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Gyvenimas su keturkoju draugu

Diana Vapsvė
augintinį Boltą vedė
į dresūros pamokėles

Senam posakiui, kad šuo - geriausias žmogaus draugas, vienbalsiai pritaria ir garsūs šalies žmonės. Malonu, kai šunelis
pasitinka sugrįžusius namo, tačiau ne mažiau smagu su augintiniu eiti pasivaikščioti ar pasiimti jį vykstant atostogų.
„Laisvalaikis“ pasidomėjo, kaip žinomi žmonės prižiūri, dresuoja savo augintinius ir su kokiais sunkumais susiduria.

Žinoma dizainerė Diana VapsVė su vyru
prieš porą metų dukrai gimtadienio proga
padovanojo Maltos bišonų veislės šunelį
Boltą. Ji džiaugiasi, kad nors kartais augintinis ir iškrečia šunybių, džiaugsmas, šeimyniškas charakteris, draugiškumas ir atsidavimas šeimininkams viską atperka.

irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Eimantė Juršėnaitė

Aistės ir Manto Čipsas atkeliavo iš prieglaudos

„Tikslaus jo amžiaus nežinome - Čipsas
atkeliavo iš prieglaudos. Jį pasiėmė mano draugas Mantas, norėdamas pats ugdyti savy atsakomybę ir tuo pačiu padėti vienam iš ten patekusių gyvūnų. Remdamiesi prieglaudos darbuotojų žodžiais, manome, kad šiuo metu jam
yra maždaug aštuoneri. Išvaizda šunelis labai
panašus į šnaucerį, tačiau jis mišrūnas. Nors
kai nuvedame į kirpyklą ir jį apkerpa taip, kaip
turėtų kirpti šnaucerį, kirpėjos juokauja, kad
drąsiai galime visiems sakyti, jog Čipsas - grynakraujis, tik mums tai nėra labai svarbu, nes
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Čipsas savo mišrūniškumu unikalus, - šypsojosi Aistė. - Mūsų šuo labai ramaus būdo, aplinkiniai dažnai stebisi, iš kur jo ramybė. Jis
toks gulinėtojas - namuose turi kelias mėgstamas gulėjimo vietas, kurias rotacijos principu keičia. Kiek aktyvesnis būna išėjus į lauką,
tačiau tikrai nelaksto kaip paleistas nuo grandinės. Kaip skamba jo balsas, nelabai pamenu labai retai girdžiu jį lojantį.“ Aistė užaugo nuosavame name ir visi jos augintiniai gyveno
kieme. Čipsas - pirmasis, kuris gyvena namuose. „Pripratau greitai, tačiau teko suprasti kelis dalykus, pavyzdžiui, kad jei paliksi skanėstą šuneliui pasiekiamoje vietoje, grįžęs gali ir
nerasti. Panašu, kad Čipsui labai patinka visokie kepiniai, nes yra sulapnojęs bent porą ne
vietoj paliktų šakočių ir net šimtalapį. Bet supranti, kad neverta pykti ant šuns, tai ne jo, o
tavo paties kaltė, kad palikai skanėstų jo akiraty“, - įsitikinusi žurnalistė.

Aistė su draugu šunelį stengiasi kiek įmanoma dažniau vestis į miestą ar pasiimti drauge, kai vyksta atostogų: „Jau žinome, kuriose vietose mielai priima su augintiniu, o jei
nežinome, būtinai paskambiname ir pasiteiraujame. Žinoma, į labai prabangų restoraną
jo ir patys nesivestume, tačiau dažniausiai
kavinės ir barai neatsisako priimti su šuneliu.
Vasarą ilsėjomės Nidoje. Ten plaukėme laivu
iš Šilutės. Pasiteiravus, ar drauge galime
plaukti su augintiniu, mums pasakė, kad tokia
galimybė yra, tačiau turėsime pasilikti denyje. Kadangi Nidoje buvome dar iki tol, kol
buvo atidarytas oficialus paplūdimys žmonėms su augintiniais, su Čipsu tekdavo paėjėti kiek toliau, kur baigdavosi visų paplūdimių ribos, ten, kiek matėm, eidavo visi norintys nusivesti šunelį prie jūros. Labai norėdami drauge pasiimti Čipsą, visuomet randame būdų tai padaryti.“
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Dianos Vapsvės asmeninio albumo nuotr.

Žurnalistė AiStė PLAiPAitė su vaikinu
MAntu jau pora metų augina šunelį,
linksmai pavadintą Čipsu. Ramaus būdo
augintinį šeimininkai mielai vedasi
pavakaroti į miestą ar pasiima kartu
važiuodami atostogauti į Lietuvos pajūrį.
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„Dukra labai norėjo augintinio, tad su vyru
ėmėme svarstyti, įsigyti katiną ar šunį. Katinas
mūsų namuose kažkada gyveno, o šuns nei aš,
nei vyras nebuvome auginę, tad visai šeimai
tai nauja patirtis. Prieš įsigyjant šuniuką ilgai
domėjausi, kokia veislė tinkama auginti bute,
kuri mažiau šeriasi. Man labai gražus ilgas kailis ir džiaugiuosi, kad Maltos bišonų plaukas
95 procentais atitinka žmogaus plauką, jie neturi poplaukio, tad beveik nesišeria ir tinka
alergiškiems žmonėms. Turime draugų, kurie
alergiški katinams ir šunims, o mūsų Boltas
jiems alergijos nesukelia. Žinoma, kartą per
mėnesį reikia šunelį nuvesti į kirpyklą ar pašukuoti“, - pasakojo Diana.
Šeima visuomet laisvalaikį mielai leidžia
su augintiniu, tad Boltą vedė į dresūros pamokėles, kad šis išmoktų gražiai elgtis mieste, eitų greta, nepultų žaisti su aplinkiniais ir
taip netyčia jų neišgąsdintų. D.Vapsvė džiaugiasi, kad atsiranda vis daugiau gyvūnams
palankių vietų, tačiau jų kol kas dar trūksta:
„Kavinėse su šuneliu tikrai galime pabūti ir
jau žinome, kur galime jį pasiimti drauge.
Tačiau su viešbučiais situacija kiek prastesnė - Lietuvoje kol kas nedaug yra viešbučių,
kurie įleidžia su augintiniais. Kiek žinau, yra
tik vienas SPA centras Birštone, kuriame galima apsistoti su šuniuku. Aišku, šeimininkai
turėtų pagalvoti, ar jų augintinis nekels rūpesčių kitiems. Mes Bolto į SPA nesivežtume, nes jam nepatinka svetimoje vietoje pasilikti vienam, tad jis gali kiek patriukšmauti.
Man nebūtų smagu, jei atvykus pailsėti į sanatoriją už sienos lotų šuo. Kai manome, kad
mūsų šuo kam nors gali trukdyti, paprašome,
kad juo pasirūpintų draugai ar artimieji.“
Šią vasarą, kai atostogavo pajūryje, Dianai
teko susidurti ir su kitu nepatogumu - oficialiuose pliažuose su gyvūnu lankytis buvo negalima, o į neoficialius paplūdimius reikėjo
gerokai paeiti. „Kai vyksti porai savaičių į
pajūrį, gaila šuneliui neparodyti jūros. Labai
tikiuosi, kad pajūry bus daugiau vietų, kuriose galima lankytis su augintiniu. Esame atsakingi už savo šunį ir tikrai visuomet laikomės tvarkos, niekam netrukdome“, - pasakojo Diana.
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Dainiaus Labučio nuotr.

veidai
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Rūtos ir Sandžio Buškevicų namisėda Majamis
Pianistės Rūtos Rinkevičiūtės-Buškevics ir jos
vyro krepšinio trenerio sandžio Buškevico namuose
jau daugiau nei trejus metus gyvena garbanotasis bišonas
Majamis. Pasak garsios muzikės, ši veislė yra tobulas
pasirinkimas šeimai, auginančiai vaikelį.

Trigubi Simonos Nainės džiaugsmai
Atlikėją ir drabužių prekės ženklo „Nunu“
kūrėją SimoNą NAiNę drauge su vyru
„radistu“ ir televizijos laidų vedėju Jonu
Nainiu po darbų su džiaugsmu pasitinka
net trys maltos bišonų veislės šuniukai Nunu, Nainė ir maltas.
Simona ir Jonas veiklos turi nemažai, tačiau suderinti darbus ir rūpinimąsi augintiniais
jiems nesudėtinga: „Toks ritmas mūsų namuose jau aštuoneri metai, jokių nepatogumų nepatiriame ir jau neįsivaizduojame, kaip būtų,
jei šunelių būtų mažiau!“ Nors šios veislės
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šuniukai nesišeria, pasak S.Nainės, augintinių
kailiuką prižiūrėti reikia: „Kadangi nevedame
jų į parodas, dažniausiai kerpame labai trumpai.
Taip patogiau ir jiems patiems, nes žaidžiant
nesusivelia, ir mums su Jonu tai palengvina
priežiūrą. Tiesa, du mūsų šuniukai kiek alergiški, tad reikia atidžiau prižiūrėti jų akytes,
atsargiai parinkti ėdalą ar netgi priemones,
kuriomis valome grindis.“
Kadangi šuneliai trys, jie visada suranda
veiklos, žaidžia tarpusavyje, o kartais iškrečia
šeimininkams visokiausių šunybių. „Jiems
patinka žaisti, tačiau Maltos bišonai nėra labai
aktyvūs - jei vasarą karšta, jie greitai pavargs-

„Vos tik pamatėme šią veislę, iškart įsimylėjome. Tai
labai gražūs šunys, turintys puikų charakterį. Be to, jie nesišeria, o tai didelis privalumas turint vaiką. Pakanka Majamį sušukuoti ir kas pusantro mėnesio nuvesti į kirpyklą, sakė Rūta, šiuo metu auginanti metų sūnelį Matiją. - Atsiradus vaikui, šunelis sulaukia kiek mažiau dėmesio nei anksčiau, bet dėl to nekelia pavydo scenų ir streso nepatiria.
Kadangi prižiūrėti ir vaiką, ir šunį man būtų kiek per sudėtinga, labiau augintiniu šiuo metu rūpinasi vyras. Kasdieniai
pasivaikščiojimai su augintiniu - jo pareiga. Tiesa, Majamis namisėda. Tai nėra labai judrus šuo - jam pakanka vos 20
minučių aktyvumo per dieną. Nemėgsta jis nei darganotų
orų, nei ilgai bėgioti ar vaikščioti.“ Turėdami mažą vaikelį,
Rūta ir Sandis laisvalaikį dažniausiai leidžia šeimyniškai,
draugus kviečia į svečius, lankosi pas tėvus ar vykdami poilsiauti į Liepoją Latvijoje apsistoja savo apartamentuose,
todėl Majamis visur gali keliauti drauge.

ta ir ieško pavėsio, o žiemą, kai šalta, jie taip
pat negali ilgai išbūti lauke. Tai tikrai nėra tie
šunys, kuriems reikia valandą trunkančių pasivaikščiojimų, - sakė Simona. - Turint tris
šunis nėra labai paprasta visus išvesti vienu
kartu, tad su augintiniais į miestą išsiruošiame labai retai, mieliau renkamės vietas, kuriose mažiau žmonių, o žolės daugiau nei
grindinio, - miškas, sodyba, - arba vykstame
pas mano mamą į Marijampolę.“ Kur palikti
augintinius vykstant atostogų, Simona ir Jonas taip pat suranda be rūpesčių: „Turime
daugybę gerų draugų ir artimųjų, kurie su
mielu noru pagloboja mūsų trijulę.“
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2
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Užsienio žvaigždžių augintiniai

EPA-Eltos nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

veidai

augintiniams pastatė vilą
Garsioji Peris HiltOn (Paris Hilton, 36)
mėgaujasi prabanga, garsių dizainerių drabužiais ir įspūdingomis vilomis. Prabanga apsupti ir aštuoni jos šunys, kurie džiaugiasi toli gražu ne šunišku gyvenimu. „Mano augintiniai
turi dviejų aukštų vilą, kurioje įrengta kondicionavimo ir šildymo sistema, pakabintas įspūdingas sietynas, o baldus mano keturkojams kūrė
dizaineriai. Taip pat yra kiemas ir balkonas, jei
šunys užsimanys įkvėpti gryno oro“, - savo socialiniuose tinkluose rašė P.Hilton. Tokie jos įrašai sulaukia daugybės komentarų - vieni garsenybės meilę augintiniams vadina absurdiška,
kiti piktinasi, kad šunys gyvena prabangesniame būste nei daugelis žmonių.

šuo - taip pat pramogų versle
Atlikėjos Keiti Peri (Katy Perry) namuose lakioja net 2 šuneliai - Naget (Nugget) ir Baters (Butters). Augintiniai nuolat keliauja drauge su garsiąja šeimininke, yra matę nemažai
garsiausių pasaulio scenų ir jau yra išmokę kantriai laukti užkulisiuose. Kaip juokauja pati Keiti, jos miniatiūrinių pudelių veislės kalytei Naget
veikiausiai pabodo būti šešėlyje ir ji debiutavo
vieno užsienio banko reklamoje. Už debiutinį
vaidmenį keturkojė Keiti kalytė gavo ir nemenką
čekį. Pati atlikėja kartais taip pat pasikviečia į
pagalbą augintinius, kuomet socialiniuose tinkluose pristato savo muzikines naujienas.

Įsigyti šunĮ patarė
psichoterapeutas

Vietoje nenustygstantis
Vytauto Mackonio kompanionas Lordas
Aktyvias pramogas mėgstančiam šokėjui
ir grupės „Džentelmenai“ nariui VytAutui
MAckoniui Sibiro haskis, vardu Lordas, yra
puikus kompanionas važinėjantis riedučiais
ar vaikštinėjant kiek nuošalesniais užmiesčio takeliais. o ir augintinio priežiūrą su
kiek chaotišku darbo grafiku Vytautas
suderina be didesnio vargo.
„Mano profesija ir gyvenimo būdas visuomet buvo labai aktyvūs, laisvalaikis su šeima
taip pat, tad negalėčiau sakyti, kad atsiradęs
šuo išjudino. Tiesiog atsirado būtinybė augin-
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tinį išvesti pasivaikščioti nepriklausomai nuo
to, ar ankstus rytas, ar vėlyvas vakaras, lauke pila lietus ar sninga... Tačiau visa tai turi
ir savito žavesio“, - sakė žinomas vyras. Suderinti šuns priežiūrą ir neprognozuojamą bei
nuolat kintantį darbo grafiką jam pavyksta be
didesnių keblumų: „Su šeima apsigyvenus
nuosavame name, šuo apsigyveno kieme, tad
jei ir kiek pavėluoju išvesti, Lordas nesikankina.“ Anksčiau Vytautas savo augintinį vedė
į dresūros pamokėles, tačiau vyras pripažįsta,
kad haskiai sunkiai dresuojami - nors komandas jie kuo puikiausiai supranta, yra linkę
paklusti tik tada, kai nori, tad pamačius kokį
nors dirgiklį pavadį reikia suimti tvirčiau.

„Kai einu pasivažinėti riedučiais, drauge
pasiimu ir Lordą. Jis mane traukia, tad nereikia
persistengti. Rečiau važinėjuosi dviračiu, tačiau Lordui bėgti šalia dviračio sunkiai pavyksta - jis vis nori pasmalsauti, pasiuostinėti... sakė Vytautas. - Su šeima gyvename toliau nuo
centro ir laisvalaikį mieste leidžiame ganėtinai
retai, mieliau renkamės gamtą. Be to, nueiti į
kavinę su dviem mažais vaikais jau ir taip yra
nemažas iššūkis, neįsivaizduoju, kas būtų, jei
drauge pasiimtume ir šunį. Tačiau visuomet
pasiimame Lordą, kai važiuojame pailsėti į sodybą, gamta ir vanduo jam labai patinka. Jei
vykstame atostogų į užsienį, pasirūpinti Lordu
padeda mano brolis ar kuris nors iš draugų.“
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2

Amerikietę atlikėją Keli
Osburn (Kelly Osbourne,
32) retai kada išvysite be numylėtos augintinės Polės (Polly). Nedidukė pomeranijos
špicų veislės kalytė padėjo Keli įveikti didžiausias baimes
ir stresą. „Vargu ar galima atsibusti blogos nuotaikos, kai
ryte tave pasveikina toks mielas, besąlygiškai mylintis padarėlis. Kol neturėjau šuns,
maniau, kad tai tiesiog gyvūnas, kurį galima vedžiotis
kartu, tačiau šuo pakeitė mano gyvenimą“, - sakė dainininkė, augintinę įsigijusi paskatinta psichoterapeuto. Atlikėja jautriai reaguoja į stresines situacijas, yra patyrusi
panikos atakų ir kovoja su
baime skristi lėktuvu. Visas
šias problemas jai padeda
inti. Ji visur
įveikti Polė. „Tiesiog sutelkiu dėmesį į savo šunį ir tai man padeda nusiram
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KeturKoję pasiėmė iš prieglaudos
Sena kanadiečių aktorės Šai Mičel (Shay
Mitchell, 30) svajonė - pasiimti šunį iš prieglaudos
išsipildė, kai ji surado vokiečių aviganio ir Labradoro mišrūnę Angel. Šeimininkė sako, kad jos
šuo iš tiesų yra jos angelas sargas, už gerumą
atsilyginanti ištikimybe ir meile. „Tikiu, kad jos
gyvenime būta ir gerų, ir labai blogų laikų. Nežinau kaip, tačiau ji išsiugdė puikų skonį - ji nuolat įsisuka į mano spintą, suranda brangiausią
porą batelių ir su jais žaidžia. Nepaisant šios moteriškos jos silpnybės, ji - tobulas šuo“, - juokėsi
Šai. Aktorė ragina ir savo gerbėjus bei sekėjus
socialiniuose tinkluose priglausti šunelį iš prieglaudos, nes tai, pasak jos, geriausias sprendimas.
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Kur grybauja žvaigždės
Šiųmetis ruduo itin dosnus grybų.
Panašu, kad šioms sezoninėms gėrybėms
neatsispiria ir žinomi žmonės. Kur jie
grybauja, kokius grybus renka ir ką
iš jų gamina?
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Aktorė Justė Zinkevičiūtė (28):

- Baravykus, šilbaravykius ir lepšius.
Jie man skaniausi.

- Koks didžiausias šiųmetis laimikis?
- Pririnkome tiek, kad užteko ne tik
sočiai vakarienei, bet ir liko ką sudžiovinti, sudėti į stiklainius - žiemos vakarienei.

- Kaip saugotės nuo erkių?
- Tiesiog negalvoju, kad jos mane pastebės.

Dainininkė Anžela
Adamovič-Gečienė
grybauti išsiruošė su
mama ir sese

Pagrindinis tikslas buvo nepasiklysti

- Kaip dažnai grybaujate?
- Stengiuosi kasmet bent kartą nuvažiuoti į mišką pagrybauti. Šiemet pavyko porą
kartų. Pirmasis buvo neplanuotas - plaukėme
baidarėmis ir, kai išlipome, beeidama mišku,
pastebėjau vieną voveraitę, pasivaikščiojau
ir surinkau jų visą maišelį. Antrą kartą grybauti į mišką susiruošėme su sese ir mama,

bet tikiuosi, kad tai buvo ne paskutinis kartas.
- Koks didžiausias šiųmetis laimikis?
- Kai važiavome, galvojome, kad iš viso
nieko nerasime, nes su sese ir mama nesame
pačios geriausios grybautojos. Pagrindinis
tikslas buvo rasti kelią atgal iki automobilio.
Nepasiklysti. Bet džiaugiamės, kad pririnko-

me tris didelius kibirus grybų, juos ir džiovinome, ir marinavome, ir šaldėme, ir kepėme, ir virėme - viską spėjome padaryti.
- Kokius grybus renkate?
- Jei sąžiningai, pažįstu tik tris grybus, todėl
pasiimu grybą, einu pas mamą ir klausiu, ar jis
geras, ar ne. Skaniausios man yra voveraitės.

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

- Einate grybauti į konkrečias vietas
ar tiesiog „aklai“?
- Kasmet važiuojame į tą pačią vietą, bet
jei važiuodama kur nors į kitą miestą pamatysiu gražų mišką, sustosiu ir apsidairysiu,
ar nėra grybų.
- Erkės negąsdina?
- Labai gąsdina. Tikėjausi, kad jos jau
užmigo, bet, pasirodo, ne. Grįžusi namo, po
kelių valandų ant savęs radau erkę. Mečiau
ją ant žemės ir traiškiau viskuo, kas po ranka pakliuvo.

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

- Einate grybauti į konkrečias vietas ar tiesiog „aklai“?
- Pas mus, Nidoje, pririnkti grybų galima net einant miško takeliu iki jūros, o su
seneliu važiuojame už Nidos link Pervalkos.

- Ką gaminate iš grybų?
- Mama visada džiovina grybus, man
skaniausi grybai su bulvėmis - klasika!

albumo nuotr.

- Kokius grybus renkate?

Dainininkė AnželA ADAmovič-Gečienė (30):
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- Kaip dažnai grybaujate?
- Nesu didelė grybautoja, todėl grybauju kartą per metus ir visada išsiruošiu su
savo seneliu. Jis geriausiai žino, kur auga
daugiausiai grybų. Jis man tik sako: „ Juste, štai čia - būk atidi, turėtų būti grybų“.
Ir - yra! Aš tik nuskinu ir sau į krepšį. Kitaip grybauti nemoku.

Anželos Adamovič-Gečienės asmeninio

Redakcijos archyvo nuotr.

Grybauti - tik su seneliu

11

veidai

Veidai

„mis lietuva 2013“ RūTa elžbieTa mazuRevičiūTė (26):

- Koks didžiausias šiųmetis laimikis?
- Per dvi dienas drauge su visa šeimyna
prigrybavome beveik 10 kibirų.
- Kokius grybus renkate?
- Žinoma, labiausiai apsidžiaugiu radusi
baravykų, bet taip pat krepšį mielai papildau
ir voveraitėmis, šilbaravykiais, kazlėkais,
lepšiais, raudonviršiais.
- Einate grybauti į konkrečias vietas ar tiesiog „aklai“?
- Nesu labai patyrusi grybų rinkėja, bet
keletą taisyklių žinau. Norint džiaugtis geresniu laimikiu, svarbu atsižvelgti ne tik kokiu
paros metu grybauji, bet ir kokia buvo vasara.
Esu girdėjusi, kad geriausias laikas grybauti

- Ką gaminate iš grybų?
- Surinktus grybus dažniausiai užšaldome žiemai ar marinuojame. Taip pat labai
mėgstu šviežius grybus pakepti su grietine
ir svogūnais kartu su bulvėmis.

Redakcijos archyvo nuotr.

Kuo naudingi
grybai?

Grybai pagal savo maistinę vertę vis
labiau užsitarnauja būti vadinami
supermaistu. Supermaistui priskiriami
tokie maisto produktai, kurie turi aukštą
antioksidantų bei maistinės vertės lygį.
Taigi kuo ypatingi šie rudens turtai,
pasakojo homeopatė ir mitybos mokslo
specialistė DeimanTė RapalyTė:
n Pirmiausia grybai turi itin aukštą antioksidantų skaičių. Antioksidantai padeda apsisaugoti nuo priešlaikinio senėjimo, mažina
onkologinių ligų riziką bei gerina viso orga-

žvaigždė rekomenduoja

Vis sparčiau vėstant
orams, vis dažniau
tenka laiką leisti
namuose. Tokiais
vakarais geriausias
išsigelbėjimas - televizijos serialas. Tituluota
gražuolė, šokėja Agnė
KAVAliAusKAiTė (24)
atskleidė savo mėgstamų serialų trejetuką,
kurį rekomenduoja
ir „laisvalaikio“
skaitytojams.

nizmo savijautą. Grybuose ypač gausu mineralo seleno, kuris apsaugo skydliaukę, stiprina imunitetą, gerina vaisingumą ir apskritai
yra vadinamas jaunystės mineralu!
n Grybai - idealus maistas tiems, kurie
turi aukštą cholesterolio lygį. Tam tikri fermentai ir skaidulos, esančios grybuose, palaiko balansą tarp gerojo ir blogojo cholesterolio. Grybai yra priskiriami prie dietinio
maisto produktų, todėl puikiai tinka norintiems atsikratyti antsvorio. Juose mažai riebalų, kalorijų, tačiau daug baltymų.
n Grybuose gausu B grupės vitaminų,
beta gliukanų, vitamino A ir C, kurie stiprina
imuninę sistemą ir saugo nuo kenksmingų
laisvųjų radikalų susidarymo. Beta gliukanai
stimuliuoja imuninės sistemos ląsteles, esančias kaulų čiulpuose. Taip pat grybuose randama natūralių antibiotikų, kurie gali paspartinti žaizdų gijimą ir sumažinti infekcijų riziką.
n Šiuose gamtos turtuose taip pat gausu
vario ir geležies, todėl tai - idealus maistas
sergantiems anemija. Kenčiantiems nuo osteoporozės ir norintiems sutvirtinti savo kaulus rekomenduojama valgyti kuo daugiau grybų, nes juose gausu lengvai pasisavinamo
kalcio.
n O kaip ruošti grybus, kad jie išlaikytų
optimaliausią maistinę vertę? Žurnale „International Journal of food sciences and nutrition“
atliktas tyrimas parodė, kad didžiausią maistinę vertę išlaiko grilyje kepti grybai. Verdami ar kepami keptuvėje jie praranda dalį antioksidantų, vitaminų ir mineralų, todėl maistingoji vertė sumažėja.

1
2
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

yra ankstyvas rytas, kai miške dar drėgna ir
vėsu, nes ūkanotas ir drėgnas oras - geriausios
sąlygos augti grybams. Jeigu vasara buvo lietinga, grybų reikia ieškoti sausose, kalvotose
vietose, miško proskynose, atokiau nuo medžių kamienų. Visiškai atvirkščiai elgtis, jei
vasara buvo sausringa, nes grybų reikia ieškoti ten, kur išsilaiko drėgmė. Mėgstu vaikščioti po mišką neskubėdama, lėtai, atidžiai apžiūrėdama vietovę. Žinau, kad jei suradau vieną
grybą, būtinai reikia apsidairyti aplinkui, nes
tikrai netoliese aptiksiu ir visą likusią šeimyną,
nes visi grybai auga kolonijomis. Taigi šiomis
taisyklėmis dažniausiai ir vadovaujuosi ir šiais
metais jos puikiai pasiteisino.

- Kaip dažnai grybaujate?
- Grybaujame kasmet, kai prasideda sezonas.

serialai
Top 3 televizijos
pagal agnę kavaliauskaitę

Rūtos Elžbietos Mazurevičiūtės asmeninio albumo nuotr.

Grybauju vadovaudamasi taisyklėmis

3

„Kortų namelis“
(„House of Cards“)

Šį serialą žiūrėjau prieš
metus ir dabar laukiu naujojo
sezono, nes jis labai užkabino
ir maniau, kad niekas jo nepralenks.

„Kostiumuotieji“

(„Suits“)

Kadangi nebeturėjau ko
žiūrėti, draugai rekomendavo
šį serialą. Peržiūrėjau visus
sezonus. Neseniai išėjo septintasis, tai jau laukiu, kada galėsiu vėl įsitraukti į jo siužeto
vingius.

„Mokinys“

(„The Apprentice“)

Šį serialą žiūrėjau per
„Youtube“. Ten pasakojama
apie verslo subtilybes, kaip jį
kurti ir išlaikyti. Iš pradžių
man jis labai patiko, įtraukė,
nes labai greitai kito veiksmas, bet ilgainiui lioviausi
žiūrėjusi.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Trys klausimai apie lietuvišką kiną
objektyviai žiūrėti. Pavyzdžiui, į teatrą negaliu eiti, nes man sunku, pradeda skaudėti galvą, aš pavargstu. O kine - pailsiu.
- Kuo, jūsų manymu, ypatingas
šiandienis lietuviškas kinas?
- Jis tampa drąsesnis, lietuviai pradėjo
nebijoti ieškoti. Matosi, kad mūsų kūrėjai
stebi, kas vyksta pasaulyje, koks kinas vyrauja, kas yra populiaru. Manau, kad po
truputį žengsime koja kojon. Man visada
savas kūrinys yra mieliausias, jam labai
daug ką atleidžiu. Bet kaip ir už Lietuvos
rinktinę - sergi, kad būtų maksimumas.

Aktorius Šarūnas Banevičius
- Kaip dažnai žiūrite lietuviškus
filmus?
- Visada stengiuosi pamatyti viską, ką
padaro mūsiškiai, tiek profesinio, tiek žmogiško smalsumo vedamas. Stengiuosi

„Šventojo“ premjera - su būriu įžymybių
Lietuvių kino akademijos apdovanojimuose geriausiu metų filmu pripažintas filmas „Šventasis“, apkeliavęs keliolika užsienio festivalių, rugsėjo 19 d. pristatytas ir Lietuvos žiūrovams. Nacionalinėje filmo premjeroje apsilankė ištikimiausi šalies kino gerbėjai, kino
industrijos atstovai, kūrybinė grupė bei jų artimieji. Žinomi žmonės vakaro pabaigoje negailėjo gerų atsiliepimų, o kai kurie net prisipažino, kad išėjo ne tik gerokai šokiruoti, bet ir nuridenę ne vieną ašarą. Nuo rugsėjo 22-osios „Šventasis“ pradedamas rodyti šalies
kino teatruose.
Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Dainininkas Marijus Mikutavičius su širdies
drauge dizainere Ieva Daugirdaite
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Filmo „Šventasis“ režisierius
Andrius Blaževičius

Stilistė Karolina Meschino su
mylimuoju modeliu Jonu Misevičiumi
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2

- Ko pasigendate mūsų kine?
- Aš manau, kad mums, aktoriams,
dar labai daug reikia mokytis vaidinti kine. Teatre jau išmokome, kine - jau pradedame. Tad tiek kolegoms, tiek sau linkiu greičiau išmokti vaidinti kine ir tas
kinas bus geresnis, nes kinas be aktoriaus - ne kinas.

Humoristas Vitalijus Cololo

Žurnalistai Artūras Baublys ir Violeta Baublienė
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2

TV3 generalinė direktorė
Laura Blaževičiūtė

Žurnalistė Daiva Tamošiūnaitė
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ŽvaigŽdės

ŽvaigŽdės
Įsūniai Medoksas (Maddox) ir Paksas (Pax)
kartu su Andželina Džoli (Angelina Jolie)
dirbo jos režisuoto filmo „Pirmiausia jie
nužudė mano tėvą“ kūrybinėje komandoje

Andželina Džoli (Angelina Jolie) su
biologinėmis dukromis Vivjena (Vivienne),
Šaila (Shiloh), sūnumi Knoksu (Knox) ir
įdukra Zahara (Zahara)
EPA-Eltos nuotr.

Selenai Gomes
persodintas inkstas
JAV popdainininkė ir aktorė SelenA GomeS (Selena Gomez, 25)
neseniai atskleidė, kad dėl vilkligės komplikacijų šią vasarą jai buvo
persodintas inkstas.

EPA-Eltos nuotr.

Atlikėja instagrame paskelbė, kad artima draugė Fransija Raisa (Francia
Raisa) paaukojo jai savo organą, ir šiuo pranešimu norėjo paaiškinti savo
gerbėjams, kur buvo pradingusi vasarą.
„Sužinojau, kad dėl vilkligės man reikia persodinti inkstą, o vėliau
sveikau. To reikėjo dėl bendros mano sveikatos“, - rašė S.Gomes ir tuo
pačiu viešai dar kartą padėkojo savo draugei.
Visą sveikimo laikotarpį Seleną palaikė jos draugas garsus atlikėjas
The Weeknd (27), kuris dėl mylimosios ligos ne tik koregavo savo
koncertų turą, bet kai kuriuos pasirodymus ir visai atšaukė.
Pernai garsi dainininkė kurį laiką taip pat nesirodė viešumoje, jaunai moteriai
reikėjo laiko susidoroti su panikos atakomis, nerimu ir depresija. Selena Gomes
teigė, kad psichinės sveikatos problemos yra susijusios taip pat su vilklige.
Sunkia ir nepagydoma autoimunine liga S.Gomes serga nuo 19 metų.

Toronte Andželina Džoli
pozavo su visais savo vaikais
AnDželinA Džoli (Angelina Jolie, 42) Toronto kino festivalyje dėmesio centre atsidūrė ne tik dėl
filmo, kurį ji pristatė, bet ir dėl visų šešių savo vaikų, su kuriais ji pasirodė Kanadoje.

Vivjena (Vivienne)
taip pat pradėjo
rengtis berniukiškai
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Atvykusi į Torontą festivalyje pristatyti savo
režisuotą filmą „Pirmiausia jie nužudė mano tėvą“
(„First They Killed My Father“), A.Džoli į premjerą
atsivedė visus vaikus. Ji ne tik nevengė viešumos
pozuodama fotografams su visa šeima, bet ir buvo
atviresnė žiniasklaidai.
Pasidžiaugusi, kad vaikai ją palaiko svarbiu jos
karjerai metu, A.Džoli atskleidė paslaptį, jog

vyresnieji sūnūs MeDoKsAs (Maddox, 16) ir
PAKsAs (Pax, 13) kartu su ja dirbo filmavimo
aikštelėje ir jai be galo buvo gera kasdien matyti savo
sūnus, besidarbuojančius su visa filmo „Pirmiausia
jie nužudė mano tėvą“ kūrybine komanda.
Prieš filmo apie genocidą Kambodžoje premjerą A.Džoli pozavo ne tik su vyresnėliais sūnumis,
bet ir su įdukra Zahara (Zahara, 12), biologine

dukra Šaila (Shiloh, 11), devynmečiais dvynukais
ViVjenA (Vivienne) ir knokSu (knox).
Seniai viešumoje visi kartu matyti Bredo Pito (Brad
Pitt) ir Andželinos džoli vaikai pakurstė kalbas apie
dukterų išvaizdą. jau visi įprato, kad garsenybių dukra
Šaila rengiasi lyg berniukas, berniukiškai kerpasi plaukus,
tačiau dabar tuo nustebino ir jaunėlė dukra. Sesers Šailos
pėdomis pasukusi Vivjena, iki šiol nešiojusi sukneles,
dabar vis dažniau lygiuojasi į brolius ir vyresnėlę seserį,
pasirinkdama vyriško tipo kostiumą. Tiesa, plaukų ji dar
nenusitrumpino.
Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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ŽvaigŽdės

ŽvaigŽdės
Alekas Boldvinas (Alec
Baldwin) su žmona Hilari
Boldvin (Hilaria Baldwin)

Andžela Sarafijan
(Angela Sarafyan)
su „Elizabeth
Kennedy“ suknele

Prijanka
Šopra
(Priyanka
Chopra)
pasirinko
„Baltmain“
suknelę

Jara Šahidi
(Yara Shahidi)
su „Prada“
suknia

Sofija Vergara (Sofia Vergara)

Raudonojo kilimo sėkmės ir nesėkmės
Kritikos neišvengė Ajona
Aleksus (Ajiona Alexus),
pasirinkusi kelnių ir
suknelės hibridą

Mišelė Pfaifer
(Michelle Pfeiffer)
su „Oscar de la Renta“
suknele

Vanesa Kirbi (Vanessa
Kirby) pasirinko
„Marchesa“ suknelę

Nevykusiu
pasirinkimu mados
kritikų pavadinta ir
Mendi Mur (Mandy
Moore) suknelė

EPA-Eltos nuotr.

Los Andžele (JAV) vykę „Emmy“ apdovanojimai žvaigždes išrikiavo ir ant raudonojo kilimo. Žvelgiant į jį galima buvo pasigrožėti
garsenybių apranga iš naujausių
garsių mados namų kolekcijų ar,
atvirkščiai, nusistebėti abejotinais
stiliaus sprendimais. Bet, kaip sakoma, dėl grožio nesiginčijama.

Džesika Byl
(Jessica Biel)
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Rys Viterspun (Reese
Witherspoon) pasirinkta
„Stella McCartney“ suknelė,
anot kritikų, labiau tiktų
mokytojai klasėje

Li Mišel (Lea Michele) pasirinko
„Elie Saab“ suknelę
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2
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Vasa
Naujojoje „Tiulio fėjos“
kolekcijoje dominuoja
spalvos ir gėlių raštai

Garsi dizainerė ir mados namų „Tiulio fėja“ įkūrėja Viktorija Jakučinskaitė Kauno svetingumo namuose „Monte Pacis“ surengtame labdaros renginyje pristatė naują savo kolekciją, kuri nuo ankstesnių kūrėjos darbų skiriasi spalvų ir gėlių gausa. „Kolekciją pradėjau kurti dar kovą, kai buvo pilki ir
lietingi orai, o mintyse jau sukosi vaizdai iš atostogų: žydras jūros vanduo, žydintys sodai, gėlių pilni
laukai... Dar nė vienoje kolekcijoje nebuvo tiek spalvų: smaragdo žaluma, žydro dangaus mėlyna, sau-

Viktorija
Jakučinskaitė
pademonstravo
vieną naujosios
kolekcijos modelių

„Tiulio fėjos“ nuotr.
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lėgrąžų geltona, rožių ir jurginų raudona. Visa kolekcija įkvėpta atostogų prisiminimų ir švelnių vasaros vakarų. Pradėkite nuo savęs - šypsokitės šiam
pasauliui ir darykite jį gražesnį“, - taip V.Jakučinskaitė kviečia moteris žydėti bet kokioje aplinkoje,
bet kokia kaina. Net jei visas miestas jau nužydėjo
ir grimzta vis gilyn į žiemos miegą, dizainerė ragina
būti tokioms kaip tos spalvotos gėlės: džiuginti ir
puošti pasaulį aplink save, keisti niūrią ir monotonišką kasdienybę.
Parengė Eimantė Juršėnaitė
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grožio paletė

grožio paletė

Žinomi žmonės išrinko gražiausių plaukų savininkes
„Mis Foto“ ir „Mis Palette 2017“
išrinkta Roberta Gailiūtė-Molienė

„Mis Publika“ tapo
Rita Martinkevičienė

Kaip žinomos moterys
rūpinasi savo

plaukais
Dainininkė
Monika PunDziūtė:

„Mis Komisija“ paskelbta
Karolina Kratalova

Mes, moterys, esame
visos skirtingos, išskirtinės ir unikaliai gražios,
tad plaukai visas šias savybes paryškina, pabrėžia.
Manau, kad žaidimas plaukų spalva - vienas geriausių ir greičiausių būdų išreikšti save,
pakeisti įvaizdį ar tiesiog geras būdas pataisyti nuotaiką. Žinoma, dažytus plaukus reikia labiau prižiūrėti. Be to, prieš pasirodymus mano plaukams
tenka atlaikyti karštų žnyplių ir formavimo priemonių poveikį, todėl visuomet stengiuosi naudoti
priemonę, apsaugančią nuo karščio, ir įvairius aliejukus. Mėgstu išbandyti vis naujus, mėgstamiausio
dar neradau, tačiau kol kas favoritu vadinčiau kokosų aliejų. Pasitepu juo plaukų galiukus prieš
renginius ar koncertus ir palaikau per naktį.

televizijos laidų vedėja
inDrė kavaliauskaitėMorkūnienė:

ypač vykstant į šiltus kraštus, kuriuose dėl
intensyvaus saulės poveikio plaukai sausėja,
veliasi, blunka. Vėjas ir jūra taip pat neretai
turi įtakos. Aliejus labai universali priemonė,
tik plonų plaukų savininkės turėtų naudoti
lengvesnės konsistencijos priemonę, storesnių - tankesnę, riebesnę. Taip pat nualintus
plaukus labai gelbėja kaukės, jų poveikis stipresnis nei kondicionieriaus.

Plaukų dažų gamintojas „Palette“ jau trečią kartą surengė konkursą, kurio metu
išrinko gražiausių plaukų savininkę Lietuvoje. Iš viso konkurse dalyvavo 240 merginų,
nugalėtoją rinko interneto vartotojai, balsuodami socialiniuose tinkluose ir iš žinomų
šalies žmonių sudaryta komisija - tinklaraštininkė, modelis Simona Burbaitė, plaukų
stilistas Mantas Tautvaišas ir išskirtinių plaukų savininkė, dainininkė, „X Faktoriaus“
nugalėtoja Monika Pundziūtė. Komisijos favorite tapo Karolina Kratalova, tapusi „Mis
Komisija“. Renginį „Grey“ restorane stebėjusios tinklaraštininkės ir grožio srities
profesionalai išrinko „Mis Publiką“, kuria tapo Rita Martinkevičienė. Interneto vartotojai išrinko „Mis Foto“, ja tapo Roberta Gailiūtė-Molienė, kuri susumavus visus balsus tapo ir „Mis Palette 2017“ - gražiausių Lietuvoje plaukų savininke.

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas
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Plaukų stilistas Mantas tautvaišas pasidalino savo įžvalgomis apie plaukų priežiūrą.
- Ką pavadintumėte plaukų priežiūros būtinybėmis?
- Plaukų šampūną ir kondicionierių. Jie turėtų
būti parinkti atsižvelgiant į plaukų tipą. Jei plaukai
reikalauja intensyvesnės priežiūros, papildomai reikėtų naudoti kokybišką plaukų kaukę ir aliejuką. Aliejuką visuomet rekomenduoju naudoti atostogų metu,
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- Ar plaukus reikia plauti kasdien?
- Tikrai ne. Turiu klientų, kuriems pakanka plaukus išplauti tik kartą per savaitę.
Manau, kad kai kurie žmonės neišsiplovę
galvos tiesiog jaučiasi nejaukiai. Vis dėlto,
jei jau plaukus plaunate kiekvieną dieną,
pasirūpinkite šampūnu, kuris būtų tinkamas
kasdieniam naudojimui, kitaip galite pakenkti galvos odai, ją sudirginti. Koks šampūnas tinkamiausias, sužinosite tik bandydami. Kad atrastumėte tinkamą, naudokite
mėginukus, pirkite nedidelius šampūno indelius, kol atrasite geriausias priemones.
- Šiuo metu populiarūs rinkoje
esantys sausi šampūnai, galbūt tai gali būti alternatyva kasdieniam galvos
plovimui?
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- Sausi šampūnai kartais yra puiki išeitis, tačiau piktnaudžiauti jais nereikėtų. Visos moterys nori sveikai žvilgančių plaukų,
tačiau kai kurie mano klientai buvo įsigudrinę nuolat naudoti sausus šampūnus ir tai
labai pakenkė jų plaukų būklei. Nuo dažno
sauso šampūno naudojimo plaukai praranda
glotnumą, žvilgesį, tampa matiniai ir sausi.
Svarbiausia - saikas, jei sausus šampūnus
naudosite retkarčiais, nieko nenutiks, tačiau
dažnas jų naudojimas tikrai kenkia.
- Saiką reikėtų jausti ir naudojant
plaukų formavimo priemones?
- Žinoma, saiko pamiršti nereikėtų. Taip
pat svarbu atsižvelgti ir į naudojamų priemonių
kokybę. Kaina nėra rodiklis, geriau atsižvelgti
į priemonės sudėtį ar poveikį plaukams. Jei
pastebėjote, kad, pavyzdžiui, plaukų lakas sulipina ir labai sausina plauką - ieškokite kito.
- Ar dažnai reikia kirpti plaukus?
- Be abejo, nukirpti plaukai atrodo geriausiai, tačiau kas kiek laiko juos reikėtų kirpti individualus dalykas. Kai kurie galiukus pakerpa kas mėnesį, kiti rečiau. Rekomenduočiau
galiukus pakirpti bent jau kas tris mėnesius,
kad jie atsinaujintų ir atrodytų estetiškai.

Pastaruoju metu vos
spėju suktis, tad greitas
gyvenimo tempas lėmė,
kad mano plaukų priežiūros taisyklių ir ritualų su kiekviena diena
lieka vis mažiau. Viena
iš mano taisyklių turi ir vardą, ir pavardę - Kęstas Rimdžius. Manau, kad labai svarbu susirasti savo plaukų stilistą, kuris pasirūpina plaukų
grožiu ir kartais pasidalina patarimais. Vis dėlto stengiuosi, kad mano plaukai būtų pamaitinti, naudoju įvairius aliejus, pavyzdžiui, argano.
Pakanka prieš naktį pasitepti galiukus ir ryte
nuplauti. Taip pat mėgstu iš kelionių parsivežti
įvairių natūralių priemonių ir jas išbandyti.

tinklaraštininkė ir modelis
siMona BurBaitė:
Manau, kiekviena
moteris turėtų surasti
patikimą plaukų stilistą, padedantį pasirūpinti plaukų grožiu ir gera
jų būkle. Savo plaukus
visuomet patikiu Mantui Tautvaišui, kuriuo visiškai pasitikiu. Lankausi pas jį reguliariai, tad jis geriausiai žino,
kaip prižiūrėti mano plaukus, kas jiems geriausiai tinka. Nors mano darbas leidžia išbandyti
naujas priemones, esu labiau linkusi savo plaukus puoselėti ir pasikliauti Manto rekomendacijomis - dažniausiai naudoju tai, ką jis man
pataria.
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RUGSĖJIS BE STRESO: žinomi žmonės tapė ant vandens
Eimantė JURŠĖNAITĖ
„Rugsėjo mėnesį patiriame daugiau streso nei įprasta: iš atostogų žmonės nebūtinai
grįžta gerai pailsėję, keičiasi jų gyvenimo ritmas, rudenį dažnai padidėja ir darbo krūvis,
atsiranda nauji projektai, o turintiems vaikų
tenka savo darbotvarkes derinti su atžalų
mokslais ar būreliais. Saulė vis mažiau lepina,
dienos trumpėja, o nuolat lydintis stresas gali būti ir dažnesnių peršalimų ar kitokių fizinių negalavimų priežastis. Todėl rudenį reikia
save dar labiau mylėti, tausoti ir savimi rūpintis“,- sakė VšĮ „Socialiai atsakingas verslo klubas“ direktorė Živilė Burdaitė.
Stresą patiriame visi, tačiau tikrai ne visi
žinome kaip su juo kovoti. Džiugu, kad Lietuvoje atsiranda įmonių, kurių požiūris į verslo
plėtojimą yra socialiai atsakingas. Labai svarbu, kad įmonės šalia pelno kūrimo taip pat
rūpintųsi aplinka bei visuomene ir prisidėtų
prie teigiamų pokyčių. Socialiai atsakinga veikla turėtų būti nukreipta ir į darbuotojus, ir į

klientus. Prekybos ir laisvalaikio centras „Panorama“ savo lankytojams stengiasi sukurti
patogias sąlygas apsipirkti be įtampos, taip pat
skatina praleisti daugiau laiko su šeima. Laikotarpiu, kai stresas tampa opia problema, „Panorama“ drauge su „Socialiai atsakingo verslo klubu“ skelbia rugsėjį mėnesiu be streso,
dalinasi informacija apie tai, kas yra stresas ir
kaip su juo kovoti, taip pat kviečia išbandyti
vieną efektyviausių kovos su stresu būdų –
tapybą ant vandens, dar vadinamą Ebru. Ebru
užsiėmimai ne tik naudinga, bet ir įdomi pramoga, tinkanti visai šeimai. Juk su stresu kovoti tenka ne tik suaugusiesiems, bet ir mažiesiems. Anot specialistų, tokia atpalaiduojančioji veikla mažina žalingo organizmui streso poveikį, taip pat gerina nuotaiką ir efektyvumą darbe ar mokykloje.
bos
Visi, norintys išbandyti Ebru, laukiami preky
mis
centre „Panorama“ rugsėjo 23 ir 30 dieno
e
nuo 12 iki 16 valandos pirmame centro aukšt
je.
aikštė
je
ndinė
esančioje pagri

Apie tai, koks būna stresas, „Laisvalaikis“ kalbėjosi su medicinos psichologe, Meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA
direktore EVELinA JokubkiEnE.
- Ar tikrai stresas tampa nuolatiniu
palydovu?
- Žodį „stresas“ tenka girdėti taip dažnai, kad jis gali būti pavadintas šių dienų
keiksmažodžiu. Skubančiame pasaulyje
sunku išvengti įtampą ir nerimą keliančių
situacijų, visuomenės reikalavimų, kai tikimasi greitų rezultatų, aukštų pasiekimų,
nuolatinio augimo ir tobulėjimo visose gyvenimo srityse - nuo mokymosi, t. y. profesinės sferos, išvaizdos iki santykių puoselėjimo ar vaikų auginimo. Visa tai verčia
ne tik vartoti žodį „stresas“, bet kartu ir
jausti nuolatinį stresą, įtampą, nerimą.
- Kas yra stresas?
- Organizmui kenksmingas yra nuolatinis, chroniškas stresas, kai žmogus jį patiria
ilgą laiką, o ne akimirką, pavyzdžiui, kasdien
darbe, o ne vieną kartą turėdamas pasakyti
kalbą prieš kolegas. Stresas veikia viso organizmo darbą - dėl streso metu padidėjan-

„Socialiai atsakingo
verslo klubo“ direktorė
Živilė Burdaitė

Modelis ir prekės ženklo „Step by
Step Fashion“ įkūrėja Justina Ieva
Steponavičiūtė su sesers vaikais

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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čio streso hormonų kiekio širdis pradeda stip
riau plakti, dažnėja kvėpavimas, raumenys
geriau aprūpinami krauju, sunkėja virškinimo
funkcija, kraujyje padidėja gliukozės kiekis.
Kitaip sakant, organizmas pasiruošia kovoti
su jo taip suvokiama grėsme  mobilizuoja
visas organizmo funkcijas, kad išgyventumė
te. Įsivaizduokite, kad jūsų organizmas kas
dien yra parengties būsenoje ir įtampoje. Dėl
tokios organizmo mobilizacijos ir parengties
jis nusilpsta ir nesugeba tinkamai atlikti kas
dienių funkcijų, dėl to sutrinka širdies, kvė
pavimo takų ir virškinimo veikla, padidėja
odos ligų rizika, nusilpsta imunitetas bei su
trinka miegas, o tai gali sukelti dar daugiau
problemų. Ir tai dar ne viskas  stresas gali
paveikti ne tik fizinės sveikatos sferą, tačiau
ir santykius su artimaisiais, motyvaciją, emo
cijas. Toks, kenksmingas ir žalingas organiz
mui, stresas vadinamas distresu (žalingu stre
su) ir dažniausiai būtent apie jį tenka girdėti,
kai kalbama apie streso žalą.
- Ar stresas gali būti naudingas sveikatai?
 Kaip ir kiekvienas medalis turi dvi puses,
taip stresas gali būti ne tik kenksmingas, ta
čiau ir naudingas, patiriamas kartu su malo
niomis emocijomis. Toks stresas vadinamas
eustresu (naudingu stresu) ir patiriamas spor
tuojant, išbandant naujas veiklas, įveikiant iš
šūkius, kuriems asmuo turi resursų ir kurie
per daug neišvargina ar neužsitęsia. Siekiant,
kad gyvenime būtų mažiau distreso ir daugiau
eustreso, reikia išmokti atsipalaiduoti, būti
atviriems naujai įdomiai patirčiai. Tam ypač
padeda veikla, kuri yra maloni, įtraukia, palai
ko jūsų dėmesį ir taip akimirkai atitraukia nuo
stresą, įtampą ir nerimą keliančių minčių. Toks

kaip kovoja su stresu?

Prasidėjus rudeniui patiriame daugiau streso nei įprasta, todėl prekybos centras
„Panorama“ su socialiniu partneriu „Socialiai atsakingo verslo klubu“ rugsėjį skelbia
mėnesiu be streso ir kiekvieną šio mėnesio savaitgalį kviečia nemokamai išbandyti
tapybą ant vandens - Ebru, kuri, pasak specialistų, yra vienas efektyviausių būdų
kovoti su įtampa bei atsipalaiduoti. Ebru jau išbandė žinomi šalies žmonės, kurie
šeštadienį praleido su šeima kurdami spalvingus paveikslus.

atotrūkis padeda organizmui atsigauti, pailsėti
ir tai gali padėti tiek vėliau efektyviau įveikti
stresą keliančius iššūkius, tiek sumažinti dis
treso poveikį sveikatai. Taigi stresas 
nebūtinai blogas ar keiksmažodžio apibūdini
mo vertas žodis. Svarbiausia, pasirūpinti, kad
streso, kartu su juo ir įtampos, nerimo, gyve
nime nebūtų per daug. Tam reikia leisti sau
atsipalaiduoti ir išbandyti veiklas, kurios ati
trauktų dėmesį nuo streso šaltinių bei padėtų
patirti malonias emocijas.
- Kaip patartumėte kovoti su stresu?
 Atsipalaidavimo technikų gali būti įvai
rių: fiziniai pratimai, meditacija, dailės tera
pija. Viena iš Lietuvoje naujesnių atsipalaida
vimo technikų yra tapyba ant vandens (Ebru).
Tai menas, atsiradęs senovės Kinijoje, vėliau
keliavęs po pasaulį ir įgijęs daugybę skirtingų
pavadinimų ir panaudojimo būdų, o į Lietuvą
iš Turkijos atkeliavęs ES projekto „Negalios
įveikimas bei socializacija pasitelkiant Ebru“
pagalba. Lietuvoje tapyba ant vandens iškart
buvo taikyta kaip terapija dėl greitai kintan
čio ir todėl sulaikančio dėmesį, įtraukiančio
proceso bei lengvai gaunamo stebinančio ir
džiuginančio rezultato, kuris perkeliamas ant
popieriaus, medžio, molio, šilko ar kitų me
džiagų. Dėl gebėjimo atitraukti dėmesį ir ma
lonių emocijų sukūrimo tapyba ant vandens
gali tapti puikiu būdu atsitraukti nuo stresą
ar įtampą keliančių problemų, iššūkių ir leis
ti sau pailsėti ar tiesiog pasidžiaugti. Be to,
tapyboje ant vandens naudojamos tik natūra
lios, sveikatai nekenkiančios tradicinės šio
meno priemonės, tad galima išvengti alergi
nių reakcijų bei daugiau susilieti su gamta ir
natūralumu, kas taip pat siejama su atpalai
duojančiais veiksniais.

Verslininkė Nora LapiNskieNė:
„Ebru išbandėme drauge su dukra ir mums abiem labai
patiko - tai kažkas ypatingo ir labai raminančio. Net ir
neturint didelių sugebėjimų, Ebru technika galima sukurti
kažką labai gražaus. Esu įsitikinusi, kad stresinių situacijų
pamiršti nereikia, jas reikia spręsti, o atsipalaiduoti ir
ramiau reaguoti į stresą gali padėti įvairūs laisvalaikio
pomėgiai, kaip, pavyzdžiui, Ebru. Kai laukiausi jaunėlės
dukters, laisvalaikiu užsiėmiau dekupažu, taip pat
piešdavau. Kažkada mokiausi megzti, tačiau ši veikla - ne
man, labiau prie širdies siuvinėjimas. Esu savo tėveliui
padovanojusi pagalvę, kurią siuvinėjau net 9 mėnesius.
Kai tik vaikai užmigdavo, įsitaisydavau su adata ir siūlu.
Žinoma, siuvinėjimas - tai veikla, kuriai reikia įkvėpimo.
Gera knyga taip pat nepakeičiamas vaistas, esu perskaičiusi
jų tūkstančius. Vis dėlto geriausiai stresą ir blogas mintis
padeda pamiršti buvimas su vaikais. Mielai kartu leidžiame
laiką, kai tik galime, ir labai jį branginame.“

Žinomų moterų „Laisvalaikis“ pasiteiravo, kaip jos kovoja su stresu ir kokius įspūdžius paliko ebru:
Dizainerė MiLDa BorDeaux:
„Kuriu mezginius iš pūkuoto šilko,
tad man geriausias būdas kovoti su
stresu - pasinerti į kūrybą, išmegzti
gražiausius drabužius. Kadangi rugsėjo
pradžioje streso tikrai buvo nemažai,
su mielu noru išbandžiau Ebru. Ši
veikla labai patiko visai šeimai, tikrai
atsipalaidavome ir pamiršome įtampą.
Įdomu ir tai, kad tikrai nesitikėjau, kad
ši veikla taip sudomins mano sūnų
Beną. Jis - aktyvus berniukas, tad
maniau, kad ši veikla ne jam, tačiau
buvo akivaizdu, jog jam labai įdomu,
jis labai įsijautė, mėgavosi procesu.“
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primabalerina oLga koNošeNko:
„Įprastai man padeda atsipalaiduoti muzika, gamta, kelionės,
vaikai, draugai ir daug kitų gražių dalykų. Ebru menas - tai
kūrybiškas poilsis, puikus laisvalaikio ir bendravimo praleidimo būdas su vaiku, šeima ir draugais. Stebint spalvų
transformaciją, Ebru piešiniai niekada nebūna vienodi, visa
tai įtraukia į gražų pasaulį, kur tikrai gali pamiršti rūpesčius,
stresą ir tiesiog mėgautis tobulu grožiu ir ramybe. Tai
puikus ugdymo metodas, savęs realizavimas.“
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Tęsiame praėjusiame numeryje pradėtą temą apie keisčiausius pasaulio restoranus. Šių dienų tendencijos
rodo, kad restoranui, norint pritraukti lankytojų, vien gero ir skanaus maisto ne visuomet pakanka. Kai tokia
restoranų, kavinių, užkandinių gausa ir pasiūla, savininkai neriasi iš kailio sukdami galvas, kuo išsiskirti. Tad viena
po kitos dygsta įvairiausios teminės kavinės ir užkandinės, ypač Azijoje, tapdamos akcijomis-atrakcijomis,
kuriomis pritraukiami tūkstančiai. Tokių maitinimo įstaigų savininkai ėmėsi iššūkio - pasiūlyti keistos ir neįprastos
valgymo patirties paletę, kuri net greitą maistą paverstų įsimintinu pojūčiu ir potyriu.

Interjerą puošia skulptūros
iš spalvotų prezervatyvų

„Kopūstai ir prezervatyvai“:

priminimas apie saugų seksą

Bankokas (Tailandas)

oį
Lentynėlė su prezervatyvais prie įėjim kų“
tynu
„mė
e,
šom
ipra
„Ats
restoraną skelbia:
tyvą“
neturime. Prašome paimti prezerva

Ne vieną apdovanojimą pelnęs restoranas „Kopūstai ir
prezervatyvai“ („Cabbages and Condoms“) yra pripažintas
vienu iš geriausių tajų virtuvės restoranų Bankoke. Jis pritraukia lankytojus iš viso pasaulio, o vienu metu čia gali sėdėti 400 svečių. Kodėl toks keistas pavadinimas? Paprastai
tariant, restorano steigėjai mano, kad „gimstamumo kontrolė
turėtų būti taip pat lengvai prieinama, kaip lengvai galima nusipirkti daržoves turguje“. Tad restoranas yra tarsi priminimas
apie saugų seksą, šeimos planavimą. Restorano „Kopūstai ir
prezervatyvai“ pavadinimas atsispindi interjere. Čia gausu
augalų - restoranas tiesiog skendi žalumoje. O viską puošia
spalvingos ir įspūdingos dekoracijos iš prezervatyvų. Žibintai,
lempos ant stalų, gėlės vazose, žmogaus ūgio skulptūros viskas padengta prezervatyvais. O vėliau, pateikdami sąskaitą lankytojams, padavėjai kiekvienam su grąža prideda prezervatyvą dovanų. Ir dar. Dalį pelno restoranas skiria „Gyventojų ir bendruomenių vystymosi asociacijai“ bei jos programoms pirminės sveikatos, švietimo, ŽIV/AIDS, kaimo plėtros,
aplinkos ir vandens srityse.

Kartu su grąža lankytojams
dovanojami prezervatyvai

EPA-Eltos nuotr.
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„Pan De Amerikana“:

restoranas „aukštyn kojomis“

Kesonas (Filipinai)

Restoranas „Pan De Amerikana“ išsiskiria savo interjer u, į kurį pažiūrėti
lyg į muziejų traukia lankytojai iš viso
pasaulio. Į rytus nuo Filipinų sostinės
Manilos esančiame Kesono mieste veikiantis restoranas yra pirmasis ir vienintelis restoranas „aukštyn kojomis“ Pietryčių Azijoje. Visas restoranas įrengtas
apversto namo principu. Ant lubų „sustatytos“ kėdės, staliukai su lėkštėmis
ir puodeliais, kiti baldai, virš galvos lankytojams kabo masyvus pianinas. Restorane daug žalumos. Dėmesį patraukia
ir visą sieną užpildanti nuotraukų, kuriose įamžinti garsūs žmonės, pabuvoję šiame restorane, galerija. „Pan De Amerikana“ garsėja ir tuo, kad visų stalų paviršius padeng tas šachma tų lenta, tad
nuobodžiaujantys gali sužaisti ir šachmatų partiją.

Restoranas „Cafe Dei“:
autentiški maisto ruošimo būdai

Pnompenis (Kambodža)

„Cafe Dei“ restoranas, kuris iš vietinės kalbos
išvertus reikštų „Kava ir žemė“, Pnompenyje
duris atvėrė tik 2016 metais, tačiau jau spėjo pagarsėti tarp pasaulio gurmanų. Išgarsėjo jis dėl
virtuvės autentiškumo, kai naudojamas tradicinis
maisto ruošimo būdas, būdingas Kambodžos šiaurėje, Ratanakirio ir Mondukiri provincijose, įsikūrusioms gentims. Nors dauguma restoranų
Kambodžoje pasirenka Kinijos ar kaimyninių Azijos šalių virtuvę, „Cafe Dei“ siūlo autentiškus
maisto ruošimo receptus su senoviniu valgio pateikimo būdu: restoranas specializuojasi gaminti
žuvį ir vištieną bambuko kamiene. Kas patiekalui
suteikia ypatingą skonį.

„Cafe Dei“ garsėja autentiškais
maisto ruošimo būdais: žuvis,
vištiena gaminama ir patiekiama
bambuko kamiene

Robotų tematika vyrauja interjere
ir čia rengiamuose pasirodymuose

EPA-Eltos nuotr.

„Robotų“ restoranas:
trys viename

Tokijas (Japonija)

Jei tikitės, kad užsukus į „Robotų“ restoraną („Robot restaurant“), įsikūrusį Japonijos sostinės Tokijo Šindžiuku verslo ir pramogų rajone,
jus aptarnaus robotai - nieko panašaus. Robotų
tematika vyrauja tik interjere ir čia rengiamuose pasirodymuose. Nors restoranas atsidarė tik
2012 metais, garsas apie šią vietą jau nusidriekė per visą pasaulį. Mat čia galima skaniai pietaujant ar vakarieniaujant pamatyti įspūdingus
atlikėjų, aktorių, šokėjų pasirodymus. Tai yra,
gauti tris viename: skonį, vaizdą ir garsą.
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Skonio kodaS

Skonio kodaS

o
ersto puotrosdeli
Kava iš apvprovin
cija (Suma sala, Indonezija)
Ačeho

EPA-Eltos nuotr.

Šia kavos gėrimo tradicija, kai kava patiekiama apverstame puodelyje ar stiklinėje, garsėja tik specializuotos Meulabo miesto Vakarų Ačeho regione kavinės. Tokiu būdu patiekiama kava ilgiau išbūna
karšta, be to, kaip teigiama, įgauna gilesnį skonį, užfiksuojant kavos
kvapą stiklinėje. Kava geriama ją gurkšnojant šiaudeliu iš lėkštės.

Restorano „Hospitalis“ interjere ligoninės bei jos įrangos tematika

EPA-Eltos nuotr.

„Hospitalis“: makabriški

pietūs aštrių pojūčių mėgėjams

Depokas (Vakarų Java, Indonezija)

Depoko mieste įsikūrusio restorano „Hospitalis“
virtuvės šefas jums pasiūlys „akies obuolio“ desertą po to, kai pavalgysite, pavyzdžiui, karštųjų patiekalų iš perpjauto pilvo. Šis ligoninės tipo restoranas
lankytojus traukia medicininės tematikos meniu ir
ligoninės įrangos interjeru bei baldais, o vietoj įprastinių indų ir stalo reikmenų - laboratorijos kolbos,
skalpeliai, žnybtai. „Ligoniais“ rūpinasi padavėjai bei
padavėjos gydytojų ir slaugytojų uniformomis.

„Oto“ kavinė:

autobuso kavinė

Hanojus (Vietnamas)

„Oto“ kavinė („Oto Cafe“), o kartu
ir kavos parduotuvė Hanojuje, įkur
ta
perdarytame 48 vietų keleiviniame
autobuse. Tad daugelis ją vadina ties
iog
Autobuso kavine. Į ją užsukę lankytoj
ai
mėgsta čia užkąsti ne tik viduje juos
ypač traukia staliukai ant stogo.

patiekalų Vienas populiariausių
su
tas
ser
de
akies obuolio
ais
iuk
iršč
s-p
kai
niu
sai
sau
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ĮDOMYBĖS

Įdomybės

Škotas dviračiu apvažiavo
pasaulį per 79 dienas

Žurnalo „Rolling Stone“ steigėjas ketina jį parduoti

Škotas Markas Bomontas (Mark Beaumont) pasiekė pasaulio
rekordą - jis dviračiu apvažiavo pasaulį per 79 dienas.

Vilniečiai myli savo miestą

Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.

34 metų ištvermės varžybų mėgėjas, įkvėptas prancūzų
rašytojo Žiulio Verno (Jules Verne) knygos „Aplink pasaulį
per 80 dienų“, finišavo rugsėjo 18 d. Paryžiuje.
Iš Prancūzijos sostinės M.Bomontas iškeliavo liepos 2 dieną. Per šį laiką dviratininkas sukorė apie 29 tūkstančius kilometrų per 16 šalių teritoriją. Kasdien jis nuvažiuodavo vidutiniškai po 370 kilometrų ir kiekvieną dieną mindavo pedalus po
16 valandų, skirdamas miegui viso labo penkias valandas.
M.Bomonto maršrutas buvo toks - per Rusiją ir Mongoliją jis pasiekė Kinijos sostinę, iš kur lėktuvu perskrido į
Australiją. Žaliąjį žemyną škotas kirto iš vakarų į rytus, paskui, pervažiavęs Naująją Zelandiją, taip pat lėktuvu persikėlė į Jungtines Valstijas. Šiaurės Ameriką M.Bomontas vėl
kirto iš vakarų į rytus - prasidėjęs Ankoridže (Aliaska), šis
etapas baigėsi Kanados Halifakso mieste (Naujosios Škotijos
provincija). Po to dviratininkas nuskrido į Portugaliją, iš kur
jau nuvažiavo iki Paryžiaus.
„Tai buvo ilgiausi pustrečio mėnesio mano gyvenime,
labiausiai sekinantis išmėginimas mano kūnui ir smegenims“, - sakė M.Bomontas po finišo prie Triumfo arkos. Per
visą ilgą kelionę škotas tik du sykius nugriuvo nuo dviračio.
M.Bomontas pagerino ankstesnį pasaulio rekordą iškart
44 dienomis. 2008 metais škotas jau buvo apvažiavęs Žemės
rutulį dviračiu per 194 dienas, bet paskui jo rezultatas buvo
pagerintas iki 123 dienų.

Daugiausia patenkintųjų
gyvenimu mieste - Vilniuje

Europos Sąjungos (ES) statistikos
agentūra „Eurostat“ įvardijo
laimingiausius Europos miestus.

Sudarant reitingą buvo atsižvelgiama į
tai, kiek gyventojų yra patenkinti gyvenimu
mieste, viešosiomis vietomis, sveikatos apsaugos sistema, miesto ekologine būkle ir
švietimo sistema mieste.
Daugiausia gyventojų, patenkintų gyvenimu mieste, - Vilniuje (98 proc. gyventojų).
Antroje reitingo pozicijoje šioje kategorijoje
atsidūrė Kopenhaga ir Stokholmas (97 proc.),
trečiojoje - Liuksemburgas ir Viena (96 proc.).
Daugiausia patenkintų miesto viešomis
vietomis gyventojų - Liuksemburge ir Vienoje (88 proc.), taip pat Stokholme (87 proc.)
ir Liublianoje (86 proc.).
Ekologine miesto būkle daugiausia patenkintų gyventojų Liuksemburge (95 proc.),
Vienoje (90 proc.) ir Liublianoje (88 proc.).
Sveikatos apsaugos sistema patenkintų
gyventojų daugiausia Amsterdame (91 proc.),
Briuselyje (89 proc.) ir Vienoje (88 proc.).
Patenkintųjų švietimo sistema mieste daugiausia Dubline (83 proc.), Liublianoje ir
Helsinkyje (79 proc.) bei Liuksemburge
(78 proc.).

BILIETUS PLATINA

Su

kortele
-10 % nuolaida

EPA-Eltos nuotr.

JAV žurnalo apie muziką „Rolling
Stone“ įkūrėjas ir žiniasklaidos
kompanijos „Wenner Media“ vadovas
Dženas Veneris (Jann Wenner)
pareiškė esąs pasirengęs parduoti jo
akcijų kontrolinį paketą.
Dž.Veneris patikslino, kad, pardavęs žurnalą, norėtų išsaugoti jo vyriausiojo redaktoriaus postą. Pernai
Dž.Veneris pardavė 49 proc. „Rolling
Stone“ akcijų Singapūro bendrovei
„BandLab Technologies“. Kol kas
nežinoma, ar ši kompanija norės įsigyti žurnalo akcijų kontrolinį paketą.
„Rolling Stone“ yra vienas įtakingiausių leidinių, skelbiantis su roko
muzika susijusią informaciją. Dž.Veneris dar būdamas studentas įkūrė
žurnalą 1967 metais Kalifornijoje,
vėliau jis ir redakcija persikėlė į Niujorką.
Pernai „Rolling Stone“ leidžianti
bendrovė „Wenner Media“ pardavė
kitą žurnalą - „Men’s Journal“.

Parengta pagal Eltos inf.

Vienintelis pasaulyje gintarinių instrumentų ansamblis

Amber Quartet

DAUGIAU INFORMACIJOS
WWW.ARTSLIBERA.COM

PARTNERIAI:

ORGANIZATORIUS

SPALIO 19 D. 19 VAL. KAUNE,

Valstybinėje filharmonijoje

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

sveikatos kodas

Į baseiną pasisemti nuotaikos ir sveikatos
Jau seniai pastebėtas teigiamas vandens poveikis ir nauda žmogaus organizmui. Sveikatinantys
užsiėmimai baseine - tai ne tik smagi, bet ir naudinga veikla, o ypač nėščiosioms ir mažiems kūdikiams.
Kai gimstame, vanduo sudaro daugiau
kaip 90 proc. mūsų kūno. Augant ir bręstant
vandens organizme mažėja. Vandenyje galima atlikti daugelį gydomosios mankštos
pratimų, taikomų salėje, tačiau kūnas palengvėja maždaug 10 kg, todėl daug leng
viau judėti ir lavinti judesius, pratimai atliekami be skausmo. Mankštos vandenyje
ypač naudingos besilaukiančioms moterims. Tai vienas iš būdų pasirūpinti sveikata nėštumo metu. Mankštos vandenyje padeda nėščiosioms lengviau išnešioti vaisių
ir pasiruošti gimdyti. Pasak reabilitacijos
centro „Gemma“ kineziterapeutės Jolantos
Urbonienės, mankštinantis vandenyje gerėja placentos kraujotaka, vaisius gauna
daugiau deguonies, gerėja nėščiosios nuotaika, o teigiamos emocijos labai svarbios
būsimo kūdikio nervų sistemos formavimuisi.
Mankšta baseine lavina moters raumenų
jėgą, didina raumenų tonusą, sąnarių paslankumą, stiprina mažojo dubens raumenis, kurie svarbūs gimdymo metu, mažina įtampą
nugaros srityje, kojų tinimą ir venų sąstingį,
gerina medžiagų apykaitą, širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų veiklą, gerina
nuotaiką, miegą, o tai labai svarbu besivystančiam kūdikiui. Mankšta taip pat mažina
gimdymo komplikacijų riziką.
Specialistė sako, kad ruošiantis gimdymui
svarbu sustiprinti ne tik paviršinius viso kūno raumenis, bet ir giliuosius. Sportuojant
vandenyje vienas iš pagrindinių tikslų tampa
išlaikyti taisyklingą dubens padėtį.

Naudinga nėščiajai
ir jos mažyliui
Vandenyje visi pratimai daromi daug lėčiau (maždaug 4 kartus) negu sausumoje. Tai
yra dėl to, kad vanduo sukuria savotišką pasipriešinimą. Dėl tokio lėtumo sportas vandenyje ypač rekomenduojamas toms moterims, kurios negali sportuoti intensyviai. Pavyzdžiui, turi problemų su nugara, sąnariais,
raiščiais.
„Sportas ne tik apsaugo nėščiąją nuo nugaros skausmų, padeda pasiruošti gimdymui,
bet ir teigiamai veikia būsimą kūdikį. Sportuojančių mamų vaikai turi mažesnę tikimybę (apie 30 proc.) nutukti“,  sako kineziterapeutė. Anot reabilitacijos centro „Gemma“
kineziterapeutės, vanduo padeda dirbti giliesiems juosmeninio korseto raumenims,
kurie yra atsakingi už mūsų nugaros „svei-
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Kineziterapeutė Jolanta Urbonienė

„Gemma“ nuotr.

katą“  kuo jie stipresni, tuo menkesnė tikimybė nėštumo ir laikotarpiu po gimdymo
skųstis nugaros skausmais.
Svarbus ir psichologinis aspektas. Nėštumo metu būsimos mamos emociškai jaut
resnės, todėl gali jausti nerimą, nežinios
jausmą. Net keli tyrimai parodė, kad reguliarus sportas vandenyje per 3 mėn. sumažina jaučiamą nerimą, depresyvią nuotaiką.
Sportas (raumenų stiprinimas, plaukiojimas) ir mitybos reguliavimas padeda sumažinti insulino poreikį moterims, sergančioms nėščiųjų diabetu. Sportuoti vandenyje galima bet kuriuo nėštumo laikotarpiu,
tik prieš tai reikia pasikonsultuoti su prižiūrinčiu gydytoju.

Naudinga ir mažiausiems
Teigiama, kad devynis nėštumo mėnesius
išbuvę vandenyje kūdikiai ir po gimimo labai
gerai jaučiasi vandenyje. Medikai pripažįsta,
kad vanduo teigiamai veikia mažylių emocijas. Plaukiodami jie patiria daug džiaugsmo.
Po vandens procedūrų vaikai būna ramesni,
pagerėja jų apetitas. Be to, vanduo grūdina
mažylius. Tokie vaikai rečiau serga sloga ir
kitomis virusinėmis ligomis. Reabilitacijos
centro „Gemma“ kineziterapeutai į baseiną
išsiruošti su mažyliu rekomenduoja nuo 3
mėn. amžiaus, o iki tol mėgautis vandens malonumais vonioje ir po truputėlį ruoštis baseino vandeniui.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2

Bistryčios g. 13,
Vilnius www.gemma.lt

Plaukimas stiprina imuninę sistemą. Dėl
temperatūros kaitos (oro ir vandens skirtumo) didėja organizmo atsparumas ir stiprinamas vaiko imunitetas. Jau seniai pastebėta,
kad tokie mažyliai rečiau ir lengviau serga
virusinėmis ligomis. Be to, baseinas atpalaiduoja kūdikio nervų sistemą ir ypač rekomenduojamas padidėjusį raumenų tonusą turintiems ir jautresniems vaikams. Vanduo ir pratimai jame tinka žemo raumenų tonuso kūdikiams. Dažnai vaikų gydytojai ar neurologai
plukdymą rekomenduoja derinti su masažu.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2

Reguliarūs apsilankymai baseine padeda
normalizuoti raumenų tonusą ir nervų sistemą. Nepaisant to, kad kūdikis visai mažiukas,
grupinėse treniruotėse jis socializuojasi, mokosi bendrauti ir reaguoti į aplinkinius, taip
pat stiprinamas ryšys su mama ar tėčiu. Medikai teigia, kad reguliarūs pratimai vandenyje ypač tinka kūdikių klubo sąnario displazijos profilaktikai.
„Vandenyje kūdikėlių plaučiai turi daugiau
dirbti, taip didinamas jų tūris ir treniruojami
kvėpavimo raumenys. Plukdymas gerina
smegenų kraujotaką ir psichomotorinę raidą,
kitaip tariant, ateityje vaiko protinė veikla bus
efektyvesnė“, - pasakoja reabilitacijos centro
„Gemma“ kineziterapeutė Jolanta Urbonienė.

Užsiėmimų metu vaikai išmoksta nebijoti
vandens, ugdoma vaiko savisauga ir pasitikėjimas savimi. Vanduo - ideali aplinka stiprinti ir lavinti raumenis. Kūdikiai, reguliariai
lankantys užsiėmimus baseine, yra ramesni,
geriau valgo ir giliau miega, greičiau nei neplaukiantys draugai pradeda stovėti ir vaikščioti. Nepamirškime, kad lankymasis baseine - tai džiugios emocijos visai šeimai. Smagaus taškymosi!
su „Laisvalaikio” kortele

12%

nuolaida visoms
paslaugoms (išskyrus slaugą)

Parengė Anželika Voinė
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Scena
Organizatorių nuotr.

XV TARPTAUTINIS
DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS
FESTIVALIS „TAI-AŠ“
2017 m. spalio 17 – 21 d.
Vilniuje, Gargžduose, Skapiškyje
Festivalio rengÎjas

Pagrindinis rÎmÎjas

www.tai-aš.lt www.kultura.lt

Tarpkultūrinis Stefano Mikuso kodas
Kiekvienas iš mūsų turi sau skirtą kelią, savo pašaukimą. Vieni jį randa lengvai, kiti ilgus metus ieško geriausio savirealizacijos būdo. Būna ir tokių stebuklų, kad žmogui
skirtas kelias yra užšifruotas jo varde. Vokietijos multiinstrumentalistas, dainininkas ir
etnomuzikologas StefanaS MiKuSaS (Stephan Micus) yra talentas, pažįstantis kone
viso pasaulio instrumentus bei daugybe jų puikiai grojantis. ne veltui jo pavardė yra
angliško žodžio „music“ anagrama - viskas, prie ko jis prisiliečia, tampa muzika.
Tradiciniai instrumentai
„praranda tautybę“
Dar prieš atsirandant „world“ muzikos
žanrui, S.Mikusas jau grojo Afganistano, Indijos ir Indonezijos instrumentais. Vokiečių
kompozitorius nuo pat pirmojo savo albumo,
išleisto 1976 m., kūrė ne pasaulio, bet kitokią - pasaulietišką muziką. Etniniais instrumentais jis groja netradiciniais būdais, sujungdamas juos daugiasluoksnėse kompozicijose
ir suteikdamas meditacines patirtis. S.Mikuso
kūryba nėra skirtingos kultūros vienoje vietoje - atlikėjas jas peržengia savo tyra, bet
nepaprasta transkultūrinės muzikos vizija.
Norėdami suprasti, kokia yra aistringo eksperimentatoriaus S.Mikuso kūryba, įsivaizduokite „etno-ambient“, „world beat“ ir egzotišką
„dub“ muziką, tačiau be elektroninių instrumentų ar didesnio studijinio apdorojimo. Skaitmeniniame amžiuje tai yra visiškai netikėtas
sprendimas, kuriuo produktyvus atlikėjas sėkmingai naudojasi keturis dešimtmečius, albumus leisdamas aukštais standartais pasižyminčioje įrašų studijoje „ECM Records“. Jo akustinių albumų skaičius siekia net 24.
S.Mikusas unikaliu ir labai asmeniniu
būdu ieško naujų formų panaudoti senovi-
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nius, suderinti skirtingų kultūrų akustinius
instrumentus, sukurdamas derinius, kurių
anksčiau niekur kitur nebūsite girdėję. Šio
klajojančio muzikanto rankose tradiciniai
instrumentai tarsi praranda savo tautybę.
Dalį instrumentų jis yra sukūręs pats, į pasirodymus nesikuklina įtraukti ir tokius
kasdienius daiktus kaip gėlių vazonai ar
akmenys.

viernas pats dainuodamas
sukuria chorinį kūrinį
Koncertuose S.Mikusas kartu dainuoja ir
vėlgi tai daro neįprastai - įrašydamas savo
balsą keliuose takeliuose, vienas pats sukuria
visą chorinį kūrinį. Jo tekstai dažniausiai neturi jokios suprantamos reikšmės, t. y. atliekami neegzistuojančia kalba, tačiau pastarieji skamba tarsi universalus tarpkultūrinis kodas ar vieninga pasaulio daina.
63 metų atlikėjas muzikinių kultūrų įvairove susižavėjo būdamas 16-os, po pirmosios savo kelionės į Rytus, o karjerą pradėjo aštuntajame dešimtmetyje. Muziką jis
studijavo kone visuose žemynuose, mokydamasis groti gitara, fleita, sitaru, flamenko
gitara, „shakuhachi“ (japonų bambukinė flei-

ta), „sho“ (japonų armonikėlė), „suling“ (bališka fleita), airišku dūdmaišiu, „sinding“
(Afrikos arfa), „dondon“ (kalbantis Afrikos
būgnas), „doussn’ gouni“ (Afrikos arfa), dūduku, „hnė“ (birmiečių obojus), „bagana“
(Etiopijos lyra), „nohkan“ (japonų fleita),
„genbri“ (Maroko bosinė liutnia), „ryuteki“
(japonų fleita), „tama“ (Senegalo kalbantis
būgnas), studijavo gruzinų ir bulgarų polifoninį chorinį dainavimą - ir tai dar ne sąrašo
pabaiga!
Ieškodamas muzikinių kultūrų ir kontekstų, S.Mikusas nukeliavo šimtus tūkstančių
kilometrų, atrasdamas unikalių progų mokytis civilizacijos nepaliestuose kampeliuose.
Jis ypač daug keliavo Indijoje, Japonijoje, Indonezijoje, Korėjoje, Afganistane, Maroke,
Alžyre, Tunise, Tailande, Egipte, Birmoje, Šri
Lankoje, Turkijoje, JAV, Kanadoje, Izraelyje,
Kinijoje, Gambijoje, Senegale, Nepale, Ladake, Venesueloje, Tanzanijoje ir daugybėje kitų egzotiškų šalių. Galima tik įsivaizduoti,
kokia kultūrų gausa susilieja šio genijaus kūryboje.
Daugybė šiuolaikinių Europos šokių kolektyvų atlikėjo kūrinius naudoja savo pastatymuose. Per pastaruosius 30 metų S.Mikusas surengė šimtus solinių koncertų visoje
Europoje, Azijoje ir Amerikoje.

kONCERTai
n Spalio 7 d. 19 val. Šv.Kotrynos bažnyčia,
Vilnius
n Spalio 8 d. 19 val. Žalgirio amfiteatras,
Kaunas

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

G.Peltrou: motinystė - didžiausias gyvenime atpildas
- Ir tai yra žinutė, kurią norėtumėte
perduoti ateities kartoms?
- Naujajai kartai šioje srityje pasisekė labiau. Jie turi mažiau baimių, priima save tokius, kokie yra, bet jie juda saviizoliacijos link.
Mano vaikai nuolatos sukišę galvas į planšetes.
Tai labai izoliuoja juos nuo išorinio pasaulio, o
kartu suteikia tiek daug informacijos, kurioje
labai lengva pasiklysti. Tai nėra knyga, kuri
tave užpildo fantazijos piešiniais. Mums reikia
vaizduotės kaip terpės, kurioje galėtume augti, o virtualus pasaulis tam nepadeda.

Aktorė Gvinet Peltrou (Gwyneth Paltrow) visada buvo ta, iš kurios galima imti
pavyzdį - pavyzdį, kaip rengtis, ką valgyti,
kaip sportuoti, kaip atsipalaiduoti. Bet net
ir jai gyvenime ne viskas buvo rožėmis klota. 2016 m. vasarą žlugo jos ir dainininko
Kriso Martino (Chris Martin) 13 metų trukusi santuoka. Šiandien ji vieniša dviejų vaikų
mama, tačiau, kaip sako pati aktorė, būtent
motinystė jai padėjo atrasti save.

- Esate stiliaus ikona. Kokie drabužiai
dominuoja jūsų spintoje?
- Esu mėlynų džinsų mergaitė. Dėviu
džinsus visą laiką ir negalėčiau be jų gyventi.
Džinsai ir sportinės palaidinės. Dar turiu keletą prabangių drabužių, kuriuos pirkau prieš
gimstant vaikams, - pavyzdžiui, mini „Chanel“ suknelę. Tai vienas iš klasikinių dalykų,
kurie nepavaldūs laikui. Tokius drabužius labiausiai vertinu.

- Kuo jus labiausiai žavi motinystė?
- Supratimas, kad esu atsakinga už dviejų
žmonių užauginimą ir jų paleidimą į pasaulį.
Turiu duoti jiems įrankius, padėsiančius suprasti gyvenimo principus, kad vėliau būtų paprasčiau susiorientuoti pasaulyje. Tie principai labai
paprasti - tai užuojauta, sumanumas, kitų kalbų
mokėjimas. Kartais ši užduotis atrodo itin sudėtinga, bet mėgaujuosi procesu ir žaviuosi savo vaikais, kokie jie auga. Motinystė man yra
didžiausias gyvenimo atpildas, privertęs suprasti labai daug dalykų apie save. Aš vis dar mokausi. Kai matau savo klaidas vaikuose, pagalvoju: štai čia man dar reikia padirbėti su savimi.

DOsJĖ
1972 m.
n Gvinet Peltrou (Gwyneth Paltrow) gimė
rugsėjo 27 d. Los Andžele, JAV
n Aktorystės karjerą pradėjo 1989 m.
inku
n 2003-2016 m. buvo susituokusi su dainin
ukė dviejų
susila
juo
su
n),
Marti
s
(Chri
nu
Marti
Krisu
Mozės
vaikų – dukros Epl (Apple, 13) ir sūnaus
(Moses, 11)
stiliaus
n Rašo sveiko gyvenimo būdo, maisto ir
tinklaraščius
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- Kaip keitėsi jūsų supratimas apie
stilių bėgant laikui?
- Būdama dvidešimties labai daug dirbau,
keliavau, filmavausi, bendravau su spauda,
buvau viena, be vaikų, todėl turėjau laiko
stengtis atrodyti nepriekaištingai. Be to, mano asmenybė dar tik formavosi, todėl galėjau
eksperimentuoti su stiliumi. Kai susilaukiau
vaikų, keleriems metams lyg įkritau į duobę
ir, kai iš jos galiausiai išlipau, tik tada pradėjau iš tiesų būti savimi. Mano eksperimentų
dienos baigėsi. Nebeseku mados tendencijų,
aš tiesiog noriu būti geriausia savęs versija.
Be to, neturiu tiek laiko, kad galvočiau apie
aprangą prieš pasiimdama vaikus. Renkuosi
tai, kas patogu. O tai svarbu būnant mama.

EPA-Eltos nuotr.

- Esate aktorė, autorė ir mama. Kaip
suderinate visas šias pareigas?
- Stengiuosi daryti vienu metu po vieną
darbą ir tinkamai paskirstyti savo laiką. Rytai
ir vakarai yra skirti šeimai. Esu laiminga, kad
iš ryto galiu nuvežti vaikus į mokyklą ir neturiu važiuoti į biurą. Kol jie mokykloje, susikoncentruoju į darbą ir maksimaliai išnaudoju tą laiką.
Namuose pati gaminu ir tikiu, kad šeimai
yra labai svarbios bendros vakarienės. Manau,
kad moteris yra namų energija. O maistas yra
puikus būdas tą energiją ir meilę išreikšti. Labai stengiuosi visose srityse. Dažnai susimaunu, kai persistengiu, todėl tokiais momentais
svarbu skirti laiko sau. Paskaityti knygą, kai
vaikai sumigo, pavedžioti šunį, tiesiog pabūti
vienai. Be to, labai svarbu suprasti, dėl ko visa tai darai, dėl ko stresuoji ir skubi. Skubėti
nėra blogai dėl to, kas tau yra svarbu. Tiesiog
turi žinoti viso to pranašumus ir trūkumus.

2017 m. rugsėjo 22-28 d.

- Kaip manote, kokia yra pagrindinė
moters galia?
- Savęs pažinimas. Tiek daug žmonių
mums nurodo, kas mes esame. Moterys iš
prigimties yra jautresnės, labiau pažeidžiamos,
todėl greičiau sugeria kitų žmonių primetamas
idėjas, ką turėtų galvoti, kas turėtų būti ar kaip
turėtų elgtis. Tai mus žudo. Toks spaudimas
priveda prie streso, o šis - prie ligų. Geriausias
būdas to išvengti - pažinti save, būti savimi ir
nebijoti kitų žmonių reakcijos.

- Ar mėgstate su dukra pasipuošti?
- Mano dukra pagaliau turi savo stilių.
Kartais žiūriu į ją ir matau, kad ji dėvi labai
aptemptus džinsus, sportinį megztinį ir į plaukus įsirišusi „punk“ stiliaus galvos raištį. Aš
sakau: puiku. Nesikišu į jos stilių. Jai patinka
pačiai rinktis drabužius.
- Kokia yra jūsų grožio rutina?
- Grožio rutina prasideda nuo sporto, miego ir apdorotų produktų nevalgymo. Visa kita yra paprasta - kartkartėmis pasidarau veido valymo, drėkinimo procedūras. Esu užsiėmusi su vaikais ir darbais, net makiažo kartais nesidarau, todėl pusę dienos atrodau kaip
sudaužyta. Bet svarbiausias grožio rutinos
etapas - surasti harmoniją su savimi ir savuoju ego.
Parengė Agnė
VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2

„Emmy“ apdovanojimuose Nikolės Kidman triumfas
Daugiau apie apdovanojimus - 40 p.

EPA-Eltos nuotr.

už kadro

„Emmy“ nugalėtojai

TELEVIZIJA

už kadro
Elizabet Mos
(Elisabeth Moss)

Praėjusį sekmadienį Los Andželo „Microsoft Theater“ salėje apdovanoti geriausi
televizijos serialai, jų kūrėjai ir aktoriai. Čia vyko kasmečiai jau 69-ieji „Emmy“
apdovanojimai. Iškilmingoje ceremonijoje triumfavo serialai „Tarnaitės
pasakojimas“ ir „Nekaltas melas“. „Emmy“ apdovanojimus šiais metais patikėta vesti
komikui Styvenui Kolbertui (Stephen Colbert).

Keitė Makinon
(Kate McKinnon)

Džulija Luis Dreifus
(Julia Louis-Dreyfus)

Aktorė Rys Viterspun (Reese Witherspoon)
apdovanojimą atsiėmė kaip serialo
„Nekaltas melas“ prodiuserė

Alekas Boldvinas
(Alec Baldwin)
Sterlingas K.Braunas
(Sterling K.Brown)

EPA-Eltos nuotr.

69-ųjų „EMMY“ apdovanojiMų nugalėtojai

TV AUDITORIJOS
PASISKIRSTYMAS

TV3 16,2 %

TV3 19,2 %

LNK 15,1 %

LNK 17,5 %

LRT Televizija
10,6 %
Atidėtas
žiūrėjimas 6,7 %
Lietuvos
rytas TV 5,5 %

Kiti
kanalai 23,5 %

5,4 %
3,6 %
3,3 %
2,7 %
2,3 %

PBK
NTV Mir Lietuva
LRT Kultūra
REN Lietuva
Liuks!

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

PASISKIRSTYMAS
GERIAUSIU LAIKU
(19.10-22.30)

LRT Televizija
10,7 %
Atidėtas
žiūrėjimas 7,4 %

Kiti
kanalai 20,3 %

Lietuvos rytas TV
TV1
TV6
TV8
Info TV

BTV 4,8 %

4,5 %
3,6 %
2,8 %
2,7 %
2,2 %

Nr. Laida

NTV Mir Lietuva
PBK
LRT Kultūra
REN Lietuva
Liuks!

1,6 %
1,5 %
0,6 %
0,6 %
0,1 %

TV ToP10

TV AudiTorijA

REiTiNGai

BTV
TV1
Info TV
TV6
TV8

Nikolė Kidman (Nicole Kidman)
su vyru Keitu Urbanu (Keith Urban)

Geriausias draminis serialas:
n „Tarnaitės pasakojimas“
(„The Handmaid’s Tale“)

TV Reitingas

1 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATO
FIN/ SERBIJA-SLOVĖNIJA
TV3
2 VALANDA SU RŪTA
LNK
3 LIETUVOS BALSAS
LNK
4 TV3 ŽINIOS
TV3
5 KK2 PENKTADIENIS
LNK
6 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATO
PUSFIN/RUSIJA-SERBIJA
TV3
7 MOTERYS MELUOJA GERIAU 10
TV3
8 KK2
LNK
9 X FAKTORIUS. KAIP GIMSTA
ŽVAIGŽDĖS
TV3
10 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATO
PUSFIN/ISPANIJA-RUSIJA
TV3

Geriausias komedinis serialas:
n „Viceprezidentė“ („Veep“)

11,6
9,7
9,3
9,0
8,9

Geriausias mini serialas:
n „Nekaltas melas“ („Big Little Lies“)
Geriausias draminio
serialo aktorius:
n Sterlingas K.Braunas (Sterling K.Brown),
„Mes“ („This Is Us“)

8,5
7,7
7,7

Geriausia draminio serialo aktorė:
n Elizabet Mos (Elisabeth Moss),
„Tarnaitės pasakojimas“ („The Handmaid’s Tale“)

7,5
7,5

Duomenys: Kanatar TNS, 2017 rugsėjo 11 - 17 d.

Donaldas Gloveris
(Donald Glover)

Geriausias komedinio
serialo aktorius:
n Donaldas Gloveris (Donald Glover),
„Atlanta“ („Atlanta“)

Geriausia komedinio serialo aktorė:
n Džulija Luis Dreifus (Julia Louis-Dreyfus),
„Viceprezidentė“ („Veep“)
Geriausias mini serialo aktorius:
n Rizas Ahmedas (Riz Ahmed),
„Kartą naktį“ („The Night Of“)
Geriausia mini serialo aktorė:
n Nikolė Kidman (Nicole Kidman),
„Nekaltas melas“ („Big Little Lies“)
Geriausias komedinio serialo
antraplanis aktorius:
n Alekas Boldvinas (Alec Baldwin),
„Šeštadienio vakaro šou“ („Saturday Night Live“)
Geriausia komedinio serialo
antraplanė aktorė:
n Keitė Makinon (Kate McKinnon),
„Šeštadienio vakaro šou“ („Saturday Night Live“)
Geriausias televizijos filmas:
„Black Mirror: San Junipero“

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Penktadienis

TV PROGRAMA

19.30 „Aladinas“

6.10
6.25

6.55
7.55
8.55
10.00
12.00

13.00

13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
21.15

23.55
2.00

Teleparduotuvė.
Animacinis f.
„Didvyrių
draugužiai“.
Animacinis f.
„Simpsonai“ (N-7).
TV serialas
„Rezidentai“ (N-7).
TV serialas „Meilės
sūkuryje“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV serialas
„Tėvelio
dukrytės“ (N-7).
Animacinis f.
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
Animacinis f.
„Simpsonai“ (N-7).
TV serialas
„Pažadėtoji“ (N-7).
TV serialas
„Pamilti vėl“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
Animacinis f.
„Aladinas“ (N-7).
Mokslinės
fantastikos f.
„Juros periodo
parkas“ (N-7).
Veiksmo f.
„Baikeriai“ (N-7).
Mistinė drama
„Sumokėti
vaiduokliui“ (N-14).

7.55 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“

6.30
6.35
7.05
7.30

7.55

9.50
10.35
12.40
13.30

15.30
16.30
17.35
18.30
19.30
21.00

23.25

1.25

Dienos programa.
Animacinis f.
„Visatos broliai“.
Animacinis f.
„Kaukė“.
Animacinis f.
„Nepaprastas
Gumuliuko
gyvenimas“.
TV serialas
„Volkeris,
Teksaso
reindžeris“ (N-7).
24 valandos (N-7).
Yra, kaip yra
(N-7).
KK2 (N-7).
TV serialas
„Gyvenimo
šukės“ (N-7).
TV serialas
„Dvi širdys“.
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos (N-7).
Žinios. Sportas. Orai.
KK2 penktadienis
(N-7).
Veiksmo drama
„Sąjungininkai“
(N-14).
Kriminalinis
trileris „Bėglys“
(N-14).
Kriminalinis trileris
„Nepageidaujamas
kaimynas“ (N-14).

TV8
Teleparduotuvė. 6.25 TV Pagalba (N-7).
„Šunyčiai patruliai“. 8.40 Ką pasakė Kakė
Makė? 8.55 Senoji animacija. 9.35 Romantinė
komedija „Jums žinutė“ (N-7). 12.00 „Jaunieji
gydytojai“ (N-7). 13.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7).
18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt,
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Komedija „Ir
velnias dėvi Prada“ (N-7). 23.10 „Apsukrios
kambarinės“ (N-14). 0.05 „Dauntono abatija“
(N-7). 1.10 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 2.00 „Medikopteris“ (N-7).
6.10
8.05

Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2 (N-7).
8.30 Savaitės kriminalai (N-7). 9.00 Žinios.
10.00 Dienos komentaras. 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 Savaitės kriminalai (N-7). 17.00 Info
diena. 21.00 @rimvydasvalatka. 21.30 Info
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30
@rimvydasvalatka. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena.
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23.00 „Skorpionų

karalius“

6.00
6.05
9.05
10.05
10.55
11.40
12.40
13.05
14.00
14.15
15.00
15.10
16.00
16.15
16.30
17.30

18.00
18.30
19.30
20.25
20.30
20.59
21.00
22.35
23.00

0.30
1.00

Lietuvos Respublikos
himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Senis“ (N-7).
„Štutgarto kriminalinė policija 1“ (N-7).
„Detektyvas
Monkas 1“ (N-7).
Stilius.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
„Seserys“ (N-7).
Žinios (su vertimu
į gestų k.).
Sportas. Orai.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Beatos virtuvė.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Sportas. Orai.
Loterija „Jėga“.
Duokim garo!
Gamtos inspektoriai.
Fantastiškas penktadienis. Fantastinis
nuotykių f. „Skorpionų
karalius“ (N-7).
Keliai. Mašinos.
Žmonės.
LRT radijo žinios.

PBK
6.25, 9.00, 14.35 Naujienos. 6.30 Animacija.
7.00, 9.20 Labas rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 „Tėviškės krantas“.
14.50, 3.10 Mados nuosprendis. 15.50 Susituokime. 16.50 Vyriška/Moteriška. 17.50 „Lauk
manęs“. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų k.).
21.00 „Jumorina“. Tarptautinis juoko festivalis.
23.00 Kas? Kur? Kada? 0.10 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
Humoro laida. 23.15 „Meilė į du nedalijama“.

Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.40, 17.30 Tinkama priemonė.
9.35, 18.25 „Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia programa. 12.10, 14.55 Čapman paslaptys. 14.00 Dar ne vakaras. 15.45 „Kitas 3“. 20.25
Kviestinė vakarienė. 21.30 Žmonijos paslaptys
su Olegu Šiškinu. 23.20 Mums net nesisapnavo.

14.45 „Voratinklis“

6.40

7.35
8.30
9.25
10.30
11.35
12.40
13.45
14.45
15.50
16.55
18.00
18.30
19.30
21.30

23.35

1.25
2.05
2.50

TV serialas
„Džeikas, Storulis
ir šuo“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Voratinklis“ (N-7).
„Žvaigždės kelias“.
„Žvaigždės kelias“.
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
„Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
„Voratinklis“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (1) (N-7).
Info diena.
TV serialas „Savas
žmogus“ (N-7).
Amerikietiškos
imtynės (N-7).
Veiksmo trileris
„Jokių stabdžių!“
(N-14).
Fantastinis veiksmo f.
„Pavojus iš
kosmoso“ (N-14).
TV serialas
„Mentalistas“ (N-7).
„Džeikas, Storulis ir
šuo“ (N-7).
Veiksmo trileris
„Jokių stabdžių!
(N-14).

20.30 „Moterų daktaras“

6.30
6.34
6.50
7.20
7.50
8.20
9.20
10.25
11.30
12.35
13.35
14.40
14.55
16.00
16.50
18.00
18.55
20.00
20.30
22.30
23.00
1.05

2.55
4.25
5.10
6.00
6.45

Programa.
TV parduotuvė.
„Laukinė
Australija“.
Vantos lapas.
Partizanų keliais.
Patriotai (N-7).
„Neišsižadėk“ (N-7).
„Gluchariovas“
(N-7).
„Delta“ (N-7).
„Viskas dėl tavęs“
(N-7).
„Bitininkas“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Delta“ (N-7).
Reporteris. Orai.
„Rojus“ (N-7).
Reporteris. Orai.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris. Orai.
„Moterų
daktaras“ (N-7).
Reporteris. Orai.
„Gluchariovas“
(N-7).
„Leningradas.
Pokario
gatvės“ (N-7).
„Moterų
daktaras“ (N-7).
„Merdoko
paslaptys“ (N-7).
„Delta“ (N-7).
„Merdoko
paslaptys“ (N-7).
„Jaunikliai“.

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 Dalykiškas
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20
„Garbės kodeksas 7“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25, 16.30, 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 17.05 „Sudaužytų
žibintų gatvės 16“. 19.50 „Mirties trasa“. 21.50
„Kardas 2“. 23.45 Mes ir mokslas. Mokslas ir
mes. 0.45 Vadimo Gluskero dokumentinis ciklas.

TV PolonIa
A.Gargas tyrimas. 8.25, 17.55 Naminukai.
Dienos receptas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 18.20 Trumpa istorija. 12.10, 22.45
Polonija 24. 12.30, 23.05 Polonijos pokalbis.
12.45, 23.20 Sveika, Polonija. 13.35, 17.20 Žinios. 13.50, 19.55 „Pagalbos signalas“. 14.25
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gelbėtojai“. 16.10 Tiesioginė perlaida. 16.15 Verta kalbėti. 17.30 Varšuvos sukilimas: diena po dienos. 17.45 Žodžių
žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.20 Lenkiškas grilis. 19.25 Kvartetas. Višegrado ketverto
regioninė laida. 20.25 Laisvasis ekranas. 20.45
Animacinis f. 21.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45,
„Ir gėriui, ir blogiui“. 22.35 Dienos receptas. 0.15
XVII polonijos folkloro ansamblių festivalis 2017.
7.55
8.50

13.10 R.Zemkauskas

6.05
7.05
7.55
8.45
9.15
12.00
12.10

13.10

14.40
15.35
16.05
16.30
17.00
18.00

19.30

20.30

21.35
23.30
23.55

LRT OPUS ORE.
Karinės paslaptys.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
Mokslo sriuba.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Dokumentinis f. „Luji
Teru. Pasikeitusios
smegenys“.
Poeto Tomo
Venclovos 80-mečiui.
Ved. R.Zemkauskas.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
Mokslo sriuba.
„Kaip atsiranda
daiktai 12“.
Laisvės vėliavnešiai.
Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
Pirmasis tarptautinis
V.Noreikos vokalistų
konkursas. Finalas.
Pertraukoje - Dalia
Kutraitė kalbina
Prezidentą Algirdą
Brazauską. 1998 m.
Pirmasis tarptautinis
V.Noreikos vokalistų
konkursas. Finalas.
Respublikos prezidentai. Algirdas
Brazauskas“.
Muzika gyvai.
Stop juosta.
DW naujienos rusų k.

TV1000
„Žydroji pakrantė“. 8.15 „Kristina“. 10.30
„Belaukiant amžinybės“. 12.25 „Robinas Hudas:
vyrai su triko“. 14.30 „Lunatikai“. 16.25 „Cimbelinas“. 18.20 „Pasimatymas“. 19.55 „Tinklas“.
22.10 „Pražūtingas rūkas“. 0.35 „Aš, tu ir Diupri“.
6.10

DIscoVeRy
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00,
13.35, 21.00 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai
veikia? 8.40, 17.40 Medžiotojai Jungtinėje Karalystėje. 9.10, 18.10 Paskui klasikinius automobilius.
10.05 Traukiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge.
11.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių
perpardavinėtojai. 14.30 Aliaska. Šeima iš miško.
22.00 Gelbėtojai su sunkiaisiais automobiliais.
23.00 Australijos nardytojų karai. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 1.00 Sunkvežimių vairuotojai.

TRaVel
6.00, 11.00 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, 24.0 Neįprastas Amerikos
maistas. 21.00 Turto gelbėtojai. 22.00 Statybos
Aliaskoje. 23.00 Statybos atokioje Montanoje.

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

rugsėjo 22 d.

21.00 „Midsomerio

žmogžudystės“

6.20
6.50

7.45
9.25
10.25
11.30
12.30
13.30
14.35
15.05
15.35
16.05
16.30
18.00
19.00
20.00

21.00

23.05

1.15
2.05
2.55

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Būrėja“.
„Juodieji meilės
deimantai“ (N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„CSI. Niujorkas“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Marvel animė.
Ašmenys“ (N-7).
„Sandžėjus ir Kreigas“.
„Rožinė pantera“.
„Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
„Būk su manim“.
„Neklausk meilės
vardo“.
„CSI. Niujorkas“ (N-7).
„Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (N-7).
„Midsomerio žmogžudystės XIX. Paskutinė
kliūtis“ (N-7).
Snobo kinas.
Nuotykių komedija
„Broliai Blumai“
(N-14).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“.

rekomenduoja

19.00 „Kobra 11“

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30

14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

21.00

23.00
1.05

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“ (N-7).
„Detektyvas
Bekstriomas“ (N-7).
Praeities žvalgas
(N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Nevykėlių
dalinys“ (N-7).
„Kaulai“ (N-14).
„Havajai 5.0“ (N-7).
„Univeras.
Naujas
bendrikas“ (N-7).
Teleparduotuvė.
„Detektyvas
Bekstriomas“ (N-7).
„Kaulai“ (N-14).
„Havajai 5.0“ (N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Kobra 11“ (N-7).
„Univeras.
Naujas
bendrikas“ (N-7).
Krepšinio rungtynės.
Kauno „Žalgiris“ Torūnės „Polski
Cukier“. Tiesioginė
transliacija.
Veiksmo f. „Dantės
viršukalnė“ (N-7).
Mokslinės
fantastikos f.
„Enderio
žaidimas“ (N-7).

AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Liūno broliai. 8.15,
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15
Siaubūnas. 10.05, 14.40, 22.55 Laukinė Indokinija. 11.55 Banginių karai. 15.35, 23.50 Laukiniai ir
pavojingi. 17.25, 21.05 Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 18.20, 22.00 Veterinarų gyvenimas.

SPort1
Naujas sezonas. Pasaulio rali-kroso čempionatas. Latvija. 10 etapas. 10.00 Naujas sezonas. Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos
CSKA - FC „Rostov“. 12.00 ATP 250 teniso
turnyras. Finalas. Miunchenas. 13.30 Naujas
sezonas. KOK Hero’s Series. Ryga. 1 d. 16.20
Naujas sezonas. „CrossFit Games“. Pirma laida.
18.45 Naujas sezonas. Italijos „Seria A“ futbolo
lygos apžvalga. 5 turas. Premjera. 19.30 Naujas
sezonas. Tiesiogiai. Ispanijos „Supertaurė“. Valensijos „Valencia“ - Malagos „Unicaja“. 21.30
Naujas sezonas. Rusijos „Premier“ futbolo lygos
apžvalga. 10 turas. Premjera. 22.00 Naujas sezonas. Tiesiogiai. Ispanijos „Supertaurė“. Gran
Kanarijos „Herbalife“ - Madrido „Real“. 24.00
KOK World series. Vilnius. 2 d. 2.00 Lietuviai
NBA krepšinio lygoje. Oklahomos „Thunder“ Minesotos „Timberwolves“. 4.10 Pasaulio taurės
lengvosios atletikos varžybos. Kroatija. 7 etapas.
8.00

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

23.05 Peter Gabriel

koncertas

9.00
9.30
10.35
11.05

11.35
12.35
13.35
14.40
15.40
16.20

18.00
19.00
20.00
20.30
21.00

22.35
23.05

Balticum TV
žinios.
Kaip susigrąžinti
seksualumą.
Klaipėdos
patruliai (N-7).
Skrajojantys ežerai.
Baltų mitai ir
simboliai.
„Moteriškas
apiplėšimas“.
„Elajus Stounas“.
„Ema“.
Pinigai iš nieko.
„Dikensiada“.
Animacinė
komiška drama
„Merė ir
Maksas“ (N-7).
„Kai šaukia
širdis“.
„Minutė po
minutės“ (N-7).
Balticum TV
žinios.
Karališkosios
paslaptys.
Pagaliau
penktadienis!
„Karaliaus Saliamono
kasyklos“ (N-7).
Balticum TV žinios.
Peter Gabriel
koncertas
„Back to Front live in London“.
2013 m.

tV3
21 .15

„JuroS PerioDo PArKAS“
Mokslinės fantastikos filMas. JAV. 1993.
Režisierius: Steven Spielberg.
Vaidina: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum.
Kasykloje rastas gintaras, kuriame sustingęs uodas. Paaiškėja, kad jis pritvinkęs dinozaurų kraujo. Mokslininkai padaro neįtikėtiną dalyką - iš kraujo mėginio paima DNR ir išaugina tikrus, gyvus dinozaurus. Visi jie gyvena saloje.
Archeologai, atvykę jo apžiūrėti, nenujaučia, kad jų laukia tikras košmaras.

„ir VelniAS DĖVi PrADA“
koMedija. JAV. 2006.
Režisierius: David Frankel.
Vaidina: Meryl Streep,
Anne Hathaway, Emily Blunt.

tV8

21 .0 0

„SĄJunGininKAi“
VeiksMo draMa.
Didžioji Britanija, JAV. 2016.
Režisierius: Robert Zemeckis.
Vaidina: Brad Pitt, Lizzy Caplan.

ViASAt SPort BAltic
Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ - SKA. 9.00
Krepšinis. Europos čempionatas. Lietuva - Italija.
10.50 Krepšinis. Europos čempionatas. Rusija Latvija. 12.40 Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija - Turkija. 14.30 Krepšinis. Europos
čempionatas. Ketvirtfinalis. 16.25 „Mobil-1“ The
Grid lenktynės. 16.55 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Salavat Yulaev“. Tiesioginė transliacija.
19.30 Boksas. „World Super Series“ turnyras.
20.00 Boksas. „World Super Series“ turnyras.
48 iki kovos. 20.30 Futbolas. Premier lygos
apžvalga. 21.00, 5.00 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Salavat Yulaev“. 23.00 Ledo ritulys.
KHL. „Neftekhimik“ - Rygos „Dinamo“. 1.00
Boksas. „World Super Series“ turnyras. Svėrimasis. Yunieras Dorticos - Dmitrijus Kudriašovas.
Tiesioginė transliacija.
7.00

lnK

21 .0 0

Antrojo pasaulinio karo įkarštyje
susikerta Makso ir Marijanos keliai.
Maksas - amerikiečių šnipas, užduotis
vykdantis bet kokiomis priemonėmis. Marijana - prancūzų pasipriešinimo kovotoja ir slaptoji agentė.

„JoKiŲ StABDŽiŲ!“
VeiksMo trileris. Vokietija. 2008.
Režisierius: Axel Sand.
Vaidina: Erin Cahill, Andrew
W. Walker, Alexia Barlier.

euroSPort
6.00, 19.00, 1.00 Tenisas. ATP serijos turnyras.
Rusija. 7.30 TBA. 8.30, 0.30 Žiemos sportas.
Laida „Chasing History“. 9.00, 13.45, 4.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 12.00, 24.00 Automo-

bilių lenktynės. FIA Europos ralio čempionatas.
12.30, 17.30, 23.00, 2.30 Dviračių sportas. Plento lenktynių pasaulio čempionatas. Norvegija.
22.55, 0.25, 2.25 „Eurosport 2“ žinios.

Andrėja, mergina iš mažo miestelio, baigusi koledžą, gauna darbą,
kokio jai galėtų pavydėti milijonai
merginų. Ji pradeda dirbti garsaus,
įtakingo madų žurnalo leidėjos ir
vyriausiosios redaktorės padėjėja.

BtV

21 .3 0

Keturiems draugams greitis yra gyvenimo būdas ir vienintelis kelias
patirti gyvenimo skonį. Tačiau greitis turi savo kainą, neretai didesnę
nei pinigai. Kartais lenktynininkams
tenka sumokėti krauju, paaukoti
svajones ar netgi gyvybę...
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ŠeŠtadienis

rekomenduoja

9.30 Gardu Gardu

6.15
6.30
7.00
7.30

TV6

22 .3 0

„KATASTROFIŠKAI NESĖKMINGAS FILMAS“
Parodijų komedija. JAV. 2008.
Režisieriai: Jason Friedberg, Aaron Seltzer.
Vaidina: Matt Lanter, Kim Kardashian, Carmen Electra.
Vieną visai negražią ir nelaimingą dieną Žemę ištinka siaubinga nelaimė: Tai yra, siaubingos nelaimės. Visos, kokias tik galima įsivaizduoti:
pasipila meteoritų lietus, išsilieja potvyniai, prasideda žemės drebėjimai ir t.t. Dvidešimtmečių kompanija pasiryžta stoti kovon su užklupusiomis nelaimėmis.

8.00
8.30
9.00
9.30
10.00

10.30
11.00

12.55

14.25
16.10
18.00

LNK

BTV

22 .0 0

19 .3 0

„MAMOS EINA Į TRASĄ“

„ŠEŠIOS KULKOS“

komedija. JAV. 2014.
Režisieriai: Andrew Erwin,
Jon Erwin.
Vaidina: Sarah Drew, Sean
Astin, Patricia Heaton.

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

Daugiavaikė mama su draugėmis
išsiruošia į miestą pavakarieniauti.
Jos nori pasimėgauti suaugusiųjų
pokalbiu, maistu kuris nėra pakuojamas išsinešti, pasiausti bei
užmiršti kasdienius rūpesčius.
Tuo tarpu mažieji padaužos lieka
namuose su savo tėčiais...

Buvęs samdomas karys Samsonas
tampa dingusių žmonių paieškos specialistu. Svečioje šalyje
pagrobiama Rytų kovos menų
čempiono Endriu Faideno dukra.
Kad surastų dukrą, šis kovotojų
tandemas beatodairiškai naikins
tarptautinį nusikaltėlių tinklą.

TV3

21 .2 5

„MARSIETIS“
Nuotykių drama. D.Britanija,
JAV. 2015.
Režisierius: Ridley Scott.
Vaidina: Matt Damon, Jessica
Chastain, Kristen Wiig.
Astronautas Markas Vatnis pasmerktas mirti Marse, kai kilus audrai žlunga jo misija. Likęs vienas ir praradęs
visus ryšius su savo komanda ir
žemės planeta jis panaudoja visas
botanikos žinias, kad sukurtų aplinką, kurioje galėtų auginti maistą...
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18.30
19.25
19.30

21.25
0.20
2.20

Teleparduotuvė.
„Ančiukų istorijos“.
„Bailus voveriukas“.
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
„Ančiukų istorijos“.
Kur giria žaliuoja.
Virtuvės istorijos.
Gardu Gardu.
Misija - dirbame
sau. Lietuva, smulkiojo verslo sėkmės
istorijos, 2017.
Svajonių ūkis.
Nuotykių komedija
„Netikusios šukuosenos diena“ (N-7).
Fantastinė nuotykių
komedija „Inspektorius
Gadžetas“.
Komedija „Šoklusis
bičiulis. Sugrįžimas“
Ekstrasensų mūšis
(N-7).
INOprogresas.
Lietuva, laida apie
verslą ir inovacijas.
TV3 žinios.
Eurojackpot.
Nuotykių komedija
„Naktis muziejuje.
Kapo paslaptis“ (N-7).
Nuotykių drama
„Marsietis“ (N-14).
Trileris „Stokeriai“
(N-14).
„Fredas“ (N-7).

13.25 „Ostinlendas“

6.30
6.55
7.20

7.45
8.10
8.35
9.00
9.30
10.00

11.05
12.55
13.25
15.25

17.30
18.30
19.30
21.25

23.30

1.10

„Kaukė“.
„Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
„Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
„Neramūs
ir triukšmingi“.
„Keista šeimynėlė“.
„Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
„Ponas Bynas“.
„Tinginių miestelis“.
„Tomas ir Džeris.
Paklydėlis
slibinukas“.
Nuotykių komedija
„Keistuolis“.
„Pričiupom!“
Romantinė komedija
„Ostinlendas“ (N-7).
Nuotykių f.
„Sugrįžimas į Žydrąją
pakrantę“ (N-7).
Bus visko.
Žinios.
Komedija „Mamos
eina į trasą“ (N-7).
Komedija
„Nebrendylos 2“
(N-14).
Fantastinis veiksmo f.
„Ultravioletas“
(N-14).
Veiksmo drama
„Sąjungininkai“
(N-14).

23.00 „40-ies ir vis

dar skaistus“

6.00
6.05
7.00
7.30
7.45
8.10
9.00
9.30
9.35
10.30
10.35
11.30
11.35
12.10
13.45
15.15
15.45
16.00
17.30
18.00
18.30
19.30
20.25
20.30
21.00
23.00

0.55
1.20
2.50

LR himnas.
Beatos virtuvė.
„Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2“.
„Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
„Džeronimas 3“.
Karinės paslaptys.
Labas rytas, Lietuva.
Žinios.
Labas rytas, Lietuva.
Žinios.
Labas rytas, Lietuva.
Žinios.
Labas rytas, Lietuva.
„Angela Merkel.
Neįtikėtina karjera“.
„Agata Kristi (N-7).
„Mes nugalėjom“.
Žinios.
Sveikinimų koncertas.
Žinios.
Teisė žinoti.
Nacionalinė
paieškų tarnyba.
Stilius.
Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
Panorama.
Dainuoju Lietuvą.
Romantinė komedija
„40-ies ir vis dar
skaistus“ (N-14).
„Mes nugalėjom“.
„Angela Merkel.
Neįtikėtina karjera“.
Klausimėlis.lt.

rugsėjo 23 d.

15.50 Blogiausias

Lietuvos vairuotojas

6.30
8.45
9.00
9.30
10.00

10.35
11.40
12.40
13.45

14.40
15.50
17.00

19.30

22.00
0.15

2.05
3.25

Ekstrasensų mūšis
(N-7).
Sveikatos ABC
televitrina.
Brydės.
Apie žūklę.
TV serialas
„Vandenyno
paslaptys su
Džefu Korvinu“.
„Gyvūnų būstai.
Gamtos inžinieriai“.
„Pragaro katytė“.
TV serialas
„Žvaigždės kelias“.
„Vanity Fair.
Visiškai slaptai“
(N-7).
„Kas žudikas?“
(N-7).
Blogiausias Lietuvos
vairuotojas (N-7).
LKL čempionatas.
Juventus - Lietuvos
rytas. Tiesioginė
transliacija.
Muzikinė
kaukė. Vedėjas
A.Ramanauskas.
Veiksmo f. „Šešios
kulkos“ (N-14).
Siaubo trileris
„Akies krašteliu“
(N-14).
TV serialas
„Mentalistas“ (N-7).
Muzikinė kaukė.

TV PROGRAMA

13.00 „Merdoko

paslaptys“

7.19
7.35

9.00
9.30
11.30
13.00
15.00

16.00
16.20
16.50

18.00
18.35
18.40
20.00
20.30

22.30
23.00
0.30
2.25
3.55

TV parduotuvė.
Dokumentinis f.
„Esu balbieriškietis
ir tuo didžiuojuosi!“
Skinsiu raudoną
rožę.
„Likimo melodija“
(N-7).
„Vincentas“.
„Merdoko paslaptys“
(N-7).
MMA „King of
the Cage 001“.
JAV - Lietuva.
Kovų narvuose
turnyras. Lietuva.
2017 m. (N-7).
Žinios. Orai.
Partizanų keliais.
„Lemtingas
panašumas“
(N-7).
Žinios.
0 laipsnių.
„Ilga kelionė namo“
(N-7).
Žinios.
„Inspektorius
Luisas. Žaizdos“
(N-7).
Žinios. Orai.
„Vincentas“.
„Merdoko paslaptys“
(N-7).
„Likimo melodija“
(N-7).
„Vincentas“.

12.30 „Ponas

Selfridžas 4“

6.00
6.05
7.30
8.00
8.15
8.30
8.45
9.00
9.15
9.30
10.00
10.30
11.05

12.30
14.00

15.30
16.00
16.30
17.00
17.45
18.45
20.35
21.25
23.30
24.00
2.00

LR himnas.
Duokim garo!
Rusų gatvė.
Vilniaus albumas.
Trembita.
Menora.
Vilniaus sąsiuvinis.
Kelias.
Krikščionio žodis.
Maistas ir aistros.
Pradėk nuo savęs.
Pažvelk į profesiją
kitaip.
Berniukų ir jaunuolių
chorui „Ąžuoliukas“ 55. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklai - 35. 2015 m.
„Ponas Selfridžas 4“.
Meilės dainos. Atlieka
Ieva Prudnikovaitė,
Jeronimas Milius.
Lietuva mūsų lūpose.
Stop juosta.
ARTS21.
Stilius.
„Holodomoras. Genocido technologijos“.
„Amerikos žydai“.
3 d. „Namai“.
Nes man tai rūpi.
Istorinė drama
„Dingęs“ (N-14).
Dabar pasaulyje.
Drama „Meilė ir
malonė“ (N-14).
Teatras.

13.00 „Sodininkų

pasaulis“

6.20
6.50
7.50

8.45
9.15
10.15
11.25
12.00
13.00
13.35
14.00
15.00
17.00
18.10
18.45

21.00
23.15
0.10

2.10

3.45

Teleparduotuvė.
„Afrika. Pavojinga
tikrovė“.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Sodo gyventojai“.
„Afrika. Pavojinga
tikrovė“.
„Būrėja“.
„Akloji“.
Šviežias maistas.
Anos Olson receptai.
„Sodininkų
pasaulis“.
„Keisčiausi pasaulio
restoranai“.
Pasisvėrę ir laimingi.
„Širdele mano“
(N-7).
„Akloji“.
„Būrėja“.
„Didingasis amžius.
Jos didenybė
Kiosem“.
„Nusikaltimas“ (1)
(N-14).
„Detektyvė Rizoli“
(N-7).
Nuotykių komedija
„Broliai Blumai“
(N-14).
„Midsomerio
žmogžudystės XIX.
Paskutinė kliūtis“
(N-7).
Pasisvėrę ir laimingi.

18.00 „Elementaru“

6.15
6.30

7.30
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00

13.30
14.30
15.00

16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30

0.15

Teleparduotuvė.
Pavojingiausi
pasaulio keliai
(N-7).
Jokių kliūčių!
(N-7).
Vienam gale kablys.
Statybų gidas.
„6 kadrai“ (N-7).
Iš peties (N-7).
Išlikimas (N-7).
Sunkiausios
profesijos pasaulyje
(N-7).
Jokių kliūčių!
(N-7).
Gražiausi žemės
kampeliai.
Pavojingiausi
pasaulio keliai
(N-7).
Iš peties (N-7).
„Havajai 5.0“ (N-7).
„Elementaru“
(N-7).
„Skorpionas“ (N-7).
„Bibliotekininkai“
(N-7).
Dainų dvikova.
TV3 žinios.
Parodijų komedija
„Katastrofiškai
nesėkmingas filmas“
(N-7).
Veiksmo f.
„Dantės viršukalnė“
(N-7).

21.10 Aerosmith

koncertas

9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.10

15.45
16.15

17.15
18.15

20.00
21.10

23.05

0.40
1.10

Balticum TV
žinios.
„Kai šaukia
širdis“.
Pinigai
iš nieko.
„Elajus
Stounas“.
„Mega virtuvės“.
„Dikensiada“.
Animacinis
nuotykių f.
„Munis: mažasis
Mėnulio globėjas“.
Karališkosios
paslaptys.
„Minutė
po minutės“
(N-7).
„Moteriškas
apiplėšimas“.
Šeimos vakaras.
„Narsusis riteris
Justinas“.
„Ema“.
Aerosmith
koncertas
„Aerosmith Rocks
Donington“.
2014 m.
„Karaliaus
Saliamono
kasyklos“ (N-7).
Klaipėdos patruliai
(N-7).
„Prakeiktas metas“
(N-14).

TV8

PBK

NTV Mir

TV1000

aNiMal PlaNeT

ViasaT sPorT BalTic

Teleparduotuvė. 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
„Linksmieji traukinukai“. 8.30 „Mano mažasis 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 dukrytės“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji
animacija. 21.00 Romantinė drama „Gretos
vestuvės“ (N-7). 22.50 Komedija „Ir velnias dėvi
Prada“ (N-7). 1.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 2.00
Ekstremalūs namų pokyčiai.

EURONEWS. 6.15, 9.00, 11.00, 17.35
Naujienos. 6.25 Grok mylimas, akordeone! 7.00
Vaikų klubas. 7.45 Stebuklų laukas. 8.45 Ganytojo
žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.05 „S.Bodrovas.
„Kame jėga, broli?“ 11.30 „Paskutinis elektrinis
traukinys“. 13.50 „O mūsų kieme“. 18.20 „Sėkmės
džentelemenai“. 20.00 Laikas. 20.20 Ekstrasensų
mūšis. 22.30 „Fonogramos karaliai“. 23.25 „Meilė
dideliame mieste“. 0.50 „Gyvenimiškos aplinkybės“.

8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.25 Apžiūra. 8.55
Naujas namas. 9.30 Gaminame su A.Zyminu.
10.20 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 su V.Takmenevu. 20.00
Tu - šaunuolis! Šokiai. 22.50 „Vidinis tyrimas“.
0.50 NTV pasisėdėjimas pas Morgulisą. 1.50
„Tarptautinė pjūklorama“ su T.Koesajanu. 2.50

8.15 „Pražūtingas rūkas“. 10.40 „Tinklas“.
12.55 „Elžbieta“. 15.15 „Žiedų valdovas. Žiedo
brolija“. 18.40 „Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės“.
22.10 „Pabėgimas iš Šoušenko“. 1.05 „Džeris
Magvairas“. 3.50 „Švytėjimas“.

8.15, 22.55 Laukiniai ir pavojingi. 12.50 Grizlio
projektas. 13.45 Expedicija. 14.40 Krokodilai-žmogėdros. 15.35, 0.45 Liūno broliai. 18.20 Dr.Džefas.
19.15 Namai medžiuose. 20.10 Laukinių gyvūnų
gelbėjimas. 21.05 Bahamos. 22.00 Akiplėšos katės.

Krepšinis. Europos čempionatas. 12.30
Boksas. 13.20 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 13.50 Futbolas. UEFA Čempionų lygos
žurnalas. 14.20 Futbolas. Anglijos Premier
lyga. „West Ham“ - „Tottenham“. Tiesioginė
transliacija. 16.50 Futbolas. Anglijos Premier
lyga. „Southampton“ - „Manchester United“.
Tiesioginė transliacija. 19.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - „Liverpool“.
Tiesioginė transliacija. 21.30 Motosportas.
Aragono MotoGP Moto3 kvalifikacija. 22.25
Motosportas. Aragono MotoGP treniruotė 4.
23.10 Motosportas. Aragono MotoGP kvalifikacija. 0.10 Motosportas. Aragono MotoGP
Moto2 kvalifikacija. 1.10 Motosportas. Spidvėjus. Stokholmo GP lenktynės. 5.00 Ledo
ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Salavat Yulaev“.

6.45
8.00

INFO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena.
14.30 Savaitės kriminalai (N-7). 15.00 Labas
vakaras, Lietuva. 16.00 KK2 (N-7). 18.00 Farai
(N-7). 18.30 Pagalbos skambutis (N-7). 19.30
@rimvydasvalatka. 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.

6.00, 2.30

RTR PLANETA (BALTIjA)
8.00, 11.00, 14.00 Žinios. 8.20 „Greitoji pagalba 2“.
9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki prieš vieną. 11.40
Anšlagas ir Kompanija. 14.20 „Viskas sugrįš“.
18.10 Šeštadienio vakaras. 20.00 Šeštadienio naujienos. 21.00 „Kerštas kaip vaistai“. 0.55 „Tai bent!“

REN
7.05 „Kareiviai“. 8.40 Kviestinė vakarienė. 13.10 Pažink
mūsiškius. 13.35 „Kiekvienam po katinėlį“. 14.20
Mintransas. 15.00 Sąžiningas remontas. 15.35 Pati
naudingiausia programa. 16.35 Žmonijos paslaptys.
18.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 19.20 „Prajuokink komiką“ 20.00 „Įslaptinti sąrašai. Oro nebus:
kaip klimatas paskelbė karą Žemei“. 21.55 „Visa tiesa
apie tikrus burtininkus“. 23.40 „Kriminaliniai žaidimai“.

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

„Maskva. Ruduo. Keturiasdešimt pirmi“.

TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per pusryčius. 12.15 Polonija 24. 12.35 Polonijos pokalbis.
12.50 Sveika, Polonija. 13.40 „Tėvas Mateušas“.
14.35 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.25, 5.05 Varšuvos
sukilimas: diena po dienos. 15.35 XVII poloni-

jos folkloro ansamblių festivalis 2017. Koncertas.
16.25 Okrasa laužo taisykles. 17.00 Kultūringieji PL.
18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas.
18.55, 2.20 „M, kaip meilė“. 19.50 Koncertas, kokio
nebus... 20.45, 3.15 Animaciniai f. 21.00, 3.30
Žinios. 21.45 „Karo merginos“. 22.40 Didysis testas
apie Tadeušą Kosciušką. 0.15 42-asis vaidybinių
filmų festivalis Gdynėje. Apdovanojimų iškilmės.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2

DiscoVery
7.25, 22.00, 3.40 Aliaska. Šeima iš miško. 9.10,
18.10 Aliaska. Paskutinė riba. 10.05 Medžiotojai
Jungtinėje Karalystėje. 10.55 Dalaso automobilių rykliai. 11.50 Paskui klasikinius automobilius. 12.40 Turto gelbėtojai. 13.35 Sunkvežimių
vairuotojai. 14.30 Kelionė traukiniu Australijoje.
15.25, 1.00 Išgyventi su Edu Stafordu. 16.20,
2.00 Aukso karštinė. 19.05 Jukono vyrai. 21.00,
2.50 Australijos nardytojų karai. 23.00, 4.30
Mirtinas laimikis. 24.00, 5.20 Šėtono kanjonas.

TraVel
6.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00 Naujo
būsto paieška. 8.30 Laivelių pirkimas. 9.00
Salų paslaptys. 10.00, 19.00 Viešbučių verslas.
11.00 Namai ant ratų. 16.00, 23.00 Neįprastas
maistas. 20.00 Statybos atokioje Montanoje.
21.00, 3.00 Ypatinga ekspedicija. 2.00 Paslaptingieji vandenys.

sPorT1
Pasaulio taurės lengvosios atletikos varžybos. Vokietija. 6 etapas. 9.00 Naujas sezonas.
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos CSKA FC „Rostov“. 9.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos
apžvalga. 10 turas. 10.00 Naujas sezonas. Italijos
„Seria A“ lyga. Romos „Lazio“ - Neapolio „Napoli“. 12.00 Naujas sezonas. KOK Hero’s Series.
Ryga. 1 d. 15.00 Naujas sezonas. Prancūzijos
„Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 6 turas. 16.00
Naujas sezonas. KOK World GP series. Ryga. 2 d.
Premjera. 17.55 Naujas sezonas. Tiesiogiai.
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Monpeljė
„Montpellier“ - Paryžiaus „Saint-Garmain“. 19.30
Naujas sezonas. Tiesiogiai. Ispanijos „Supertaurė“. Finalas. 21.40 Naujas sezonas. Tiesiogiai.
Italijos „Seria A“ lyga. Turino „Juventus“ - Turino
„Torino“. 23.40 Naujas sezonas. KOK Hero’s
Series. Ryga. 1 d. 2.30 Lietuviai NBA krepšinio
lygoje. Klivlando „Cavaliers“ - Toronto „Raptors“.
4.40 Plaukimas. Pasaulio taurė. Berlynas. 2 diena.
7.00

7.00

eurosPorT
6.00, 19.00, 1.00 Tenisas. ATP serijos turnyras.
Rusija. 7.30, 12.30, 22.00, 2.30 Dviračių spor-

tas. Plento lenktynių pasaulio čempionatas.
Norvegija. 9.00, 14.00, 23.45, 4.00 Angliškasis
biliardas. Kinija. 18.30 Žiemos sportas. Laida
„Chasing History“. 20.40, 23.40, 2.25 „Eurosport 2“ žinios. 20.45 Jojimas. Italija.

45

SekmadieniS

TV PROGRAMA

9.00 Kulinariniai triukai

6.15
6.30
7.00
7.30

8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.30

12.40

14.20
16.10
18.00
18.30
19.30

22.00

0.05

1.45

Teleparduotuvė.
„Ančiukų istorijos“.
„Bailus voveriukas“.
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“
(N-7).
„Ančiukų istorijos“.
Mamyčių klubas.
Kulinariniai triukai.
Penkių žvaigždučių
būstas.
Pasaulis pagal
moteris.
Svajonių sodai.
Filmas šeimai
„Bildukas
Rumciunciukas“
(N-7).
Komedija
„Kaštonas. Centrinio
parko didvyris“.
Muzikinis filmas šeimai „Gerbėja“ (N-7).
Ekstrasensų mūšis
(N-7).
Raudonas kilimas.
TV3 žinios.
X Faktorius. Lietuva,
didysis muzikos šou,
2017 (N-7).
Trileris
„Nesunaikinamieji“
(N-14).
Veiksmo f.
„Drakonų karai“
(N-14).
„Grainderis“ (N-7).

19.30 Lietuvos balsas

6.30
6.55

7.20

7.45
8.10
8.35
9.00
9.30
9.55

11.40
13.25
13.55

16.40
17.20
18.30
19.30

22.10
1.00

„Kaukė“.
„Nepaprastas
Gumuliuko
gyvenimas“.
„Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
„Neramūs ir
triukšmingi“.
„Keista šeimynėlė“.
„Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
Animacinis f.
„Ponas Bynas“.
„Tinginių miestelis“.
Animacinė komedija
„Visa tiesa
apie ryklį“.
Veiksmo komedija
„Šnipų klubas“.
TV serialas
„Pričiupom!“
Romantinis f.
„Valgyk, melskis,
mylėk“ (N-7).
Ne vienas kelyje.
Teleloto.
Žinios.
Lietuvos balsas.
Vedėjas
R.Mackevičius.
Kriminalnė drama
„Teisėjas“ (N-14).
Siaubo trileris
„Nepažįstamojo
skambutis“
(N-14).

21.55 „Apetitas meilei“

6.00
6.05
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.35
10.00
10.30
11.30
12.00

12.50
13.40
15.15
15.45
16.00
17.15
17.30
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00
21.55

23.30

LR himnas.
Istorijos detektyvai.
„Mes nugalėjom“.
Šventadienio mintys.
Gimtoji žemė.
Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite.
„Mažasis princas 3“.
„Auklė Mun“.
Gustavo enciklopedija.
Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
Mūsų gyvūnai.
„Gyvenimas ore“.
1 d. „Pasipriešinę
traukos dėsniui“.
„Šikšnosparnis
ir žmogus“.
„Mis Marpl“ (N-7).
Laisvės vėliavnešiai.
Žinios.
Auksinis protas.
Klausimėlis.lt.
Žinios.
Keliai. Mašinos.
Žmonės.
„Algirdas Brazauskas:
liudijimai“. 2010 m.
Savaitė.
Panorama.
„Laisvės kaina.
Savanoriai“ (N-7).
Romantinė komedija
„Apetitas meilei“
(N-14).
„Skorpionų karalius“
(N-7).

13.40 Pramoginis

sveikinimų koncertas

6.30
7.30
8.30
9.00

10.00

10.35
11.40
12.40
13.40
16.00

17.00

19.30
21.55
23.00
1.05
2.55

Lietuvos čempionato
finalas Panevėžyje.
Akivaizdu, bet
neįtikėtina.
Tauro ragas (N-7).
Pasaulio rąsto
kėlimo čempionatas
Kaune. II dalis.
2017 m.
TV serialas
„Vandenyno
paslaptys su Džefu
Korvinu“.
„Gyvūnų būstai.
Gamtos inžinieriai“.
„Pragaro katytė“.
Komedija „Nutrūkę
nuo grandinės“.
Pramoginis sveikinimų koncertas.
TV serialas
„Policijos akademija“ (1) (N-7).
LKL čempionatas.
Neptūnas - Nevėžis.
Tiesioginė
transliacija.
Ekstrasensų mūšis
(N-7).
Anapus nežinomybės
(N-7).
TV serialas „Kortų
namelis“ (N-14).
Veiksmo f. „Šešios
kulkos“ (N-14).
Ekstrasensų mūšis
(N-7).

16.50 „Vandenyno

milžinai“

7.09
7.25
8.30
9.00
10.00
10.35
10.45
12.45
14.55
16.00
16.20
16.50
18.00
18.35
18.40
20.00
20.30
21.30
22.30
23.00

24.00
2.00
3.30

TV parduotuvė.
„Kalnų ežerai“.
Kaimo akademija.
Šiandien kimba.
„Laukinė
Australija“.
Ekovizija.
„Vera“ (N-7).
„Moterų daktaras“
(N-7).
„Mainai gamtoje“
(N-7).
Žinios.
Krepšinio pasaulyje
su V.Mačiuliu.
„Vandenyno
milžinai“ (N-7).
Žinios.
0 laipsnių.
„Ilga kelionė namo“
(N-7).
Žinios.
Skinsiu raudoną
rožę.
24/7.
Žinios.
MMA „King of t
he Cage 001“.
JAV - Lietuva.
Kovų narvuose turnyras. Lietuva.
2017 m. (N-7).
„Vera“ (N-7).
„Moterų daktaras“
(N-7).
„Mainai gamtoje“
(N-7).

21.25 Nacionalinė

paieškų tarnyba

6.00
6.05
7.05
8.00
8.30
9.00
9.30
9.55
10.40
11.10
13.00

14.50

16.00

18.15
19.10
20.55
21.25
22.15
23.25

LR himnas.
Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
Anapus čia ir dabar.
Septynios Kauno
dienos.
Euromaxx.
„Peru kulinarijos
atradimai“.
„Šimtas vaizdų
iš Japonijos“
Karinės paslaptys.
Mažesnieji broliai.
Folkloro festivalis
„Saulės žiedas“.
Koncertas „AGATA
Langai“. Tiesioginė
transliacija.
Šv.Kristoforo kamerinio orkestro koncertas, skirtas Lietuvos
žydų genocido aukų
dienos minėjimui.
Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas.
Vilniaus „Žalgiris“ Kauno „Stumbras“.
Tiesioginė transliacija.
„Holodomoras. Genocido technologijos“.
„Getas. Venecijos
geto žydų istorija“.
Durys atsidaro.
Nacionalinė paieškų
tarnyba.
„Akacijų alėja 2017“.
Dabar pasaulyje.

rugsėjo 24 d.

1.20 „Detektyvė Rizoli“

6.20
6.50
7.50

8.45
9.15
10.15
11.25
12.00

13.00
14.00
15.05
17.05
18.15
18.50

21.00

23.20

1.20
2.10
3.55

Teleparduotuvė.
„Afrika. Pavojinga
tikrovė“.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai
(N-7).
„Sodo gyventojai“.
„Afrika. Pavojinga
tikrovė“.
„Būrėja“.
„Akloji“.
Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai.
„Mylėk savo sodą“.
Pasisvėrę
ir laimingi.
„Širdele mano“
(N-7).
„Akloji“.
„Būrėja“.
Komedija
„Žandaras
pramogauja“ (N-7).
Romantinė drama
„Gatvės tango“
(N-7).
Romantinė
komedija
„Mano didysis O!“
(N-14).
„Detektyvė Rizoli“
(N-7).
„Nusikaltimas“ (1)
(N-14).
Pasisvėrę ir laimingi.

rekomenduoja

9.30 Vienam gale kablys

6.15
6.30

7.30
8.30

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
12.00

13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30

Teleparduotuvė.
Pavojingiausi
pasaulio keliai
(N-7).
Jokių kliūčių! (N-7).
Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai (N-7).
Gyvūnų manija.
Vienam gale kablys.
Praeities žvalgas
(N-7).
Svajonių šefas.
Išlikimas (N-7).
Dalykai, kuriuos
verta išmėginti (1)
(N-7).
Jokių kliūčių!
(N-7).
Gražiausi žemės
kampeliai.
Pavojingiausi pasaulio keliai (N-7).
Iš peties (N-7).
„Havajai 5.0“ (N-7).
„Elementaru“
(N-7).
„Skorpionas“ (N-7).
„Bibliotekininkai“
(N-7).
Dainų dvikova.
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
„Vikingai“ (N-14).
Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai
(N-14).

14.10 „Mėnesienos

magija“

9.00

9.30

10.30
11.30
12.35
13.40
14.10

15.55

17.30

18.00
19.00
20.00
21.00

23.10

Skrajojantys
ežerai. Baltų
mitai
ir simboliai.
„Minutė
po minutės“
(N-7).
„Moteriškas
apiplėšimas“.
Kaip susigrąžinti
seksualumą.
„Ema“.
Karališkosios
paslaptys.
Romantinė
komedija
„Mėnesienos
magija“.
„Karaliaus
Saliamono
kasyklos“
(N-7).
Klaipėdos
patruliai
(N-7).
Pinigai iš nieko.
„Mega virtuvės“.
„Kai šaukia
širdis“.
VIP seansas.
„Nibelungų lobio
medžioklė“
(N-7).
Romantinė
karo drama
„Tranzitas“
(N-14).

TV8

PBK

nTV MIR

TV1000

AnimAl PlAnet

ViASAt SPort BAltic

Teleparduotuvė. 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
„Linksmieji traukinukai“. 9.00 „Mano mažasis ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00
Senoji animacija. 11.00 Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 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). 17.05 Šokiai! (N-7). 19.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 20.00
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00
Romantinė drama „Vasara Floridoje“ (N-7).
22.50 Romantinė drama „Gretos vestuvės“ (N-7).
0.35 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 1.40 Ekstremalūs
namų pokyčiai.

6.00, 2.15 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Naujienos. 6.35 Sargybinis. 7.00 Vaikų klubas. 7.35
Padriki užrašai su D.Krylovu. 8.05 Sveikata.
9.15 „Garbės žodis“. 9.55 Vaikų klubas. 10.30
Fazenda. 11.30 „Pagrindinis šalies katinėlis“.
12.30 Sąmokslo teorija. 13.25 „Jumorina“.
15.25 Kas nori tapti milijonieriumi? 17.00 „Yra
ką mylėti ir saugoti“. 18.05 Jusifo Kobzono
jubiliejinis vakaras. 23.00 Laikas. 0.30 „Gyvenimiškos aplinkybės“. 2.35 Ekstrasensų mūšis.

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 stebuklai. 12.00 Sodininkų atsakas. 13.05 „Kaip
kine“. 14.00 Dvigubi standartai. Čia jums ne
ten! 14.05 „Kaip kine“. 15.05 „Muchtaras.
Naujas pėdsakas“. 16.25 Kriminalinė Rusija.
17.05 Tyrimą atliko... 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“.

7.45 „Džeris Magvairas“. 10.20 „Pabėgimas iš Šoušenko“. 13.10 „Auklės dienoraštis“. 15.10 „Žiedų
valdovas. Dvi tvirtovės“. 18.30 „Žiedų valdovas.
Karaliaus sugrįžimas“. 22.10 „Mobilusis“. 0.10
„Gyvenimas ant ratų“. 2.10 „Belaukiant amžinybės“.

8.15 Namai medžiuose. 12.50 Užpultasis. 13.45
Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 14.40 Veterinarų
gyvenimas. 15.35 Liūno broliai. 18.20 Expedicija. 19.15 Krokodilai-žmogėdros. 20.10 Grizlio
projektas. 21.05 Laukinė Indokinija. 22.55 Laukiniai ir pavojingi. 0.45 Namai medžiuose.

„Trans World Sport“ žurnalas. 8.00 Boksas. „World Super Series“ turnyras. Yunieras
Dorticos - Dmitrijus Kudriašovas. 10.00 Boksas.
10.35 Aragono MotoGP apšilimas. Tiesioginė
transliacija. 11.15, 16.20, 2.20 „Mobil-1“ The
Grid lenktynės. 11.45 Aragono MotoGP Moto3
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 13.05 Aragono
MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 14.50 Aragono MotoGP lenktynės. Tiesioginė
transliacija. 16.50 Premier lygos apžvalga. 17.50
Anglijos Premier lyga. „Brighton“ - „Newcastle“.
Tiesioginė transliacija. 20.00 UEFA Čempionų lygos žurnalas. 20.30 Nascar 300 mylių
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 0.30 Anglijos
Premier lyga. „Brighton“ - „Newcastle“. 3.35
Boksas. „World Super Series“ turnyras. Yunieras Dorticos - Dmitrijus Kudriašovas. Po kovos.
4.05 Aragono MotoGP Moto2 lenktynės. 5.35
Aragono MotoGP lenktynės.

6.45
8.00

Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Bus visko. 7.30 Nuo...
Iki. 8.30 KK2 (N-7). 10.30 Brydės (k). 11.00 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.
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RTR PlaneTa (BalTIja)
„Mano motutės pasirinkimas“. 7.20 Pats
sau režisierius. 8.15 J.Petrosiano humoro laida.
8.45 Žinios. Maskva. 9.25 Rytinis paštas. 10.00
Kol visi namie. 11.00, 14.00 Žinios. 11.20 Juoktis leidžiama. 14.20 „Jauna žmona“. 16.10 „Be
teisės į klaidą“. 20.00 Savaitės naujienos. 22.00
Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu.
5.30

Ren
Pažink mūsiškius. 7.50 „V ir M“. 8.45
Žiūrėti visiems! 9.45 „Kiekvienam po katinėlį“.
10.35 Prajuokink komiką. 11.20 „Keleivis be bagažo“ 15.00-19.45 „Komanda Č. 0.30 „Druska“.
Muzikinis Zacharo Prilepino šou.
7.05

TV PolonIa
6.55, 15.40 „Namai“. 8.35 Giminės saga. 9.05
„Tėvui“. 9.35 Laida iš Didžiosios Britanijos.
9.55 Laisvasis ekranas. 10.15 Telerytas. 10.50
Grūdas. 11.20, 20.25, 2.20 Žodžių žaidimas.
11.50 „Permainų mašina“. 12.55 Tarp žemės ir
dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp
žemės ir dangaus. 14.00 Šv.Mišios. 17.05, 5.05
Varšuvos sukilimas: diena po dienos. 17.15 Turistinė kelionė. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV
ekspresas. 18.55, 1.30 „M, kaip meilė“. 19.50,
4.35 Akis į akį. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00,
3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Blondinė“. 22.40
„Vilkovyjės ranča“. 0.25 Pramoginė laida. 0.55
Įsimylėk Lenkijoje. 5.20 „Vilkovyjės ranča“.

DIscoVeRy
10.05, 1.00

Sunkvežimių vairuotojai. 12.40 Medžiotojai Jungtinėje Karalystėje. 13.35 Karai dėl
bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Prasti inžinierių sprendimai. Klaidų taisymas. 17.15 Nepaprasti inžinierių
sprendimai. 18.10 Svajonių automobiliai. 19.05
Kas dedasi Žemėje? 20.00 Maisto gamykla. 21.00,
2.50 Gelbėjimo operacija Evereste. 22.00, 3.40
Tamsa. 23.00 Paskutinis Gajaus Martino skrydis
bombonešiu Vulkanas. 0.30 Kaip tai pagaminta.

TRaVel
8.30 Laivelių pirkimas. 9.00 Salų paslaptys. 10.00,
19.00 Viešbučių verslas. 11.00 1959 m. Airstream
Globester. 12.00 Žvejyba Majamyje. 13.00, 20.00
Statybos Aliaskoje. 15.00 Turto gelbėtojai. 17.00
Statybos atokioje Montanoje. 18.00 Neįprastas
maistas. 22.00, 4.00 Nežinoma ekspedicija. 23.00
Įkaušęs keliautojas. 1.00 Paslaptingieji vandenys.

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

SPort1
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Latvija. 10
etapas. 9.00 Pasaulio taurės spidvėjaus varžybos.
10 etapas (pirmi važiavimai). Vakar. 10.40 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Monpeljė „Montpellier“ - Paryžiaus „Saint-Garmain“. Vakar. 12.40
Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 10 turas.
13.25 Naujas sezonas. Tiesiogiai. Italijos „Seria A“
lyga. Genujos „Sampdoria“ - Milano „Milan“.
15.30 Italijos „Seria A“ lyga. Romos „Lazio“ - Neapolio „Napoli“. 17.30 „Road to Glory“. Laida apie
kovos sportą. 17.50 Naujas sezonas. Tiesiogiai.
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. FC „Rostov“ Maskvos „Lokomotiv“. 20.00 „CrossFit Games“.
Antra laida. Premjera. 22.10 Italijos „Seria A“
lyga. Turino „Juventus“ - Turino „Torino“. Vakar.
0.10 KOK world series. Vilnius. 2 d. 2.10 NBA
krepšinio lyga. Golden state „Warriors“ - Klivlando
„Cavaliers“. Finalas. Penktos rungtynės. 4.40 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Latvija. 10 etapas.
7.00

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

lnK

22 .10

„teiSĖJAS“
Kriminalinė drama. JAV. 2014.
Režisierius: David Dobkin.
Vaidina: Robert Downey Jr., Robert Duvall, Billy Bob Thornton.
Šaltakraujiškas, sėkmingas teisininkas Henkas grįžta namo į savo motinos laidotuves. Ryšys su tėvu Džozefu nėra artimas ir netrukus senos
nuoskaudos ir pavydas iškyla į paviršių. Įvykus ginčui, Henkas planuoja
išvykti, tačiau miestelio šerifas suima tėvą. Henkas pasiryžta ginti savo
tėvą teisme.

„VASArA FloriDoJe“
romantinė drama. Vokietija. 2016.
Režisierius: Michael Wenning.
Vaidina: Suzanne von Borsody,
Anna Bullard, Matti SchmidtSchaller.

tV8

21 .0 0

„neSunAiKinAmieJi“
trileris. JAV. 2010.
Režisierius: Sylvester Stallone.
Vaidina: Sylvester Stallone,
Jason Statham, Dolph Lundgren.

7.00

tV3

22 .0 0

„Major League Soccer“ lyga.

Barnio Roso yra žmogus, neturintis
ko prarasti. Jo suburta kietų vyrukų
komanda tokia pati. Šįkart jų užduotis - nuversti žiaurų diktatorių
Pietų Amerikos valstybėje. Tai virsta
sudėtingiausia misija jų gyvenime.

„mAno DiDYSiS o!“
romantinė Komedija. Jungtinė
Karalystė, Prancūzija, Vokietija.
2011.
Režisierė: Tanya Wexler.
Vaidina: Hugh Dancy, Maggie
Gyllenhaal, Rupert Everett.

euroSPort
6.00, 23.00 Tenisas. ATP serijos turnyras. Rusija. 8.00, 18.15 Angliškasis biliardas. Kinija.
9.00, 20.15 Dviračių sportas. Plento lenktynių pasaulio čempionatas. Norvegija. 20.10,
23.55 „Eurosport 2“ žinios. 21.00 Futbolas. JAV

Jūrų biologė Henrieta keliauja į
Floridą su savo vaikais - dvyniais
Nilsu ir Mara. Tai jų paskutinės
atostogos kartu prieš vaikams pradedant savarankišką gyvenimą...

tV1

23 .2 0

XIX a. Londone jaunas gydytojas
randa darbą pas privačia praktika užsiimantį daktarą. Daktaro specializacijos sritis - gydyti„isterija“ sergančias
moteris ypatinga masažo terapija.
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Pirmadienis

rekomenduoja

8.55 „Meilės sūkuryje“

6.10
6.25

LNK

22 .3 0

„SPĄSTAI“

6.55

Kriminalinis trileris. JAV, Prancūzija. 2012.
Režisierius: Stefan Ruzowitzky.
Vaidina: Eric Bana, Olivia Wilde, Charlie Hunnam.

7.25
7.55
8.55

Po kazino apiplėšimo su krūva pinigų Edisonas drauge su seserimi Liza
lekia per snieguotą Ameriką, tikėdamasis pabėgti į Kanadą. Staiga jų mašina atsitrenkia į elnią, automobilis apsiverčia, vairuotojas žūva. Jis su seserimi pasidalina pinigus, liepia jai iki sienos keliauti pakeleivinga mašina,
o pats pasuka per girią... Kiek gyvybių bus prarasta, kol jie bus sugauti?

10.00
12.00
13.00
13.30
15.00
15.30
16.30
18.30
19.30
20.00
21.00

TV8

BTV

21 .0 0

21 .0 0

„LEMTINGA BANGA“
romantinė drama. Vokietija. 2011.
Režisierius: Michael Steinke.
Vaidina: Julia Stemberger,
Philippe Brenninkmeyer.
Pastorius Polas pasklidus melagingiems gandams perkeliamas
į naują parapiją. Vietos bažnyčia
apgailėtino lygio - stogas varva,
nedaug žmonių joje lankosi. Vietinis verslininkas nori maldos namus nugriauti ir plėtoti savo verslą.
Jam dirba architektė Penelopė. Vos
susipažinęs su ja našlys pastorius
pajunta simpatiją.

TV6

23 .0 0

„TOLYN Į TAMSĄ.
ŽVAIGŽDŽIŲ KELIAS“
VeiKsmo ir nuotyKių filmas.
JAV. 2013.
Režisierius: J.J.Abrams.
Vaidina: Chris Pine, Benedict
Cumberbatch, Zoe Saldana.
Į namus sugrįžusi komanda„Enterprise“ suvokia, jog nesustabdoma
jėga iš vidaus sunaikino komandai
vadovavusią organizaciją. Tai, dėl
ko „Enterprise“ buvo sukurta ir dėl
ko kovojo - dabar viskas sugriuvo, o
pasaulis pasinėrė į sumaištį ir krizę.
Komanda kyla į paskutinę kovą.

„PASIUNTINIAI 2.
BAIDYKLĖ“
siaubo filmas. JAV. 2009.
Režisierius: Martin Barnewitz.
Vaidina: Norman Reedus,
Heather Stephens, Claire Holt.
Gelbėdamas savo šeimą ir norėdamas išsaugoti pragyvenimo šaltinį,
ūkininkas Džonas Rolinsas pasėlių
lauke pastato keistą kaliausę. Netrukus jis ima džiaugtis sumanymo rezultatais. Deja, džiaugsmas
trunka neilgai.
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21.30
22.30
23.35
0.35
1.30
2.25
2.50

Teleparduotuvė.
INOprogresas.
Vedėjas
V.Radzevičius.
Animacinis f.
„Didvyrių draugužiai“.
„Simpsonai“ (N-7).
„Rezidentai“ (N-7).
TV serialas „Meilės
sūkuryje“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV serialas „Tėvelio
dukrytės“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Pažadėtoji“ (N-7).
„Pamilti vėl“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
„Bruto ir Neto“ (N-7).
„Legendinės
legendos“ (N-7).
„Moterys meluoja
geriau“ (N-7).
TV3 vakaro žinios.
TV3 sportas. TV3 orai.
„Kobra 11“ (N-7).
„Gaudynės“ (N-7).
TV serialas „CSI
kriminalistai“ (N-7).
„Naujokė“ (N-7).
„Paskutinis iš vyrų“
(N-7).
TV serialas
„Salemas“ (N-14).

20.30 Nuo... Iki

6.30
6.35
7.05
7.30

7.55

9.45
10.30
11.30
12.25
13.20

15.30
16.30
17.35
18.30
19.30
20.00
20.30
21.30
22.30
0.20
1.15
2.05

Dienos programa.
Animacinis f.
„Visatos broliai“.
Animacinis f.
„Kaukė“.
„Nepaprastas
Gumuliuko
gyvenimas“.
TV serialas
„Volkeris, Teksaso
reindžeris“ (N-7).
24 valandos (N-7).
Yra, kaip yra (N-7).
24 valandos (N-7).
Bus visko.
TV serialas
„Gyvenimo
šukės“ (N-7).
„Dvi širdys“.
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos (N-7).
Žinios. Sportas. Orai.
KK2 (N-7).
TV serialas
„Meilė gydo“.
Nuo... Iki.
Žinios. Sportas. Orai.
Kriminalinis trileris
„Spąstai“ (N-14).
„Juodasis
sąrašas“ (N-7).
TV serialas „Visa
menanti“ (N-7).
Siaubo trileris
„Nepažįstamojo
skambutis“ (N-14).

TV8
Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba
(N-7). 8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji
animacija. 10.05 Romantinė drama „Vasara
Floridoje“ (N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“
(N-7). 13.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7).
18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt,
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė
drama „Lemtinga banga“ (N-7). 22.55 „Privati praktika“ (N-7). 23.55 „Dauntono abatija“
(N-7). 1.00 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.50 „Medikopteris“ (N-7).
6.35

INfO TV
6.30 Savaitės kriminalai (N-7). 7.00 „Alfa“
savaitė. 7.30 Valanda su Rūta. 9.00 Žinios.
10.00 @rimvydasvalatka. 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, Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k.
0.30, 2.30 Info diena.

18.00 Kas ir kodėl?

6.05
9.05
10.05
10.55
11.40
12.40
13.05
14.00
14.15
15.00
15.10
16.00
16.15
16.30
17.30

18.00
18.30
19.30
20.25
20.30
21.29
21.30
22.20
23.20
0.15
1.00
1.05
2.00
2.05

Labas rytas, Lietuva.
„Senis“ (N-7).
„Štutgarto kriminalinė policija 1“ (N-7).
„Detektyvas
Monkas 1“ (N-7).
Savaitė.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
„Seserys“ (N-7).
Žinios (su vertimu
į gestų k.).
Sportas. Orai.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Gimę tą pačią dieną.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama. Dėmesio
centre. Sportas. Orai.
Loterija „Jėga“.
LRT forumas.
Nematoma Lietuvos
istorija.
TV serialas „Jaunasis
Popiežius“ (N-14).
„Detektyvas
Monkas 4“ (N-7).
LRT radijo žinios.
Gimę tą pačią dieną.
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.

PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.20 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas.
11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 „Jumorina. Sočis“.
13.45 Fazenda. 14.35, 4.30 Mados nuosprendis. 15.35 Susituokime. 16.35, 23.30 Vyriška/
Moteriška. 17.35, 0.25 „Iš tiesų“. 18.50 Tegul
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. Orų
prognozė (rusų k.). 21.00 „Pirmūnė“. 22.55
Vakaras su Urgantu. 1.15 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. 11.55 „Svotai“.
13.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo paslaptys. 18.00
Andrejus Malachovas. 19.00 60 minučių. 21.00
„Geri norai“. 23.15 Specialusis korespondentas.
1.50 Žinios. Sankt Peterburgas.

REN
7.15 „Kapitonas tiesa“. 8.05 Žvalus rytas! 8.35,
18.30 Tinkama priemonė. 9.25, 19.25 „Šeimos
dramos“. 11.15 Mums net nesisapnavo. 13.50
Dar ne vakaras. 14.45 Čapman paslaptys. 15.40
„Kitas 3“. 17.30 Senovės gražuolių paslaptys.
21.25 Juoktis leidžiama. 23.10 „V ir M“.
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rugsėjo 25 d.

16.55 „Sudužusių žibintų

gatvės“

6.40

8.30
9.30
10.30
11.35
12.40
13.45
14.45
15.50
16.55
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00

23.40
1.25
3.15
4.00

TV serialas
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Voratinklis“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (1) (N-7).
„Įteisintas faras“
(N-7).
„Žvaigždės kelias“.
TV serialas „Farų
karai“ (1) (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Voratinklis“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
Info diena.
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (1) (N-7).
„Įteisintas
faras“ (N-7).
Farai (N-7).
Veiksmo ir
nuotykių f. „Tolyn
į tamsą. Žvaigždžių
kelias“ (N-7).
Siaubo trileris „Akies
krašteliu“ (N-14).
TV serialas „Kortų
namelis“ (N-14).
„Džeikas, Storulis ir
šuo“ (N-7).
Dokumentinis f.
„Gyvūnų būstai.
Gamtos inžinieriai“.

TV PROGRAMA

20.30 „Gluchariovas“

7.04
7.20
7.50
8.20
9.20
10.25
11.30
12.35
13.35
14.40
14.55
16.00
16.47
16.50
18.00
18.40
18.52
18.55
20.00
20.27
20.30
21.30
22.30
23.15
23.42
23.45
0.50
1.50
2.30
2.45
3.35

TV parduotuvė.
Skinsiu raudoną rožę.
Kaimo akademija.
Patriotai (N-7).
„Likimo
melodija“ (1) (N-7).
„Gluchariovas“ (N-7).
„Delta“ (N-7).
„Kapitonas
Gordejevas“ (N-7).
„Bitininkas“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Delta“ (N-7).
Reporteris.
Orai.
„Rojus“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
Orai.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris.
Orai.
„Gluchariovas“
(N-7).
„Delta“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
Orai.
„Marionečių
šokiai“ (1) (N-7).
„Lemtingas
panašumas“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Delta“ (N-7).
„Ilga kelionė
namo“ (N-7).

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 Dalykiškas
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20
„Garbės kodeksas 7“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00,
16.30 „Susitikimo vieta“. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 16“. 19.50 „Nenustatyta asmenybė“.
21.50 „Gatvių įstatymai“. 23.50 Dienos apžvalga.
0.25 Pozdniakovas. 0.35 „Voratinklis 6“.

TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.10 Knygų kandys.
8.25, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 8.50 Dienos
receptas. 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, 19.55 „Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 15.20 Akis į akį. 15.50 „Misija - Lima“.
16.20 Turistinė kelionė. 16.35 Varšuvos sukilimas: diena po dienos. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25 Paslėpti lobiai. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Sekmadienis su... 19.40 Prie Tatrų.
20.45, 2.45 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 „Nusileidimas Oksforde“. 1.20

Paslėpti lobiai.
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22.00 „Giminės“

7.05
7.55
8.45
9.15
12.00
12.15

13.20

14.40
15.35
16.05
16.30
17.00
18.30
19.00
19.30
20.20
21.10

22.00
23.40
23.55
0.05

Nacionalinė paieškų
tarnyba.
Mūsų miesteliai.
Mokslo sriuba.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Dokumentinis f.
„Lietuvos Respublikos
prezidentai. Algirdas
Brazauskas“.
Berniukų ir jaunuolių
chorui „Ąžuoliukas“ 55. Vilniaus
„Ąžuoliuko“ muzikos
mokyklai - 35.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
Mokslo sriuba.
„Kaip atsiranda
daiktai 12“.
Kultūrų kryžkelė.
Laba diena, Lietuva.
Septynios Kauno
dienos.
Euromaxx.
„Šlovės dienos“ (N-7).
LRT Kultūros
akademija.
Dokumentinis f.
„Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis vertybėmis“.
„Giminės“.
ARTi.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje (rusų
kalba iš Prahos).

21.00 „Velvet“

6.20
6.50
7.45
8.50
9.25
10.25
11.30
12.30
13.30
14.35
15.05
15.35
16.05
16.30
18.00
19.00
20.00

21.00
22.30
0.50
1.40
2.30
3.15

3.55

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas.
„Būrėja“.
„Akloji“.
„Juodieji meilės
deimantai“ (N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„CSI. Niujorkas“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Marvel animė.
Ašmenys“ (N-7).
„Sandžėjus ir
Kreigas“.
„Rožinė pantera“.
„Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
„Būk su manim“.
„Neklausk meilės
vardo“.
„CSI. Niujorkas“ (N-7).
„Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (N-7).
„Velvet“ (N-7).
„Meilės randai“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė
Džordan“ (N-7).
„Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (N-7).
„Gatvės tango“ (N-7).

10.30 „Nevykėlių

dalinys“

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30

14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

21.00
22.00
23.00

0.55
1.45

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“ (N-7).
„Detektyvas
Bekstriomas“ (N-7).
Kur giria
žaliuoja.
„CSI Majamis“
(N-7).
„Nevykėlių dalinys“
(N-7).
„Kaulai“ (N-14).
„Havajai 5.0“ (N-7).
„Univeras.
Naujas
bendrikas“ (N-7).
Teleparduotuvė.
„Detektyvas
Bekstriomas“ (N-7).
„Kaulai“ (N-14).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Kobra 11“ (N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
„Naša Raša“
(N-14).
Farai (N-7).
Siaubo f.
„Pasiuntiniai 2.
Baidyklė“ (S).
„Las Vegasas“
(N-7).
„Nevykėlių
dalinys“ (N-7).

TV1000

aNiMal PlaNeT

„Gyvenimas ant ratų“. 10.10 „Mylimųjų
žiedas“. 12.15 „Planeta 51“. 14.05 „Kristina“.
16.15 „Belaukiant amžinybės“. 18.05 „Robinas
Hudas. Vyrai su triko“. 20.10 „Vėjo nublokšti“.
0.10 „Pano labirintas“. 2.20 „Aš, tu ir Diupri“.

Šimpanzė. 7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Liūno
broliai. 8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose.
9.10, 13.45 Mano mažasis siaubūnas. 10.05,
14.40, 22.55, 5.02 Laukinė Indonezija. 11.55
Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 12.50 Veterinarų
gyvenimas. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Ekspedicija Mungo.
18.20, 22.00, 4.15 Didžiausias vandenynų ryklys.
19.15, 1.40 Tigrų ataka.

8.10

DiscoVery
7.50, 20.30

Kaip tai veikia? 8.15, 17.15, 20.00
Kaip tai pagaminta. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Paskui klasikinius automobilius.
10.05 Traukiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge.
11.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Jukono vyrai. 14.30
Išgyventi su Edu Stafordu. 21.00 Nuogi ir išsigandę. 22.00 Išlikimo žaidimai. 23.00 Įveikti baimes
su B.Grilsu. 24.00 Išgyventi su konkurentu.

TraVel
6.00, 11.00
19.00 Naujo

Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00,
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,
24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Salų
paslaptys. 23.00 Ypatinga ekspedicija.

6.36

sPorT1
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. FC
„Rostov“ - Maskvos „Lokomotiv“. Vakar. 9.00
„CrossFit Games“. Pirma laida. 11.10 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Monpeljė „Montpellier“ - Paryžiaus „Saint-Germain“. 13.10
KOK World series. Vilnius. 1 d. 15.30 ATP
teniso turnyras. Marakešas. Pirmasis pusfinalis. 17.00 ATP teniso turnyras. Marakešas.
Antrasis pusfinalis. 18.10 Rusijos „Premier“
futbolo lyga. FC „Rostov“ - Maskvos „Lokomotiv“. Vakar. 20.00 „CrossFit Games“. Pirma
laida (rungtys: plaukimas, bėgimas ir dviračių
krosas). 21.10 Ispanijos „Super taurė“. Finalas. 23.00 KOK World series. Vilnius. 1 d.
1.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Ispanija.
1 etapas.
7.00

16.25 „Zambezija“

9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30

15.05

15.35
16.25
17.55

18.55
20.00
20.30
21.30
23.25
23.55

Karališkosios
paslaptys.
„Kai šaukia
širdis“.
„Pinigai iš
nieko“ (1).
„Mega
virtuvės“.
„Minutė po
minutės“ (N-7).
Nuotykių f.
„Karaliaus
Saliamono
kasyklos“ (N-7).
Skrajojantys ežerai.
Baltų mitai ir
simboliai.
„Elajus
Stounas“.
Animacinis f.
„Zambezija“.
Kriminalinė
komedija
„Moteriškas
apiplėšimas“.
Kaip susigrąžinti
seksualumą (1).
Balticum TV
žinios.
„Dikensiada“.
Kino akademija.
„Pina“.
Balticum TV
žinios.
Fantastinis
trileris „Nebijok
tamsos“ (N-14).

ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 300 mylių lenktynės.
11.00 Motosportas. Spidvėjus. Stokholmo GP
lenktynės. 14.00 Boksas. „World Super Series“

turnyras. Yunieras Dorticos - Dmitrijus Kudriašovas. 15.55 Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ Maskvos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija.
18.25 Premier lygos apžvalga. 19.25 Ledo
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Red Star“.
Tiesioginė transliacija. 21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - „West Bromwich“.
Tiesioginė transliacija. 24.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - „Liverpool“.
1.50 Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ - Maskvos
„Dinamo“. 5.00 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Red Star“.

eurosPorT
7.00, 14.00, 18.30, 4.00 Tenisas. ATP serijos
turnyras. Rusija. 8.00, 12.30, 20.00, 23.00, 1.00

Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga.
9.30, 15.30, 2.30, 5.30 Angliškasis biliardas.
Kinija. 11.00, 17.00 Dviračių sportas. Pasaulio
plento čempionatas. Norvegija. 21.25, 0.15,
2.25 Eurosport žinios. 21.35, 24.00 Sporto
linksmybės. 22.00 Tenisas. Parodomasis turnyras.ja. 23.30 Žiemos sportas. Laida „Chasing
History“. 0.20 Jojimas. Belgija.
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20.00 Prieš srovę

6.10
6.25
6.55
7.55
8.25
8.55
10.00
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30

22.30
0.45
1.35
2.05
2.30
3.20

Teleparduotuvė.
„Didvyrių draugužiai“.
„Simpsonai“ (N-7).
„Rezidentai“ (N-7).
„Moterys meluoja
geriau“ (N-7).
TV serialas „Meilės
sūkuryje“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV serialas „Tėvelio
dukrytės“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Pažadėtoji“ (N-7).
„Pamilti vėl“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
TV serialas „Bruto ir
Neto“ (N-7).
Prieš srovę (N-7).
„Moterys meluoja
geriau“ (N-7).
TV3 vakaro žinios.
TV3 sportas. TV3
orai.
Veiksmo f. „Ringo
karalius“ (N-14).
TV serialas „CSI
kriminalistai“ (N-7).
„Naujokė“ (N-7).
„Paskutinis
iš vyrų“ (N-7).
„Rouzvudas“ (N-7).
TV serialas „Melas ir
paslaptys“ (N-14).

19.30 KK2

6.30
6.35
7.05
7.30

7.55

9.50
10.35
11.40
12.40
13.30

15.30
16.30
17.35
18.30
19.30
20.00
20.30
21.30
22.30

1.15
2.05

Dienos programa.
Animacinis f.
„Visatos broliai“.
Animacinis f.
„Kaukė“.
Animacinis f.
„Nepaprastas
Gumuliuko
gyvenimas“.
TV serialas
„Volkeris, Teksaso
reindžeris“ (N-7).
24 valandos (N-7).
Yra, kaip yra (N-7).
24 valandos (N-7).
Nuo... Iki.
TV serialas
„Gyvenimo
šukės“ (N-7).
TV serialas
„Dvi širdys“.
Labas vakaras,
Lietuva.
Yra, kaip yra (N-7).
Žinios. Sportas. Orai.
KK2 (N-7).
TV serialas
„Meilė gydo“.
Čia tai geras!
Žinios. Sportas. Orai.
Kriminalinis
trileris „Numeris 44“
(N-14).
TV serialas „Visa
menanti“ (N-7).
Kriminalinis trileris
„Spąstai“ (N-14).

TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7).
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Romantinė drama „Lemtinga banga“
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00
„Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7).
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai.
Senoji animacija. 21.00 Drama „Vilties vėjas“
(N-7). 22.55 „Privati praktika“ (N-7). 23.50
„Dauntono abatija“ (N-7). 0.55 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.45

„Medikopteris“ (N-7).

Info TV
Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Nuo... Iki.
Farai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00 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.
16.30 Farai (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.
6.30
8.30
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23.20 „Tvin Pyksas 3“

6.05
9.05
10.05
10.55
11.40
12.40
13.05
14.00
14.15
15.00
15.10
16.00
16.15
16.30
17.30
18.00
18.30
19.30
20.25
20.30
21.29
21.30
22.30
23.20
0.15
1.00
1.05
2.00
2.05
3.00

Labas rytas, Lietuva.
„Senis“ (N-7).
„Štutgarto kriminalinė policija 1“ (N-7).
„Detektyvas
Monkas 1“ (N-7).
Beatos virtuvė.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
„Seserys“ (N-7).
Žinios (su vertimu į
gestų k.). Sportas.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Emigrantai.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama. Dėmesio
centre. Sportas. Orai.
Loterija „Jėga“.
Nacionalinė
ekspedicija.
Istorijos detektyvai.
TV serialas „Tvin
Pyksas 3“ (N-14).
„Detektyvas
Monkas 4“ (N-7).
LRT radijo žinios.
LRT forumas.
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.
LRT radijo žinios.

PBK
6.25, 9.00, 14.20 Naujienos. 6.30 Animacija.
7.00, 9.25 Labas rytas. 11.05 Gyvenk sveikai!
12.00 Naujienos. 12.20, 21.00 „Pirmūnė“. 14.35
Mados nuosprendis. 15.35 Susituokime. 16.40,
23.35 Vyriška/Moteriška. 17.40, 0.25 „Iš tiesų“.
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos
laikas. Orų prognozė (rusų k.). 23.00 Vakaras su
Urgantu. 1.20 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. 11.55 „Svotai“.
13.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo paslaptys. 18.00
Andrejus Malachovas. Tiesioginis eteris. 19.00
60 minučių. 21.00 „Geri norai“. 23.15 Vakaras
su V.Solovjovu. 1.50 Žinios. Sankt Peterburgas.

Ren
8.05 Žvalus rytas! 8.35, 18.30 Tinkama priemonė.
9.30, 19.25 „Šeimos dramos“. 11.15 Pati naudingiausia programa. 12.05 Juoktis leidžiama. 13.50
Dar ne vakaras. 14.45 Čapman paslaptys. 15.35
„Nina“. 17.30 Senovės gražuolių paslaptys. 21.25
Geriausias šefas. 0.20 Rusiškas vairavimas.

1.30 „Mentalistas“

7.35
8.30
9.30
10.30
11.35
12.40
13.45
14.45
15.50
16.55
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00
23.05

1.30
2.15
3.00
3.45

TV serialas „Farų
karai“ (1) (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Voratinklis“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
„Įteisintas faras“
(N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (1) (N-7).
„Farų karai“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Voratinklis“ (1)
(N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
Info diena.
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
„Įteisintas faras“
(N-7).
Pagalbos
skambutis (N-7).
Veiksmo komedija
„Piko valanda“ (N-7).
Veiksmo ir
nuotykių f. „Tolyn
į tamsą. Žvaigždžių
kelias“ (N-7).
„Mentalistas“ (N-7).
„Džeikas, Storulis ir
šuo“ (N-7).
„Pragaro katytė“.
Pagalbos
skambutis (N-7).

23.45 „Marionečių

šokiai“

6.34
6.50
7.20
7.50
8.20
9.20
10.25
11.30
12.35
13.35
14.40
14.55
16.00
16.47
16.50
18.00
18.40
18.52
18.55
20.00
20.27
20.30
21.30
22.30
23.15
23.42
23.45
0.50

TV parduotuvė.
Dokumentinis f.
„Laukinė Australija“.
„Darbščios rankos,
atviros širdys.
Partizanų keliais.
Patriotai (N-7).
„Likimo melodija“
(N-7).
„Gluchariovas“ (N-7).
„Delta“ (N-7).
„Kapitonas
Gordejevas“ (N-7).
„Bitininkas“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Delta“ (N-7).
Reporteris.
Orai.
„Rojus“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
Orai.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris.
Orai.
„Gluchariovas“ (N-7).
„Delta“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
Orai.
„Marionečių
šokiai“ (N-7).
„MMA „King of the
Cage 001“. JAV Lietuva“ (1). Kovų
narvuose turnyras.
Lietuva. 2017 m.

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 Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
10.20 „Garbės kodeksas 7“. 12.00 Prisiekusiųjų
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00,
16.30 „Susitikimo vieta“. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 16“. 19.50 „Nenustatyta asmenybė“.
21.55 „Gatvių įstatymai“. 23.50 Dienos apžvalga.
0.25 „Voratinklis 6“. 2.25 „Susitikimo vieta“.

TV PolonIa
8.35, 17.55 Laida vaikams. 8.50 Dienos receptas.
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 18.20, 5.05
Trumpa istorija. 12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24.
12.30, 23.05, 5.35 Polonijos pokalbiai. 12.45,
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 16.45 Žinios.
13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Karo
merginos“. 15.20 „Nusileidimas Oksforde“.
16.15, 4.30 Varšuvos sukilimas: diena po dienos.
16.25, 6.50 Kita stotelė - Olešnica. 16.55, 1.45
„Komisariatas“. 17.25, 1.15 Zondas 2. 18.10,
2.30 Miško bičiuliai. 18.30 TV ekspresas. 18.55
Literatūros chuliganas. 19.25 „Naszaarmia.pl“.
20.25 ZUS be sienų. 20.45 Animacinis f. 21.00
Žinios. Sportas. Orai. 21.45 „Tėvas Mateušas“.
22.35 Tiesioginė perlaida. 0.10 „Misija - Lima“.

19.00 „Skonio pasaka“

6.05
7.05
7.55
8.45
9.15
12.00
12.10

13.05
14.45
15.35
16.05
16.30
17.00
18.30
19.00

19.30
20.20
21.10

22.00

23.30
23.55
0.05

Džiazo muzikos
vakaras.
Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
Mokslo sriuba.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Dokumentinis f.
„Getas. Venecijos
geto žydų istorija“.
„Giminės“.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
Mokslo sriuba.
„Kaip atsiranda
daiktai 12“.
Misija. Vilnija.
Laba diena, Lietuva.
Stambiu planu.
Dokumentinis f.
„Skonio pasaka“.
2 d. „Peru kulinarijos
atradimai“.
„Šlovės dienos“ (N-7).
Anapus čia ir dabar.
Dokumentinis f.
„Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis vertybėmis“.
Romantinė komedija
„Apetitas meilei“
(N-14).
Laisvės vėliavnešiai.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.

TV1000
6.10 „Pražūtingas rūkas“. 8.40 „Vėjo nublokšti“.
12.50 „Aš, tu ir Diupri“. 15.10 „Pražūtingas
rūkas“. 17.45 „Tinklas“. 20.10 „Skersvėjis“.
22.50 „Tuštybių mugė“. 1.30 „Mylimųjų žiedas“.

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 Traukiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50
Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių
perpardavinėtojai. 14.30 Nepaprasti inžinierių
sprendimai. 21.00 Vyras, moteris, gamta. 22.00
Gelbėtojai su sunkiaisiais automobiliais. 23.00
Naminukės sezonas. 24.00 Mirties siena.

TRaVel
6.00, 11.00, 1.00
13.00, 19.00 Naujo

Muziejų paslaptys. 7.00,
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, 24.00
Neįprastas Amerikos maistas. 21.00 Neįprastas
maistas. 22.00 Įkaušęs keliautojas.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2
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9.25 „Juodieji meilės

deimantai“

6.20
6.50

7.45
8.50
9.25
10.25
11.30
12.30
13.30
14.35
15.05
15.35
16.05
16.30
18.00
19.00
20.00

21.00

22.55
1.10
2.00

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Būrėja“.
„Akloji“.
„Juodieji meilės
deimantai“ (N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Marvel animė.
Ašmenys“ (N-7).
„Sandžėjus ir
Kreigas“.
„Rožinė pantera“.
„Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
„Būk su manim“.
„Neklausk meilės
vardo“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (N-7).
„Inspektorius
Džordžas Džentlis.
Mirtis po žeme“ (N-7).
„Meilės randai“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).

rekomenduoja

12.30 „Havajai 5.0“

6.45
7.00
7.45
8.45
9.15
10.30
11.30
12.30
13.30

14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

21.00
21.35

23.40
0.30
1.25

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“ (N-7).
„Detektyvas
Bekstriomas“ (N-7).
Gyvūnų manija.
„CSI Majamis“
(N-7).
„Nevykėlių
dalinys“ (N-7).
„Kaulai“ (N-14).
„Havajai 5.0“ (N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„Detektyvas
Bekstriomas“ (N-7).
„Kaulai“ (N-14).
„Havajai 5.0“ (N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Kobra 11“ (N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
„Naša Raša“ (N-14).
UEFA Čempionų
lygos rungtynės.
„FC Spartak
Moskva“ - „Liverpool
FC“. Tiesioginė
transliacija.
„Naša Raša“ (N-14).
„Las Vegasas“
(N-7).
„Nevykėlių
dalinys“ (N-7).

AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Liūno broliai. 8.15, 16.30,
0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15Tigrų
ataka. 10.05, 14.40, 22.55 Laukinė Indonezija.
11.55 Ekspedicija Mungo. 12.50 Didžiausias
vandenynų ryklys. 15.35, 23.50Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05 Šuns gelbėjimo misija. 18.20
Užpultasis. 22.00 Aš išgyvenau gyvūno puolimą.

SPort1
Italijos „Seria A“ lyga. Genujos „Sampdoria“ - Milano „Milan“. 9.00 Prancūzijos
„Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 6 turas. 10.00
Italijos „Seria A“ lyga. Benevento „Benevento“ Romos „Roma“. 12.00 Rusijos „Premier“ futbolo
lygos apžvalga. 10 turas. 12.30 „CrossFit Games“.
1 laida (rungtys: plaukimas, bėgimas ir vyrų
dviračių krosas). 13.15 KOK World GP series.
Ryga. 2 d. 15.20 ATP teniso turnyras. Marakešas.
Finalas. 17.50 NBA krepšinio lyga. Gražiausi
sezono momentai. 18.00 Italijos „Seria A“ lyga.
Benevento „Benevento“ - Romos „Roma“. 20.00
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 7
turas. Premjera. 21.00 Ispanijos „Super taurė“.
Valensijos „Valencia“ - Malagos „Unicaja“. 23.00
KOK World series. Vilnius. 2 d. 1.00 NBA krepšinio lyga. Golden state „Warriors“ - Klivlando
„Cavaliers“. Finalas. Antros rungtynės. .
7.00

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

24.00 „Karaliaus Salia-

mono kasyklos“

9.00
9.30

10.30
11.30
12.40

13.10

14.55
15.55
16.55
18.00
18.30
19.30

20.00
20.30
21.30
22.30
23.00

24.00

Balticum TV žinios.
Kriminalinė
komedija
„Moteriškas
apiplėšimas“.
„Dikensiada“.
Romantinė
drama „Ema“.
Skrajojantys ežerai.
Baltų mitai ir
simboliai.
Romantinė komedija
„Mėnesienos
magija“.
„Kai šaukia širdis“.
„Mega virtuvės“.
Kaip susigrąžinti
seksualumą (1).
Karališkosios
paslaptys.
Pinigai iš
nieko“ (1).
Klaipėdos patruliai.
Kriminalinių įvykių
kronika (N-7).
Balticum TV žinios.
„Noriu šio
automobilio“ (1).
„Elajus Stounas“.
Balticum TV žinios.
Kriminalinė
komedija
„Moteriškas
apiplėšimas“.
Nuotykių f.
„Karaliaus Saliamono
kasyklos“ (N-7).

lnK

22 .3 0

„numeriS 44“
Kriminalinis trileris. Čekija, Didžioji Britanija, JAV, Rusija. 2015.
Režisierius: Daniel Espinosa.
Vaidina: Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace.
1953 m. slaptas policijos agentas Leo neteko savo statuso, galios ir
namų, atsisakęs pripažinti, kad jo žmona Raisa yra išdavikė. Ištremti iš
Maskvos į niūrų postą provincijoje, jie ima dirbti su generolu Michailu
Nesterovu ir ieško serijinio žudiko. Jų teisybės paieškos ima kelti grėsmę visos sistemos priedangai.

„cSi mAJAmiS“
Kriminalinis serialas. JAV. 2005.
Režisieriai: Ann Donahue,
Carol Mendelsohn.
Vaidina: David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodriguez.

tV6

18 .0 0

„ViltieS VĖJAS“
Drama. Vokietija. 1997.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Lara-Joy Korner,
Frank Jordan, Patrik Fichte.

ViASAt SPort BAltic
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - „West Bromwich“. 8.50 Ledo ritulys.
KHL. „Avangard“ - Maskvos „Dinamo“. 10.50
Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Red Star“.
12.50 Motosportas. Aragono MotoGP Moto3
lenktynės. 14.15 Motosportas. Aragono MotoGP
Moto2 lenktynės. 15.55 Motosportas. Nascar
300 mylių lenktynių apžvalga. 16.55 Ledo ritulys.
KHL. „Metallurg“ - „Ak Bars“. Tiesioginė transliacija. 19.45 Krepšinis. Europos čempionato pusfinalis. Ispanija - Slovėnija. 21.35 Futbolas. UEFA
Čempionų lyga. „Borussia“ - „Real“. Tiesioginė
transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų
lyga. „Spartak“ - „Liverpool“. 1.35 Futbolas.
UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 2.00
Motosportas. Aragono MotoGP lenktynės.
7.00

tV8

21 .0 0

serijos Europos čempionatas.

Tomas gyvena senelio valdose.
Kaimynų dukra Viki - visada šalia.
Poros meilę temdo jų šeimų pasipriešinimas. Viki motina kadaise
turėjo romaną su Tomo tėvu... Ar
įsimylėjėliai gali būti brolis ir sesuo?

„inSPeKtoriuS DŽorDŽAS
DŽentliS. mirtiS Po Žeme“
DeteKtyvas. Didžioji Britanija. 2014.
Režisierius: Ben Bolt.
Vaidina: Martin Shaw, Lee
Ingleby, Simon Hubbard.

euroSPort
7.00, 12.30, 18.30, 2.30 Dviračių sportas. Pasaulio plento čempionatas. Norvegija. 8.30, 11.00,
16.00 Tenisas. ATP serijos turnyras. Rusija. 9.30,
14.00, 22.00, 0.05, 4.00 Futbolas. JAV „Major
League Soccer“ lyga. 17.15, 20.00 Angliškasis
biliardas. Kinija. 20.55, 23.55, 2.25 Eurosport žinios. 21.00, 1.00 Tenisas. Parodomasis turnyras.
Čekija. 23.30, 2.00 Automobilių lenktynės. F3

Kriminalinių nusikaltimų tyrimo
skyriuje, pasinaudojant technologijomis, patirtimi bei nuojauta,
lipdoma gija: „nusikaltimo įkalčiai galimi motyvai - nusikaltėlis“.

tV1

21 .0 0

7-ojo dešimtmečio Didžioji Britanija.
Inspektorius Džentlis su seržantu Bachu tiria įtartiną mirtį kasykloje. Vietos bendruomenę suskaldė politikai,
o pavydas ir neapykanta tvyro dar
nuo Antrojo pasaulinio karo.

51

trečiadienis

rekomenduoja

20.00 Gero vakaro šou

6.10
6.25

TV3

22 .3 0

6.55
7.55
8.25

„MES VALDOME NAKTĮ“
Kriminalinė drama. JAV. 2007.
Režisierius: James Gray.
Vaidina: Eva Mendes, Mark Wahlberg, Robert Duvall.
1988-ieji. Niujorko gatvėse karaliauja rusų mafija ir narkotikų prekeiviai.
Du broliai pasirenka skirtingus gyvenimo kelius. Džozefas daro karjerą
policijoje, Robertas vadovauja naktiniam klubui, turi reikalų su mafija
ir slepia savo giminystės ryšius su broliu. Tačiau vieną dieną broliai bus
priversti dar kartą apsvarstyti tikrąsias vertybes.

8.55
10.00
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.25
19.30
20.00
21.00

LNK

BTV

22 .3 0

21 .0 0

„PASMERKTIEJI 2“

„PAGROBTAS GYVENIMAS“

VeiKsmo trileris. JAV. 2015.
Režisierius: Roel Reine.
Vaidina: Randy Orton,
Eric Roberts, Wes Studi.

VeiKsmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: John Singleton.
Vaidina: Taylor Lautner,
Lily Collins, Alfred Molina.

Kad išliktų ir save apsaugotų, Vilas
priverstas kautis su kitais vyrais.
Tai savotiškas žaidimas, vykstantis pagal principą „kiekvienas už
save“. Dalyvių užduotis paprasta:
kad išsikovotum laisvę, privalai
sunaikinti kitus. Ar tokiame realybės šou jam pavyks išsaugoti
sveiką galvą?

Koks jausmas, visą gyvenimą praleidus su savo tėvais, vieną gražią dieną
sužinoti, kas iš tiesų yra tavo gimdytojai? Neitonas, radęs savo nuotrauką dingusių ir pagrobtų vaikų portale, labai susikremta. Negi ir jis buvo
pagrobtas? Paauglys paskambina
nuotrauką paviešinusiam žmogui,
ir šis pradeda Neitoną kamantinėti.

TV8

21 .0 0

„NUOTAKOS MOTINOS“
romantinė Komedija. JAV. 2015.
Režisierius: Sam Irvin.
Vaidina: Gail O’Grady, Betsy
Brandt, Daniela Bobadilla.
Džena ruošiasi vestuvėms. Ji negalėtų būti laimingesnė: seniai
svajojo apie šią šventę. Būsimoji
nuotaka svajoja apie tokią tvirtą
santuoką, kaip jos tėvų, nors jie
ir nėra jos tikrieji tėvai. Prieš pat
tuoktuves Džena užsimano susitikti savo biologinę mamą...
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21.30
22.25
22.30

0.55
1.45
2.10
2.40
3.30

Teleparduotuvė.
„Didvyrių
draugužiai“.
„Simpsonai“ (N-7).
„Bruto ir Neto“ (N-7).
„Moterys meluoja
geriau“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
„Tėvelio dukrytės“.
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Pažadėtoji“ (N-7).
„Pamilti vėl“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
Vikinglotto.
„Bruto ir Neto“ (N-7).
Gero vakaro šou
(N-7).
„Moterys meluoja
geriau“ (N-7).
TV3 vakaro žinios.
Vikingų loto.
Kriminalinė drama
„Mes valdome naktį“
(N-14).
„CSI kriminalistai“
(N-7).
„Naujokė“ (N-7).
„Paskutinis iš vyrų“
(N-7).
„Rouzvudas“ (N-7).
„Melas ir paslaptys“
(N-14).

15.30 „Dvi širdys“

6.35
7.05
7.30

7.55
9.50
10.35
12.35
13.30

15.30
16.30
17.35
18.30
19.30
20.00
20.30
21.30
22.30

0.40

1.35

2.25

Animacinis f.
„Visatos broliai“.
Animacinis f.
„Kaukė“.
„Nepaprastas
Gumuliuko
gyvenimas“.
„Volkeris, Teksaso
reindžeris“ (N-7).
24 valandos (N-7).
Yra, kaip yra (N-7).
Anapus nežinomybės
(N-7).
TV serialas
„Gyvenimo šukės“
(N-7).
„Dvi širdys“.
Labas vakaras,
Lietuva.
Yra, kaip yra (N-7).
Žinios.
KK2 (N-7).
„Meilė gydo“.
Pagauk dainą.
Žinios.
Veiksmo trileris
„Pagrobtas gyvenimas“ (N-14).
TV serialas
„Juodasis sąrašas“
(N-7).
TV serialas
„Visa menanti“
(N-7).
Kriminalinis trileris
„Numeris 44“
(N-14).

0.15 „Detektyvas

Monkas 5“

6.00
6.05
9.05
10.05
10.55
11.40
12.40
13.05
14.00
14.15
15.00
15.10
16.00
16.15
16.30
17.30
18.00
18.30
19.30
20.25
20.30
21.29
21.30
22.50
23.20

0.15
1.00
1.05
2.00
2.05

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Senis“ (N-7).
„Štutgarto kriminalinė policija 1“ (N-7).
„Detektyvas
Monkas 1“ (N-7).
Emigrantai.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
„Seserys“ (N-7).
Žinios.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Gyvenimas.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Dėmesio centre.
Loterija „Jėga“.
Auksinis protas.
Klausimėlis.lt.
„Vokietija
1983-iaisiais“
(N-14).
„Detektyvas
Monkas 5“ (N-7).
LRT radijo žinios.
Nacionalinė
ekspedicija.
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.

rugsėjo 27 d.

13.45 „Farų karai“

6.40
7.35
8.30
9.30
10.30
11.35
12.40
13.45
14.45
15.50
16.55
18.00
18.30

21.00

22.45

0.45
1.30
2.15
3.00

„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Farų karai“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Voratinklis“ (1)
(N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
„Įteisintas faras“
(N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
„Farų karai“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Voratinklis“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
Info diena.
LKL čempionatas.
Lietuvos rytas Lietkabelis.
Tiesioginė
transliacija.
Veiksmo trileris
„Pasmerktieji 2“
(N-14).
Veiksmo komedija
„Piko valanda“
(N-7).
„Mentalistas“ (N-7).
„Džeikas, Storulis
ir šuo“ (N-7).
„Pragaro katytė“.
Anapus nežinomybės
(N-7).

TV PROGRAMA

18.55 „Albanas“

6.34
6.50
7.20
7.50
8.20
9.20
10.25
11.30
12.35
13.35
14.40
14.55
16.00
16.47
16.50
18.00
18.40
18.55
20.00
20.30
21.30
22.30
23.15
23.45
0.50

1.50
2.30
2.45
3.35

TV parduotuvė.
„Laukinė Australija“.
Kitomis akimis.
Skinsiu raudoną
rožę.
Patriotai (N-7).
„Likimo melodija“
(N-7).
„Gluchariovas“
(N-7).
„Delta“ (N-7).
„Albanas“ (N-7).
„Bitininkas“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Delta“ (N-7).
Reporteris.
Orai.
„Rojus“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris.
„Gluchariovas“
(N-7).
„Delta“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Marionečių šokiai“
(N-7).
„Leningradas.
Pokario gatvės“
(N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Delta“ (N-7).
„Ilga kelionė namo“
(N-7).

22.00 „Daiktų kontūrai“

6.00
6.05
7.05
7.55
8.45
9.15
12.00
12.10
14.00

15.00
15.50
16.05
16.30
16.45
17.00
18.35
19.30
20.20
21.05
22.00

23.35
23.55
0.05

LR himnas.
LRT OPUS ORE.
Markas Palubenka.
Stilius.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
Mokslo sriuba.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
„Amerikos žydai“.
Iš užmirštos knygos.
Vilniaus miesto savivaldybės Šv.Kristoforo
kamerinio orkestro
koncertas, skirtas
Lietuvos žydų genocido
aukų dienos minėjimui.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
Mokslo sriuba.
„Kaip atsiranda
daiktai 12“.
Vilniaus albumas.
Trembita.
Laba diena, Lietuva.
Teatras.
„Šlovės dienos“
(N-7).
IQ presingas.
„Aliaskos magistralė“.
Elito kinas. Drama
„Daiktų kontūrai“
(N-14).
Mokslo sriuba.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje (rusų
kalba iš Prahos).

15.05 „Sandžėjus

ir Kreigas“

6.20
6.50
7.45
9.25
10.25
11.30
12.30
13.30
14.35
15.05
15.35
16.05
16.30
18.00
19.00
20.00

21.00

22.55
0.55
1.45
2.35

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas (N-7).
„Būrėja“.
„Juodieji meilės
deimantai“ (N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Marvel animė.
Ašmenys“ (N-7).
„Sandžėjus ir
Kreigas“.
„Rožinė pantera“.
„Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
„Būk su manim“.
„Neklausk meilės
vardo“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (N-7).
„Inspektorius
Džordžas Džentlis.
Garbės reikalas“
(N-7).
„Meilės randai“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).

21.35 UEFA Čempionų

lygos rungtynės

6.45
7.00
7.45
8.45
9.15
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00

20.00
21.00
21.35

23.40
0.40

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“ (N-7).
„Detektyvas
Bekstriomas“ (N-7).
Svajonių šefas.
„CSI Majamis“
(N-7).
„Nevykėlių dalinys“
(N-7).
„Kaulai“ (N-14).
„Havajai 5.0“ (N-7).
„Univeras. Naujas
bendrikas“ (N-7).
Teleparduotuvė.
„Detektyvas
Bekstriomas“ (N-7).
„Kaulai“ (N-14).
„Havajai 5.0“ (N-7).
Lietuvos futbolo
rungtynės. Klaipėdos
„Atlantas“ - Vilniaus
„Žalgiris“. Tiesioginė
transliacija.
„Univeras. Naujas
bendrikas“ (N-7).
„Naša Raša“ (N-14).
UEFA Čempionų
lygos rungtynės.
„Paris SaintGermain FC“ „FC Bayern
Munchen“.
Tiesioginė
transliacija.
„Naša Raša“ (N-14).
„Las Vegasas“
(N-7).

16.10 „Svetimos

vestuvės“

9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.35

15.10

16.10

17.50
18.50
20.00
20.30

21.00
22.00
23.00
23.30
0.30

Balticum TV
žinios.
„Noriu šio
automobilio“ (1).
„Elajus Stounas“.
„Kai šaukia
širdis“.
Kaip susigrąžinti
seksualumą“ (1).
Animacinis f.
„Munis: mažasis
Mėnulio globėjas“.
Kriminalinė
komedija
„Moteriškas
apiplėšimas“.
Romantinė
komedija
„Svetimos
vestuvės“.
„Mega virtuvės“.
Romantinė drama
„Ema“.
Balticum TV
žinios.
Klaipėdos patruliai.
Kriminalinių įvykių
kronika (N-7).
Pinigai
iš nieko.
„Prakeiktas metas“
(N-14).
Balticum TV
žinios.
„Dikensiada“.
„Elajus
Stounas“.

TV8

PBK

NTV Mir

TV1000

aNiMal PlaNeT

ViasaT sPorT BalTic

6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7).
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Drama „Vilties vėjas“ (N-7). 12.00
„Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Kerštas ir
meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
16.00 „Medikopteris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerštas ir meilė“
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė komedija „Nuotakos
motinos“ (N-7). 22.50 „Privati praktika“ (N-7).
23.50 „Dauntono abatija“ (N-7). 0.55 „Tikrosios
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.45

EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 1.15
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20, 21.00 „Pirmūnė“. 14.25 Naujienos. 14.40, 3.15 Mados
nuosprendis. 15.40 Susituokime. 16.45, 23.30
Vyriška/Moteriška. 17.45, 0.20 „Iš tiesų“. 18.50
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 22.55 Vakaras su Urgantu. 1.45 „Akcija“.

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
10.20 „Garbės kodeksas 7“. 12.00 Prisiekusiųjų
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00,
16.30 „Susitikimo vieta“. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 16“. 19.50 „Nenustatyta asmenybė“.
21.55 „Gatvių įstatymai“. 23.50 Dienos apžvalga.
0.25 „Voratinklis 6“. 2.25 „Susitikimo vieta“.

8.55 „Tuštybių mugė“. 11.40 „Skersvėjis“.
14.20 „Džeris Magvairas“. 16.55 „Pabėgimas
iš Šoušenko“. 19.45 „Atleisk man, kad tave
myliu“. 22.10 „Genijus“. 0.15 „Memento“. 2.25

8.15, 16.30, 18.20, 22.00, 0.45, 4.15 Namai medžiuose. 9.10, 13.45 Tigrų ataka. 10.05, 14.40
Laukinė Indonezija. 11.55 Šuns gelbėjimo misija.
12.50 Užpultasis. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai ir
pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Dr.Džefas. 19.15, 1.40
Kalakutų atakos. 22.55, 5.02 Turkija, kontrastų šalis.

7.00, 19.45 UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ „Real“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga.
„Spartak“ - „Liverpool“. 10.40 Aragono MotoGP
lenktynės. 12.05 Boksas. „World Super Series“

„Medikopteris“ (N-7).

INfO TV
Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Kalinių žmonos (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 Dienos komentaras. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena.
6.30

6.00, 1.30

RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Svotai“.
13.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo paslaptys. 18.00
Tiesioginis eteris. 19.00 60 minučių. 21.00 „Geri
norai“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 1.50 Žinios. Sankt Peterburgas. 2.05 „Vasilisa“.

REN
Žvalus rytas! 8.35 Tinkama priemonė. 9.25
„Šeimos dramos“. 11.10 Pati naudingiausia programa. 12.00 „Visa tiesa apie tikrus burtininkus“.
13.45 Dar ne vakaras. 14.35 Čapman paslaptys.
15.30 „Nina“. 17.25 Senovės gražuolių paslaptys.
18.25 Tinkama priemonė. 19.25 „Šeimos dramos“.
21.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 23.10
„Kiekvienam po katinėlį“. 24.00 „Kitas“.

8.05

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

TV PoloNia
„Manimi nesirūpink“. 8.00 „Gyvenimo kelias“. 8.25, 17.55, 2.15 Petersburskio muzikos
šou. 8.50 Dienos receptas. 9.00 Klausimai per
pusryčius. 12.00, 18.20, 5.05 Trumpa istorija.
12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35
Polonijos pokalbiai. 12.45, 23.20, 5.50 Sveika,
Polonija. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40
„Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“.
15.10 Tiesioginė perlaida. 15.20, 0.10 „Julianas
Kulskis ir okupuotos Varšuvos miesto administracija“. 16.30, 4.30 Varšuvos sukilimas: diena
po dienos. 16.55, 1.50 „Komisariatas“. 17.25
Astronariumas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „Laiko
kovotojai“. 19.25, 1.20 Rytų studija. 20.25, 6.35
Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00
Žinios. 21.45, 3.45 „Gilus vanduo“.
7.05

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

„Tai labai įdomi istorija“.

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 Traukiniu
į Aliaską. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 11.50,
14.30 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05, 22.00,
3.40, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 21.00,
2.50 Iš meilės automobiliams. 23.00, 4.30 Gatvių
lenktynės. 24.00 Greitai ir garsiai.

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, 21.00, 2.00 Nežinoma
ekspedicija. 15.00 Namai ant ratų. 18.00, 24.00,
5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 23.00, 4.00

Mažai išmindžiotais takais.

sPorT1
7.00 Ispanijos „Super taurė“. Valensijos „Valencia“ Malagos „Unicaja“. 9.00 Prancūzijos „Ligue 1“
futbolo lygos apžvalga. 7 turas. 10.00 Prancūzijos

„Ligue 1“ futbolo lyga. Monpeljė „Montpellier“ Paryžiaus „Saint - Germain“. 12.00 „CrossFit
Games“. 1 laida (rungtys: plaukimas, bėgimas ir
vyrų dviračių krosas). 12.45 Rusijos „Premier“
futbolo lygos apžvalga. 10 turas. 13.15 KOK
World series. Vilnius. 2 d. 15.20 ATP teniso turnyras. Miunchenas. Pirmasis pusfinalis. 17.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 7 turas.
18.00 Italijos „Seria A“ lyga. Romos „Lazio“ Neapolio „Napoli“. 20.00 Italijos „Seria A“ futbolo
lygos apžvalga. 6 turas. Premjera. 20.45 NBA
krepšinio lyga. 21.00 Ispanijos „Super taurė“.
Gran Kanarijos „Herbalife“ - Madrido „Real“.
23.00 KOK World GP series. Ryga. 2 d. 1.00 NBA
krepšinio lyga. Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Trečios rungtynės.

turnyras. Yunieras Dorticos - Dmitrijus Kudriašovas. 15.25 KHL. „Sibir“ - SKA. Tiesioginė transliacija. 18.00 Boksas. Po mačo. Callumas Smithas Erikas Skoglundas. 18.30 Boksas. 19.20, 1.35
UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 21.35
UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ - „Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 23.45 UEFA Čempionų lyga.
PSG - „Bayern“. 2.00 KHL. Rygos „Dinamo“ „Admiral“. 5.00 KHL. „Sibir“ - SKA.

eurosPorT
6.30, 10.00, 21.30, 2.30, 5.30 Futbolas. JAV
„Major League Soccer“ lyga. 7.00, 12.30, 18.30,
1.05 Angliškasis biliardas. Kinija. 8.30, 10.30,
20.00, 24.00, 4.00 Dviračių sportas. Pasaulio
plento čempionatas. Norvegija. 9.30, 22.00 Au-

tomobilių lenktynės. F3 serijos Europos čempionatas. 11.30 Motociklų lenktynės. „Superbike“ serijos pasaulio čempionatas. Portugalija.
14.00, 22.30 Sporto linksmybės. 14.30, 17.30
TBA. 16.30 Rio olimpinių žaidynių šlovės galerija. 21.25, 0.55, 2.25 Eurosport žinios. 23.00
Tenisas. Parodomasis turnyras. Čekija.
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TV PROGRAMA

16.30 TV Pagalba

6.10
6.25
6.55
7.55
8.25
8.55
10.00
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30
22.30

1.05
1.55
2.25
2.50
3.40

Teleparduotuvė.
„Didvyrių
draugužiai“.
„Simpsonai“ (N-7).
„Bruto ir Neto“
(N-7).
„Moterys meluoja
geriau“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
„Tėvelio dukrytės“
(N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Pažadėtoji“ (N-7).
„Pamilti vėl“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
„Bruto ir Neto“
(N-7).
Farai (N-7).
„Moterys meluoja
geriau“ (N-7).
TV3 vakaro žinios.
Kriminalinė drama
„Kraujo ryšiai“
(N-14).
„CSI kriminalistai“
(N-7).
„Naujokė“ (N-7).
„Paskutinis iš vyrų“
(N-7).
„Rouzvudas“ (N-7).
„Melas ir paslaptys“
(N-14).

20.00 Valanda su Rūta

6.35
7.05
7.30

7.55

9.50
10.35
12.40
13.30

15.30
16.30
17.35
18.30
19.30
20.00
21.30
22.30
1.25
2.15

2.45

Animacinis f.
„Visatos broliai“.
Animacinis f.
„Kaukė“.
Animacinis f.
„Nepaprastas
Gumuliuko
gyvenimas“.
TV serialas
„Volkeris, Teksaso
reindžeris“ (N-7).
24 valandos (N-7).
Yra, kaip yra (N-7).
KK2 (N-7).
TV serialas
„Gyvenimo šukės“
(N-7).
TV serialas
„Dvi širdys“.
Labas vakaras,
Lietuva.
Yra, kaip yra (N-7).
Žinios.
KK2 (N-7).
Valanda su Rūta.
Žinios.
Veiksmo trileris
„Pradžia“ (N-14).
„Visa menanti“
(N-7).
Alchemija.
VDU karta.
2014 m. Vedėjas
R.Zemkauskas.
Retrospektyva.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

22.30 „Karalių pamaina“

6.00
6.05
9.05
10.05
10.55
11.40
12.40
13.05
14.00
14.15
15.00
15.10
16.00
16.15
16.30
17.30
18.00
18.30
19.30
20.25
20.30
21.29
21.30
22.30
0.15
1.00
1.05
2.00
2.05
3.00
3.05
3.30

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Senis“ (N-7).
„Štutgarto kriminalinė policija 1“ (N-7).
„Detektyvas
Monkas 1“ (N-7).
Gyvenimas.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
„Seserys“ (N-7).
Žinios.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Specialus tyrimas.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Dėmesio centre.
Loterija „Jėga“.
Svarbios detalės.
Vaidybinis f.
„Karalių pamaina“.
„Detektyvas
Monkas 5“ (N-7).
LRT radijo žinios.
Specialus tyrimas.
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.
LRT radijo žinios.
Mes nugalėjom.
Laisvės vėliavnešiai.

18.30 LKL čempionatas

6.40

7.35
8.30
9.30
10.30
11.35

12.35
13.45
14.45
15.50
16.55
18.00
18.30

21.00

23.55

1.35

2.20

„Diagnozė žmogžudystė“
(N-7).
„Farų karai“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Voratinklis“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“
(N-7).
„Kas žudikas?“
(N-7).
„Farų karai“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Voratinklis“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
Info diena.
LKL čempionatas.
„Neptūnas“ „Žalgiris“. Tiesioginė
transliacija.
Fantastinė drama
„Dirbtinis intelektas“
(N-7).
Veiksmo trileris
„Pasmerktieji 2“
(N-14).
TV serialas
„Mentalistas“
(N-7).
TV serialas
„Džeikas, Storulis
ir šuo“ (N-7).

14.55 „Delta“

6.34
6.50
7.20
8.20
9.20
10.25
11.30
12.35
13.35
14.40
14.55
16.00
16.50
18.00
18.40
18.55
20.00
20.30
21.30
22.30
23.15
23.45
0.50

1.50
2.30
2.45
3.35

22.00 Lietuvos patriotai

TV parduotuvė.
Dokumentinis f.
„Laukinė Australija“.
„Šiandien kimba.
Patriotai (N-7).
„Likimo melodija“
(N-7).
„Gluchariovas“
(N-7).
„Delta“ (N-7).
„Albanas“ (N-7).
„Bitininkas“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Delta“ (N-7).
Reporteris.
„Rojus“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris.
„Gluchariovas“
(N-7).
„Delta“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Marionečių šokiai“
(N-7).
MMA „King of the
Cage“. JAV - Lietuva“
(2). Kovų narvuose
turnyras. Lietuva.
2017 m. (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Delta“ (N-7).
„Ilga kelionė namo“
(N-7).

6.00
6.05
7.05
7.55
8.50
9.15
12.00
12.10
13.05

14.55
15.45
16.05
16.30
16.45
17.00
17.45

20.20

21.10

22.00
23.10
23.40
23.55

LR himnas.
Dublino gospelo
choras ir „Gin’Gas“.
LRT Kultūros
akademija.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
Misija. Vilnija.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
„Aliaskos magistralė“.
VII tarptautinis folkloro festivalis „Saulės
žiedas“.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
Mokslo sriuba.
„Kaip atsiranda
daiktai 12“.
Menora.
Vilniaus sąsiuvinis.
Legendos.
Pasaulio irklavimo čempionatas.
Pusfinaliai. Tiesioginė
transliacija iš Floridos.
Skambantys pasauliai.
Svečias - akordeono
žvaigždė Richard
Galliano. 2 d.
„Projektas „Žaliasis
švytėjimas“. Ar įveiksime gravitaciją?“
Lietuvos patriotai.
Stambiu planu.
Mokslo sriuba.
DW naujienos rusų k.

rugsėjo 28 d.

19.00 „CSI. Niujorkas“

6.20
6.50
7.45
9.25
10.25
11.30
12.30
13.30
14.35

15.05
15.35
16.05
16.30
18.00
19.00
20.00

21.00

22.55
1.05
1.55
2.45

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas (N-7).
„Būrėja“.
„Juodieji meilės
deimantai“ (N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Marvel animė.
Geležinis žmogus“
(N-7).
„Sandžėjus ir
Kreigas“.
„Rožinė pantera“.
„Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
„Būk su manim“.
„Neklausk meilės
vardo“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (N-7).
„Nusikaltimo vieta Berlynas. Mes, jūs,
jie“ (N-7).
„Meilės randai“ (N-7).
„Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).

rekomenduoja

16.00 „Kaulai“

6.45
7.00
7.45

8.45
9.15
10.30
11.30
12.30
13.30

14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

21.00
22.00

0.10
1.05

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“ (N-7).
„Detektyvas
Bekstriomas“
(N-7).
Vienam gale kablys.
„CSI Majamis“
(N-7).
„Nevykėlių dalinys“
(N-7).
„Kaulai“ (N-14).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„Raitelis be galvos“
(N-7).
„Kaulai“ (N-14).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Kobra 11“ (N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
„Naša Raša“ (N-14).
Fantastinis trileris
„Paskutinis raganų
medžiotojas“
(N-14).
„Las Vegasas“
(N-7).
„Nevykėlių dalinys“
(N-7).

16.05 „Iliuzionistas“

9.00
9.30
10.30
11.30
12.55

13.25
14.25
15.35
16.05

18.00
19.00
20.00
20.30
21.35

22.35
23.05
0.05

Balticum TV
žinios.
Pinigai
iš nieko.
„Mega virtuvės“.
Animacinis f.
„Išdykęs varniukas“.
Klaipėdos patruliai.
Kriminalinių įvykių
kronika (N-7).
„Noriu šio
automobilio“ (1).
Romantinė drama
„Ema“.
Karališkosios
paslaptys.
Mistinė
romantinė drama
„Iliuzionistas“
(N-7).
„Dikensiada“.
„Elajus
Stounas“.
Balticum TV
žinios.
Kaip susigrąžinti
seksualumą (2).
Kriminalinė
komedija
„Moteriškas
apiplėšimas“.
Balticum TV
žinios.
„Prakeiktas metas“
(N-14).
„Kai šaukia
širdis“.

TV8

PBK

nTV MIR

TV1000

AnimAl PlAnet

ViASAt SPort BAltic

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7).
8.40 „Šunyčiai patruliai“. 9.10 Senoji animacija.
10.10 Romantinė komedija „Nuotakos motinos“
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00
„Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7).
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerštas
ir meilė“ (N-7). 19.00 „Medikopteris“ (N-7).
20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 20.15 Labanakt,
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Komiška
drama „Amerikos prezidentas“ (N-7). 23.10
„Privati praktika“ (N-7). 0.10 „Dauntono abatija“ (N-7). 1.40 „Tikrosios Beverli Hilso namų
šeimininkės“ (N-7). 2.35 „Medikopteris“ (N-7).

6.00, 1.40 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.20,
1.25 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20, 21.15 „Pirmūnė“. 14.35, 3.25 Mados nuosprendis. 15.35
Susituokime. 16.45, 23.40 Vyriška/Moteriška.
17.45, 0.30 „Iš tiesų“. 18.50 Tegul kalba. 20.00
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00 Brangi laida.
23.05 Vakaras su Urgantu. 1.55 „Šoklė“.

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20
„Garbės kodeksas 7“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00,
16.30 „Susitikimo vieta“. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 16“. 19.50 „Nenustatyta asmenybė“.
21.55 „Gatvių įstatymai“. 23.50 Dienos apžvalga.
0.25 „Voratinklis 6“. 2.25 „Susitikimo vieta“.

8.25 „Memento“. 10.45 „Kūdikis už 30 000
000“. 13.20 „Atleisk man, kad tave myliu“.
15.50 „Gyvenimas ant ratų“. 17.55 „Mylimųjų
žiedas“. 20.10 „Patriotas“. 23.20 „Tolimas kraštas“. 2.00 „Pano labirintas“.

7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Liūno broliai. 8.15,
12.50, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10,
13.45 Kalakutų atakos. 10.05, 14.40, 22.55, 5.02
Turkija, kontrastų šalis. 11.55 Dr.Džefas. 15.35,
23.50, 5.49 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05,
3.25 Banginių karai. 19.15, 1.40 Širšės-žudikės.

„Mobil-1“ The Grid lenktynės. 7.30 „Trans
World Sport“ žurnalas. 8.30 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 9.00 Ledo ritulys.
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Admiral“. 11.00 Motosportas. Nascar 300 mylių lenktynių apžvalga.
12.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ - „Chelsea“. 13.50, 17.35 Futbolas. UEFA
Čempionų lyga. PSG - „Bayern“. 15.40 Boksas.
„World Boxing Super Series“ turnyras. Aleksandras Usikas - Marco Huckas. 19.25 Boksas. Prieš
kovą. Mairis Briedis - Mike’as Perezas. Tiesioginė
transliacija. 19.55, 24.00 Futbolas. UEFA Europos
lyga. „FC Ko ln“ - „Crvena Zvezda“. 22.00, 3.55
Ledo ritulys. KHL. „Lada“ - „Salavat Yulaev“. 1.50
Motosportas. Aragono MotoGP Moto2 lenktynės.

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 žmonos (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.
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RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Svotai“.
13.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo paslaptys. 18.00
Andrejus Malachovas. Tiesioginis eteris. 19.00
60 minučių. 21.00 „Geri norai“. 23.15 „Dvikova“.
1.15 Žinios. Sankt Peterburgas. 1.35 „Vasilisa“.

Ren
„Kapitonas tiesa“. 8.10 Žvalus rytas! 8.35
Tinkama priemonė. 9.30 „Šeimos dramos“. 11.10
Pati naudingiausia programa. 12.00 Labiausiai
šokiruojančios hipotezės. 13.50 Dar ne vakaras.
14.45 Čapman paslaptys. 15.45 „Nina“. 17.25
Senovės gražuolių paslaptys. 18.25 Tinkama priemonė. 19.25 „Šeimos dramos“. 21.25 Čapman
paslaptys. 23.20 Žiūrėti visiems! 0.15 „Kitas“.
7.15

TV PolonIa
Rytų studija. 8.30 Lenkijos gamtos lobiai.
Klausimai per pusryčius. 12.00, 18.20,
Trumpa istorija. 12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos pokalbiai. 12.45, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija.
13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės
spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gilus
vanduo“. 16.15, 4.30 Varšuvos sukilimas: diena
po dienos. 16.25 Vilnoteka. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25 Kaip tai veikia. 17.55, 2.15
Lenkijos gamtos lobiai. 18.30 TV ekspresas.
18.55 Kelionės su istorija. 19.25, 6.35 Valstybės
interesai. 20.25 Pramoginė laida. 20.45, 2.45
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai.
21.45, 3.45 „Instinktas“. 22.35 Tiesioginė perlaida. 0.05 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti.
8.00
9.00
5.05

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,
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 Nesėkmių
garažas. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Beringo jūros auksas. 22.00, 3.40
Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 Sandėlių medžiotojai.
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, 24.00,
5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 2.00
Pilies paslaptys. 23.00, 4.00 Ypatinga ekspedicija.

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

SPort1
Ispanijos „Super taurė“. Gran Kanarijos „Herbalife“ - Madrido „Real“. 9.00 Prancūzijos „Ligue 1“
futbolo lyga. Monpeljė „Montpellier“ - Paryžiaus
„Saint - Germain“. 11.00 Italijos „Seria A“ futbolo
lygos apžvalga. 6 turas. Vakar. 12.00 Prancūzijos
„Ligue 1“ lygos apžvalga. 6 turas. 13.00 KOK World
GP series. Ryga. 2 d. 15.00 ATP teniso turnyras. Miunchenas. Antrasis pusfinalis. 17.50 Italijos
„Seria A“ lyga. Turino „Juventus“ - Turino „Torino“.
20.00 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 11
turas. Premjera. 20.30 „CrossFit Games“. Pirma
laida (rungtys: plaukimas, bėgimas). 21.00 Ispanijos
„Super taurė“. Finalas. 23.00 KOK Hero’s Series.
Ryga. 1 d. 1.50 NBA krepšinio lyga. Golden state
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Ketvirtos
rungtynės. 4.20 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga.
Monpeljė „Montpellier“ - Paryžiaus „Saint-Germain“. 6.15 „CrossFit Games“. Pirma laida (rungtys:
plaukimas, bėgimas ir vyrų dviračių krosas).
7.00

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

tV3

22 .3 0

„KrAuJo rYŠiAi“
Kriminalinė drama. Prancūzija, JAV. 2013.
Režisierius: Guillaume Canet.
Vaidina: Clive Owen, Marion Cotillard, Billy Crudup.
Penkiasdešimtmetis Krisas už gerą elgesį ką tik paleistas iš kalėjimo.
Be didelio noro už vartų jo laukia jaunesnis brolis Frenkas, puikią ateitį
turintis policininkas. Krisas ir Frenkas visuomet buvo skirtingi. Frenkas
tikisi, kad jo brolis pasikeitė, ir nori suteikti jam šansą: priima gyventi
į savo namus...

„DirBtiniS inteleKtAS“
Fantastinė drama. JAV. 2001.
Režisierius: Steven Spielberg.
Vaidina: Jude Law, Sam
Robards, William Hurt.

BtV

21 .0 0

„PASKutiniS rAGAnŲ
meDŽiotoJAS“
Fantastinis trileris. JAV, Kinija,
Kanada. 2015.
Režisierius: Breck Eisner.
Vaidina: Vin Diesel, Rose Leslie,
Elijah Wood.

7.00

tV6

22 .0 0

Raganų Karalienė pražudė Kolderio
šeimą. Šis, keršydamas, nugalėjo ją,
bet ši prieš mirtį dar spėjo užkerėti - pasmerkė jį nemirtingumui...

„PrADŽiA“
VeiKsmo trileris. Didžioji
Britanija, JAV. 2010.
Režisierius: Christopher Nolan.
Vaidina: Leonardo diCaprio,
Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page.

euroSPort
7.00, 17.30, 19.30 Futbolas. JAV „Major League
Soccer“ lyga. 7.30 Automobilių lenktynės. F3
serijos Europos čempionatas. 8.00, 16.00, 20.00,
2.30, 5.30 Motociklų lenktynės. „Superbike“ serijos pasaulio čempionatas. Portugalija. 8.30, 14.00,
23.00, 4.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 9.30,
21.30, 1.30 Dviračių sportas. Pasaulio plento čempionatas. Norvegija. 11.00 Futbolas. JAV „Major
League Soccer“ lyga. 13.00, 15.30, 19.00, 0.30
Sporto linksmybės. 21.25, 0.25 Eurosport žinios.

Ateity ištirpo ledynai ir paskendo
visi pakrančių miestai. Pasitraukę į
žemynų vidurį žmonės ir toliau tobulėja. Viena kompanija pagamina
robotą Deividą, turintį tikrus jausmus ir mylintį savo tariamą motiną...

lnK

22 .3 0

Domas - vienas geriausių ekspertų,
paslapčia galinčių išgauti informaciją iš aukos sapnų. Jį su komanda pasamdo verslininkas ir patiki
neįmanomą užduotį - įdėti idėją į
konkurento verslininko smegenis.
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Kinas
Premjera

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kinas
Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.

Nuotykių, komiškų situacijų gausa
filme „Kingsman. Aukso ratas“

„Šventasis“
Metų geriausiame lietuviškame filme
„Šventasis“ pasakojama kiekvienam žiūrovui suprantama ir aktuali istorija. Šiemet
geriausiu aktoriumi pripažinto Mariaus
Repšio nepriekaištingai suvaidintą pagrindinį veikėją Vytą išmeta iš darbo, paguodos
jis ima ieškoti svetimos moters glėbyje ir
nuobodžiaujančių draugų kompanijoje. Tačiau mažametėms dukroms reikia tėvo, o
pavargusiai nuo atsakomybės naštos žmonai - vyro. Režisierius A.Blaževičius nedra-

Kinai
VilniuS
FORuM CinEMAS AKROPOliS
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 22-28 d. 11.10,
13.30, 15.45, 19.30, 21.50, 23.55 val. (23.55 val. seansas
vyks 22-23 d.).
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, Danija, V) - 22-28 d. 10.10, 12.30, 14.50, 17.10 val.
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 22-28 d. 11.20, 13.40 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė
Karalystė, JAV, N-16) - 22-28 d. 13.20, 15.25, 18, 21.20,
23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 22-23 d.).
„Viktorija ir Abdulas“ (drama, Jungtinė Karalystė, JAV,
N-13) - 22-28 d. 10.40, 16.25, 18.50, 21.20, 23.35 val.
(23.35 val. seansas vyks 22-23 d.).
„Black Sabbath - The end of The end“ (filmaskoncertas, N-13) - 28 d. 19 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 22-28 d. 10.30, 16.20,
18.25, 21, 21.45, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 22-23 d.;
28 d. 21 val. seansas nevyks; 21.45 val. seansas vyks 28 d.).
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, Prancūzija, V) - 22-28 d. 12.20, 14.40, 17 val.
(28 d. 17 val. seansas nevyks).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 22-28 d. 11.40, 13.50, 16 val.
(26 d. 11.40 val. seansas nevyks).
„Partneris“ (komedija, Rusija, N-13) - 22-28 d. 16, 19.15,
21.30, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 22-23 d.).
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 22-28 d. 10.10,
12.15 val. (10.10 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) 22-28 d. 18.15, 20.40, 23 val. (23 val. seansas vyks 22-23 d.).
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, V) - 22-28 d. 10.20, 14.25 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija,
N-16) - 22-28 d. 19.20 val.
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matizuoja situacijos, o bando į ją pažvelgti
originaliai ir su stipria ironija.
Greta Vyto ir jo meilės trikampio dramos vyksta dar viena istorija - geriausias
Vyto draugas Petras „Youtube“ kanale randa vaizdelį, kuriame vietinis jaunuolis prisiekinėja prie jų miestelio daugiabučio namo sienos matęs Jėzų Kristų. Nuobodžiaujantys vyrai pradeda keistuolio paieškas.
Kintantis siužetas išlaiko dėmesį iki paskutinės scenos. Kaip pasielgs Vytas? Pa-

„Paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV,
Japonija, N-13) - 22-28 d. 21.40 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 22-28 d. 13 val.
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija,
N-13) - 22, 24, 26 d. 18.10 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 23, 25, 27 d. 18.10 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 22, 25, 28 d. 20.50 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) 23, 26 d. 20.50 val.
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) 24, 27 d. 20.50 val.
FORuM CinEMAS VinGiS
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 22-28 d. 11.30,
13.45, 16, 19, 21.20 val.
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, Danija, V) - 22-28 d. 12, 14.20, 16.40, 18 val.
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 22-28 d. 11, 15.40 val.
„The lEGO ninjago Movie“ (animacinis f., originalo k.,
JAV, Danija, V) - 22-28 d. 13, 17.15 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (drama, Jungtinė Karalystė, JAV,
N-13) - 22-28 d. 11.40, 16, 18.20, 20.45 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė
Karalystė, JAV, N-16) - 22-28 d. 13.20, 16.20, 18.30, 21 val.
„Black Sabbath - The end of The end“ (filmaskoncertas, N-13) - 28 d. 20 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 22-28 d. 12, 15, 18, 21.40 val.
„Paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV,
Japonija, N-13) - 22-28 d. 11.10, 16.30, 19.20 val.
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) 22-28 d. 18.30, 21.15 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, V) - 22-28 d. 11.10, 15.15 val. (11.10 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, Prancūzija, V) - 22-28 d. 11.40, 13.20 val.
(11.40 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Partneris“ (komedija, Rusija, N-13) - 22-28 d. 14.05, 18.50 val.

Kino teatruose nuo rugsėjo 22 d.
n Drama, Lietuva, 2016
n Režisierius: Andrius Blaževičius
n Scenarijaus autoriai: A.Blaževičius,
Marija ir Teklė Kavtaradzės
n Vaidina: Marius Repšys, Indrė Patkauskai
tė,
Gelminė Glemžaitė, Valentinas Krulikovskis
ir kiti

liks šeimą, emigruos į taip visų giriamą
Norvegiją? Ką darys draugai, suradę Jėzų
Kristų mačiusį vyruką?
„Forum Cinemas“ inf.

„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 22-28 d. 14, 16.10 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija,
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 22-28 d. 21.30 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) 22-28 d. 20.20 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 23-24 d. 11.20 val.
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 22-28 d. 13.50 val.
„Geras laikas“ (drama, JAV, N-16) - 22-28 d. 20.55 val.
„Madam“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) 22-28 d. 19.35 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija,
N-16) - 22-28 d. 21.45 val.
SKAlViJOS KinO CEnTRAS
„A.Pelešiano filmų i programa“ (dokumentinis f.,
SSRS) - 22 d. 17 val. 25 d. 17.30 val.
„Olegas ir keistieji menai“ (dokumentinis f.,
Ispanija) - 22 d. 18.40 val. 25 d. 16 val.
„Metų laikai Kensi: keturi Johno Bergerio portretai“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė) - 22 d.
20.30 val. 23 d. 16 val.
„Rokenroleriai / Tėja / Skotas + Džiulija“ (dokumentinis f., Nyderlandai, Norvegija) - 23 d. 14.30 val.
„A.Pelešiano filmų ii programa“ (dokumentinis f.,
SSRS) - 23 d. 18.20 val. 26 d. 17 val.
„Minant kadre / nematomas kadras“ (dokumentinis
f., VFR) - 23 d. 20.10 val.
„Derekas“ (dokumentinis f., Didžioji Britanija) - 24 d.
14 val. 27 d. 20.30 val.
„Kalabrija“ (dokumentinis f., Šveicarija) - 24 d. 15.30 val.
„išlikimo metodas“ (dokumentinis f., Nyderlandai) 24 d. 18.20 val. 25 d. 19 val.
„laiškai iš Bagdado“ (dokumentinis f., JAV, Jungtinė
Karalystė, Prancūzija) - 24 d. 20.15 val.
„nulinės dienos“ (dokumentinis f., JAV) - 25 d. 20.45 val.
„Rimtauto Šilinio filmų retrospektyva. i programa“
(dokumentinis f., Lietuva) - 26 d. 18.30 val.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Kingsman. Aukso ratas“
„Kingsman: The Golden Circle“

„21 x Niujorkas“ (dokumentinis f., Lenkija) - 26 d.
21.30 val. 28 d. 19 val.
„Rimtauto Šilinio filmų retrospektyva. II programa“ (dokumentinis f., Lietuva) - 27 d. 17 val.
„Trys skrybėlės“ (dokumentinis f., Lietuva) - 27 d. 19 val.
„Rimtauto Šilinio filmų retrospektyva. III programa“ (dokumentinis f., Lietuva) - 28 d. 17 val.
„Perprogramuoti sapnai“ (dokumentinis f., Austrija,
Vokietija, Jungtinė Karalystė) - 28 d. 20.30 val.
MULTIKINO OZAS
„Loganų sėkmė“ (komedija, JAV, N-13) - 28 d. 19 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 22-23, 25-27 d.
10.15, 12.30, 14.45, 17, 19.30, 20.45, 21.45 val. 24 d.
10.15, 12.30, 14.45, 17, 19.15, 20.45, 21.45 val. 28 d.
14.45, 17, 19.15, 20.45, 21.45 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, Danija, V) - 22-26 d. 10, 12.15, 13, 14.30, 15.30, 16.15, 17,
18.30 val. 27 d. 10, 12.15, 13, 14, 14.30, 15.30, 16.15, 17,
18.30 val. 28 d. 10, 12.15, 13, 14.30, 15.30, 16, 16.45, 18.30 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 22, 24-26, 28 d. 11.30,
13.45 val. 23 d. 13.45 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė
Karalystė, JAV, N-16) - 22-26, 28 d. 10.45, 13.15, 16, 18,
19, 21.30 val. 27 d. 10.45, 13.15, 16.45, 18, 20, 21.30 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (drama, Jungtinė Karalystė, JAV,
N-13) - 22-28 d. 13.45, 16.15, 18.45 val.
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) 22-26 d. 19.15, 22 val. 27 d. 19.15 val. 28 d. 22 val.
„Geras laikas“ (drama, JAV, N-16) - 22-28 d. 19, 21.15 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 22-23, 25-26, 28 d.
16, 21 val. 24 d. 21 val. 27 d. 16.15, 21 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) 22-28 d. 21.15 val.
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 22-28 d. 11.15 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 22-23, 25-26, 28 d. 10, 12, 14 val.
24 d. 10.30, 12.45, 15 val. 27 d. 10, 12, 14.30 val.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2

„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 22-28 d. 10.30 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, Danija, 3D, V) - 23 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 27 d. 12 val. (specialus
seansas mamoms su mažyliais).
OZO KINO SALĖ
„Šventasis“ (drama, Lietuva, Lenkija) - 22 d. 18 val.
23 d. 17 val. 26 d. 18.30 val. 28 d. 17.30 val.
„Meilė ir draugystė“ (komedija, Airija, Prancūzija,
Nyderlandai) - 22 d. 19.40 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija,
Lenkija) - 23 d. 15 val.
„Tobuli melagiai“ (komedija, Italija) - 23 d. 19.40 val.
„Paskutinė šeima“ (drama, Lenkija) - 27 d. 18 val.
„Tarnaitė“ (drama, Pietų Korėja, Japonija) - 27 d. 20.10 val.
„Moteris ir ledynas“ (dokumentinis f., Lietuva, Estija) 28 d. 19.10 val.

KAUNAS
FORUM CINEMAS
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 22-28 d. 10.30,
12.40, 14.50, 18.10, 20.30, 22.15, 23.40 val. (23.40 val.
seansas vyks 22-23 d.).
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, Danija, V) - 22-28 d. 11, 13.20, 15.45, 17.10, 17.30 val.
(28 d. 17.10 val. seansas nevyks; 17.30 val. seansas vyks 28 d.).
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 22-28 d. 12.20, 14.40 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (drama, Jungtinė Karalystė, JAV,
N-13) - 22-28 d. 10.40, 15.05, 17.50, 19.50 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė
Karalystė, JAV, N-16) - 22-28 d. 13.20, 16.20, 19.30,
22.30, 0.10 val. (0.10 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Black Sabbath - The end of The end“ (filmaskoncertas, N-13) - 28 d. 19 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, Prancūzija, V) - 2228 d. 10.10, 12.30, 17.30 val. (28 d. 17.30 val. seansas nevyks).
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Prieš trejus metus kino gerbėjai susipažino su „Kingsman“ slaptąja šnipų
tarnyba: patyrusiu šnipų veteranu Hariu
ir jaunėliu jo mokiniu Gariu. Įminęs slaptųjų agentų darbo subtilybes vaikinas rado savo vietą šnipų tarnyboje ir suprato,
kad jo misija - gelbėti pasaulį nuo piktadarių - ne tik labai atsakinga, bet ir kupina nuotykių.
Kai Hario ir Gario centrinė būstinė
sugriaunama, o pasaulio saugumas ir ramybė pakimba ant plauko, vyrukai sužino apie slaptos JAV šnipų tarnybos „Statesman“ egzistavimą. Suvieniję jėgas
elitiniai slaptieji agentai bus priversti įrodyti savo sumanumą ir tvirtybę, kartu
kovodami prieš nuožmų bendrą priešą,
kuris pasiryžęs sugriauti pasaulio taiką.
„Forum Cinemas“ inf.

„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 22-28 d. 14.55, 17.45,
19.20, 20.40, 0.20 val. (0.20 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 22-28 d. 22.50 val.
(ATMOS SCAPE).
„Paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV,
Japonija, N-13) - 22-28 d. 17, 20.20 val.
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) 22-28 d. 19.10, 22.40 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 22-28 d. 11.20, 13 val. (11.20 val.
seansas vyks 23-24 d.).
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 22-28 d. 10.20 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 22-28 d. 10.50 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) 22-28 d. 22.20 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, V) - 23-28 d. 13.30 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 22-28 d. 15.30 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, N-13) 22, 24, 26, 28 d. 21.40 val.
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 23,
25, 27 d. 21.40 val.
CINAMON
Karališkoji opera: „Užburtoji fleita“ - 28 d. 19 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė
Karalystė, JAV, N-16) - 22-26 d. 13.45, 16.45, 19.20, 22.10
val. 27 d. 16, 20.45 val. 28 d. 12.45, 15.30, 19.20, 22.10 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 22-26 d. 16.30,
18.45 val. 27 d. 13.45, 18.45 val. 28 d. 13.30, 18 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (drama, Jungtinė Karalystė, JAV,
N-13) - 22-26 d. 15, 20, 21.50 val. 27 d. 17 val. 28 d. 16.40,
20, 21.50 val.
„Paryžius gali palaukti“ (drama, JAV, Japonija) 22-26 d. 12.40, 17.30 val. 27 d. 15.30, 20 val. 28 d. 16 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,
Danija, V) - 22-26, 28 d. 10, 12.20, 14.40, 17 val. 27 d. 11 val.
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Premjera
JAV aktorius
Deivas Frankas
(Dave Franco) su
savo įkūnijamu
herojumi Loidu
filmo pristatyme

„Lego Ninjago filmas“
„Lego Ninjago Movie“

„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 22-26, 28 d. 13,
17.15 val. 27 d. 13.15, 17.40 val.
„Amerikietis žudikas“ (trileris, JAV) - 22-26, 28 d.
14.20 val. 27 d. 14.40, 21.50 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija) - 22-26, 28 d. 10.45 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, 3D) - 22-26, 28 d. 12.30 val. 27 d. 15.15 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, Prancūzija, V) 22-26, 28 d. 10.15 val. 27 d. 10.15, 12.40 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 22-26 d. 19.40,
22.30 val. 27 d. 19.20, 22.10 val. 28 d. 18.15, 22.35 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 22-28 d. 19.30 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) 22-26, 28 d. 21 val. 27 d. 22 val.
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 22-26 d.
11.45 val. 27 d. 10.45, 13, 17.30 val. 28 d. 11.30 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) 22-26, 28 d. 22.20 val. 27 d. 21.20 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai,
JAV, V) - 22-26, 28 d. 11, 15.15 val. 27 d. 10, 15, 17.15, 19.20 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 22-28 d. 16 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 27 d. 11.30, 12.20 val.

KLAipėDA
FORUM CiNEMAS
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 22-28 d. 11, 13.20,
16.10, 19.30, 21.25 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, Danija, V) - 22-28 d. 10.10, 12.30, 14.50, 17.10 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 22-28 d. 15.40 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (drama, Jungtinė Karalystė, JAV,
N-13) - 22-28 d. 10.20, 16.55, 19.20 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė
Karalystė, JAV, N-16) - 22-28 d. 18, 21 val.
„Black Sabbath - The end of The end“ (filmaskoncertas, N-13) - 28 d. 19 val.
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„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 22-28 d. 15, 18.30,
21.45 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, Prancūzija, V) - 22-28 d. 11.15, 13.40, 17.20 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 22-28 d. 10.40, 12.50, 14.45 val.
(10.40 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 22-28 d. 12.20, 14.50 val.
„partneris“ (komedija, Rusija, N-13) - 22-27 d. 18.10 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija,
N-16) - 22-28 d. 20.30, 21.30 val. (28 d. 20.30 val. seansas nevyks; 21.30 val. seansas vyks 28 d.).
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, V) - 22-28 d. 10.30 val.
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) 22-28 d. 21.55 val.
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 22-28 d. 12.40 val.
„paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV,
Japonija, N-13) - 22-28 d. 19.40 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 22-28 d. 21.50 val.

ŠiAULiAi
FORUM CiNEMAS
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 22-28 d. 10.30,
12.45, 15.30, 17.45, 19.35, 21.35 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 22-28 d. 10.10, 12.30, 17.10 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 22-28 d. 14.50 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (drama, Jungtinė Karalystė, JAV,
N-13) - 22-28 d. 16.15, 20.30 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė
Karalystė, JAV, N-16) - 22-28 d. 17.30, 20.15 val.
„Black Sabbath - The end of The end“ (filmaskoncertas, N-13) - 28 d. 19 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 22-28 d. 13.20,
16.30, 21.50 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, Prancūzija, V) - 22-28 d. 10.45, 13.10 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 22-28 d. 11, 12.10 val.
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Į kino ekranus atkeliauja vienos
mėgstamiausių Lego figūrėlių - Ninjago personažai, siūlantys žiūrovams nusikelti į tolimą ir paslaptingą Rytų pasaulį, kuriame viešpatauja nindzės, paslaptingos galios ir, žinoma, juokas.
Daug juoko.
Ilgus metus tolimosios Ninjago šalies gyventojai mėgavosi taika ir gerove.
Tačiau vieną dieną į šalį su savo armija
įsiveržia didžiausias visų laikų blogiukas, piktasis Garmadonas. Taikūs Ninjago gyventojai puola į paniką, tačiau

„paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV,
Japonija, N-13) - 22-28 d. 14.20, 19.25 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, V) - 22-28 d. 10.20 val.
„Operacija „Riešutai” 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 22-28 d. 15.10 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) 22, 24, 26 d. 18.40 val.
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 23,
25, 27 d. 18.40 val.
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV,
N-16) - 22-28 d. 21.20, 21.40 val. (28 d. 21.20 val.
seansas nevyks; 21.40 val. seansas vyks 28 d.).

pANEVėŽyS
FORUM CiNEMAS BABiLONAS
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 22-28 d. 12.15,
15.40, 19.30, 21.45 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 22-28 d. 10.10, 12.30,
17.10 val. (10.10 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 22-28 d. 14.50 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (drama, Jungtinė Karalystė, JAV,
N-13) - 22-28 d. 19.05, 21.30 val. (28 d. 19.05 val. seansas nevyks; 21.30 val. seansas vyks 28 d.).
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė
Karalystė, JAV, N-16) - 22-28 d. 18 val.
„Black Sabbath - The end of The end“ (filmaskoncertas, N-13) - 28 d. 19 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, Prancūzija, V) - 22-28 d. 11.10, 14.25,
16.45 val. (11.10 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 22-28 d. 13.30 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 22-28 d. 21 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, V) - 23-24 d. 10.20 val.
„paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV,
Japonija, N-13) - 22, 24, 26 d. 21.30 val.
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) 23, 25, 27 d. 21.30 val.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2

Filmo kūrybinė komanda šmaikščiai prisistatė
filmo premjeroje Karlsbade (Kalifornija, JAV)
„Forum Cinemas“ nuotr.

prieš įsibrovėlius stoja 6 senojo nindzės Meistro Vu vadovaujami jaunuoliai Loidas, Koulas,
Nija, Džėjus, Kajus ir Zeinas, naktimis jau

Teatras
Vilnius
nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
22 d. 18 val. - V.Noreikos tarptautinio vokalistų konkurso finalo koncertas.
23 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“. 4 v. opera (italų k.).
Rež. C.Mazzavillani Muti (Italija). Dir. R.Šervenikas.
24 d. 12 val. - K.Chačaturian „Čipolinas“. 2 v. baletas.
Dir. A.Šulčys.
27 d. 18.30 val. - G.Verdi „Don Karlas“. 4 v. opera (italų k.).
Dir. M.Staškus.
28 d. 18.30 val. - „Bolero +“. Vienaveiksmių baletų
vakaras. Choreogr. M.Rimeikis. Dir. M.Barkauskas.
nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
22 d. 19 val. Mažojoje salėje - I.Bergman „Intymūs
pokalbiai“. Rež. V.Rumšas.
23 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“.
Rež. Y.Ross.
24 d. 16 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken heart
story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
VilniAus MAŽAsis TEATRAs
22, 23 d. 18.30 val. - Premjera! Alfred de Musset
„Fantazijus“. Rež. G.Tuminaitė.
24 d. 12 val. - „Brangusis atrakcionų parko dėde!“
Rež. O.Lapina.
26 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“.
Režisierius statytojas R.Tuminas, rež. A.Dapšys.
28 d. 16 val. - „Europiečiai“. Rež. P.Ignatavičius.
VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
24 d. 12 ir 12.30; 13 ir 13.30; 15 ir 15.30; 16 ir
16.30 val. - „Apie baimes“. Rež. O.Lapina.
26 d. 18 val. - D.Loher „Pabaigos ugnis“. Rež. G.Varnas.
28 d. 18 val. - H.Ibsen „Junas Gabrielis Borkmanas“.
Rež. G.Varnas.
liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
22 d. 18.30 val. - Premjera! „Legenda apie Didįjį
Kombinatorių“ (su lietuviškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.
23 d. 18.30 val. - L.Tolstoj „Ana Karenina“. Rež. E.Mitnickij.
24 d. 12 val. - S.Maršako „Katės namai“ (rusų k.).
Rež. A.Uteganov.
24 d. 18.30 val. - G.Labanauskaitė „#Tėvynė“
(su lietuviškais titrais). Rež. G.Surkov.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2

seniai slapčia tampantys neprilygstamais kovos menų kariais. Abiejų kovojančių pusių
laukia ir didžiulė staigmena. Paaiškėja, kad

RAGAniuKĖs TEATRAs
23 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katino Finduso
staigmena“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
24 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Karlsonas ir
Mažylis“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.
MEnŲ sPAusTuVĖ
22 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS:
„Lietaus žemė“ (N-14). Rež. A.Giniotis.
23 d. 18.30 val. - ATVIRAS RATAS: „Identify“ (N-16).
Rež. I.Stundžytė.
27 d. 19 val. Juodojoje salėje - ATVIRA ERDVĖ’16:
„Neišmoktos pamokos“. Rež. ir pjesės autorius A.Špilevoj.
VilniAus KAMERinis TEATRAs
24 d. 12 val. - „Prie laivo 8.00“. Rež. A.Sunklodaitė.
KEisTuOliŲ TEATRAs
23 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams „Pyp Pyp“.
Rež. A.Giniotis.
24 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Mano senelis buvo
vyšnia“. Rež. A.Gluskinas.
28 d. 19 val. - M.Schisgalo „Mašininkai“. Rež. A.Giniotis.
OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
26 d. 19 val. - Premjera! „Trans Trans Trance“. Rež.
K.Gudmonaitė.

KAunAs
KAunO DRAMOs TEATRAs
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija:
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare
„Hamletas“ (N-16). Rež. V.Bareikis.
24 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Labas, Lape!“ Rež. E.Kižaitė.
24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - G.Labanauskaitė-Diena
„Žalgirės“ (N-16). Rež. V.Bareikis.
26 d. 18 val. Rūtos salėje - „Tegyvuoja Bušonas!“ Rež.
R.Vitkaitis.
27, 28 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal
A.Čechovą). Rež. R.Kazlas.
28 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“ 25-mečiui. „Ar Amerika pirtyje?“
KAunO KAMERinis TEATRAs
26 d. 18 val. - „Mobis Dikas. Išplaukimas“. Rež.: A.Oniščenko,
K.Vasiukovas, J.Čobotko, J.Avdejeva (teatras „Publicist“, Ukraina).

šešiukės vadas Loidas, dar žinomas Žaliosios
Nindzės vardu, yra tikras Garmadono sūnus.
„Forum Cinemas“ inf.

27, 28 d. 18 val. - G.Padegimas „Alksniškės“. Rež.
G.Padegimas.
KAunO lĖliŲ TEATRAs
23 d. 12 val. - „Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“. Rež.
A.Sunklodaitė.
24 d. 12 val. - Premjera! „Mažylis R-r-r-r“. Rež.
M.Jaremčiukas (Ukraina).

KlAiPĖDA
KlAiPĖDOs DRAMOs TEATRAs
22 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - S.Mrožek „Petro
Ohėjaus kankinystė“. Rež. D.Rabašauskas.
23 d. 18.30 val.; 24 d. 17 val. Mažojoje salėje Premjera! J.Pulinovič „Elzės žemė“. Rež. P.Gaidys.
24 d. 12 val. Didžiojoje salėje - K.Macijauskas
„Nutikimai Smaližių šalyje“. Rež. K.Macijauskas.
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! P.Priažko
„Juoda dėžutė“. Rež. D.Rabašauskas.
28 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje - P.O.Enquist „Lūšies
valanda“. Rež. M.Kimele.
KlAiPĖDOs MuZiKinis TEATRAs
22 d. 19 val. - „The Beatles Show“. 2 d. teatralizuotas koncertas.
KlAiPĖDOs lĖliŲ TEATRAs
23 d. 11 ir 12 val. - „Labas, Mažyli!“ Rež. K.Jurkštaitė.
24 d. 12 val. - Lėlių spektaklis medžiuose visai šeimai
„Ieškoma: teisybė“. Rež. V.Rozanova.

ŠiAuliAi
ŠiAuliŲ DRAMOs TEATRAs
22 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Premjera! A.Nicolaj
„Rudens istorija“. Rež. J.Žibūda.
ŠiAuliŲ KulTŪROs CEnTRAs
23 d. 18 val. - Premjera! M.Walczak „Kasykla“ (N-14).
Rež. A.Areima.
24 d. 18 val. - Premjera! Marius von Mayenburgas
„Skulptūra“ (N-16). Rež. P.Ignatavičius.

PAnEVĖŽYs
J.MilTiniO DRAMOs TEATRAs
22 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Camoletti
„Prancūziškos skyrybos“. Rež. D.Kazlauskas.
23 d. 18 val. Didžiojoje salėje - F.Goodrich, A.Hacket
„Visada tavo. Ana Frank“. Rež. V.Jevsejevas.
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teatras/koncertai/parodos

„Muzikos galerija“ siūlo smagius vakarus

lentyna/knygos
Joanna Faber, Julie King

Fiona Ferris

KAIP KALBĖTI SU MAŽAIS VAIKAIS,
KAD JIE KLAUSYTŲ

30 STILINGO GYVENIMO DIENŲ

Kategorija: PsichologiJa
išleidimo metai: 2017
originalo Kalba: anglų K.
Vertėjas: indrė PoliušKevičienė

Vilniaus tango teatras
Organizatorių nuotr.

Po prabėgusios vasaros į Vilnių grįžta ir kultūros renginiai. Pernai net 90 įvairiausių projektų (parodos, klasikos ir džiazo koncertai, teatro spektakliai, poezijos skaitymai, vaikiški edukaciniai renginiai) surengusi bei daugelio klausytojų širdis pavergusi „Muzikos
gelerija“ tęsia savo veiklą, tačiau yra ir viena naujiena - šį sezoną renginiai vyks ne Gedimino prospekte, o Antakalnio Sapiegų parke (įėjimas nuo Sapiegos stotelės pusės).
Plečiantis geografijai galima įžvelgti ir
teigiamus dalykus - ši kultūros erdvė taps
prieinama ir naujiems žiūrovams iš aplinkinių Vilniaus rajonų.
Pirmasis naujoje vietoje rengiamas
koncertas vyks antradienį, rugsėjo 26 d.
18.30 val. - girdėsime pianisto, LMTA profesoriaus Artūro Anusausko fortepijonines
džiazo improvizacijas.

Spalio 3 d., 18.30 val. - Tango iš Urugvajaus. Svečiai iš paties Urugvajaus: vokalistas Nelson PINO, pianistas ir dirigentas
Alvaro HAGOPIAN bendrą projektą, skirtą
garsiojo tango „La Cumparsita“ 100-ajam
jubiliejui, surengs su Vilniaus tango teatru.
Spalio 10 d. 18.30 val. - „JUODABALTA arba tiesiog spalvingas fortepijono
muzikos vakaras“, į kurį pakvies šiuo metu

Vokietijoje studijuojanti garsios muzikų šeimos atstovė Onutė Gražinytė.
Spalio 17 d. 18.30 val. vienas iš vokiečių kalbos dienoms „O kaip vokiškai“ skirtų
renginių pavadinimu „Habe Dank!“ Skambės
vokiečių klasikų romantinė kamerinė muzika,
o atlikėjos - trys ryškios menininkės - dainininkė Ernesta Juškaitė, pianistė Rūta Mikelaitytė-Kašubienė ir smuikininkė Inga Gylytė.
Vėliau bus rengiami ir vaikiški savaitgalio
renginiai. Apie renginius informaciją rasite
„Facebook“ paskyroje MUZIKOS GALERIJA,
taip pat ir interneto svetainėje.

Pastaruosius tris dešimtmečius viso pasaulio
mamos ir tėčiai, ieškodami praktiškų ir
veiksmingų auklėjimo būdų, kliaujasi
A.Faber ir E.Mazlish bestseleriu „Kaip kalbėti
su vaikais, kad jie klausytų, ir kaip klausyti,
kad vaikai kalbėtų“, „Boston Globe“ tituluotu
„auklėjimo biblija“. Milijonai skaitytojų
pamilo šią knygą, tačiau daugeliui kilo
klausimų, kaip joje aprašomas strategijas
pritaikyti auklėjant jaunesnio amžiaus
vaikus. Atsiliepdamos į tėvų pagalbos
šauksmą, auklėjimo ekspertės Džoana
Faber (Adelės Faber dukra) ir Džuli King pritaiko išbandytas ir patikimas „Kaip
kalbėti...“ bendravimo strategijas mažiesiems - 2-7-erių metų amžiaus vaikams.
Naujojoje knygoje autorės dalijasi dar nepasakotomis, žaismingai iliustruotomis
tėvų ir mokytojų istorijomis, pateikia naudingų patarimų, kaip spręsti kasdienius
sunkumus, kurie pažįstami visiems, auginantiems vaikus ar su jais dirbantiems.
Remdamiesi knygoje siūlomomis technikomis, tėvai užmegs tvirtesnius ir
džiaugsmingesnius santykius su mažaisiais, užaugins savimi pasitikinčias,
linkusias bendradarbiauti asmenybes.

FORMATAs: Dažniau renkuosi tradicines knygas. Man patinka vartyti lapus,
nors žinau, kad elektroninės knygos dabar yra labai populiarios ir patogios.
Daug kas turi elektroninius skaitytuvus, ima juos į keliones. Elektronines
knygas patogu parsisiųsti ar nusipirkti. Bet aš noriu pajausti puslapį, dažnai
pasižymiu tam tikras vietas, mintis. Labai patinka turėti knygas savo lentynose,
nes tai man savotiška interjero detalė.

su „Laisvalaikio“
kortele

20%

VIlNIUS
TAIKOMOSIOS DAIlĖS MUZIEJUS
22 d. 16 val. - „Meilės keliai prancūzų muzikoje“. Trio RAMuzika.
ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
26 d. 18 val. - Koncertas Lietuvos žydų genocido aukų
atminimui. Dalyvauja: Kamerinis choras „Jauna muzika“,
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. A.Zemlinsky.
MOKYTOJŲ NAMAI
26 d. 18 val. VMN Svetainėje - Vakaras iš ciklo
„Pasidainavimai su Veronika“. „Vilniui ir vilniečiams“. Svečiuose
Kauno rajono Neveronių kultūros centro folkloro ansamblis
„Viešia“ (vadovė J.Balnytė). Vakarą veda Veronika Povilionienė.
Įėjimas - nemokamas.

TRAKAI
UŽUTRAKIO DVARAS
24 d. 16 val. - „Kai prabyla širdis“. Neda Malūnavičiūtė
(fleita, vokalas), Richardas Banys (fortepijonas).

60

M.K.Čiurlionio gimtadienio renginiai
22 d. 12 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio memorialiniame
muziejuje - „Svečiuose pas Čiurlionį“.
22 d. 14 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje - Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos moksleivių
ir mokytojų koncertas.
22 d. 19 val. Grand SPA Lietuva salėje „Nemunas“ Festivalio Pabaigos koncertas. Nacionalinės M.K.Čiurlionio
menų mokyklos simfoninis orkestras (meno vadovas ir dir.
M.Staškus). Operos solistai: J.Vaškevičiūtė (mecosopranas),
E.Chrebtovas (baritonas).

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
Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Ericho Salomono ir Barbaros Klemm paroda „Šuolis laike“
VU biblioteka
Universiteto g. 3
Paroda „O laikai! O papročiai!“
Vilniaus miesto sav. centrinė biblioteka
Žirmūnų g. 6
Mariaus Čepulio fotografijų paroda „Paukščiai kitaip“
(lTMKS) projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4
Dainiaus Liškevičiaus paroda „On passe a l’orange“
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2

Ar įmanoma gyventi stilingai ir
elegantiškai, nors nesi paryžietė ir
negyveni Prancūzijoje? Užuot skendėjus
svajonėse apie pabėgimą į „amžinųjų
šviesų“ miestą - Paryžių, knygos „30
stilingo gyvenimo dienų“ autorė Fiona
Feris kviečia užsidėti prancūziško
atspalvio akinius nuo saulės ir į
kasdienybę, kurioje gyvenate, pažvelgti
pro žavingą ir motyvuojantį filtrą.
Knygoje rasite trisdešimt skyrių
(arba dienų), kupinų gyvenimo džiaugsmo ir idėjų, kaip stilingo gyvenimo
svajonę paversti realybe. Tai paprasto, bet žavingo prancūziško gyvenimo
būdo įkvėpta knyga, dosniai žerianti patarimus, kaip susikurti pakylėtą
kasdienybę, dailiai atrodyti, turiningai leisti laisvalaikį, puoselėti kūną ir
sielą, neišleidžiant daug pinigų.
Populiaraus tinklaraščio www.howtobechic.com autorė Fiona Feris daugiau nei
dvidešimt metų domisi laimingo ir gražaus kasdienio gyvenimo ypatumais ir
savo įžvalgomis dalijasi su tūkstančiais skaitytojų visame pasaulyje. Įkvėpimo
ji semiasi iš pačių įvairiausių šalių ir kultūrų. Autorė gyvena Oklande, Naujojoje
Zelandijoje, kartu su vyru ir dviem iš prieglaudos paimtomis katėmis.

„SLA Academy Vilnius“ įkūrėja, tituluota gražuolė Gritė MAruške
VičiūtėtAMošiūnė (28) ištikima tradicinėms knygoms. Anot jos,
tai ne tik penas sielai, grožis akims, terpė fantazijai, bet gali ir
puikiai pasitarnauti kaip savotiška namų interjero detale. Apie savo
skaitymo įpročius Gritė papasakojo ir „Laisvalaikio“ skaitytojams.

BiBliOTEKA AR KNyGyNAs: Knygynas. Tenka daug keliauti, ypač dažnai
lankausi Paryžiuje. Anksčiau parsiveždavau tai kvepalų, tai dekoratyvinės kosmetikos, o dabar atradau knygynus. Perku įvairius albumus apie madą, grožį,
interjero detales, keliones. Man labai patinka tokie fotoalbumai, kuriuos galima
pavartyti, pasidėti namuose į lentyną ar ant stalo.
ŽANRAs: Labai įvairūs, išskyrus fantastiką. Jei noriu atsipalaiduoti, skaitau
biografines knygas apie žinomas moteris. Neseniai skaičiau knygą apie Sofiją
Loren (Sophia Loren) - „Vakar, šiandien, rytoj. Mano gyvenimas“. Taip pat apie
Koko Šanel (Coco Chanel).

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Koncertai

DRUSKININKAI

Kategorija: laisvalaiKio literatūra
išleidimo metai: 2017
originalo Kalba: anglų K.
Vertėjas: giedrė nenartavičiūtė

Ką skaitai?

2 asmenims

PANEVĖŽIO MUZIKINIS TEATRAS
24 d. 18 val. - F.Lehar „Linksmoji našlė“. 2 v. operetė.
Rež. N.Petrokas. Dir. J.Mačys.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

GERiAUsiAs lAiKAs sKAiTyMUi: Prieš miegą. Anksčiau, kai neturėjau tiek
daug darbų, skaitydavau kada papuola, dabar stengiuosi prieš miegą, kad
atsipalaiduočiau. Dar mėgstu knygas nusinešti į vonią, nors tai nėra labai
patogu. Be to, visada knygą pasiimu su savimi į keliones.
lABiAUsiAi PATiKO: Man labai patiko Sofijos Loren biografija. Ji man
imponuoja kaip moteris, kūrėja, artistė, todėl buvo labai įdomu skaityti jos
memuarus, gyvenimo užkulisius. Atrodė lyg filmą žiūrėčiau. O šiaip iš visų, gal
išskirčiau Maksensės Fermin (Maxence Fermine) knygą „Sniegas“. Tai labai
nedidelė knygutė. Ją skaičiau kokius šešis kartus. Ten parašyta viena istorija,
bet man ji labai patinka. Turiu ją nuo kokių 15 metų ir periodiškai paskaitau.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 2 2
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grOžiO paslaUgOs
Masažai, SPA ritualai,
aromaterapija „Provanso kvapai“
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida
prekėms ir paslaugoms.
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt

„Laisvalaikio“
klubo
partneriai

250

Daugiau kaip
vietų visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!
Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius,
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

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

apranga, aksesuarai
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

koncertai, renginiai
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
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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

kavinės, barai, restoranai
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

apgyvendinimo paslaugos
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

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
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

teatras
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

spOrtas ir pramOgOs
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

mOkymO kUrsai
„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

kitOs prekės
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

sveikatiNgUmO paslaUgOs

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

kitOs 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

kitOs pramOgOs
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

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
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 asmeniui.
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

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

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

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

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.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

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
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AstroLoginė prognozė

PASUK GALVĄ

Profesionalios astrologės
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos




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

teisingai išsprendę kryžiažodį
galite laimėti soliariumų
studijos „Equador“ abonementą

SVEIKINA

Astrologė
Lilija BAnAitienė

Prognozė rugsėjo 22-28 d.
BLOGA DIENA: 27

AVINUI
Asmeniniame gyvenime
padėtis sudėtinga, rimtesnius
pokyčius palikite ateičiai.
Siūlome nepradėti naujų darbų,
o tęsti tai, ką pradėjote, arba
užbaigti senus darbus. Kuo ramiau
į viską reaguosite, tuo sveikesni
būsite.

VĖŽIUI
Palankus metas mokytis,
gilinti žinias, jei draugai pakvies
apsilankyti seminare ar susitiki
me  neatsisakykite. Asmeniniame
gyvenime būkite paslaptingi, buitį
palikite už miegamojo durų.

SVARSTYKLĖMS
Labai palankus laikas dirban
tiems su užsienio partneriais.
Tikėtina, kad sutiksite žmogų iš
tolimos praeities, susitikimas
bus trumpas, bet įsimintinas,
vadovaukitės intuicija ir nemalonių
situacijų pavyks išvengti.

OŽIARAGIUI
Jeigu šiek tiek pasuksite
galvą  rasite būdų, kaip gauti
papildomų pajamų. Tinkamas
laikas vykti į trumpas keliones,
palankus laikas profilaktiškai pasi
tikrinti sveikatą.
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JAUČIUI
Teks peržiūrėti ankstesnius
sprendimus, grįžti prie anksčiau
atidėtų darbų. Permainas,
kurios jus aplankys, pasitikite
su šypsena, o ne su baime.
Saugokitės avarinių situacijų.

LIŪTUI
Puikiai seksis, visi jūsų
tikslai ir siekiai bus įgyvendinti.
Asmeniniame gyvenime kamuos
permainingos nuotaikos. Gali būti,
kad dėl susiklosčiusių aplinkybių
planuota ir ilgai laukta kelionė gali
būti atidėta.

SKORPIONUI
Palankus laikas ieškoti
naudingų ryšių ir užbaigti senus
darbus. Nors įvykiai rutuliosis
vėžio žingsniu, laikotarpis jums
bus malonus, asmeniniame gyve
nime akivaizdžios iniciatyvos
imsis jūsų partneris.

VANDENIUI
Jeigu elgsitės ra
cionaliai, tai finansinė padėtis
gali akivaizdžiai pagerėti, nes šio
laikotarpio sėkmė susijusi su
bendravimu ir bendradarbiavimu.
Atsargiai vairuokite, padidėjusi
avarijų tikimybė.

DVYNIAMS
Būsite labiau linkę
išlaidauti, nei taupyti.
Asmeniniame gyvenime galima
sumaištis, kad ir kas bebūtų,
neskubėkite daryti sprendimų,
besiruošiantiems sportuoti atėjo
palankus laikas.

Atsakymą iki rugsėjo 26 d.
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą,
pavardę ir miestą.
Žinutės kaina 0,29 EUR.
Praeito kryžiažodžio laimėtojas
Vilius ambrozaitis iš Vilniaus.
Jam bus įteiktas „Equador“
abonementas.

Aktorė
Eglė Gabrėnaitė
1950 09 24

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

Kryžiažodžio, išspausdinto
praėjusiame numeryje,
atsakymai:

MERGELEI
Dabar daug kas priklausys
nuo jūsų asmeninės iniciatyvos,
darysite  pasieksite rezultatą.
Laimės dvasia sklaidys ore,
norėsis ja dalytis su kitais, trokšite
apkabinti ir mylėti visą pasaulį.

Aktorė
Janina Matekonytė
1948 09 25

Vertikaliai: Velykos. Kamerūnas.
Titanas. Pakopa. Činara. Ras. Kaista.
Agurotis. Tanakas. Pasagalas. Rega.
Rėtis. Palaipsniui. Kitas. Reinas.
Šonkaulis. Bonka. Ibis. Vagia. Na.
Kuoras. Bado. Spės.
Horizontaliai: Rašo. Etiketė. Lina.
Niu. Rytai. Pink. Karstas. Air. Donatas.
Kuba. SA. Anapilis. Agatis. Šakalas.
Tau. Galas. Va. Rusai. Bad. Ep.
Sprogo. Rago. Seni. Būk. Turnikas.
Nori. Eina. Šapas. Gua. Nė. Sas.
Raistas.
Pažymėtuose langeliuose:
Dirbtinis šilKas.

ŠAULIUI
Šiuo metu jums siūloma
neskubėti, o tęsti ir užbaigti
pradėtus darbus. Neišlaidauti,
nes vėliau reikės labai smarkiai
susiveržti diržus. Saugokitės kojų
traumų.

Aktorius
Andrius Bialobžeskis
1967 09 25

ŽUVIMS
Nepulkite į kraštutinumus,
o apsispręskite, kam teiksite
pirmenybę  socialiniam statusui
ar savo asmenybei. Tobulėkite
darniai, skirkite laiko sau ir savo
darbui. Asmeniniame gyvenime
viskas tekės įprasta vaga.

Atlikėjas
Saulius Prūsaitis
1977 09 28
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SUDOKU

GEROS DIENOS: 22, 23
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EPA-Eltos nuotr.

beprotiškas pasaULis

„Ateities istorija“,
PIEŠINYS. Milžinišką piešinį ant žemės, pavadintą
knygą mergaitės
nutapė pracūzų menininkas Saype. Skaitančios
panaudojant
piešinys kalvos viršūnėje Šveicarijoje nutapytas
, pagamintų iš
dažų
daugiau kaip 600 litrų biologiškai skaidomų
natūralių pigmentų, vandens ir pieno baltymų.

aNEkDOTai
l
- Tėveli, žinau labai gerą anekdotą.
- Tai papasakok.
- Negaliu, esu dar per mažas.
l
- Mano uošvė - angelas! - giriasi vyriškis.
- O manoji dar gyva, - atsidūsta jo draugas.
l
Kalbasi du draugai. Vienas sako:
- Einam pas mergas?
- Ko pats vienas neini?
- Na, tu - profesionalas, o aš tik šiaip...
mėgėjas...
- Gerai, turiu nužiūrėjęs keletą merginų,
lekiam pas jas.
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- Ar gražios?
- Na, viena graži, o kita - šiaip sau, mėgėjui.
l
- Tėveli, sapnavau, kad po mūsų eglute
kiškutis su ežiuku žaidė. O ką tu sapnavai?
- Tau, sūneli, iki tokių sapnų dar miegoti ir miegoti...
l
- Labai apgailestauju, bet jūsų uošvei liko gyventi kelios dienos...
- Nieko tokio, daktare, pakentėsiu.
l
Kalbasi dvi kaimynės. Viena klausia:
- Kodėl tavo sūnus vedė tokią baisią bobą?

- Nieko, bus kam namus saugoti.
l
Atbėga vaikas pas tėvą ir klausia:
- Tėti, kada visame pasaulyje prasidės
badas?
Šis pasikrapšto galvą, kiek patylėjęs, sako:
- Kai kinai pradės valgyti su šakutėmis.
l
Vėlus vakaras. Tėvas pamatė, kad, pasiėmęs
didelį prožektorių, sūnus ketina kažkur eiti.
- O kur tu išsiruošei? - klausia tėvas.
- Į pasimatymą, - atsako sūnus.
- Cha, kai aš eidavau į pasimatymą, man
nereikėdavo prožektoriaus, - pasišaipo tėvas.
- Na, tai dabar ir pažiūrėk, ką išsirinkai.
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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.

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.
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