 18.10 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 29-5 d. 18.20, 
21.20 val. (5 d. 21.20 val. seansas nevyks).
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija, V) - 29-5 d. 11.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 29-5 d. 13.30 val.
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) -29-5 d. 13.35 val.
„Paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, 
JAV, Japonija, N-13) - 29, 1, 3, 5 d. 15.20 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 29, 1, 3 d. 18 val.

„Viktorija ir Abdulas“ (biografinė istorinė drama, 
Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 30, 2, 4 d. 15.20 val.
„Partneris“ (komedija, Rusija, N-13) - 30, 2, 4 d. 18 val.

ŠiAULiAi
FORUM CiNEMAS

„Loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 
29-5 d. 18.15, 20.40 val.
„dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
29-5 d. 18.40 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
29-5 d. 13.10, 21.15 val.
„Meilė angelų mieste“ (komedija, Rusija, N-13) - 
29-5 d. 10.40, 18.25 val. (10.40 val. seansas vyks 29, 1, 3, 
5 d.; 18.25 val. seansas vyks 2, 4 d.).
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kanada, V) - 1 d. 12.30 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., Didžioji 
Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 5 d. 21 val. (LNK kino startas).
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 29-5 d. 11.30, 
13.50, 15.50, 18.05, 19.30, 21.45 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 29-5 d. 10.10, 12.30, 14.50, 
17.10 val. (1 d. 12.30 val. seansas nevyks).
„džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 30-5 d. 10.30 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 29-5 d. 12.45, 15.40, 20.50 val. 
(5 d. 20.50 val. seansas nevyks).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 29-5 d. 11 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 29-5 d. 15.30, 21 val.
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuota 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 29-5 d. 16.05 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkinas/TeaTras 

Puikius pramoginius filmus sukūręs re-
žisierius Stivenas Soderbergas (Steven So-
derbergh) sugrįžta į didžiuosius kino ekra-
nus su veiksmo komedija „Loganų sėkmė“. 
Holivudo pramogų žinovai jau vadina filmą 
vienu geriausiu 2017 metų darbu.

Loganų šeima verčiasi gan sunkiai, o 
problemos puola nesibaigiančia virtine. Dži-

mis Loganas sukuria genialų apiplėšimo pla-
ną, kurį jam padės įgyvendinti brolis Klaidas 
ir sesuo Meli. Dar reikalingas žmogus, nu-
simanantis apie sprogimus ir bombas, o toks 
yra Džo Bomberis. Vienintelė problema - 
laiką jis leidžia įkalinimo įstaigoje. Tačiau 
genialus Loganų planas numatė ir tai...

„Forum Cinemas“ inf.

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS 
 IR BALETO TEATRAS

29 d. 18.30 val. - S.Prokofjev „Romeo ir Džuljeta“. 
2 v. baletas. Dir. M.Pitrėnas.
30 d. 18.30 val. - J.Štrausas „Šikšnosparnis“. 
3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.
1 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni 
nykštukai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
4 d. 18.30 val. - E.Balsys „Eglė žalčių karalienė“. 
2 v. baletas. Dir. M.Staškus.
5 d. 18.30 val. - F.Lehar „Linksmoji našlė“. 3 v. operetė. 
Dir. J.Geniušas.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Herburt 
„Lokis“. Rež. L.Twarkowski.
30 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Žalia pevelė“. 
Rež.: J.Tertelis, K.Werner.
30 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechov 
„Trys seserys“. Rež. Y.Ross.
1 d. 16 val. Mažojoje salėje - I.Bergman „Intymūs 
pokalbiai“. Rež. V.Rumšas.
3 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
29 d. 18.30 val. - I.Margalit „Trio (J.Bramso, R.Šumano 
ir Klaros Šuman meilės istorija)“. Rež. P.Galambosas 
(Vengrija).
30 d. 18.30 val. - A.Čechov „Trys seserys“. 
Rež. R.Tuminas.

1 d. 12 val. - „Mano batai buvo du“. Rež. G.Latvėnaitė.
3 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Režisierius statytojas R.Tuminas, rež. A.Dapšys.
4 d. 18.30 val. - S.Beckett „Belaukiant Godo“. 
Rež. R.Tuminas.
5 d. 18.30 val. - F.G.Lorca „Kruvinos vestuvės“. 
Rež. P.Ignatavičius.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
29 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. 
Rež. A.Latėnas.
30 d. 12 ir 12.30; 13 ir 13.30; 15 ir 15.30; 16 ir 
16.30 val. - „Apie baimes“. Rež. O.Lapina.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS  
TEATRAS

29 d. 18.30 val. - A.Jankevičius „Ledas“ 
(pagal V.Sorokino romaną su lietuviškais titrais).  
Rež. A.Jankevičius.
30 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Karalius Lyras“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
1 d. 12 val. - A.Puškin „Pasaka apie carą Saltaną“. 
Rež. P.Vasiljev.
1 d. 18.30 val. - F.Veber „Kvailių vakarienė“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. M.Poliščiuk (Prancūzija).

RAGANIUKĖS TEATRAS
30 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katinėlis ir Gaidelis“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
1 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Lėlių šou“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“
Didžioji salė

30 d. 12 val. - „Grybų karas“ (pagal Justino 
Marcinkevičiaus poemą). Rež. A.Mikutis.

1 d. 12 val. - „Voro vestuvės“ (pgal J.Marcinkevičiaus 
poemą). Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
30 d. 14 val. - „Pasaka apie vėžliuką“. Rež. A.Mikutis.
1 d. 14 val. - „Saulės vaduotojas“. Rež. R.Driežis.

MENŲ SPAUSTUVĖ
30 d. 13 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: 
„Sekretai iš būtųjų laikų“. Rež. S.Degutytė.
1 d. 15, 16, 18, 19, 21 val. Juodojoje salėje - 
SIRENOS’17: NACHLASS, kambariai be žmonių.
1 d. 17.30 val. Juodojoje salėje - AHEAD - 
elektroninių garso praktikų festivalio atidarymas.
2, 3 d. 18, 19.30, 21 val.; 4 d. 15, 16.30, 18, 
19.30, 21 val.; 5 d. 15, 16.30, 18, 19.30, 21 val. - 
SIRENOS’17: NACHLASS, kambariai be žmonių.

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
4 d. 19 val. - „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
29 d. 19 val. - „Varnas“. Rež. A.Giniotis.
30 d. 12 val. - Premjera! M.Macourek „Ilgoji pertrauka“. 
Rež. O.Lapina.
1 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir gaidelis“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
1 d. 15 val. - „Eglė žalčių karalienė“. Rež. E.Kižaitė.

OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
29 d. 14 val. - Premjera! „Trans Trans Trance“. 
Rež. K.Gudmonaitė.
30 d. 14 val. - B.Brecht „Vestuvės“. 
Rež. O.Koršunovas.
1 d. 14 val. - I.Vyrypaev „Šokis Delhi“. 
Rež. O.Koršunovas.
2 d. 19 val. - Premjera! B.Kapustinskaitė „Terapijos“. 
Rež. K.Glušajevas.

„Loganų sėkmė“
„Logan Lucky“

Premjera

Kino teatruose nuo rugsėjo 29 d.

n Komedija, JAV, 2017

n Režisierius: Steven Soderbergh

n Vaidina: Daniel Craig, Channing Tatum, 

Adam  Driver, Riley Keough, Sebastian Stan, 

Hilary Swank ir kiti.
n IMDB: 7,3/10
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais
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TeaTras/KoncerTai

Spalio 1-ąją visame pasaulyje švenčiama 
Tarptautinė muzikos diena. Pasitikdamos šią 
dieną, asociacijos LATGA ir AGATA bei  
lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“  
organizuoja mylimiausių lietuviškų dainų 
rinkimus, kurių nugalėtojai bus paskelbti 
spalio 2 dieną Mindaugo gatvės „Maximoje“ 
Vilniuje vyksiančio renginio metu.

30 dainų sąrašas

Iki tol visą savaitę prekybos centro parduotu-
vėse groja ir gros žymiausių šalies atlikėjų ir mu-
zikos autorių atrinkta muzika, o akcijos organiza-
toriai sieks paskatinti muzikos klausytis legaliai. 
Lietuviškos muzikos gerbėjai už savo mylimiau-
sias dainas gali balsuoti jau nuo rugsėjo 20 dienos 
svetainėje www.maxima.lt. Joje pateikiamas 
30 dažniausiai prekybos tinkle skambančių lietu-
viškų dainų sąrašas. Į jį pateko tokie žinomi kūri-
niai kaip Leon Somov ir Jazzu „Sugalvoki norą“, 
Marijono Mikutavičiaus „Mano didžiausia žuvis“, 
„Daddy Was a Milkman“ „Read My Mind“, Ievos 
Narkutės „Raudoni vakarai“, „Biplan“ „Amore“, 
„Lemon Joy“ „Kažkada“, Erikos Dženings (Erica 
Jennings) „Old Friends“, „Colours of Bubbles“ 
kūrinys „Home“, Donny Montell „Wicked Ga-
mes“, Sauliaus Prūsaičio „Pasaka be galo“ ir kt.

KAUNAS
KAUNO DRAMOS TEATRAS

29 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Heinrich Von Kleist 
„Sukultas ąsotis“. Rež. R.Sturua.
30 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Mann „Fjorenca“. 
Rež. J.Vaitkus.
1 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! M.Maeterlinck 
„Žydroji paukštė“. Rež. V.Martinaitis.
3 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ (pagal 
R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.
4 d. 18 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
4, 5 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ 
(pagal A.Čechov). Rež. R.Kazlas.
5 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - M.Malzieu „Mechaninė 
širdis“ (N-10). Rež. A.Areima.
5 d. 21 val. Rūtos salėje - Tarptautinis šokio festivalis 
AURA 27. „Pourquoi pas..?“ / „Kodėl gi ne..?“ („Tchekpo“ 
šokio trupė).

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
29, 30, 1 d. 18 val. - Premjera! I.Kalman „Misteris X“. 
2 d. operetė. Rež. V.Streiča. Dir. J.Janulevičius.
4, 5 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Grafas Montekristas“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
29, 30 d. 18 val. - Premjera! Martin McDonagh 
„Pagalvinis“. Rež. G.Varnas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
30 d. 12 val. - „Nykštukas nosis“. Rež. A.Stankevičius.
1 d. 12 val. - „Zuikio kaprizai“. Rež. A.Stankevičius.

KLAIPĖDA
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS

29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsen „Laukinė 
antis“. Rež. R.Rimeikis.
30 d. 12 val. Didžiojoje salėje - A.Dilytės „Dėdės Tito 
džiazas“. Rež. A.Dilytė.
1 d. 17 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas „Mergaitė, 
kurios bijojo Dievas“. Rež. J.Vaitkus.
5 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - A.Strindberg „Tėvas“. 
Rež. M.Kimele.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
1 d. 11 ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė diena / naktis“. 
Rež. D.Savickis.

ŽVEJŲ RŪMAI
29 d. 19 val. - „Altorių šešėly“. Rež. R.Kaubrys. 
Choreogr. A.Liškauskas.
1 d. 13 val. - Koncertas, skirtas Muzikos ir Pagyenusių žmonių 
dienai. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestras.

ŠIAULIAI
ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRAS

29 d. 18.30 val. - Spektaklis rodomas paskutinį kartą! 
R.Lamoureux „Sriubinė“. Rež. N.Mirončikaitė.
30 d. 18 val. - M.Panjolis „Duonkepio žmona“. 
Rež. A.Lebeliūnas.

PANEVĖŽYS

PANEVĖŽIO MUZIKINIS TEATRAS
1 d. 18 val. - Aido Giniočio ir Atviro rato aktorių grupės 
„Penki pirštai“ koncertinė programa „Kumštis“.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ  
FILHARMONIJA

30 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Orkestro muzikos 
koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, 
solistė Yurina Arai (smuikas). Dir. R.Šervenikas.
1 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertai visai šeimai. 
„Švenčiame pasaulinę muzikos dieną“. Styginių kvartetas 
„Sinchronic“, V.Povilionienė (vokalas), P.Vyšniauskas 
(saksofonas), R.Marcinkutė-Lesieur (vargonai).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
4, 5 d. 19 val. - Šventinis Maskvos Danilos vienuolyno 
patriarchalinis vyrų choras.

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
1 d. 16 val. - „Vokalo magija“. E.Chrebtovas (baritonas), 
D.Mažintas (fortepijonas).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ  
FILHARMONIJA

29 d. 18 val. - Orkestro sezono atidarymo koncertas 
„Meilės tango“. Kauno miesto simfoninis orkestras  
(vyr. dirigentas C.Orbelian, JAV, vadovas A.Treikauskas). 
Solistas Aydar Gaynullin (akordeonas, Vokietija).  
Dir. V.Kaliūnas.

TarpTauTinei muzikos dienai - 
mėgstamiausių lietuviškų dainų rinkimai

Mėgstamiausių dainų rinkimuose  
konkuruoja Donny Montell „Wicked Games“...

Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai/parodos

Lietuviškos muzikos gerbėjų atrinktos 
mėgstamiausios 10 dainų pasibaigus rinki-
mams dar dažniau skambės „Maximos“ par-
duotuvėse.

Balsuojantys galės laimėti  
kvietimus į koncertus

Norėdami paskatinti balsuoti už mėgs-
tamas dainas, jų autoriai ir atlikėjai lietuviš-
kos muzikos gerbėjams dovanos dešimtis 
kvietimų į savo koncertus didesnėse ar ma-
žesnėse erdvėse. Balsavusieji už savo mėgs-

tamas dainas burtų keliu galės laimėti kvie-
timus į Marijono Mikutavičiaus šou didžiau-
siose šalies arenose, E.Dženings koncertą 
„Istorijos iš Niujorko“, „Colours of Bubbles“ 
ir šv.Kristoforo koncertą „Untold Story“, 
Donny Montell kalėdinį koncertą „Žalgirio“ 
arenoje ir kt.

Muzikos gerbėjai bus laukiami ir myli-
miausių dainų rinkimus užbaigsiančiame ren-
ginyje, kuris vyks Mindaugo gatvės „Maxi
moje“ Vilniuje spalio 2 d. 18 val. Vilniečiai 
galės pabendrauti su mėgstamais atlikėjais, 
pasiklausyti gyvai, bet kitaip nei įprasta atlie-

kamų jų kūrinių, o laimingieji bus pakviesti 
atsiimti laimėtus kvietimus į koncertus. Ren-
ginį užbaigs specialaus lipduko, kuriuo asoci-
acijos LATGA ir AGATA nuo šiol ženklins 
lojaliausius foninės muzikos naudotojus (pir-
miausia  „Maximos“ prekybos tinklo parduo-
tuves), atidengimo ceremonija.

Vėliau visą savaitę „Maximos“ prekybos 
tinklo parduotuvėse skambės Lietuvos ir 
pasaulinio garso atlikėjų dainos iš žinomų 
šalies muzikos autorių ir atlikėjų parengtų 
grojaraščių.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

30 d. 17 val. - Maestro Donatui Katkui 75-eri! 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras (Meno vadovas ir  
dir. D.Katkus). Solistas L.Mockūnas (saksofonas).  
Dir. D.Katkus.
1 d. 17 val. - „Sapnuok mano sapnuose“. 
Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas) ir ansamblis  
„4 Tango“: B.Bagdonienė (altas), K.Žebrauskaitė  
(akordeonas), F.Zakrevskis (fortepijonas), D.Bagurskas 
(kontrabosas).
5 d. 18 val. - Svečiuose - Hamburgo „Camerata“ 
(Vokietija). Atlikėjai: Hamburgo „Camerata“.  
Solistė A.Injushina (fortepijonas, Suomija).  
Dir. M.Barkauskas.

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“
29 d. 18.30 val. - „Miesto gyvenimas“. Klaipėdos 
kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus).  
Solistai: Guoda Gedvilaitė (fortepijonas),  
Pavel Giunter (perkusija), Dalia Dėdinskaitė, Teodora Morta 
Ajauskaitė (smuikai). Ansamblis „Giunter Percussion“: 
Pavel Giunter, Sigitas Gailius, Tomas Kulikauskas.  
Dir. M.Piečaitis.
4 d. 18.30 val. - „Koncertų koncertas“. 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras  
(meno vadovas ir vyr. dir. G.Rinkevičius).  
Solistai: R.Romoslauskas (altas),  
P.Jacunskas (violončelė), G.Januševičius (fortepijonas). 
Dir. M.Ozolinš (Latvija).

KITI MIESTAI

KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
29 d. 18 val. Kretingos kultūros centre - 
Kamerinės muzikos koncertas. Čiurlionio kvartetas. 
Solistai: V.Talerko (sopranas), E.Davidovičius (tenoras).
30 d. 14 val. Senosios Varėnos bažnyčioje - 
M.K.Čiurlionio gimtadienio renginiai.  
Sakralinės muzikos valanda. Pasitinkant Valstybės  
100-metį. Lietuvos kompozitorių XX-XXI a. muzika. 
V.Bedalytė (sopranas), E.Davidovičius (tenoras), 
D.Staponkus (baritonas), K.Bondarenko (bosas). 
Koncertmeisterė T.Burlakova.

Parodos
VILNIUS

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus Kriuko meninio 
stiklo paroda „Monologai“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20/18

Atnaujinta paroda „Naujausi Lietuvos archeologijos  
atradimai“

Nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Mataičių teatras tautos istorijos ir kultūros  
keliuose

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

VDK studentų etninės kultūros kursinių darbų paroda
Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39
M.Lukošaičio ir T. van Houtryve parodos

Galerija „Aidas“
Jakšto g. 9

Galiaus Klinčiaus paroda „Tapyba...“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus

A.Goštauto g. 1
Paroda „Henrikas Šalkauskas (1925-1979).  
Mažoji retrospektyva“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4

Adomo Galdiko (1893-1969) kūrybos paroda
Fotografijos galerija „Vilnius“

Stiklių g. 4
Stasys Povilaitis. „Viena Galąstojo diena“

VU biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „O laikai! O papročiai!“
(LTMKS) projektų erdvė „Sodų 4“

Sodų g. 4
Dainiaus Liškevičiaus paroda „On passe a l’orange“

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

...Ievos Narkutės „Raudoni Vakarai“...
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

...ir „Biplan“ daina „Amore“
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.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 „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.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
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% 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 „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

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

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

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

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
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 

teatras

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

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

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.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida 
kosmetologinėms procedūroms, kūno 
įvyniojimams ir anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu. 
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.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

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.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
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.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

Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

grOžiO paslaUgOs 

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 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
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
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
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

sveikatiNgUmO paslaUgOs

Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.  
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
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
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
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
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 
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
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

   
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
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
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   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kitOs paslaUgOs

Sostinių golfo klubas
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai ir 
kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic Club“ 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
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
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700,  
www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.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

spOrtas ir pramOgOs

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, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600,  
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
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
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kitOs prekės

    
„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
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

mOkymO kUrsai

kitOs pramOgOs
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SVEIKINA

             

Šią savaitę prasidėjęs meilės 
romanas bus ilgas, nevaržantis 
laisvės. Priimkite su dėkingumu 
jums siunčiamas likimo dovanas, 
kai sulauksite malonios žinios ar 
kvietimo. Vienišieji suras sau porą, 
sukūrę šeimas suksis buities vargų 
ir džiaugsmų verpetuose. Puikus 
laikas keisti darbą. Daugiau būkite 
gamtoje.

JAUČIUI

Šią savaitę jums pasitarnaus 
jūsų pažintys ir geri santykiai su 
aplinkiniais, galite sulaukti labai 
viliojančių pasiūlymų, nors viskas ir 
klostysis gerai, ir turėsite ne vieną 
galimybę įsitikinti, kad gyvenimas 
jus myli. Puikus laikas vykti į 
komandiruotę. Tiems, kas neturi ant
rosios pusės, yra didelė tikimybė ją 
sutikti. Saugokitės skersvėjų.

DVYNIAMS

Labai darbinga savaitė. Puikiai 
seksis žiniasklaidos atstovams 
ir tiems, kurių darbas susijęs su 
informacijos perdavimu. Vienišiai, 
nesėdėkite sudėję rankų, juk jūsų 
laukia įdomios  ir intriguojančios 
pažintys. Būkite atsargūs kelyje, 
padidėjęs avaringumas gali baigtis  
ne visai sėkmingai, teks pagulėti 
savaitę kitą namuose.

AVINUI

rugsėjo 29 - spalio 5 d.

Asmeninis gyvenimas tekės 
įprasta vaga, tik  pasistenkite nepai
nioti asmeninių santykių su darbu, 
džiaukitės savo sėkme ir pasistenkite 
pradžiuginti tuos, kuriems ne taip 
gerai sekasi. Įvykiai apie jus suksis 
tarsi švytuoklė, nuo pakilimo aukštyn 
iki kritimo žemyn. Pasaugokite 
sveikatą, ypač jeigu turite polinkį į 
priklausomybes.

ŠAULIUI

Meilės fronte viskas tekės 
įprasta vaga. Pasistenkite apdairiai 
elgtis su pinigais, neleiskite veltui 
nė vieno lito, nes būsite labiau linkę 
išlaidauti, nei kaupti. Antroje savaitės 
pusėje gali kilti minčių keisti darbą 
ar išeiti ilgalaikių atostogų. Jeigu 
nepradėjote sportuoti, pats laikas 
pradėti.

SKORPIONUI

Visi šiuo laikotarpiu pradėti dar
bai garantuoja sėkmę ateityje, paga
liau bus  įvertintos jūsų  pastangos. 
Nauji santykiai gali būti dviprasmiški, 
todėl per daug nesureikšminkite pa
slaugos ar gesto, nešvaistykite savo 
energijos nereikalingiems darbams ar 
išgyvenimams. Pats laikas apsilankyti 
pas gydytoją dėl profilaktinio sveika
tos patikrinimo.

SVARSTYKLĖMS

Jeigu ryšiai su artimu 
žmogumi prigesę, tinkamas metas 
juos atgaivinti. Šią savaitę  nelabai 
tinkamas metas tvarkyti piniginius 
reikalus, tad pasistenkite per daug 
neišlaidauti. Palankus laikas dirban
tiems pramogų versle.

VĖŽIUI

Vienišiems teks rinktis net 
iš kelių pretendentų į jūsų širdį. 
Turėsite apsispręsti dėl kelių svarbių 
dalykų  vienas bus susijęs su 
mokslu ar veiklos pasirinkimu, kitas 
su santykiais. Priimti sprendimus 
jums padės žmogus, turintis jūsų 
pasitikėjimą. 

LIŪTUI

Asmeniniame gyvenime 
ven kite konfliktinių situacijų. 
Pasistenkite būti lankstesni, 
atsižvelkite ir  į kitų žmonių 
poreikius, nes tik dirbdami koman
doje pasieksite norimų rezultatų. 
Antroje savaitės pusėje gali tekti 
netikėtai išvykti ar pakeisti kelionės 
planus. Saugokitės žarnyno 
infekcijų.

MERGELEI

Asmeniniame gyvenime 
galimas trumpalaikis išsiskyrimas 
dėl darbo reikalų. Geras laikas jūsų 
karjerai, imkitės darbų,  nes tai, ką 
padarysite dabar, kartu su bendra
darbiais vienoje komandoje, padės 
jums kilti karjeros laiptais.

OŽIARAGIUI

Geras laikas ieškoti naujų 
partnerių, nauja partnerystė bus pers
pektyvi. Pasinaudokite atsivėrusiomis 
galimybėmis. Santykiai su kolegomis 
ir vadovais bus taikūs, palankus laikas 
įgyvendinti svajones. Antroje savaitės 
pusėje galite turėti nenaudingų ar net 
nuostolingų sutarčių, todėl būkite budrūs 
pasirašydami finansinius dokumentus.

ŽUVIMS

Sulauksite ypač daug 
dėmesio iš priešingos lyties 
atstovų, tad jeigu neplanuojate 
rimtų įsipareigojimų, nedalykite 
daug žadančių užuominų. Tuos, kas 
dirba mėgstamą darbą ir tiki tuo, ką 
daro, lydės sėkmė. Antroje savaitės 
pusėje susilaikykite nuo didelių 
investicijų.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

GEROS DIENOS: spalio 2, 3 D. BLOGOS DIENOS: rugsėjo 29 d., sPalio 4, 5 d.

Atlikėja Gven Stefani 
(Gwen Stefani)
1969 10 03

Laidų vedėjas  
Paulius Skučas
1984 10 05

Dainininkas  
Gytis Paškevičius
1961 10 04

Šokėjas  
Deividas Meškauskas
1987 10 01
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Kairys. Tautosaka. 
Kortas. Raportas. Rio. Antrokas. 
Tuo. Pupos. Natos. Vai. Mesi. Metas. 
Ai. Jovaras. Ga. Kanapinis. Milanas. 
Amas. Vakarėja. Idealas. Dykas.  
Mat. Anijonas. Tana. Boksas. 
Voronežas.
Horizontaliai: Kaip. Torpeda. 
Marius. Nieko. Utopija. Ta. Opalas. 
Bosas. Vimana. Manasis. Partneris. 
Karatas. Dov. Kapotas. Vyno. Okos. 
Makar. Keras. „Pikaso“. TS. Las. 
Vakar. Te. Rąstai. Nėmaž. Ui. Gajana. 
Sako. Pasatas.
Pažymėtuose langeliuose:  
VilKo aPetitas.

SU
DO

KU

PASUK GALVĄ

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki spalio 3 d. siųskite SMS 
žinute numeriu 1390. Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, pavardę ir miestą.  
Žinutės kaina 0,29 EUR.  
Praeito kryžiažodžio laimėtoja  
Viltė Kairytė iš Vilniaus. 
Jai bus įteiktas „Equador“  
abonementas.

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

Jeigu priešingybės traukia viena kitą, 
tai kur mano protinga, graži, inteligentiška 
ir linksma mergina be žalingų įpročių?

l

- Kas yra prieštaringas jausmas?
- Prieštaringą jausmą patirsi tada, kai 

tavo uošvė lėks nuo skardžio su tavo pra-
bangiu automobiliu...

l

Varna rado veidrodį. Žvilgtelėjo į jį ir 
sušuko:

- Oi! Kaip baisu!!!
Apsiraminusi čiumpa savo radinį ir nu-

skrenda pas pelėdą:
- Klausyk, tu esi protingas paukštis. Pa-

žiūrėk į šį daiktą ir pasakyk, ką tu ten matai?
- Save, - atsako pelėda.
- Ačiū Dievui! Maniau, kad ten aš!

l

Du studentai kalbasi prieš egzaminą:
- Ką skaitai?
- Kvantinės fizikos pradmenis.
- O kodėl knygą laikai atbulai?
- Ai, koks skirtumas...

l

Kalbasi dvi draugės:
- Kaip šeimoje pažymite gimtadienius?
- Kaip ir visose šeimose, mano - restora-

ne, vyro - raudonu žymekliu kalendoriuje.
l

Pacientas ateina pas okulistą ir sako:

- Padėkite, mano dešinioji akis vis trūk-
čioja.

- Nieko baisaus.
Pacientas:
- Dar ir kaip baisu! Kaskart, kai vaistinė-

je paprašau aspirino, man duoda prezervatyvų.
l

Su moterimi reikia elgtis kaip su kate - 
glamonėti, lepinti ir išvis džiaugtis, kad na-
mo grįžo.

l

- Kodėl nori skirtis su žmona? - klausia 
Vytas draugo.

- Ji per dažnai laksto po barus.
- Geria?
- Ne, manęs ieško.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

PAVELDAS. Pretorijos (Pietų Afrikos respublika) gatvės ne tik nusidažė įvairiau-

siomis spalvomis, bet ir suskambėjo įvairiausiais garsais - apie 30 tūkstančių 

žmonių žygiavo karnavalo eisenoje minėdami nacionalinio paveldo dieną.
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Tik nuo 166 Eur/mėn.
Pasiūlymas apskaičiuotas vertinant 20 proc. pradinės įmokos dydį. 
Sutartis pasirašoma 5 metams, likutinė automobilio vertė - 35,12 proc. Ridos apribojimas: 100 000 km.

Daugiau informacijos Jums mielai suteiks JEEP pardavimo vadybininkai.

KRASTA AUTO VILNIUS // Ozo g. 10A, Vilnius // Tel. 852461717 // El. p. vilnius@krasta-jeep.lt

KRASTA AUTO KAUNAS // Veiverių g. 150, Kaunas // Tel. 837210500 // El. p. kaunas@krasta-jeep.lt

KRASTA AUTO KLAIPĖDA // Svajonės g. 40, Klaipėda // Tel. 846344944 // El. p. klaipeda@krasta-jeep.lt

AUTOFORUMAS // Gamyklų g. 4, Marijampolė // Tel. 8 343  98 745 // El. p. info@autoforumas.lt

Pasaulis pilnas nuotykių. Su kompaktišku galiūnu Jeep® Renegade yra daugiau kelių 
juos pasiekti. 
Tikras džipas ir tikri 4x4. Jokio apsimetinėjimo. 
Tik autentika ir originalumas, atsispindintys dizaine ir charakteryje. 
Galimybė rinktis unikalias kėbulo spalvas. 
Manevringumas leidžia laviruoti miesto šurmulyje. Pravažumas padeda pabėgti nuo 
jo aktyviam poilsiui gamtoje. 

Kada tik panorėsite.
Nes Jeep® Renegade sukurtas žmonėms, kurie dievina laisvę ir sugeba ja 
pasinaudoti.




