Nr. 37 (1017) 2017 m. rugsėjo 15-21 d.

su

Pasaulis pilnas nuotykių. Su kompaktišku galiūnu Jeep® Renegade yra daugiau kelių
juos pasiekti.
Šiame numeryje
Tikras džipas ir tikri 4x4. Jokio apsimetinėjimo.
nauja Kristinos
11-13 Veidai
Tik autentika ir originalumas, atsispindintys dizaine ir charakteryje. Milita Daikerytė,
ivanovos pradžia
Šarūnas Bartas,
Galimybė rinktis unikalias kėbulo spalvas.
Sandra Daukšaitė
ŽVaigŽdės
Manevringumas leidžia laviruoti miesto šurmulyje. Pravažumas14-15
padeda
pabėgti nuo
Neli Furtado
jo aktyviam poilsiui gamtoje.
(Nelly Furtado),
Kim Kardašian
(Kim Kardashian)

Kada tik panorėsite.

stilius
Nes Jeep® Renegade sukurtas žmonėms, kurie dievina 18-21
laisvę
ir sugeba ja
Universalūs drabužiai;
pasinaudoti.
Batų tendencijos
23

groŽio paletė

Milana Jašinskytė

24-29 skonio kodas

Keisčiausi pasaulio
restoranai

31
■ Kokias savo svajones įgyvendinti ketina praėjusią savaitę 30-metį paminėjusi dainininkė ir grožio salono įkūrėja Kristina Ivanova?
4 p.

a.Kuzmickaitė sužibėjo
Kijevo mados savaitėje

Įdomybės
Katės

32-33 kaleidoskopas
34-35 Vakarėliai

Kas yra „Ecstatic
Dance Party“?

36-37 scena

„Garbanotas Bosistas“;
Jurga Šeduikytė

38

datos

Džeisonas Sudeikis
(Jason Sudeikis)

39-55 eterio Žmonės,
tV programa
Venecijos kino
festivalis

56-61 „laisValaikio“ gidas
Kinas, teatras,
koncertai

ingrida martinkėnaitė
imasi naujos veiklos
■ Dainininkė Ingrida Martinkėnaitė nuo
šiol pasakos savo kelionę geresnės
savijautos link asmeniniame tinklaraštyje.
10 p.

■ Kuo dizainerė Agnė Kuzmickaitė Kijeve nustebino aukštosios mados elitą
ir užsienio mados kritikus?
16 p.

Tik nuo 166 Eur/mėn.

a.sMetonos g. 2, lt-01115 vIlnIus
tel. (8 5) 212 36 26

62-63 „laisValaikio“
klubas
64-65 Horoskopas,
kryŽiaŽodis,
sudoku
66
beprotiškas
pasaulis
su

Nr. 37 (1017) 2017 m. rugsėjo 15-21 d.

redaktorė
redaktorės
rInkodaros skYrIus
Pasiūlymas
apskaičiuotas vertinant
20 proc. PavaduotoJa
pradinės įmokos dydį.
Irena BaBkauskIenė
agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
Tel. (8 5) 212 33 44
Sutartis
pasirašoma 5 metams, likutinė
automobilio vertė - 35,12 proc. Ridos apribojimas: 100 000 km.
laisvalaikis@respublika.net
agne.vaitasiute@respublika.net
tel. (8 5) 212 36 26

PrenuMerata

dIzaInerės
Daugiau informacijos Jums mielailiuda
suteiks
JEEP pardavimo vadybininkai.
Tel. (8 5) 212 18 05
MackevIčIenė
ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net
ringailė stulPInaItė-gvIldė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

reklaMos skYrIus
liudam@respublika.net
adelė dagelIenė
koordinatorė tel. (8 5) 212 31 00
KRASTA AUTO VILNIUS // Ozo
g. 10A, tel.
Vilnius
//31Tel.
apskaitininkė
(8 5) 212
21 852461717 // El.
adele.dageliene@respublika.net
neringa serŽanIenė
Faksas (8 5)g.
261150,
72 88,Kaunas // Tel. 837210500
KRASTA AUTO KAUNAS // Veiverių
neringa.serzaniene@respublika.net
reklama@respublika.net

p. vilnius@krasta-jeep.lt
// El. p. kaunas@krasta-jeep.lt

KRASTA AUTO KLAIPĖDA // Svajonės g. 40, Klaipėda // Tel. 846344944 // El. p. klaipeda@krasta-jeep.lt
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

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

3

jubiliejus

jubiliejus

Kristina ivanova:

30! Viskas tik prasideda...
Pirmą kartą scenoje Kristina ivanova pasirodė prieš 13 metų, dar būdama
paaugle. Per kiek daugiau nei dešimtmetį jaunutė atlikėja daug patyrė,
subrendo ir švęsdama savo 30-ąjį gimtadienį ji džiaugiasi būdama ne tik
atlikėja, bet ir verslininke, o svarbiausia tvirta ir savarankiška moterimi.

- Paminėjai ypatingą gimtadienį 30-ąjį. Ar jubiliejaus proga sulaukei
daug dėmesio?
- Šio gimtadienio laukiau su nekantrumu
ir jis prasidėjo diena anksčiau! Tie, kurie
negalėjo dalyvauti mano trisdešimtmečio
šventėje, pasveikino išvakarėse. Kadangi visi draugai ir artimieji žino, kad labai mėgstu
saldumynus, dovanų gavau tris tortus!
30-ojo gimtadienio diena tikrai buvo ypatinga - atsikėliau puikios nuotaikos, iš pat ryto
paskambino tėvai, močiutė ir sesė - patys
brangiausi man žmonės, kurių palaikymas ir
veda mane į priekį. Vakare artimiausius
draugus pakviečiau į dvigubą šventę - paminėjome 30-ąjį mano ir 4-ąjį grožio studijos
„Kristina“ gimtadienius. Vakarėlyje nebuvo
nei mėsos, nei alkoholio - nors šventė vyko
grožio studijoje, norėjau, kad visi pasijustų
taip, tarsi užsukę pas manę į svečius. Geriausi draugai žino, kad mano namuose nei
mėsos, nei alkoholio nebūna.(Juokiasi.) Tačiau keksiukų ir užkandžių buvo į valias! O
svarbiausia, kad susirinko visi brangiausi
man žmonės. Šią dieną nenorėjau jokio apsimestinio draugiškumo ir nenorėjau nieko
kviesti vien iš mandagumo. Su visais vakaro
svečiais mane sieja šiltas ryšys.
- Jubiliejaus šventę padėjo surengti
draugai?
- Tikrai taip! Dizainerė Diana Vapsvė
papuošė mane savo naujos kolekcijos drabužiais, Goda Alijeva man ir grožio salono
kolektyvui sukūrė naujas darbo uniformas,
kurias pristatėme šventės metu. Mane pagražino ir prieš atvykstant svečiams vaišes
išdėlioti padėjo grožio salono kolektyvas.
Įspūdingomis dekoracijomis bei gėlėmis pasirūpino sesuo Natalija.
- Ką tau reiškia 30-asis gimtadienis?
- Pastarieji metai man buvo perversmo
metai, nestigo ir savotiško chaoso, ir sa-
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vęs pažinimo. Įvyko pokyčių ir asmeniniame gyvenime, ir karjeroje. Pavasarį atsinaujino grupė „Magnit“, pakeitusi pavadinimą į „Kristal“, atsinaujino grupės
„Yva“ veikla... Daug visko nutiko ir reikėjo adaptuotis. Jubiliejaus išvakarėse galvojau: „Šiandien man 29-eri, rytoj jau 30!
Ar kas nors pasikeitė?“ Labai vertinu savo patirtis ir nieko gyvenime nekeisčiau,
tačiau jaučiuosi taip, tarsi 30-asis gimtadienis - naujo gyvenimo pradžia. Atrodo,
kad gyvenimą pradedu nuo nulio, tarsi paspaudus mygtuką „restart“. Jaučiuosi tvirta, savarankiška, nuo nieko nepriklausoma
moteris, turinti savo verslą, koncertuojanti su 2 grupėmis, o gyvenime mane
supa patys nuostabiausi žmonės - artimieji ir draugai!

Viskas, apie ką
sVajojau, išsipildė
ir noriu, kad
dar daugiau
mano sVajonių
materializuotųsi
- Sakei, kad praėjusiais metais išgyvenai etapą, kai galėjai save geriau
pažinti...
- Supratau, kad užtenka stresuoti ir
reikia džiaugtis kiekviena akimirka. Taip
pat sau šiais metais noriu palinkėti sveikatos. Tai didžiausias mūsų turtas - jei sušlubuoja sveikata, viską galima paaukoti ir
atiduoti, kad ją susigrąžintum, vėl būtum
sveika, energinga, darbinga ir laiminga.

Fotografija: Irmantas Sidarevičius

Eimantė Juršėnaitė

- Ar yra dalykų, kuriuos gyvenime
jau išaugai? Ką darai, kad vidinės tvarkos būtų daugiau?
- Išaugau. Manau, visuomet buvau žmogus daugiau darantis ir besistengiantis dėl
kitų, nuo šiol norėčiau daugiau laiko skirti
sau... (Šypsosi.)
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5
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jubiliejus

jubiliejus
kristinos ivanovos metamorfozės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

- Gal gimtadienio proga pasilepinsi
atostogomis, kelione?
- Labai noriu pailsėti. Kol kas poilsiausiu Lietuvoje, tačiau jau yra suplanuotų kelionių. Kai kurios jų darbo, kai kurios asmeniniais reikalais. Netrukus vyksiu į Londoną, vėliau tikiuosi aplankyti Ameriką...
Nekantriai laukiu.

2011

- Šventei ne tik savo, bet ir 4-ąjį
savo grožio studijos „Kristina“ gimtadienį...
- Tai dar viena proga, kuri man yra ne
mažiau svarbi. Esu labai dėkinga savo kolektyvui, kad jis toks nuostabus, kad visuomet yra su manimi ir visuomet galiu atsiremti į savo kolegas...

2014

2005

2017

Stasio Žumbio nuotr.

- Ne kartą sakei, kad kolegės iš grožio salono yra ir tavo geros bičiulės,
tikrai?
- Žinoma! Ir merginos, su kuriomis dirbu
grožio salone, ir merginos iš grupių, su kuriomis koncertuoju, yra ne tik kolegės, bet ir
draugės. Kartais aplinkiniai klausia: „Kartu
darbe praleidžiate tiek laiko, nejaugi viena
kitai neatsibostate?“ Tikrai ne! Į saloną ateina klientai, koncertuojame, taigi nespėjame
pabendrauti, todėl po darbų mielai kartu leidžiame laisvalaikį - šnekučiuojamės, einame
vakarieniauti, drauge važiuojame prie jūros...
- Ar tavo grožio salono merginos
pagražina ir tavo scenos koleges?
- Be abejo! Grožio studijos merginos
rūpinasi ir mano, ir grupių „Kristal“ bei
„Yva“ įvaizdžiu.

Fotografija: Irmantas Sidarevičius

- Kol neturi savo vaikų, veikiausiai
labai lepini sesers Natalijos sūnų Kristupą...
- Aš apskritai labai myliu vaikus, o Kristupas man yra ypatingas žmogutis. Jis labai
svarbus visai mūsų šeimai, ypač juo džiaugiasi mano tėtis, kuris užaugino dvi dukras,
ir džiaugiasi, kad turi anūką berniuką. Kristupas tikrai turi savo charakterį ir moka kartais patrepsėti kojele. Kad ir kaip stengiuosi atsispirti jo norams, man labai sunku ir ne
visada pavyksta. Stengiuosi su seserimi ir
su sūnėnu praleisti kiek įmanoma daugiau
laiko, bet norėčiau jo praleisti dar daugiau...
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Seserys Natalija Bunkė ir Kristina Ivanova

2015
2016

- Jei prieš dešimt ar septynerius
metus kas nors būtų pasakęs, kad švęsdama 30-metį būsi teta, verslininkė,
atlikėja, dainuojanti net dviejose grupėse, vizažistė ir tiesiog veikli moteris - būtum patikėjusi?
- Galiu pasakyti tik tiek - svajokite, nes
svajonės pildosi. Aš ir sau linkiu dar daugiau svajoti, nes viskas, apie ką svajojau,
išsipildė ir noriu, kad dar daugiau mano svajonių materializuotųsi.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

2016
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

Kristina Ivanova su širdies draugu Justinu
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jubiliejus

jubiliejus

Dviguba šventė

Kristina Ivanova (viduryje) ir grožio studijos
„Kristina“ meistrės pademonstravo naujas
darbo uniformas, sukurtas Godos Alijevos

Dainininkė Liepa Norkevičienė

Iliuzionistas
Mantas Žmuidinavičius-Wizard

Aktorė Vaida Lisikaitė

Atlikėja ir verslininkė KristinA ivAnovA 30-ojo ir 4-ojo savo grožio studijos „Kristina“
gimtadienio proga surengė linksmą šventę, į kurią sukvietė artimiausius bičiulius.
Pasveikinti jubiliatės su gėlių puokštėmis ir dovanomis atėjo ir gausus būrys pramogų
pasaulio atstovų. vakaro metu dailiosios grožio studijos meistrės pademonstravo ir
naująją savo darbo uniformą, kurią sukūrė atlikėja ir grupės „Yva“ narė Goda Alijeva.
Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Dizainerė Diana Vapsvė
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Kristinos Ivanovos širdies
draugas Justinas

Atlikėja Goda Alijeva su vyru
krepšininku Rolandu Alijevu
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

Grupės „Kristal“ merginos Donata Ramanauskaitė,
Julija Jegorova, Kristina Ivanova ir Laura Navikaitė
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

Aksesuarų dizainerė
Simona Brazdžionytė su
bičiuliu Dominyku Žėku
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Veidai
„Ieva Rudžionytė Photography“ nuotr.

Veidai

procedūros
Top 3 grožio
pagal militą daikerytę

žvaigždė rekomenduoja

Vizažistė, grožio salono
„Studio M“ įkūrėja Milita
Daikerytė (20) apie grožio
procedūras žino ne vieną paslaptį.
Mergina atskleidė, kokias tris
procedūras mielai darosi pati ir
rekomenduoja kitoms.

1
Į sveikesnį gyvenimą „Su Ingrida“
„Jau kurį laiką socialiniuose tinkluose sulaukiu daugybės žinučių ir laiškų, kuriuose teiraujamasi, kaip man pavyksta išlaikyti dailias formas,
kaip puoselėju grožį, ar sportuoju ir ką valgau...
Pagalvojau, kodėl nepasidalinus savo patirtimis?
Maždaug prieš metus kilo mintis rašyti tinklaraštį, tiek laiko prireikė idėjai subrandinti ir paversti internetine erdve „Su Ingrida“, kurioje galima
bendrauti apie sveiką kūną ir tinkamą mitybą.
Tinklaraštyje dalinuosi savo kasdienybe, patarimais sportuojantiems namuose ir lauke bei sveikais receptais. Šnekėsimės ne apie centimetrus
ar kilogramus, kalbėsime apie sveiką kūną ir meilę sau. Pati sveikos gyvensenos link ėjau mažais
žingsneliais ir tikiuosi, kad mano tinklaraštis kažkam padės tą kelią sutrumpinti“, - sakė I.Martinkėnaitė. Ji dalinsis savo įžvalgomis ne tik apie
sveiką mitybą ar sportą, bet ir apie tai, kas aktualu ar įdomu jos sekėjams. „Manęs netgi klausia,
kokias plastines operacijas esu pasidariusi. Iš tiesų noriu įrodyti, kad nereikia nei skalpelio, nei
intervencijų, kad gerai atrodytum. Grožis neatsiranda per vieną dieną - tam reikia ir laiko, ir
žinių, ir pastangų. Papasakosiu apie tuos mažus
žingsnelius tobulėjimo link“, - šypsojosi atlikėja.
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Pasak žinomos moters, sportas visuomet
buvo jos aistra, o sveika mityba ji susidomėjo
maždaug prieš dešimtmetį, kai gimė dukra
Marija: „Pamenu, buvo didelis užimtumas,
daug darbo ir nuovargio, pradėjau dažniau
sirgti, suprastėjo nuotaika. Ėmiau ieškoti būdų pakeisti savo būseną, domėtis sveika mityba, derinti maistą. Mano savijauta akivaizdžiai pagerėjo. Supratau, kad protingiausia
investicija - galvoti, ką valgai šiandien, kad ir
ateityje jaustumeis bei atrodytum gerai. Mano tikslas kalbėti apie tai, kaip sveikai rūpintis savimi, nealinti savęs dietomis, neapgaudinėti „greitais“ būdais sulieknėti. Paslaptis
paprasta - judėjimas ir kokybiška mityba.“
Garsi atlikėja pripažįsta, kad laikytis griežto
režimo jai ne visada pavyksta - savaitgaliais ir
darbo dienomis ji gyvena skirtingu ritmu. „Savaitgaliais mano darbotvarkė gan chaotiška koncertai, naktinės kelionės, kartais neapsieinu
be kavos ir panašiai, o darbo dienomis keliuosi
anksti, dieną pradedu pusryčiais ir mankšta. Pastebėjau, kad netgi jei po savaitgalio būnu neišsimiegojusi, sportas įkrauna energijos visai dienai. Kartais tokie režimo šuoliai būna sudėtingi,

tačiau per daug metų pripratau. Manau, kiekvienas turi įsiklausyti į save, atrasti sau daugiau
laiko - tai padeda suvokti, ko kiekvienam reikia
ir kas tinka geriausiai“, - pasakojo Ingrida.
Nors daugelis skundžiasi, kad per atostogas paleidžia vadžias ir miego ar mitybos režimas sutrinka, Ingrida džiaugiasi, kad jai kelionės dažniausiai suteikia naujo įkvėpimo.
„Kadangi su šeima mėgstame ilsėtis šiltuose
kraštuose, kur daugybė žuvies, jūrų gėrybių,
šviežių vaisių bei daržovių, būna nesudėtinga
atsisakyti mėsos. Pusryčiams nieko nėra geriau už vaisių kokteilį su avižomis ar įvairiomis sėklomis, - sakė I.Martinkėnaitė. - Keliaudama dažniausiai į lagaminą įsimetu marškinėlius, šortus ir sportinius batelius - labai
mėgstu rytais bėgioti, ypač pajūriu ar vandenyno pakrante. Veikiausiai skanus maistas ir
sportas gryname ore grožintis įspūdingais
peizažais - mėgstamiausia kelionių dalis.“
Ingrida ir pati skaito tinklaraščius, internetinėje erdvėje seka jai įdomius ar imponuojančius žmones iš Lietuvos ir užsienio: „Tai tikrai
man nesvetima, tik reikia laiko pasidomėti ir
atrasti tai, kas domina, ir tai, ką galima pritaikyti sau.“ Kokiais patarimais dalinasi Ingrida,
galite pamatyti socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“ esančiose „Su Ingrida“
paskyrose, taip pat artimiausiu metu startuos
ir internetinė svetainė www.suingrida.lt.
Parengė Eimantė juršėnaitė
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

2
Stasio Žumbio nuotr.

Dainininkė ir grupės „69 danguje“ narė IngrIDa MartInkėnaItė (39) ėmėsi naujos
veiklos. Ji įkūrė tinklaraštį „Su Ingrida“, kuriame, kaip pati sako, aprašo savo kelionę sveikesnio rojaus link ir dalinasi nepriekaištingos išvaizdos bei puikios savijautos receptais.
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Natūralių blakstienų
procedūra
Tai mano atradimas. Aš pati
labai nemėgstu prisiauginti blakstienų ir jų dažyti, todėl man ši procedūra yra puiki išeitis, tikras išsigelbėjimas. Tai keratininis blakstienų rietimas. Procedūros metu
natūralios blakstienos yra išpučiamos, užriečiamos ir pripildomos
juodo pigmento. Atrodo išties įspūdingai, nereikia net dažytis, o jei
pasidažysi - rezultatas stulbinantis.
Procedūra laikosi 6-8 savaites arba
tol, kol atsinaujina blakstienos. Pati darausi šią procedūrą kas porą
mėnesių. Be to, gerai yra tai, kad
procedūra nekenkia blakstienoms,
atvirkščiai, net padeda.

Veido procedūra su
šampano dulkėmis
Kartkartėmis mėgstu ją pasidaryti. Per vieną procedūrą trimis būdais nušveičiamas veidas. Labai
gerai atsinaujina veido oda. Priduoda švytėjimo. Rekomenduoju
tiek jaunesnėms, tiek vyresnėms
merginoms ir moterims.

Ilgalaikis plaukelių
šalinimas
fotoepiliatoriumi
Tai viena iš priežasčių, dėl ko
užsuku į mamos grožio saloną. Ši
procedūra man patinka, nes sutaupo daug laiko - nereikia kasdien
gaišti laiko vonioje.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5
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Veidai

Veidai

Sandra Daukšaitė-Petrulėnė - apie
Venecijos kino festivalį iš pirmų lūpų

Aktorė SAndrA dAukšAitė-Petrulėnė (35) - viena iš nedaugelio
lietuvių aktorių, galėjusių iš arti pajusti Venecijos kino festivalio dvasią. Būtent čia programoje „Venice Production Bridge“ ji kartu su visa
kūrybine komanda pristatė režisieriaus Jivan Avetisyan filmą „Paskutinis gyventojas“, kuriame atliko vieną pagrindinių vaidmenų.

Aktorė Sandra DaukšaitėPetrulėnė su aktoriumi
Brajenu Braunu (Bryan Brown)

pretenduoti į „Oskarą“

JAV Kino meno ir mokslo akademijos patvirtintas „Oskaro“ komitetas Lietuvoje
paskelbė, kad dėl teisės kandidatuoti į prestižinį apdovanojimą geriausio filmo
užsienio kalba kategorijoje pretenduos naujausia režisieriaus ŠArūnO BArtO
(53) kino juosta „Šerkšnas“. Jis varžėsi su kitais dviem filmais - Andriaus Blaževičiaus režisuotu filmu „Šventasis“ ir Linos Lužytės „Amžinai kartu“.

grafuoti. Pastebėjau, kad visos tos žvaigždės,
kai žengia raudonuoju kilimu, yra tokios orios,
bet neišpuikusios. Jos prieina prie kiekvieno,
kas nori pasikalbėti, mielai dalina autografus,
fotografuojasi. Mums čia dar yra labai daug ko
siekti. Mokytis, kaip eiti, kada pasižiūrėti, kada
sustoti“, - pasakojo S.Daukšaitė-Petrulėnė.
Tiesa, taisyklių, kaip žingsniuoti raudonuoju kilimu yra ne viena. „Yra tam tikras
laikas, kada privažiuoja automobilis, kada reikia išlipti iš mašinos, tada fotografuojiesi vienai pusei, paskui - kitai. Viskas apskaičiuota
minutės tikslumu, net ir tai, kiek kas žingsnių turi žengti“, - sakė aktorė. Lygiai taip pat
griežtai visi svečiai turi paisyti ir aprangos
kodo. „Mes turėjome vieną pristatymo vakarą, tai per jį vilkėjome vakariniais drabužiais, spaudos konferencijai turėjau kitą rūbą.
Be to, į priėmimą mus pakvietė Venecijos
gubernatorius, kur labai įdomiai praleidome
laiką“, - džiaugėsi S.Daukšaitė-Petrulėnė.
Grįžusi iš Venecijos, aktorė iškart puolė
prie darbų. Šiuo metu ji filmuojasi televizijos
filme „Laisvės kaina. Partizanai“. „Labai didžiuojuosi šiuo projektu ir tuo, kad jame dalyvauju. Tai filmas apie mūsų istoriją, faktus,
kuriuos privalo žinoti kiekvienas. Be to, netrukus laukia kelionė į Helsinkį, kur bus filmo
„Paskutinis gyventojas“ pristatymas. Vasarą
nusifilmavau naujame režisieriaus Kęsto Gudavičiaus filme „Klasiokių susitikimas“, tai
laukia premjera“, - apie artimiausius darbus
pasakojo S.Daukšaitė-Petrulėnė ir pridūrė,
kad vasara buvo itin intensyvi, todėl dabar
norėtų atrasti laiko ir poilsiui.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Sandros Daukšaitės-Petrulėnės asmeninio albumo nuotr.

Kelias dienas Venecijoje praleidusi
S.Daukšaitė-Petrulėnė džiaugiasi galėjusi iš
arti pamatyti pasaulinio lygio kino kūrėjus ir
susipažinti su festivalio užkulisiais. „Pirmą kartą lankiausi Venecijos kino festivalyje, todėl
įspūdis buvo didžiulis. Venecija apskritai yra
magiškas kraštas, kur nepaliaujamai aikčioji.
Visą šį įspūdį dar labiau sustiprina pasaulinės
žvaigždės, filmai, jų pristatymai, minios gerbėjų, laukiančios savo dievinamų žvaigždžių per
naktį. Kai atsiduri toje pačioje minioje, atsisuki ir pamatai Mišelę Pfaifer (Michelle Pfeiffer),
Havjerą Bardemą (Javier Bardem), Dženifer
Lorens (Jennifer Lawrence) , Džiudi Denč (Judi Dench), supranti, kad esame dar labai maži,
kad dar yra ko siekti, ką pamatyti, ką suprasti,
išgirsti“, - savo įspūdžiais dalijosi aktorė.
Ji džiaugėsi, kad publika labai šiltai priėmė
filmą „Paskutinis gyventojas“ ir teisingai suprato siunčiamą žinią. „Akivaizdu, kad tai, ką
norėjome parodyti, palietė žmones, jų širdis.
Visos emocijos buvo tik teigiamos, ir tai suteikė pasitikėjimo bei patvirtino, kad einame
teisinga kryptimi“, - sakė aktorė.
Viešėdama Venecijoje ji turėjo progą ne tik
išvysti pasaulinio lygio žvaigždes, bet ir su jomis pabendrauti. „Prie vieno staliuko sėdėjome
kartu su aktoriumi Brajenu Braunu (Bryan
Brown), jis festivalyje pristatinėjo naują filmą
„Sweet Country“. Teko pabendrauti, nusifoto-

Š.Barto filmas kausis dėl galimybės

„Toks įvertinimas man itin svarbus, ir
ne tik dėl to, kad tai mano filmas. Kartais
realybė ir išgalvota istorija yra labai arti
viena kitos, bet realybė - daug žiauresnė,
ir apie tai reikia kalbėti“, - sakė režisierius.
Pasaulinė Š.Barto filmo „Šerkšnas“ premjera įvyko šiemet gegužės mėn. vykusio
70-ojo tarptautinio Kanų kino festivalio
programoje „Dvi režisierių savaitės“. Filmas jau spėjo apkeliauti keletą kitų svarbių
kino industrijai festivalių - tarptautinius
Lokarno ir Odesos kino festivalius.
Filmas „Šerkšnas“ pasakoja apie Ingą
ir Roką, gabenančius humanitarinę pagalbą
iš Vilniaus į Ukrainą. Jaunuoliams, kurie
užaugo nepriklausomoje, karo nepatyrusioje Lietuvoje, atsidūrus prie fronto linijos
Donecke tenka suvokti, ką iš tiesų patiria
žmonės kare, neapykantos, agresijos,

smurto ir supančių griuvėsių akivaizdoje.
Filme vaidina debiutuojantys jauni lietuvių aktoriai Mantas Jančiauskas ir Lyja Maknavičiūtė, prancūzų kino ikona Vanesa Paradis (Vanessa Paradis), garsus lenkų aktorius Andžėjus Čyra (Andrzej Chyra) ir kiti.
Iki jubiliejinės JAV kino meno ir mokslo akademijos „Oskaro“ premijų įteikimo
90-osios ceremonijos, kuri numatyta
2018 m. kovo 4 d., Š.Barto „Šerkšno“ laukia keli aktyvios tarptautinės kampanijos
mėnesiai bei svarbūs atrankos etapai. Sausio mėnesį pirmuoju slaptu balsavimu užsienio šalių filmus vertinančių akademijos
komitetų nariai rinks geriausiųjų devintuką, antruoju balsavimu bus tvirtinamas finalinis penketas, kuris bus nominuotas ir
realiai pretenduos į „Oskarą“ už geriausią
filmą užsienio kalba.

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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N.Furtado
n.Furtado - asmeninį gyvenimą sauganti žvaigždė
Lietuvoje vienintelį pasirodymą spalio 24 die
ną surengsianti Kanados popmuzikos žvaigž
dė NeLi Furtado (Nelly Furtado, 38)  ryški
ir abejingų nepaliekanti pramogų pasaulio
atstovė. Kol kitos įžymybės viešina savo as
meninį gyvenimą, kanadietė jį visada saugo
po devyniais užraktais, o pripažinimą užsitar
navo savo talentu bei kūryba.
Portugalų kilmės Kanadoje vidurinės klasės
šeimoje gimusi N.Furtado nuo pat mažens pradėjo rodyti savo muzikinius talentus. Vos ketverių metukų ji jau traukė portugališkas dainas,
devynerių pradėjo mokytis groti keliais instrumentais. Atlikėja yra puikiai įvaldžiusi gitarą,
klavišinius ir net tromboną. 12 metų ji parašė
pirmąją savo dainą ir iki šiol jas sėkmingai kuria.
Neli nusifilmavo ir keliuose televizijos filmuose,
tačiau didžiausios sėkmės sulaukė pradėjusi muzikinę karjerą, per kurią išleido kelis sėkmingus
albumus bei juos lydėjusius hitus „Promiscuous“, „Maneater“, „Say it right“ ir kt.
Atlikėja ir dainų autorė skandalais niekada
negarsėjo, o asmeninį gyvenimą, kuriame pastaruoju metu įvyko nemažai permainų, saugojo
nuo žiniasklaidos akių.

santuoką. „Šiuo metu esu vieniša. Kažkas turi
pakeisti informaciją apie mane „Vikipedijoje“,
nes tai trukdo megzti naujas pažintis ir susitikinėti“, - viename pokalbių šou pranešdama apie
įvykusias skyrybas juokavo dainininkė. N.Furtado paatviravo, kad skyrybos įvyko 2016 m.
vasarą, kuri jai buvo emociškai itin sunki. „Tai
buvo labai sunkus laikas mano gyvenime, kurį
padėjo išgyventi mano pačios parašytos ir dainuojamos dainos. Tada tiesiog vairuodavau ir
dainuodavau šias dainas. Man pasisekė, kad rašau dainas ir taip galiu sumažinti savo skausmą“, - dėstė N.Furtado.
Šiuo metu dainininkė sako, kad svarbiausia
jai - trylikametė dukra ir jos auklėjimas, be to,
kanadietė daugiau rūpinasi ir savimi. „Šiuo metu mėgaujuosi galėdama sau skirti daugiau laiko. Kažkada negalėjau sau to leisti. Atsimenu,
buvau koncertiniame ture, turėjau mažą, nuolat
dėmesio reikalaujančią dukrelę, ant scenos net
verkdavau. Dabar gyvenu ramesnį gyvenimą,
dėl savo dukters turiu būti fiziškai ir emociškai
stipri“, - kalbėjo atlikėja.

karjeros pike - dukters gimimas
Būdama muzikinės karjeros pike N.Furtado
pradėjo susitikinėti su ilgamečiu geru draugu
Jasper Gahunia. Jų draugystė prasidėjo 2001 m.,
o po dvejų metų pora susilaukė dukrelės Nevis.
Su ja atlikėja važinėdavo į savo koncertinius turus, tačiau kai mažylei buvo vos dveji metukai,
žlugo dainininkės ir J.Gahunia santykiai. Tiesa,
pora išsiskyrė draugiškai, ir iki šiol kartu rūpinasi savo atžala.
Įdomu tai, kad atlikėja atmetė „Playboy“ pusės
milijono JAV dolerių pasiūlymą, nors žurnalas siūlė
pozuoti visiškai apsirengusiai. Neilgai trukus Kanados atlikėja dirbdama su sėkmingiausiu savo albumu
„Loose“ susipažino su iš Kubos kilusiu garso inžinieriumi Demasijumi Kastelonu (Demacio
Kastellon). Darbo metu užsimezgusi pažintis peraugo į meilę, kurią pora oficialiai įtvirtino 2008 m.
įvykusiomis vestuvėmis. Žiniasklaida apie ceremoniją sužinojo tik po kelių mėnesių, o pora gyveno ramų ir privatų šeimyninį gyvenimą, nors
nevengė kartu pasirodyti ant raudonojo kilimo.

Dainininkė Neli Furtado
(Nelly Furtado) prisipažįsta,
kad dabar jai svarbiausia jos
trylikametė dukra
EPA-Eltos nuotr.

Amerikiečių reperis KAnjė VestAs (Kanye West, 40) ir realybės šou žvaigždė
Kim KArdAšiAn (Kim Kardashian, 36) laukia gimstant trečiojo savo vaiko.
Garsenybių porai dar vieną atžalą išnešios surogatinė motina. Visa šeima
yra „devintajame danguje“, skelbia portalas tmZ.

skyrybas su vyru padėjo
išgyventi dainų rašymas
Daug apie savo asmeninį gyvenimą niekada
neatviravusi popžvaigždė šiemet netikėtai atvirai
prakalbo apie po aštuonerių metų subyrėjusią

EPA-Eltos nuotr.

ŽvaigŽdės

Laukia gimstant trečiosios atžalos

ŽvaigŽdės

os

Vienintelis Neli Furtado pasirodymas Baltij
šalyse - spalio 24 d. „Žalgirio“ arenoje.
Bilietus į koncertą platina bilietai.lt

Teigiama, kad K.Kardašian surogatinės motinos ieškojo kelis mėnesius. „Jie nori,
kad viskas būtų tobula, o kūdikis labai sveikas“. TMZ duomenimis, surogatinei motinai,
kuriai bus sumokėti 45 tūkst. dolerių (37,8 tūkst. eurų), pavyzdžiui, uždrausta dažytis
plaukus ar maudytis sūkurinėje vonioje. K.Kardašian rūpinasi „idealia“ mityba. Žurnalas skelbia, kad trečiasis vaikas bus mergaitė, ji pasaulio šviesą turėtų išvysti sausį.
K.Kardašian, jos šeimos klano šaltinių duomenimis, dėl galimų komplikacijų patarta vengti trečiojo nėštumo.
Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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stilius

stilius
Aukštakulnius
bei ilgaaulius
Agnė Kuzmickaitė
sukūrė iš
charakteringo
grubokos
faktūros
lietuviško lino

rodė su pagrindiniu kolekcijos
Ant podiumo Agnė Kuzmickaitė pasi
elių švarkeliu
modeliu, pasipuošusiu trimačiu drug
Ramūno Tangurio nuotr.

Iš šešiametės
dukters piešinių
vaivorykštes
dizainerė
perkėlė ant
savo drabužių

Spalvingą Agnės Kuzmickaitės

kolekciją įkvėpė Juodkrantės gamta
Viena žymiausių šalies dizainerių Agnė KuzmicKAitė tarptautinėje Kijevo mados savaitėje („mercedes-Benz Kiev Fashion Days“) pristatė naujausią savo kolekciją. Drugelių karaliene
tituluojamos kūrėjos drabužiuose šįkart plazdeno mažiau drugelių, o kolekcijos įkvėpimu
tapo Lietuvos pajūris.
„Taip, Lietuvoje dažnai lyja, bet po lietaus nusidriekia vaivorykštės. Taip, Baltijos jūra nelepina
šiluma, bet pajūrio gamta - užburianti: nuo erškėtrožės pumpuro iki pušų viršūnių“, - tai savo kūriniais pasakojo drabužių dizainerė A.Kuzmickaitė.
Ji kiekvieną vasarą su šeima atostogauja Juodkrantėje, o savo įspūdžius ji perkėlė į kolekciją, taip pat
ir šešiametės dukters Leonardos piešiniuose besidriekiančias vaivorykštes.
2018-ųjų pavasariui/vasarai skirtos palaidinės
ir švarkeliai - tarsi nuotraukų albumai, saugantys
šilčiausius vasaros prisiminimus. Vertikalių bei

horizontalių linijų žaismas aksomo suknelėse bei
džemperiuose primena saulėlydžius. Ant podiumo
dizainerė, rodos, perkėlė ir pajūrio vėją, kuris žaviai plaikstė ryškiaspalvius plisuotus sijonus bei
sukneles.
Garsaus konceptualios aprangos parduotuvių
tinklo „Henrik Vibskov“ atstovui įspūdį padarė
skulptūriškos striukės iš putlių drugelių, kurias
matė praėjusioje kolekcijoje, ir patarė šios linijos
neapleisti. „Drugelio tikrai neatsisakau - jis yra
mano identiteto dalis. Tai komerciškai visiškai pasiteisinęs akcentas ir puikiai tiktų prie daugelio
naujos kolekcijos modelių, bet nekeliu sau tikslo
jį integruoti visur”, - nusijuokė drabužių kūrėja.
Pristačiusi naują kolekciją A.Kuzmickaitė daug laiko atsipūsti neturi - ji jau ruošia kostiumų eskizus
Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui skirtai
operai „Post Futurum“, o spalio pabaigoje Vilniaus
dailės akademijoje Meno doktorantūrą studijuojanti dizainerė ginsis disertaciją - kūrėja pretenduoja tapti vienintele Lietuvoje aktyviai kuriančia
drabužių dizainere, turinčia meno daktaro laipsnį.

Naujosios kolekcijos drabužiai yra
dekoruoti lietuviškos gamtos motyvais

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

16

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

17

StiliuS

StiliuS
EPA-Eltos nuotr.

Įdomu
Garsūs prancūzų prekės
ženklai uždraudė nulinio
dydžio modelius

Visais laikais derantys drabužiai
Labai dažnai perkame drabužius atsitiktinai ar per išpardavimus.
Bet juk galime būti protingesni ir įsigyti klasikinių drabužių, kuriuos
galima dėvėti ilgai ir su malonumu.
1. Amžinieji džinsai
Jie nesensta niekada ir niekada neišeina iš mados. Taigi vienintelis jūsų uždavinys - nusipirkti tinkamo
modelio ir už priimtiną kainą. Siauri džinsai teikia šiokių tokių pranašumų: atrodysite grakštesnė,
galėsite juos mūvėti su auliniais batais arba sportbačiais, jei norite atrodyti sportiškesnė. Prie džinsų
priderinusi aukštakulnius batelius ir blizgančią palaidinę, puikiausiai jausitės ir vakarėlyje. Apie tokius
universalius drabužius dar senovėje žmonės sakydavo: „Ir prie pečiaus, ir prie svečio.“

4. Aukšti odiniai aulinukai
Moterys labai mėgsta tokį klasikinį variantą - aukštus
batus plačiais aulais. Užtrauktukas ir elastingos
medžiagos įsiuvas palieka pakankamai erdvės, kad į
batus būtų galima sukišti kelnes. Toks modelis labai
praktiškas ir visiškai pateisina išlaidas. Avėti tokius
batus galima ir su madingomis buklė, ir su patrumpintomis kelnėmis, taip pat su džersio suknelėmis. Bet kuri
iš šių kombinacijų atrodo madinga ir elegantiška.

5. Odinė rankinė, su kuria gali
pasirodyti bet kur
Žinoma, pigesnių kasdienių rankinių varian
tų galima
rasti ir nebrangiose parduotuvėse, ir turgu
je, bet štai
jums geras patarimas: nepagailėkite pinig
ų tikrai, firminei rankinei - šios išlaidos tikrai pasiteisins.
Pirma, su ja
galėsite pasirodyti bet kur: biure, dalykiniam
e susitikime,
restorane, užmiesčio iškyloje, vakarėlyje.
Antra, paprasta
gera odinė rankinė laikys 10 metų, o brang
i, kokybiška
džiugins savo šeimininkę visą gyvenimą.

2. Kašmyro megztukas
Kaskart galite jį pagyvinti sege ar
kokiu kitu papuošalu. Kokybiškas,
tikro kašmyro gaminys kainuoja
nemažai, bet laiko labai ilgai, jei tinkamai prižiūrėsite. Geriausia kašmyro
drabužius laikyti sulankstytus komodoje
ar spintoje. Tarp jų įkiškite levandų
šakelių, kad kandys nepultų, skalbkite
tik rankomis ir šiltame vandenyje,
naudodamos specialius šampūnus vilnoniams drabužiams arba muilo drožles
be priedų.

Dvi prancūzų prabangos prekių įmonių grupės LVMH ir „Kering“ nusprendė fotosesijose ir ant podiumų nebedemonstruoti nulinio dydžio modelių.
Tokius prestižinius prekės ženklus
kaip „Gucci“, „Saint Laurent“, „Dior“
ir kitus valdančios prabangos prekių
įmonių grupės LVMH ir „Kering“ nebesamdys nulinio dydžio modelių.
Šiomis priemonėmis siekiama užtik
rinti modelių gerovę. Niujorko mados
savaitės išvakarėse paskelbta, kad šių
naujų priemonių buvo imtasi, siekiant
pasirūpinti modeliais.
LVMH ir „Kering“ taip pat atsižvelgė į kritiką, kad mados pramonė skatina
anoreksiją ir valgymo sutrikimus. Mat
iki šiol mados pasaulyje karščiausias
diskusijas kelia modelių svoris. Daugelis
psichologų tvirtina, kad mergaitėms milžinišką įtaką daro ant podiumo matomos
itin lieknos gražuolės, o iš žurnalų šviečiančios šypsenos bei nuostabūs drabužiai priveda prie vienintelės sąsajos: liek
numas yra laimės garantas.
Tačiau dauguma mados industrijos
atstovų dažniausiai nekreipia dėmesio į
specialistų ar žiniasklaidos kalbas ir neigia bet kokius tvirtinimus, kad podiumais žengiančios itin lieknos merginos
gali skatinti anoreksiją. Vienas jų, garsusis „Chanel“ dizaineris Karlas Lagerfeldas (Karl Lagerfeld) turi atsakymą:
„Čia prisigalvojimai, kad būtų galima
parduoti daugiau laikraščių“. Karštas
itin lieknų modelių gynėjas K.Lagerfeldas, tvirtinantis, kad „storos moterys niekam neįdomios“, yra pasakęs ir tokius
žodžius: „Tos storos mamytės sėdi prieš
televizorius su bulvių traškučių pakeliais
ir šneka, kad liekni modeliai bjaurūs“.

6. Laiko nepripažįstantys bateliai
Mes visos galime pamesti galvą dėl naujausio modelio
batelių. Bet juk ne paslaptis, kad tam tikro fasono
batelių mada grįžta maždaug kartą per 50 metų. Kur kas
praktiškiau įsigyti vieną klasikinę porą, kuri tiks prie bet
kokio jūsų drabužio ir - tai svarbiausia - padės atrodyti
madingai ir aktualiai.

3. Minkštos odos
švarkelis
Kiekviena moteris savo garderobe privalo
turėti bent vieną tokį drabužį. Odinis
švarkelis gali būti klasikinio fasono
arba kaip trumputė sportinė striukelė.
Tinkamai parinktas modelis garantuoja,
kad atrodysite seksualiai. Kuo minkštesnė
oda, tuo elegantiškiau atrodysite. Odinis
švarkelis puikiai dera su tvido ar velveto kelnėmis, klasikiniais kasdieniais
džinsais, ar net lengvute suknele.

7. Nuostabi klasika: kardiganas
Esant dabartinei tendencijai rinktis retro stiliaus
drabužius, kardiganai tvirtai užima pirmaujančias pozicijas. Jų modelių įvairovė padės jums pasirinkti labiausiai
tinkantį prie figūros, nuotaikos ir pagrindinio garderobo.
Galite linkti ir į šiuolaikiškesnį, ir į klasikinį stilių.
Idealūs papuošalai - griežta segė ar kuklus perlų vėrinys.

Eltos inf.
Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Avalynės tendencijos - ką turėti ir kaip derinti?
80-ųjų mada moderniai

Šį rudenį ilgai vyravusį minimalizmą avalynėje keičia dekoratyvumas. Spalvingi
aksominiai aulinukai, kaubojiškus primenantys smailėjantys batai, sportiniai bateliai,
puošti kaspinais, - tai tik keli svarbiausi šio rudens ir žiemos akcentai. Kas bus aktualiausia avalynės madoje šaltąjį sezoną ir kokius įvaizdžius bei rūbų-batų derinius
rinktis, pataria stilistė ir mados tinklaraštininkė Lina Bernotaitytė.
Šio sezono karalius - aksomas
Aksomas šiemet su trenksmu žengia į
mados olimpą, užkariaudamas visus naujausius avalynės modelius. Jau praėjusį sezoną
buvo galima pastebėti jo karaliavimą drabužių
modeliuose - aksominėmis palaidinėmis, sijonais ar suknelėmis puošėsi dažna stileiva.
Tačiau šiemet aksomo medžiaga stiliaus deriniuose bus pastebima dar dažniau.
„Švelni aksomo medžiaga bus sutinkama
tiek aukštakulnių, tiek ir sportinių batelių ar
aulinukų modeliuose. Šį sezoną patys madingiausi - raudoni, violetiniai ir burgundiški atspalviai. Taip pat ieškokite vyraujančių tamsiai
mėlynų, pilkų ar juodų aksominės avalynės
modelių. Nepamiršti ir karinio įvaizdžio avalynės motyvai“, - sakė L.Bernotaitytė.
Šį rudenį stilistė rekomenduoja nepamiršti ir aukštakulnių. Būtent zomšiniai bei aksominiai aukštakulniai jūsų rudeniniam stiliui
Aksominiai aukštakulniai - šio
rudens spintos būtinybė

Šiuolaikinė mada vis dažniau atsigręžia į
praeities mados tendencijas, o šis sezonas ne išimtis. Rudenį ir žiemą ypač nudžiugs senojo roko stiliaus mėgėjos: šis sezonas - grubių aulinukų metas. Kniedės, sagtys, diržai ir
įvairios „sunkios“ detalės nugula ant aulinių
batų, suteikdamos joms ypatingo žavesio. Pastebimas ir įdomus stiliaus „posūkis“ - kaubojiškus menantys batai smailėjančiu galu.
„Šio stiliaus avalynė - kasdienybės draugė, nes 80-ųjų stilius yra praktiškas ir dera
prie trikotažo, džinso. Norint pagyvinti sukurtą rūbų ansamblį, rinkitės akcentą ant
kojų - ryškius ir kniedėmis ar metaliniais
elementais puoštus batus. Jeigu norite paaštrinti savo įvaizdį - rinkitės papildomas odos
detales, tokias kaip sagtimis dekoruota odinė
rankinė. Jeigu žvalgotės tikro „žvaigždės“
įvaizdžio, pasidairykite į naujos „Deichmann“ Ellie Goulding avalynės kolekcijos
modelius, kurie puikiai atitinka ir išpildo šią
tendenciją“, - teigia stilistė.
Šį rudens-žiemos sezoną toliau karaliaus
ne tik „rokeriški“, bet ir klasikiniai auliniai
batai. Visi jie rudeniškų atspalvių: pilki, šviesiai rudi ir ryškiai raudoni, tad derinimas
prie skirtingų aprangos stilių taps itin paprastas.

suteiks ypatingo žavesio. Tokie elegantiški
bateliai, pagražinti kaspinais, kutais ir kniedėmis, papuoš kiekvieną aprangą.

Detalės, detalės ir dar kartą detalės
Aplikacijų su įvairiais užrašais, komiksų
motyvais ar paveikslėliais buvo itin daug ant
žaismingų vasaros batų ir aksesuarų. Tačiau
net ir subtiliuose rudens modeliuose ši tendencija nedingsta. Atvirkščiai - rudens ir žiemos modelius papildo tokie dekoratyvūs elementai kaip siuvinėjimai, kaspinai, brangakmenius primenantys klijavimai ir kitos dekoratyvios detalės. Svarbiausios medžiagos ir
faktūros - zomša ir lakuota oda.
„Šio sezono avalynės šūkis - minimalizmui ne! Šiemet lentynose ypač daug modelių,
kur dominuoja įvairūs siuvinėjimai - gėlės,
dekoratyvūs elementai. Drabužiai dekoruojami įvairiais antsiuvais ir tūriniais elementais. Dekoratyvius batelius galite derinti keliais būdais: prie minimalistinio stiliaus drabužių arba prie panašaus faktūrų ir spalvų
ansamblio“, - teigia L.Bernotaitytė.
Šaltesnėms rudens dienoms stilistė pataria rinktis šiek tiek grubesnės odos storapadžius aulinukus. Jeigu esate elegancijos ger-

bėja, rinkitės aulinukus su platformomis,
puoštus subtiliomis gėlių aplikacijomis, karpiniais, kniedėmis ir atvartais - visa tai suteiks įvaizdžiui daugiau išskirtinumo.

Blizgučiai - nuo galvos iki kojų

viską apimantis sportinis stilius

Blizgučiai - dar viena šio sezono tendencija, kuri ryškiai nuspalvins daugelį batų modelių. Praėjusį sezoną, anot stilistės, rinko-

Jau kurį laiką karaliaujantis 80-ųjų
stilius - itin praktiškas pasirinkimas
„Deichmann“ nuotr.

mės subtiliai sidabrinius ar auksinius atspalvius, tačiau šį sezoną avalynės blizgesys tapo
dar ryškesnis.
„Avalynės blizgesys šiemet pasireikš
dviem formomis: blizgiomis medžiagomis arba blizgiomis detalėmis. Pavyzdžiui, itin populiarus blizgus kulno akcentas, žvilgantis

Avalynės blizgesys šį rudenį
taps dar ryškesnis
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bato priekis ar kiti blizgūs batų elementai.
Sidabru spindinčius batelius drąsesnės gali
derinti prie sidabrinių atspalvių turinčių drabužių arba prie kasdienės aprangos. Šio stiliaus batai tinka tiek kasdieniam deriniui su
džinsais, tiek puošnesniam klasikinių kelnių
kostiumui“, - sako L.Bernotaitytė.

Sportinio stiliaus tendencija - jau nieko
nestebina, tačiau kiekvieną sezoną ji pasireiškia vis skirtingomis formomis ir akcentais. Pavyzdžiui, šiemet kiek neįprasta sportinio stiliaus detalė - kaspinai, su kuriais
sportiniai bateliai derinami vietoje įprastų
raištelių. Be to, šiemet sportiniai bateliai
kur kas dekoratyvesni: pradedant nuo klasikinių ryškios vyšninės spalvos modelių,
baigiant baroko stiliaus gėlių aplikacijomis
puošta avalyne.
„Iš tiesų sportinių batelių modeliai tampa
vis labiau dekoratyvūs ir puošnūs. Tai ypač
galima pastebėti iš tokių akcentų kaip blizgios
sportinių batelių detalės ir brangakmenių imitacijos. Be to, iki šiol buvęs populiarus įprastas sportinis stilius šiek tiek keičiasi ir šiai
dienai podiumus užkariavo vintažinis sportinis stilius. Populiaresni tampa stambesnio
modelio sportiniai bateliai išdidintomis formomis“, - teigia L.Bernotaitytė.
Anot stilistės, naujo tipo sportinius batelius derinkite prie kasdienės arba net šventinio stiliaus aprangos. Taip sukursite kontrastingą įvaizdį ir jus įsimins ilgam.
Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

21

grožio paletė

Milanos Jašinskytės

grožio svarstyklės

Milanos Jašinskytės asmeninio albumo nuotr.

„Milana Dance“ šokių mokyklos
ir „Milana Yoga“ įkūrėja Milana
JašinskYtė (33) atskleidžia,
kas padeda jai puoselėti dailią
išvaizdą, ir pasakoja, ką ji
pavadintų grožio priešais.

TaiP

ne

Švarus veidas. Pagal sau keliamus standartus, esu šiek tiek problemiškos odos
šeimininkė, todėl ją puoselėju švaros procedūromis - tinkamai nuvalytu makiažu ir
nuolatiniais apsilankymais pas profesionalią kosmetologę.

nePakeliaMas kiekis darbo. su šiuo aspektu susitvarkau sudėtingai ir turiu
save nuolatos kontroliuoti. spėju, kad mylintys savo darbą žmonės mane supras.

akių PieŠtukas ir blakstienų tuŠas. tik vasarą jaučiuosi gerai visai
nesidažydama. Žiemos metu, pablyškus odai, naudoju ir lengvą kreminę pudrą.

tinginystė. atkreipkite dėmesį, kaip užgęsta tingių žmonių akių spindesys ir
apsiblausia apatija. renkuosi veikti, daryti, judėti ir spindėti.

Miegas. ilgas ir tingus, bent 9 valandos kasdien. neprireiks kremų nuo raukšlių.

Maisto PusgaMiniai. taip pat ne į naudą ir visokie „Mcdonald’s“ ar
degalinių gardėsiai.

Judesiai ŽeMyn galva - Joga! rekomenduotina kiekvienam, o gal net būtina.

ryŠkus MakiaŽas. Man tai tiesiog nepatrauklu.

vidinė raMybė. aš jos ieškau kontempliacijos, meditacijos, jogos asanų,
kvėpavimo metu ir skaitydama knygas.

Plaukų forMaviMo PrieMonės kasdienai. nenaudoju jokių, nes
nemoku, verčiau puoselėju plaukus.

Parengė Eimantė juršėnaitė
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Keisčiausi pasaulio restoranai

Skonio kodaS
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Šių dienų tendencijos akivaizdžiai rodo, kad restoranui vien gero ir skanaus maisto ne visuomet pakanka norint
pritraukti lankytojų. Kai tokia restoranų, kavinių, užkandinių gausa ir pasiūla, savininkai neriasi iš kailio sukdami
galvas, kuo išsiskirti. Tad nenuostabu, kad viena po kitos dygsta įvairiausios teminės kavinės ir užkandinės,
ypač Azijoje, tapdamos akcijomis atrakcijomis, kuriomis pritraukiami tūkstančiai. Tokių kavinukių ar restoranų
savininkai imasi iššūkio - pasiūlyti keistos ir neįprastos valgymo patirties paletę, kuri net greitąjį maistą paverstų
įsimintinu pojūčiu ir potyriu. Juk, pasak jų, šiandien pietūs yra ne vien tai, ką tu dedi į burną.

„Modernus tualetas“:
šokiruoti ir sujaukti pojūčius

Taipėjus (Taivanas)

Ne tik indai, bet ir
patiekalų išvaizda primena
„tualetinę“ tematiką

Vakariečiams tikrai sunku suvokti, kaip galima mėgautis maistu tualeto aplinkoje, tačiau Azijos gyventojams tualeto tematikos idėja patiko. Todėl 2004 metais
Kaosiungo mieste (pietų Taivanas) atidaryto pirmojo
tokio restorano sėkmė paskatino atidaryti „Modernaus
tualeto“ („Modern Toilet“) restoranus ir kituose miestuose. Šiandien „Modernaus tualeto“ tinklo restoranų
yra 12. Šie vaizduotę audrinantys restoranai tapo pa
klausūs ne tik tarp vietinių, bet ir tarp į šalį užsukančių
užsienio turistų. Vienas iš „Modernaus tualeto“ savininkų Vang Ci Vei (Wang TziWei) nė neslepia, kad restorano paskirtis  šokiruoti ir sujaukti pojūčius. Ir pradedama nuo meniu, kuriame yra „Paleistų vidurių sriuba“, „Žalioji dizenterija“ ir panašūs patiekalų pavadinimai. O užsisakęs desertą gauni rudos spalvos išraiškingai suraitytą ir išmatų formą primenantį skanėstą mini
klozete, tad tereikia įjungti vaizduotę ir... mėgautis. Ar
nusifotografuoti, ką mėgsta daryti čia užsukę svečiai.
Valgoma sėdint ant tikro klozeto prie stalo, padaryto iš vonios, ant kurio ir sriuba, ir kiti patiekalai patiekiami tik mini klozetuose, pisuaruose. Sienų dekoracijos  taip pat „tualetinės“, o virš galvų kabo išmatų formą primenantys šviestuvai.
Maistas, anot žinovų, nėra išskirtinis, bet tikrai
skanus ir jį linksma valgyti.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

Restorane „Modernus tualetas“ sėdima ant
tikrų klozetų, valgoma iš mini klozetų, pisuarų

EPA-Eltos nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

25

Skonio kodaS

Skonio kodaS

„Tapybos baras“:

tapybos ir maisto terapija

Bankokas (Tailandas)

Užsukę į „Tapybos barą“ („Paintbar“),
žmonės gali ne tik skaniai pavalgyti, bet ir
išbandyti save tapydami. Mat šis baras su
maistu pasiūlo visus tapymo reikmenis ir
meno instruktoriaus pagalbą - toks valgio
ir tapybos potyris traukia ne tik vietinius,
bet ir į Tailandą atvykusius užsieniečius.

Restoranas „P.S. Bu Bu“:

Net niekada netapę žmonės iš „Tapybos
baro“ gali išeiti su paties nutapytu paveikslu

stalai-automobiliai

Neprilygstamas senovinių automobilių tematikos restoranas „P.S. Bu Bu“ lankytojams pritraukti išnaudoja meilę ir susidomėjimą senoviniais automobiliais. Kas nenorėtų ne tik pamatyti „Mini
Cooper“, „Volkswagen Beetle“ ar 1959 metų „Cadillac Convertible“, bet ir pavalgyti juose? Restorano stalai-mašinos pagaminti panaudojant kuo daugiau autentiškų automobilio detalių.

EPA-Eltos nuotr.

Taipėjus (Taivanas)

„Gyvatės kavinė“:

su maistu - adrenalino dozė

Tokijas (Japonija)

Japonijos sostinėje įsikūrusioje „Gyvatės kavinėje“ („Snake Cafe“) lankytojai, sumokėję
1000 jenų (apie 9,17 JAV dolerio), gali mėgautis
kava, gaiviuoju gėrimu, lengvais užkandžiais ir
gauti dozę adrenalino žvelgdami į besiraitančias
gyvates. Jos apgyvendintos stikliniuose narvuose, kurie padedami ant stalo. Norintiesiems dar
daugiau adrenalino, paliesti gyvatę ar užsidėti ją
ant kaklo galima primokėjus dar 540 jenų (apie
4,95 JAV dolerio). Už sumokėtą įėjimo į kavinę
kainą priklauso vienas gėrimas, kitus gėrimus
ar valgius reikia užsisakyti papildomai. „Gyvatės
kavinėje“ gyvatę galima ir nusipirkti - perkantiems šį padarą kavinės darbuotojai nemokamai
suteikia ir pamokas, kaip laikyti, kuo maitinti
gyvatę namuose. Kas mėnesį prieš keletą metų
atidarytą kavinę aplanko vidutiniškai 1000 žmonių. Kavinėje kasdien parodoma maždaug 30 gyvačių iš 90-ies turimų.
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„Atlas Bar “:

rekordinis džino bokštas

Singapūras

Tarp turistų iš viso pasaulio ir vietinių gyventojų itin populiarus „Atlas
Bar“, kuris kažkada buvo restoranas,
lankytojus pritraukiantis geru maistu.
Kai to nebepakako, „Atlas Bar“ savininkai rado kitą traukos magnetą. Taip
atsirado unikalus ir prabangus „ArtDeco“ temos interjeras su išskirtine
detale - „Džino bokštu“, kuriame sustatyta daugiau nei 1000 unikalių džino butelių iš viso pasaulio.

Restoranas „Ke’er“:
EPA-Eltos nuotr.

išlaisvinti instinktus

Pekinas (Kinija)

Svečiai, užsukę į „Ke’er“ restoraną Kinijos
sostinėje Pekine, pirmiausia griebiasi mobiliųjų telefonų įsiamžinti prie įspūdingų dekoracijų S&M („Sadizmo“ ir „Mazochizmo“) tema.
Dviejų aukštų jūros gėrybių restoranas kaip
fetišą taip pat pasirinko ir sekso temą, kai net
padavėjai čia vilki moteriškas grožybes vaizduojančias prijuostes. Gėrimai tiekiami krūtų
formos ar vyro varpos puodeliuose. O ant stalo galima pamatyti ne vieną vaizduotę audrinantį patiekalą.
Restorano „Ke’er“ savininkas Lu Lu sako:
„Maistas ir seksas yra pagrindiniai žmonių
troškimai. Tad mūsų restorano koncepcija remiasi devizais: „Išlaisvink savo pagrindinius
instinktus“ ir „Išlaisvink save“.

„Atlas Bar“ išsiskiria ne tik prabangiu interjeru,
bet ir didžiausia džino kolekcija pasaulyje

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Įdomybės

Kai kurie faktai apie

kačių rekordus
Viena mokslininkų grupė sako, jog ateiviai
egzistuoja! Galbūt kai kurie iš jų net gyvena
šalia mūsų. Manote, kad tai dar viena pasakėlė?
Visai ne. Mokslininkai įtaria, kad būtent katės yra
išeivės iš kitų civilizacijų, atsiųstos į Žemę tyrinėti
žmonių rasės. Visa esmė - jų unikalios galimybės...
Vaisingiausia katė
Šis titulas priklauso amerikietei Dasti iš Teksaso valstijos.
Per 17 metų ji atsivedė 420 kačiukų.

Katės angelai
Tokią pravardę gavo katės, iš kurių liemens auga sparnai, apaugę
kailiuku. Pirmą kartą apie tokias veisles sužinota jau 1842 m.
Dabar keletas šios rūšies atstovų gyvena Kinijoje, JAV ir Rusijoje.
Mokslininkai įvardija tris tikėtinas tokios anomalijos priežastis:
✓ netaisyklingas kailio augimas, dėl kurio susidaro nestandartinių
išaugų išilgai gyvūnėlio liemens;
✓ odos astenija arba liga, apibūdinama per dideliu elastingumu ir
polinkiu į atskirų kūno dalių deformaciją;
✓ neišsivysčiusių galūnių, klaidingai vertinamų kaip sparnai,
deformacija.
Iš viso žinoma 140 pranešimų apie kates-angelus. Deja, kadangi
žmogus baiminasi visko, kas yra neįprasta, tokie reti egzemplioriai
yra naikinami arba tiesiog tampa muziejinėmis mumijomis.

Katė ilgaamžė
Tokį troškimą gyventi pasauliui pademonstravo katė Krim Paf, kaip ir jos
gentainė rekordininkė Dasti, gyvenusi
Teksaso valstijoje. Krim gimė 1967 m.
rugpjūčio 3 d., o mirė po 38-ojo gimtadienio (2005 m. rugpjūčio 6 d.).

Principingiausia katė
Šis rekordas priklauso katei Minčo iš
Argentinos. Ji įlipo į medį ir iki mirties
iš jo taip ir nenulipo. O praėjo net šešeri
metai! Tačiau tai nesutrukdė jai keletą
kartų susilaukti palikuonių.

Katės milijonierės
Sunku patikėti, bet vos per
dvejus metus katė, vardu
Tardara Sous, uždirbo
100 000 000 dolerių
(„YouTube“ ją galite rasti
pavadinimu „Grumpy Cat“)!
O žinote, kaip? Savo rūsčiu
snukučiu, kuris ne tik
pavergė internautus, bet
ir tapo tikru prekės ženklu
pramogų industrijoje.

Katės - dievinami
gyvūnai

„YouTube“ žvaigždė - „Grumpy Cat“

EPA-Eltos nuotr.

Katės suteikia jaukumo
kiekvieniems namams.
Svarbiausia, kad jų nebūtų
per daug, kaip pas Džeką
ir Doną Raitus iš Kanados.
Jiedu priglaudė iškart
689 kates!

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Vilniuješurmuliuos
šurmuliuos devintoji Tautų mugė
Vilniuje
Stasio Žumbio nuotr.

ĮDOMU
Taut mug, skirta Lietuvoje gyvenanioms
tyti,
tautinms bendrijoms ir j kultroms prista
renginys
Vilniuje rengiama nuo 2008 m. Kasmet is
.
svei
o
miest
ir
i
vilnie
tkst.
250
sulaukia apie

Šį savaitgalį sostinės Gedimino prospektą margiausiomis spalvomis, neįprasčiausiais
skoniais ir įvairių kultūrų atspindžiais nuklos jau devintus metus rengiama Tautų mugė. Rugsėjo 15-17 d. vyksiančiame renginyje šiemet didžiausias dėmesys bus skiriamas
veikloms ir pramogoms šeimai.
Omanietiškos gėrybės
Oficialus Tautų mugės atidarymas vyks
penktadienį 16 val. V.Kudirkos aikštėje. Iškart
po to scenoje bus surengta tarptautinės gestų kalbos pamoka „Norim būti arčiau“, skirta
artėjančiai Tarptautinei kurčiųjų savaitei paminėti. Nuo 16 val. prasidės koncertinė prog
rama, kuri tęsis iki pat vakaro.
Be to, V.Kudirkos aikštėje įrengtose palapinėse vyks Omano valstybės programa,
kur mugės svečiai bus kviečiami paragauti
omanietiškos kavos, pažinti omanietišką kultūrą ir kvapų pasaulį. Pirmąją mugės dieną
šokio žingsniu užbaigs Katedros aikštėje nuo
18 val. vyksianti akcija „Visa Lietuva šoka“.
Per visas tris mugės dienas savo muzikinius ir šokių pasirodymus projekte „Draugystės žiedas“ pristatys daugiau nei 20 kolektyvų iš skirtingų Lietuvos miestų, jau ne
pirmus metus iš eilės bus surengtas tarptau-
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tinis gatvės teatro festivalis „Mozaika“, o savo koncertines programas V.Kudirkos aikštėje įrengtoje scenoje rodys Vilniaus universiteto ir Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių
technologijų fakulteto studentai.

katedros aikštėje rinksis
mažiausi dalyviai
Pačių mažiausių mugės dalyvių lauks Katedros aikštėje įkurta „Hapchico“ vaikų fantazijų šalis, kurioje visas tris mugės dienas bus
demonstruojami netradiciniai vaikų edukacijos
būdai, lavinamieji žaidimai. Čia vaikai bus kviečiami įsitraukti į spalvinimopiešimo dirbtuvėles, praleisti popietę su stebuklingais personažais, tapti herojais, pasinerti į muilo burbulų jūrą ar pasigaminti savo mėgstamą uogienę.
Paskutinę mugės dieną vainikuos rekordinė kompozicija „Šimtmečio žaislas“, kuri
bus skirta Lietuvos valstybingumo atkūrimo

šimtmečiui paminėti. Pasak organizatorių, sukūrus rekordinę kompoziciją iš vaikų nuspalvintų žaislų, bus siekiama patekti ne tik į
Lietuvos rekordų, bet ir į Lietuvos vaikų rekordų knygą. Prie rekordo siekimo kviečiami
prisidėti visi mažieji mugės svečiai, apsilankę
visas tris mugės dienas vyksiančiose kūrybinėse dirbtuvėlėse bei įvairios socialinės vaikų organizacijos, globos namai.
Antrus metus iš eilės į Katedros aikštę
atvyks 2018 m. mažosios Lietuvos kultūros
sostinės. Renginio metu sostinės gyventojai
ir svečiai galės pasimėgauti mažųjų Lietuvos
kultūros sostinių dovana  kokybiškais ir išskirtiniais tikro garso koncertais.

azartiškiausi mugės lankytojai rungsis trasose vairuodami vaikiškus dviratukus. Prie
linksmųjų varžybų trasos mugės svečiai galės
pamatyti ir nusifotografuoti prie rekordinių
dviračių: sunkiausio pasaulio dviračio, seniausio Lietuvos dviračio ir didžiausio Lietuvos
dviračio. Ir tai dar ne visos sporto pramogos sekmadienį vyks jau tradicija tapęs Tautų mugės šeimų krepšinio turnyras, kuriame dėl
prizų rungsis šeimų komandos tris prieš tris.
Šiemet Tautų mugės renginiai ir pramogos vyks visame Gedimino prospekte, Odminių skvere, Lukiškių aikštės prieigose, Katedros aikštėje ir Žemaitės skvere, kur bus
surengtas projektas - knygų mainai „(Ne)perskaitytos knygos“.
Norintys leistis ne tik į kultūrinę, bet ir
į skonių ekskursiją tikrai nenusivils. Mugės
svečiai bus kviečiami skanauti įvairių nacionalinių valgių, galės sužinoti jų ruošimo subtilybes ir receptūrų įvairoves, susipažins su
tautiniais papročiais ir buities tradicijomis.
Mugėje kaip visuomet bus galima įsigyti visko, ko širdis geidžia: nuo smulkiausių amatininkų dirbinių iki stambiausių buities reikmenų. „Viską tu turėsi, jeigu mugėn atbildėsi“ šiuo šūkiu žmones atvykti kviečia šventės
organizatoriai.
Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Kaip ir kasmet, Tautų mugėje
bus galima paragauti
įvairiausių gardumynų

Visas tris dienas mugės
svečius lydės įvairi muzika
Stasio Žumbio nuotr.

Duoklė krepšiniui
Visi aktyvaus laisvalaikio mėgėjai šeštadienį bus kviečiami išbandyti specialiai Tautų
mugei sudarytą orientacinio dviračių sporto
maršrutą po Vilniaus rajoną. Nuo 11 valandos
Vingio parke visus orientacinio sporto entuziastus suburs renginys „Pažink parką su
orientavimosi sportu“. Šeštadienio popietę
Gedimino prospekto ir Gynėjų gatvės sankirtoje bus surengtos linksmosios dviratukų varžybos „Herojai linksmais ratais“, kuriose
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5
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VAKARĖLIAI

VAKARĖLIAI

Populiariausi Niujorko
vakarėliai pasiekė ir Lietuvą

kas tai yra?
„Ecstatic dance“ - šiuo metu pasaulyje itin
s kūno
populiarus naujas šokio stilius. Tai laisva
o
ankst
iš
jokių
be
,
judėjimas muzikos ritmu
atic
„Ecst
.
nelių
žings
ų
etuot
surep
ar
žinomų
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dance“ save atranda kiekvienas. Dažniausia
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judėt
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galim
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tik norisi. Toks laisvas, taisyklių nesuvaržyta
savęs
ą,
iškum
kūryb
iją,
šokis skatina fantaz
kūne
išraišką, pozityvias emocijas ir išlaisvina
ėlio
vakar
“
dance
slypinčią energiją. „Ecstatic
a
aprangos kodas - patogumas, čia nereikaling
m dalyjokia išskirtinė apranga, svarbu, kad pačia
viui būtų komfortiška judėti.

Muzikantė Agnė Doveikaitė
įsitikinusi, kad „Ecstatic
Dance“ vakarėliai atras savo
publiką ir Lietuvoje

Kristinos Jasudaitės nuotr.

Jau šį trečiadienį Vilniuje, klube „Legendos“, pirmą kartą vyks šokių vakarėlis
„Ecstatic Dance Party“. Tokie „after work“ vakarėliai itin populiarūs Niujorke ir
kituose didžiuosiuose Europos miestuose. Jie vyksta darbo dienomis ir baigiasi
dar iki 23 val., todėl kitą dieną galima ramiai eiti į darbus. Renginio organizatoriai
asmeninio augimo ir tobulėjimo mokymų centras „SoulACTION“ kartu su
DJ AgNIShA-AgNE DOVEIkAITE žada gerą nuotaiką, užvedančią muziką, daug
laisvo judesio, totalaus šokio ir visa tai be jokio alkoholio ar kitų svaigalų.
„Laisvalaikis“ kalbėjosi su asmeninio
augimo ir tobulėjimo mokymų centro
„SoulACTION“ lektore, emocinio intelekto lavinimo instruktore, muzikante, „Ecstatic
Dance Party“ organizatore, didžėja AgnishaAgne Doveikaite apie artėjantį renginį Vilniuje.
- „Ecstatic dance“ - kas tai?
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- „Ecstatic dance“ - šiuo metu pasaulyje itin populiarus naujas šokio stilius. Tai
laisvas kūno judėjimas muzikos ritmu, be
jokių iš anksto žinomų ar surepetuotų
žingsnelių. Nesvarbu, ar esi šokio profesio
nalas, mėgėjas, ar manai, kad visai nemoki
šokti, „ecstatic dance“ save atras kiekvienas. Dažniausiai tai šokis vienam su savimi,

taigi galima užsimerkti, įsiklausyti į muziką ir pradėti judėti taip, kaip tuo metu norisi. Toks šokimas skatina fantaziją, kūrybiškumą, savęs išraišką, pozityvias emocijas ir išlaisvina kūne slypinčią energiją,
kuriai leidžiama pasireikšti, kai judesiai nevaržomi apribojimų.

Nesvarbu,
ar esi šokio
profesioNalas,
mėgėjas, ar maNai,
kad visai Nemoki
šokti, „ecstatic
daNce“ save atras
kiekvieNas
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

- Kokių žmonių laukiate „Ecstatic
Dance Party“?
- „Ecstatic Dance Party“ vakarėlis skirtas
visiems, kuriems nuo 16 iki... Jeigu gali judėti, vadinasi, gali ir šokti, amžius nesvarbu.
Be to, šokių aikštelėje visi tampa lygūs, nesvarbu, ar tu labai įtakingas, rimtas verslininkas, ar studentas, muzika ir judesys suvienija visus.
- Ar vakarėlis turi aprangos kodą?
- „Ecstatic Dance“ vakarėlyje visiškai nesvarbu, kaip esi apsirengęs, pasipuošęs diskotekai ar su kostiumu ir kaklaraiščiu išbėgęs ką tik po darbų. Svarbu, kad tau būtų
komfortiška judėti, galėtum atsipalaiduoti,
pamiršti visus rūpesčius ir smagiai praleistum laiką.

- Šiame vakarėlyje nebus prekiaujama alkoholiu, ar įmanoma surengti diskoteką be alkoholio?
- Šokių vakarėlis be alkoholio skirtas
žmonėms, kurie ieško būdų, kaip atsipalaiduoti ir pasilinksminti nevartojant svaigalų.
Ypač smagu surinkti tokių bendraminčių
kompaniją į vieną vietą ir kartu pašokti. Šie
vakarėliai dar vadinami „after work party“
(vakarėliais po darbų). Jie turi neįtikėtiną
pasisekimą Niujorke, didžiuosiuose Europos
miestuose, tad tikiu, kad patiks ir lietuviams.
- „Ecstatic Dance Party“ vyks darbo
dieną, trečiadienį, kodėl ne savaitgalį?
- Tai yra tokio tipo vakarėlių išskirtinis
bruožas. Juose ne tik neprekiaujama alkoholiniais gėrimais, bet ir vyksta jie darbo dienomis. Dažniausiai baigiasi anksti, dar iki 23
val., tad kitą dieną galima ramiai eiti į darbą,
neskauda galvos, o emociškai jautiesi kaip po
linksmai praleisto savaitgalio.
- Kokia muzika gros šio renginio metu?
- Žinoma, tokia, kuri skatina šokti. Tai
klubinė muzika, parinkta specialiai tokio tipo
„ecstatic dance“ vakarėliui. Linksma, nuotaikinga ir išjudinanti kūną. Nuo Afrikos būgnų
iki Pietų Amerikos, latino ritmų, hauso,
dance, elektroninės muzikos miksai.
- „Ecstatic dance“ ir emocinis intelektas - kaip tai susiję?

- Net labai glaudžiai. „Ecstatic Dance Party“ sukurtas remiantis unikalia emocinio intelekto metodika, kuri moko pažinti, tinkamai
išreikšti ir keisti savo emocijas. O pasitelkus
šokį tai padaryti labai paprasta. Kai judama laisvai ir totaliai, paraleliai viduje kyla įvairiausių
jausmų ir emocijų, jas taip pat galima išreikšti,
nes šokdamas „ecstatic dance“ tu esi visiškai
laisvas bet kuriuo metu judėti taip, kaip tau
norisi, aktyviai, pasyviai ir kt. Šios diskotekos
labai atpalaiduoja nuolat stresą patiriantį, save
kontroliuojantį žmogų, kokie esame mes visi.
Na, o atsipalaidavęs žmogus patiria daugiau
teigiamų emocijų ir laimės jausmo.
- Ar planuojate organizuoti tokius
renginius ir ateityje?
- Žinoma. Bent pora tokių vakarėlių per
pusmetį tikrai vyks, o gal ir daugiau. Norisi, kad
bealkoholiai „ecstatic dance“ šokių vakarėliai
Lietuvoje taptų įprasta pasilinksminimo forma.
Pirmasis, unikalus, analogų Lietuvoje
“
neturintis projektas „Ecstatic Dance Party
je,
Vilniu
val.
19
d.
20
jo
rugsė
jau
vyks
klube „Legendos“ (buvęs „New York“).
Bilietus platina www.bilietai.lt.

Su „Laisvalaikio“ kortele

15%

nuolaida
dviem bilietams

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5
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Scena

Scena

J.Šeduikytės naujame klipe dėmesys tiems,
kurie tampa nereikalingi
Atlikėja JurgA Šeduikytė (37) pristato vaizdo
klipą ir naujausio savo radijo singlo„reikalingi“ akustinę versiją, įrašytą kartu su pianistu
giedriumi Naku. Naujajame muzikiniame klipe
dainininkė nusifilmavo su socialinę atskirtį patiriančiais Lietuvos žmonėmis.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„Garbanotas Bosistas“ pristatė naują dainą
Atsisveikinimas su vasara nuo šiol turi savo himną. „Last Summer’s Day“ - taip pavadinta nauja „Garbanoto Bosisto“ daina,
kurią grupė kartu su muzikiniu klipu praėjusią savaitę paleido į interneto platybes.
„Daina vartėsi galvoje ir ausyse kokius
porą metų. Daug visokių mažų atsitikimų,
susitikimų ir naktinių pašnekesių po truputį
susidėjo į vieną krūvą. Išėjo daina apie vasa-
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rą, apie kalnų viršūnes, apie dienų viršūnes,
apie draugus ir laukus, apie tiesas ir kasas“, pasakojo grupės gitaristas Mantas Joneikis.
Šios dainos muzikinis klipas grupei - pirmasis. „Sugalvojome, kad dar niekada neturėjome klipo, bet idėjos jam irgi neturėjome.
Tegu tai bus ne klipai, o draugų padaryti vaizdai, pagal tai, kaip jie girdi dainą“, - klipo idėjos gimimą prisimena grupė.
Atrasti vaizdus ir sukurti klipą dainai ėmėsi režisierius Martynas Valius. Kaip sako pats,

šio darbo ėmėsi dėl dviejų priežasčių. „Pirmoji - kadangi mokausi kino režisūros, man reikėjo pagaminti klipą ir atsiskaityti muzikinio
klipo scenarijaus paskaitoms. Antroji - tuo metu labai stipriai pats išgyvenau dalykus, apie
kuriuos kalba dainos žodžiai“, - sakė kūrėjas.
Oficialią savo kelionę „Last Summer’s
Day“ klipas pradėjo praėjusio trečiadienio
vakarą Vilniuje. Čia, prieš patekdamas į kompiuterių ekranus, vaizdas keliavo po sostinės
pastatų sienas ir barų televizorius.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

Klipo idėja Jurgai gimė apsilankius Lietuvos
„Caritas“ valgykloje ir artimiau susipažinus su
jos lankytojais. „Esu įsitikinusi, kad viešas žmogus gauna papildomą socialinės atsakomybės naštą. Vieni jos kratosi, kiti dalyvauja socialinėse
akcijose. Pati visada mėgstu surasti savo būdą,
kaip palaikyti sunkiau besiverčiančius žmones“, teigė atlikėja.
Klipo „Reikalingi“ tikslas, pasak dainininkės, - atkreipti dėmesį į žmones, kurie kažkam
tampa nereikalingi. Tai ne tik skurdžiai ar be
šeimų gyvenantys žmonės, bet dažnai kur kas
arčiau esantys mūsų artimieji. „Nepaisant socialinės padėties, mes visi kartais jaučiamės nereikalingi. Tada ypač svarbu, kad kas nors tai paneigtų“, - sakė Jurga.
Kurdama klipą, dainininkė bendradarbiavo
su operatoriumi Vyteniu Kriščiūnu bei režisieriumi ir savo vyru Vidu Bareikiu. „Nuo pat proceso pradžios su Vyteniu sutarėme, kad svarbiausia mūsų užduotis - kuo natūraliau ir kuo
paprastesnėmis priemonėmis atskleisti kiekvieno iš klipe nusifilmavusių žmonių patirtį“, - sakė klipo režisierius V.Bareikis.
Puslapius parengė
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Kas yra didžioji Dž.SuDeikio meilė?
Amerikiečių aktorius ir komikas
DžeisonAs suDeiKis (Jason
sudeikis) rugsėjo 18 d. švęs
savo 42-ąjį gimtadienį. Lietuviškų
šaknų turinti Holivudo žvaigždė
džiaugiasi, kad praėję metai jam
buvo sėkmingi ne tik profesiniame, bet ir asmeniniame
gyvenime. Praėjusį rudenį jam
su sužadėtine aktore olivija Vaild
(olivia Wild) gimė dukrytė.
Tai jau antroji jųdviejų atžala.

mini interviu

apie kvailystes
„Prisimenu, kai buvau 15
metų, pavogiau iš lėktuvo gelbėjimosi liemenę. Skridome su
šeima pas močiutę. Man buvo
labai smalsu, kaip veikia ta gelbėjimosi liemenė, todėl niekam nematant įsidėjau ją į kuprinę. Norėjau parodyti savo
draugams. Bet, išeinant iš oro
uosto, mane sustabdė apsauga
ir apieškojo. Liemenę teko
grąžinti, laimei, viskas baigėsi
be didesnių problemų.“

apie moteris
„Moter ys apie mus žino
daugiau negu mes apie jas. Ir
tą reikia pripažinti“.

apie muzik ą
„Man patinka visa gera muzika. Šiuo metu dažnai klausausi Jay- Z, Ken driko Lam aro
(Kendrick Lamar). Man pasisekė, kad kai buvau mažas, namuose galėjau klausytis MTV“.

apie sportinius
batelius
„Prisipažinsiu, dabar jų turiu
gal kokių 100 porų. Ilgą laiką turėjau 30, bet paskui per vienus metus papildžiau savo spintą iki 100.
Čia panašiai, kaip kad kitados mano mama užsiminė, kad jai patinka
pingvinai. Taigi visi jai pradėjo dovanoti viską su pingvinais. Man su
sportiniais bateliais įvyko panašiai.
Kelias poras pirkau pats, kelias padovanojo sužadėtinė, draugai“.
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Aktorius Džeisonas Sudeikis (Jason Sudeikis)
su sužadėtine aktore Olivija Vaild (Olivia Wilde)

2017 m. rugsėjo 15-21 d.

- Kokiu žmogumi labiausiai
žavitės?
- Savo tėčiu.
- Didžiausia prabanga, kurią
norėtumėte sau leisti?
- Biblija kietais viršeliais, su autoriaus autografu.
- Ko labiausiai nemėgstate
savo kūne?
- Vieno iš dviejų dalykų - arba
veido, arba kūno.
- Kokius žodžius ar frazes
vartojate dažniausiai?
- „Atsiprašau, vėluoju...“ arba „Gal
galite padaryti dvigubą?“
- Dėl ko labiausiai gailitės?
- Kad niekada nemačiau, kaip
gyvai dainuoja Frenkas Sinatra
(Frank Sinatra).
- Kas yra didžioji jūsų gyvenimo meilė?
- Menas. Visokiomis formomis.
Nes būtent jis mane nuvedė
į nuostabiausias vietas, tiek
asmeniniame, tiek profesiniame
gyvenime.
- Jei galėtumėte pakeisti
vieną dalyką savo šeimoje,
kas tai būtų?
- Kad anksčiau mes būtume
bendravę taip ir tiek, kaip bendraujame dabar.
- Koks jūsų didžiausias
pasiekimas gyvenime?
- Tai, kad mane vis dar myli mano
šeima ir mano draugai.
- Ką labiausiai vertinate savo
drauguose?
- Humoro jausmą ir sugebėjimą
tinkamai naudotis tualetu.
- Kas jus supykdo?
- Žmonės, kurie pamiršta, kad
pasaulis sukasi ne vien tik aplink
juos.
- Kas yra jūsų herojai tikrame
gyvenime?
- Tėvai ir broliai/seserys vaikų,
turinčių specialiųjų poreikių.
- Kaip norėtumėte numirti?
- Besilaikydamas už rankos.

EPA-Eltos nuotr.

apie stilių
„Kalbant apie drabužius aš žinau, ko aš tikrai nemėgstu. Mano aprangoje dažniausiai ekstravagantiškiausia detalė būna batai. Kai buvau vaikas, mama visada mane puošdavo einant į bažnyčią arba
skrendant lėktuvu. Dabar viskas paprasčiau - pasipuošiu,
kai einu į oficialius renginius“.

DosJĖ
n Aktorius Džeisonas Sudeikis
(Jason Sudeikis) gimė 1975 m.
rugsėjo 18 d., JAV
n Jo senelis buvo lietuvis,
emigravęs į JAV
n Aktoriaus karjerą pradėjo
2003 m.
n Šiuo metu yra susižadėjęs su
aktore Olivija Vaild (Olivia Wilde),
su ja augina du vaikus - sūnų Otį
(Otis, 3) ir dukrą Deizę (Daisy,
11 mėn.)

apie knygas
„Vienintelė knygą,
kurią rekomenduočiau
visiems - tai Rainerio
Marijos Rilkės (Rainer
Maria Rilke) „Laiškai
jaunam poetui“.

Parengė Agnė
VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

Venecijos kino festivalis: geriausia aktorė -

Šarlotė Rempling

Daugiau apie Venecijos kino festivalį - 40

p.

EPA-Eltos nuotr.

už kadro

TELEVIZIJA

už kadro

74-ojo Venecijos kino festivalio perlai
Aktorė Džeinė Fonda (Jane Fonda)

Aktorė Šarlotė Rampling
(Charlotte Rampling)
Režisierius
Ksavjė Legranas
(Xavier Legrand)

Režisierius Giljermas del
Toras (Guillermo del Toro)

EPA-Eltos nuotr.

Praėjusį šeštadienį baigėsi 74-asis
Venecijos kino festivalis. Pagrindinį
festivalio prizą - „Auksinį liūtą“ - laimėjo
kritikų išliaupsintas meksikiečių režisieriaus Giljermo del Toro (Guillermo del
Toro) filmas „Vandens forma“. Iš viso į šį
apdovanojimą pretendavo 21 kino filmas.

Viena iš pagrindinių filmo „Vandens forma“
aktorių Oktavija Spenser (Octavia Spencer)

Naujausiame gotikiniais siaubo filmais išgarsėjusio režisieriaus filme pasakojama valytojos, kuri įsimyli vandens būtybę, istorija.
Režisierius laimėtą apdovanojimą dedikavo
jauniems Lotynų Amerikos kino kūrėjams.
„Kadangi esu meksikietis, skiriu šį apdovanojimą visiems Meksikos ir Lotynų Amerikos režisieriams, svajojantiems sukurti ką

nors parabolės principu, bet nuolat girdintiems, kad to padaryti neįmanoma. Įmanoma“, - tikino režisierius.
Didįjį žiuri prizą laimėjo Izraelio režisieriaus Samuelio Maozo (Samuel Maoz) filmas
„Fokstrotas“. „Sidabrinį liūtą“ ir geriausio
režisieriaus vardą už filmą „Globa“ pelnė
prancūzų režisierius Ksavjė Legranas (Xavier
Legrand). Geriausiu aktoriumi išrinktas aktorius Kamelis El Baša (Kamel El Basha) už
filmą „The Insult“, geriausia aktore - britė
Šarlotė Rampling (Charlotte Rampling) už
filmą „Hannah“.
Festivalyje buvo pagerbti ir du garsūs Holivudo veteranai - Robertas Redfordas (Robert Redford) ir Džeinė Fonda (Jane Fonda).
Jie gavo „Auksinius liūtus“ už viso gyvenimo
pasiekimus kine.

Aktorius Robertas Redfordas
(Robert Redford)

REiTiNGai
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TV3 19,8 %

Nr. Laida

LNK 17,4 %

1 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO
ČEMPIONATAS/GRAIKIJA-LIETUVA TV3

17,8

2 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO
ČEMPIONATAS/LIETUVA-UKRAINA TV3

11,2

3 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO
ČEMPIONATAS/LIETUVA-VOKIETIJA TV3

10,8

4 LIETUVOS BALSAS

LNK

10,3

5 TV3 ŽINIOS

TV3

8,5

6 TIESIAI IŠ EUROBASKET 2017

TV3

8,4

7 KK2 PENKTADIENIS

LNK

8,3

8 VALANDA SU RŪTA

LNK

8,3

9 MOTERYS MELUOJA GERIAU 10

TV3

8,1

10 KK2

LNK

8,0

LNK 15,3 %

TV AUDITORIJOS
PASISKIRSTYMAS

LRT Televizija
10,9 %
Atidėtas
žiūrėjimas 6,4 %

Kiti
kanalai 23,3 %

Lietuvos rytas TV
TV1
Info TV
TV6
TV8

4,8 %
4%
2,9 %
2,7 %
2%

NTV Mir Lietuva
PBK
LRT Kultūra
REN Lietuva
Liuks!

PASISKIRSTYMAS
GERIAUSIU LAIKU
(19.10-22.30)

BTV 5 %

Kiti
kanalai 20,7 %

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

Lietuvos rytas TV
TV1
TV6
TV8
Info TV

LRT Televizija
11 %
Atidėtas
žiūrėjimas 6,7 %
BTV 4,5 %

4,4 %
3,7 %
3%
2,4 %
1,9 %

NTV Mir Lietuva
PBK
LRT Kultūra
REN Lietuva
Liuks!

1,7 %
1,5 %
0,7 %
0,5 %
0,1 %

TV ToP10

TV AudiTorijA

TV3 17,7 %

TV Reitingas

Aktorius Kamelis El Baša
(Kamel El Basha)

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. rugsėjo 4 - 10 d.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Penktadienis

TV PROGRAMA

21.30 Europos vyrų
krepšinio čempionatas

Teleparduotuvė.
„Didvyrių draugužiai“.
„Simpsonai“ (N-7).
TV serialas
„Rezidentai“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės
sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Tėvelio
dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas
„Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 TV serialas „Pamilti
vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. „Rio 2“.
21.25, 23.25 Tiesiai iš
EuroBasket 2017.
21.30 Europos vyrų krepšinio čempionatas.
Tiesioginė transliacija.
22.20 Rungtynių pertraukoje - Tiesiai iš
EuroBasket 2017.
22.35 Europos vyrų krepšinio čempionatas.
Tiesioginė transliacija.
23.30 Nuotykių f. „Ragnaroko paslaptis“ (N-14).
1.35 Fantastinis veiksmo f.
„Abraomas Linkolnas.
Vampyrų medžiotojas“.
6.10
6.25
6.55
7.55

19.30 KK2 penktadienis

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

23.50

1.50

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
„Nojaus laivas“
(N-14).
Veiksmo f.
„Nėra kur bėgti“
(N-14).
Siaubo trileris
„Jie“ (S).

TV8
Teleparduotuvė. 6.15 TV Pagalba (N-7).
„Šunyčiai patruliai“. 8.30 Ką pasakė Kakė
Makė? 8.45 Senoji animacija. 9.31 Romantinė
drama „Puikybė ir prietarai“ (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 „Vis tiek nebūsiu tavo“
(N-7). 22.55 „Apsukrios kambarinės“ (N-14).
23.50 „Dauntono abatija“ (N-7). 1.15 „Tikrosios
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 2.05
„Medikopteris“ (N-7).
6.00
7.55

Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2 (N-7).
8.30 Savaitės kriminalai (N-7). 9.00 Dienos komentaras. 9.30 Žinios. 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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19.30 Beatos virtuvė

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
23.05

1.00
1.05
2.00
2.05
3.00
3.05

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
TV serialas „Senis“.
TV serialas
„Štutgarto kriminalinė policija 1“ (N-7).
TV serialas „Detektyvas Monkas 1“.
Stilius.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
TV serialas „Seserys“.
Žinios. Sportas. Orai.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Beatos virtuvė.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
Duokim garo!
Gamtos inspektoriai.
Fantastinis nuotykių f.
„Mumija. Drakono
Imperatoriaus kapas“
(N-14).
LRT radijo žinios.
Svarbios detalės.
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.
LRT radijo žinios.
Mūsų gyvūnai.

PBK
6.00, 2.40 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.35
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Tėviškės
krantas“. 14.50 Mados nuosprendis. 15.50 Susituokime. 16.50 Vyriška/Moteriška. 17.45 Lauk
manęs. 18.50 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos laikas. 21.00 Jumorina. 23.00
Vakaras su Urgantu. 23.55 Komedija „Penktadienis“. 1.20 Komedija „Kazanės našlaitė“.

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 Naujajai bangai. 0.25 „Vestuvių nebus“.

Ren
Žvalus rytas! 8.30 Tinkama priemonė.
„Šeimos dramos“. 11.10 Pati naudingiausia programa. 12.05, 14.50 Čapman paslaptys.
13.55 Dar ne vakaras. 15.45 „Kitas 3“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25
Kviestinė vakarienė. 21.25 Žmonijos paslaptys
su Olegu Šiškinu. 23.20 Mums net nesisapnavo.
8.00
9.25

19.30 Amerikietiškos

imtynės

6.40
7.35
8.30
9.25

11.35
12.40
13.45
14.45
15.50
16.55
18.00
18.30
19.30
21.30

23.20

1.15
2.00
2.45

TV serialas „Džeikas,
Storulis ir šuo“ (N-7).
TV serialas „Diagnozė - žmogžudystė“.
„Voratinklis“ (N-7).
TV serialas „Žvaigždės kelias (Alos
Pugačiovos istorija)“.
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“ (N-7).
TV serialas „Diagnozė - žmogžudystė“.
„Voratinklis“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“ (N-7).
Info diena.
TV serialas „Savas
žmogus“ (N-7).
Amerikietiškos
imtynės (N-7).
Veiksmo ir nuotykių f.
„Muškietininkai
amžinai“ (N-14).
Karinė drama
„1968-ieji. Tunelių
žiurkės“ (N-14).
TV serialas
„Mentalistas“ (N-7).
TV serialas „Džeikas,
Storulis ir šuo“ (N-7).
Veiksmo ir nuotykių f.
„Muškietininkai
amžinai“ (N-14).

14.55 „Deimantų

medžiotojai“

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

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.
„Deimantų medžiotojai“ (N-7).
Reporteris. Orai.
Premjera! „Rojus“
(1) (N-7).
Reporteris. Orai.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris. Orai.
„Moterų daktaras“
(N-7).
Reporteris. Orai.
„Bitininkas“
(N-7).
„Leningradas.
Pokario gatvės“
(N-7).
„Moterų daktaras“
(N-7).
„Merdoko paslaptys“
(N-7).
„Delta“ (N-7).
„Merdoko paslaptys“
(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“. 17.30 Tyrimą
atliko... 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50
„Konsultantas“. 21.55 „Kardas 2“. 23.50 „Piotras
Kozlovas. Prarasto Hara - Hoto miesto paslaptys“. 0.55 Mes ir mokslas. Mokslas ir mes.

TV PolonIa
8.25, 17.55 Naminukai. 8.50, 18.20 Trumpa istorija. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55 Panorama. 12.10 Polonija 24. 12.30 Polonijos pokalbis.
12.45 Sveika, Polonija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50
„Pagalbos signalas“. 14.25 „Seserys“. 15.20 „Komisaras Aleksas“. 16.05, 1.40 Varšuvos sukilimas:
diena po dienos. 16.15 Tiesioginė perlaida. 16.40
Verta kalbėti. 17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 TV
ekspresas. 18.55, 1.15 Lenkiškas grilis. 19.25 „Pagalbos signalas“. 19.55 Laisvasis ekranas. 20.15,
2.45 Animacinis f. 20.30 Žinios. 21.10, 23.05
Festivalio studija. 21.20 54-asis Lenkijos dainų

festivalis Opolėje. 50 metų scenoje - M.Rodovič
jubiliejus. 23.15 54-asis Lenkijos dainų festivalis
Opolėje. 1.50 Pramoginė laida.

18.30 Lietuvos tūkstant-

mečio vaikai

6.00
6.05
7.05
7.55
8.45

9.15
12.00
12.10
13.10
13.30
14.40
15.35

16.05
16.30
17.00
18.30
19.30
20.20
21.10
22.10

23.55
0.05
0.35
1.40

LR himnas.
LRT OPUS ORE.
Tikri vyrai.
„Padūkėliai marsupilamiai 2“.
„Mažieji sekliai ir
Baltosios Damos
paslaptis“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
„Luji Teru. Alkoholio
gniaužtuose“.
Senos dainos naujai.
Lietuvos patriotai.
„Padūkėliai marsupilamiai 2“.
„Mažieji sekliai ir
Baltosios Damos
paslaptis“.
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Laisvės vėliavnešiai.
Laba diena, Lietuva.
Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
„Šlovės dienos“ (N-7).
Legendos.
„Rudens šauklių
valdose. Žagarė“.
Muzika gyvai.
Orkestro muzikos
koncertas.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
XXIII Klaipėdos pilies
džiazo festivalis.
„Šlovės dienos“ (N-7).

rugsėjo 15 d.

1.40 „Policija ir Ko“

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

0.50
1.40
2.30

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).
„Auklė“.
„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.
Nusikaltimas ir bausmė“ (N-7).
Snobo kinas.
Komedija „Elvis ir
Niksonas“ (N-14).
„Auklė“.
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).

rekomenduoja

15.00 „Detektyvas

Bekstriomas“

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

20.30
21.30

22.30

0.45

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“ (N-7).
„Detektyvas
Bekstriomas“
(N-7).
Praeities žvalgas
(N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Moderni šeima“
(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).
Farai (N-7).
TV3 žinios.
TV3 sportas.
TV3 orai.
Trileris
„Teisingumo
ieškotojas“ (N-14).
Drama „Loftas“
(N-14).

23.05 Led Zeppelin

koncertas

9.00
9.30

10.30
11.30

12.00
12.30
13.20
14.20
15.00
16.55
17.55
18.55

20.00
20.30
21.00

22.35
23.05

Balticum TV
žinios.
Kriminalinė komedija
„Moteriškas
apiplėšimas“ (1).
„Džono Kenedžio
nužudymas“.
Skrajojantys ežerai.
Baltų mitai ir
simboliai.
Klaipėdos patruliai
(N-7).
„Elajus Stounas“.
Pinigai iš nieko.
„Dikensiada“.
Animacinis f.
„Slaptoji komanda“.
„Minutė po
minutės“ (N-7).
„Kai šaukia širdis“.
„Apokalipsė.
Antrasis
Pasaulinis karas“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
Karališkosios
paslaptys.
Pagaliau penktadienis! „Karaliaus
Saliamono kasyklos“
(1) (N-7).
Balticum TV
žinios.
Led Zeppelin koncertas „Celebration
Day“. 2007 m.

TV1000

ANImAL PLANeT

VIASAT SPORT BALTIc

„Saugus prieglobstis“. 8.25 Bremo Stokerio „Drakula“. 10.50 „Debesų Žemėlapis“. 14.05
„Keith“. 16.00 „Pilna krūtine“. 17.50 „Saugus
prieglobstis“. 20.10 „Taksi 4“. 22.10 „Paslaptingas langas“. 0.10 „Šeimos galva“.

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

Krepšinis. Europos čempionatas. Pusfinalis. 8.50, 17.20 Ledo ritulys. KHL. „HC
Sochi“ - Rygos „Dinamo“. 10.55 „Mobil-1“ The
Grid lenktynės. 11.25 „Formulė-1“. Singapūro
GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 13.10
Boksas. 13.35 Krepšinis. Europos čempionatas. Pusfinalis. 15.25 „Formulė-1“. Singapūro
GP treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 19.10
„Trans World Sport“ žurnalas. 20.20 Futbolas.
UEFA Čempionų lygos žurnalas. 20.50 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 21.20 Krepšinis.
Europos čempionatas. Pusfinalis. Tiesioginė
transliacija. 23.25 Futbolas. Anglijos Premier
lyga. „Bournemouth“ - „Brighton“. 1.15, 4.55
Ledo ritulys. KHL. SKA - „Metallurg“. 3.15
Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių
apžvalga.

6.10

DIscoVeRy
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Iš ko pagaminta? 7.00,
13.35, 21.00 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 Greiti ir
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Aliaska: šeima iš miško. 22.00
Gelbėtojai su sunkiaisiais automobiliais. 23.00
Kas dedasi Žemėje? 24.00 Nemėginkite pakartoti.

TRaVel
6.00, 11.00

Pilies 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 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 1 5

SPORT1
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Hiustono
„Rockets“ - Oklahomos „Thunder“. 9.10 Rusijos
„Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Grozno
„Terek“ - Maskvos „Spartak“. 11.10 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kalifornija. 11.40 „NBA Action“.
Krepšinio lygos apžvalga. 12.10 KOK World series.
Vilnius. 14.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. Antros rungtynės. 15.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo
lyga. Čempionų kelias. Roterdamo „Feyenoord“ Arnhemo „Vitesse“. 18.00 Lietuviai NBA krepšinio
lygoje. Milvokio „Bucks“ - Toronto „Raptors“.
20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kalifornija.
20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
21.00 NBA krepšinio lyga. Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Ketvirtos
rungtynės. 23.30 KOK World series. Ryga. 1 d. 1.40
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Roterdamo „Feyenoord“ - Arnhemo „Vitesse“.
7.00

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

TV6

22 .3 0

„TeISINGUmO IeŠKOTOJAS“
Trileris. Jungtinė Karalystė. 2011.
Režisierius: Roger Donaldson.
Vaidina: Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce.
Vilo Džerardo žmona Lora, eidama iš darbo, nukenčia nuo užpuolikų.
Vilas siekia teisingumo ir įsivelia į nešvarų žaidimą. Jis nori, kad už jo
žmoną būtų atkeršyta, tačiau nuo jos pačios tą slepia. Netrukus Vilas
suvokia, kad toks sprendimas sukėlė baisias pasekmes.

„NOJAUS LAIVAS“
Veiksmo drama. JAV. 2014.
Režisierius: Darren Aronofsky.
Vaidina: Russell Crowe,
Emma Watson, Logan Lerman.

LNK

21 .0 0

„RAGNAROKO PASLAPTIS“
NuoTykių filmas. Norvegija. 2013.
Režisierius: Mikkel Branne
Sandemose.
Vaidina: Pal Sverre Hagen,
Nicolai Cleve Broch, Sofia Helin.

7.00

TV3

23 .3 0

Norvegų archeologas Sigurdas labai
susidomėjęs Ragnaroko pasaulio pabaigos legenda. Ieškodamas įrodymų, jis su dviem kolegomis ir savo vaikais leidžiasi į pavojingą ekspediciją.

„NĖRA KUR BĖGTI“
Veiksmo filmas. JAV. 1993.
Režisierius: Robert Harmon.
Vaidina: Jean-Claude Van
Damme, Rosanna Arquette.

eUROSPORT
6.00, 10.30, 20.00, 0.30, 5.00 Dviračių sportas.
7.00, 21.30 Tenisas. JAV atvirasis teniso turnyras. 8.00, 22.30 Šuoliai su slidėmis. Vasaros
„Grand Prix“ serija. Rusija. 9.30, 4.00 Sporto
linksmybės. 10.00, 24.00 Sportininkų istorijos.
12.30 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 13.30

Stalo tenisas. Europos komandų čempionatas.
Liuksemburgas. 21.25, 0.25 Sporto žinios.

Filmas pasakoja žymųjį religinį epą
apie Nojų ir jo arką. Dievas dėl žmonių nedorumo planavo milžinišku
potvyniu sunaikinti Žemę. Tačiau
tarp visų žmonių atsirado vienas,
kuris rado malonę Dievo akyse.

LNK

23 .5 0

Banko plėšikas Semas slapstosi
nuošalioje fermoje. Žemės priklauso našlei Klaidei Anderson,
auginančiai du vaikučius. Ne kas
kitas, o vaikai pastebi Semą, besimaudantį ežere. Įsidrąsinę vaikai
apie įsibrovėlį papasakoja motinai.
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ŠeŠtadienis

rekomenduoja

12.45 „Išprotėjęs

profesorius“

6.15
6.30

TV6

22 .3 0

7.00
7.30

„PERSIKĖLIMAS“
Drama. JAV. 2009.
Režisierius: Wayne Kramer.
Vaidina: Harrison Ford, Ray Liotta, Ashley Judd.
Kasdien JAV sieną kirsti bando tūkstančiai žmonių. Šiame filme pateikiamas
ne vienas jautrus ir sukrečiantis pasakojimas apie imigrantus, siekiančius
amerikietiškos svajonės. Saugumo agento Makso Brogano darbas - gaudyti
ir demaskuoti nelegalius atvykėlius. Kai jo surasta imigrantė deportuojama,
Broganas jausdamas kaltę ir rizikuodamas karjera pasirūpina jos sūneliu.

8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00

12.45
14.40

16.15
18.00
18.30

TV3

LNK

21 .5 0

„AMERIKOS GANGSTERIS“

21 .2 0

„ZŪLANDERIS 2“

Kriminalinė Drama. JAV. 2007.
Režisierius: Ridley Scott.
Vaidina: Denzel Washington,
Russell Crowe, Josh Brolin.

KomeDija. JAV. 2016
Režisierius: Ben Stiller.
Vaidina: Ben Stiller,
Penelope Cruz, Owen Wilson.

Policininkas Ričis Robertsas - vienas
iš nedaugelio, kovojančių prieš narkotikus ir policijos korupciją 8-ojo
dešimtmečio Niujorke. Pagrindinis
jo tyrimo taikinys - didžiulė heroino imperija, kurią sukūrė prekeivis
Frenkas Lukas. Lukui vis pavyksta
pasprukti nuo šio policininko, kol
vieną dieną jis padaro vieną nedidelį sprendimą, kuris viską pakeičia.

2001-aisiais garsiausiam planetos
modeliui Derekui Zūlanderiui po kojomis buvo visas pasaulis. Ir ne tik dėl
darbo mados srityje. Kartu su bičiuliu
Hanzeliu Makdonaldu Derekas užkirto kelią piktadario planui nužudyti
Malaizijos premjerą. Praėjo daugiau
nei dešimtmetis ir pasaulis užmiršo
Dereką ir Hanzelį. Vieną dieną vyrukai nutaria, jie sugrįš į šlovės viršūnę.

BTV

23 .5 0

„RYKLYS ROBOTAS“
VeiKsmo KomeDija. Bulgarija,
Kanada. 2015.
Režisierius: Jeffery Scott Lando.
Vaidina: Alexis Peterman,
Matt Rippy, Nigel Barber.
Ši veiksmo komedija pasakoja apie
baltuosius ateivius, kurie atskrenda
į Žemę ir nusileidžia Ramiajame
vandenyne. Pavirtę rykliais robotais, jie atplaukia į Sietlo didmiestį.
Netrukus ryklių pėdsakais ima sekti
Naujienų tarnybos reporteriai.
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19.25
19.30

21.50

1.00

2.30

Teleparduotuvė.
Animacinis f.
„Ančiukų istorijos“.
„Bailus voveriukas“.
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
„Ančiukų istorijos“.
„Kung Fu Panda“.
Virtuvės istorijos.
Gardu Gardu.
Misija - dirbame sau.
Svajonių ūkis.
Nuotykių komedija
„Nepaprasta kelionė
namo“.
Komedija „Išprotėjęs
profesorius“ (N-7).
Komedija „Šoklusis
bičiulis. Pasaulio
čempionas“.
Ekstrasensų mūšis
(N-7).
INOprogresas.
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
Eurojackpot.
Nuotykių komedija
„Naktis muziejuje“
(N-7).
Kriminalinė drama
„Amerikos
gangsteris“ (N-14).
Siaubo trileris
„Miestas, bijojęs
saulėlydžio“ (S).
TV serialas
„Grainderis“ (N-7).

13.10 „Dviese mes jėga“

6.25
6.30
6.55

7.20

7.45
8.10
8.35
9.00
9.30
10.00
11.25

13.10
15.10
17.30
18.30
19.30
21.20
23.25

1.05

Dienos programa.
Animacinis f. „Kaukė“.
Animacinis f. „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
Animacinis f.
„Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
Animacinis f. „Neramūs ir triukšmingi“.
„Keista šeimynėlė“.
„Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
„Ponas Bynas“.
„Tinginių miestelis“.
„Tomas ir Džeris.
Šnipų žaidimai“.
Veiksmo ir nuotykių
komedija „Beprotiškiausios melodijos.
Nuotykiai tęsiasi“.
Nuotykių komedija
„Dviese mes jėga“.
Nuotykių f. „Žydroji
pakrantė“ (N-7).
Bus visko.
Žinios. Sportas. Orai.
Animacinis f.
„Madagaskaras 3“.
Komedija
„Zūlanderis 2“ (N-14).
Parodijų komedija
„Vampyrai užkniso
juodai“ (N-14).
Veiksmo drama
„Nojaus laivas“ (N-14).

22.20 „Odinės galvos“

LR himnas.
Beatos virtuvė.
„Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2“.
7.20 „Alvinas ir patrakėliai
burundukai 1“.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.45 „Džeronimas 3“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.35 „Neįtikėtini Afrikos laukiniai gyvūnai“.
12.50, 1.25 „Erdvės. Pasaulio žavesys“. 11 d.
13.45 TV serialas „Paryžiaus paslaptys“. 3 s.
15.15 Mes nugalėjom.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Folkšokas 2017. 3 d.
22.20 Romantinė komedija
„Odinės galvos“ (N-7).
0.10 Mes nugalėjom.
6.00
6.05
7.00

rugsėjo 16 d.

15.10 „Vanity Fair.

Visiškai slaptai“

6.30
8.45
9.00
9.30
10.05

10.35
11.50
13.00

15.10

16.10
17.25

18.30

19.30
22.00

23.50

1.35
2.55

Ekstrasensų mūšis
(N-7).
Sveikatos ABC
televitrina.
Autopilotas.
Apie žūklę.
TV serialas
„Vandenyno
paslaptys su Džefu
Korvinu“.
TV serialas
„Gyvybės galia“.
„Pragaro katytė“.
TV serialas
„Žvaigždės kelias
(Alos Pugačiovos
istorija)“.
„Vanity Fair.
Visiškai slaptai“
(N-7).
Kas žudikas? (N-7).
TV serialas
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas
„44-as skyrius“
(N-7).
Muzikinė kaukė.
Veiksmo trileris
„Apsupti ir
sunaikinti“ (N-14).
Veiksmo komedija
„Ryklys robotas“
(N-14).
TV serialas
„Mentalistas“ (N-7).
Muzikinė kaukė.

TV PROGRAMA

18.35 0 laipsnių

7.05
7.09
7.25
8.00
8.30
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
3.15
4.25
5.55

Programa.
TV parduotuvė.
„Laukinė Australija“.
Auginantiems savo
kraštą.
„Laukinė Australija“.
Skinsiu raudoną
rožę.
„Likimo melodija“
(N-7).
„Vincentas“.
„Merdoko paslaptys“
(N-7).
MMA „King of the
Cage 001“. JAV Lietuva (1). Kovų narvuose turnyras (N-7).
Žinios. Orai.
Partizanų keliais.
„Lemtingas panašumas“ (N-7).
Žinios. Orai.
0 laipsnių.
„Ilga kelionė namo“
(N-7).
Žinios. Orai.
„Kapitonas
Gordejevas“ (N-7).
Žinios. Orai.
„Vincentas“.
„Merdoko paslaptys“
(N-7).
„Visatos stebuklai“.
„Vincentas“.
„Likimo melodija“
(N-7).
„Visatos stebuklai“.

9.30

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
16.05
16.30
17.00
17.45

18.30
20.25
21.10
22.55

23.30
24.00

1.25
2.15

Maistas ir aistros

LR himnas.
Duokim garo!
Rusų gatvė.
Vilniaus albumas.
Trembita (subtitruota).
Menora (subtitruota).
Vilniaus sąsiuvinis.
Kelias.
Krikščionio žodis.
Maistas ir aistros.
Pradėk nuo savęs.
Pažvelk į profesiją
kitaip.
Laumės juosta 2017.
„Ponas Selfridžas 4“.
Poeto Tomo
Venclovos 80-mečiui.
Lietuva mūsų lūpose.
Stop juosta.
ARTS21.
Stilius.
„Septintasis dešimtmetis. Sergejus
Paradžanovas“
„Amerikos žydai“.
Nes man tai rūpi.
Romantinė drama
„Be paliovos“ (N-14).
Populiarios klasikos
kūrinius dainuoja
operos solistai.
Dabar pasaulyje.
Romantinė drama
„2 naktys iki ryto“
(originalo k., N-14).
Teatras.
Anapus čia ir dabar.

18.50 „Didingasis amžius.
Jos didenybė Kiosem“
6.20
6.50
7.50

8.45
9.15
10.15
11.25
12.00

13.00
13.35
14.05
15.05
17.05
18.15
18.50

21.00

23.10
0.05
1.35

3.15

Teleparduotuvė.
„Surikatų namai“.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Sodo gyventojai“.
„Afrika. Pavojinga
tikrovė“ (1).
„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“.
„Nebylus
liudijimas.
Problemos“ (N-14).
„Detektyvė Rizoli“
(N-7).
Komedija „Elvis ir
Niksonas“ (N-14).
„Midsomerio
žmogžudystės XIX.
Nusikaltimas ir
bausmė“ (N-7).
Pasisvėrę ir laimingi.

20.00 „Bibliotekininkai“

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

0.50

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).
Sunkiausi
darbai.
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.
Drama
„Persikėlimas“
(N-14).
Trileris
„Teisingumo
ieškotojas“ (N-14).

20.00 „Ema“

9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30

14.35
15.05

16.35
17.35

18.35
20.00
21.10

22.55

0.30
1.00

Balticum TV
žinios.
„Kai šaukia
širdis“.
Pinigai iš
nieko.
„Elajus Stounas“.
„Mega virtuvės“.
„Apokalipsė.
Antrasis
Pasaulinis karas“
(N-7).
Karališkosios
paslaptys.
Animacinis f.
„Olseno
gaujos nuotykiai“.
„Minutė po minutės“
(N-7).
Kriminalinė komedija
„Moteriškas
apiplėšimas“ (1).
Šeimos vakaras.
„Zarafa“.
Romantinė drama
„Ema“ (1).
Roxette koncertas
„Live - Travelling the
World“. 2013 m.
Nuotykių f.
„Karaliaus
Saliamono kasyklos“
(1) (N-7).
Klaipėdos patruliai
(N-7).
„Džono Kenedžio
nužudymas“.

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 (1). 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 „Neprasidėk
su Lile“ (N-7). 22.50 Romantinė komedija „Vis
tiek nebūsiu tavo“ (N-7). 0.35 „Detektyvė Fišer“
(N-7). 1.45 Ekstremalūs namų pokyčiai.

6.00, 2.15 EURONEWS. 6.15, 11.00 Naujienos.
6.25 Grok mylimas, akordeone! 7.00, 10.00 Vaikų
klubas. 7.45 Stebuklų laukas. 8.45 Ganytojo žodis.
9.00, 9.15 Idealus remontas. 10.20 Skanėstas. 11.30
Sąmokslo teorija. 12.15 „Paskutinis elektrinis traukinys“. 14.20 Jumorina. 15.05, 17.55 „Pasidalink savo
laime“. 17.35 Vakaro naujienos. 20.00 Laikas. 20.20
Ekstrasensų mūšis. 22.30 Fonogramos karaliai.
23.20 Linksmųjų ir išradingųjų klubas.

7.25 „Eksliuzyvas“. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien.
8.25 Apžiūra. 8.55 Jų papročiai. 9.30 Gaminame
su A.Zyminu. 10.20 Pagrindinis kelias. 11.00
Gyvas ir negyvas maistas. 11.55 Buto klausimas.
13.00 Vartotojų priežiūra. 14.05 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. 23.00 „Mentų karai
10“. 1.00 NTV pasisėdėjimas pas Morgulisą.
2.00 „Tarptautinė pjūklorama“ su T.Koesajanu.
2.55 „Kaznokradai“. 3.55 „Vedybų sutartis“.

8.10 „Paslaptingas langas“. 10.10 „Šeimos galva“.
12.35 „Taksi 4“. 14.30 „Kas čia kalba?“ 16.30 „Kas
čia kalba?“ 18.10 „Žiūrėkit, kas dabar kalba“. 20.10
„Atsargiai! Durys užsidaro“. 22.10 „Kambarys
1408“. 0.10 „Stounhersto beprotnamis“.

Banginių karai. 8.15, 22.55 Laukiniai ir
pavojingi. 12.50 Grizlio projektas. 13.45 Ekspedicija. 14.40 Ryklys sutemose. 15.35, 0.45
Gyvatė Šeila. 18.20 Dr.Džefas. 19.15 Namai
medžiuose. 20.10 Laukinių gyvūnų gelbėjimas.
21.05 Laukinė Indija. 22.00 Akiplėšos katės.

Krepšinis. Europos čempionatas. Ketvirtfinalis. 8.45 Krepšinis. Europos čempionatas.
Pusfinalis. 12.25, 15.25 Futbolas. Premier
lygos apžvalga. 12.55 „Formulė-1“. Singapūro
GP treniruotė 3. Tiesioginė transliacija. 14.10,
18.30 Boksas. 15.55 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija.
19.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ - „Swansea“. Tiesioginė transliacija.
21.30 „Formulė-1“. Singapūro GP kvalifikacija.
22.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Burnley“. 0.45 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Crystal Palace“ - „Southampton“.

6.45
8.00

INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena.
14.30 Labas vakaras, Lietuva. 15.30 @rimvydasvalatka. 16.00 KK2 (N-7). 18.00 Farai
(N-7). 18.30 Pagalbos skambutis (N-7). 19.30
Savaitės kriminalai (N-7). 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.

RTR PLANETA (BALTIjA)
9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki prieš vieną.
11.00, 14.00 Žinios. 11.20 Žinios. Vietos laikas. 11.40 Humoras! Humoras! Humoras! 14.20
„Mano mama prieš“. 18.00, 0.30 Naujoji banga
2017. 20.00 Šeštadienio naujienos. 21.00 „Noriu
būti laiminga“. 1.25 „Tigrų tramdytoja“.

REN
8.45 Kviestinė vakarienė. 13.10 Pažink mūsiškius.
13.35 „Kiekvienam po katinėlį“. 14.25 Mintransas.
15.05 Sąžiningas remontas. 15.45 Pati naudingiausia programa. 16.35 Žmonijos paslaptys su
Olegu Šiškinu. 19.20 Prajuokink komiką. 20.00

„Įslaptinti sąrašai. 10 katastrofų, apie kurias
mums meluoja“. 21.50 „NSO prieš kariškius“.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

TV PoloNia
„Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per pusryčius. 11.50, 19.45, 2.35 Varšuvos sukilimas:
diena po dienos. 12.05 54-asis Lenkijos dainų
festivalis Opolėje. Debiutai. 13.50 „Tėvas Mateušas“. 14.45, 19.55 Pramoginė laida. 15.05
Koncertas. 16.00 Okrasa laužo taisykles. 16.30
Įsimylėk Lenkijoje. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00,
2.05 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas.
18.55 „M, kaip meilė“. 20.15, 2.45 Animacinis f.
20.30, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.20, 3.40 54asis Lenkijos dainų festivalis Opolėje. Premjeros.
23.20 Festivalio studija. 23.30, 5.40 54-asis
Lenkijos dainų festivalis Opolėje. Janas Petšakas.
6.40

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

DiscoVery
7.25, 22.00 Aliaska: šeima iš miško. 9.10, 18.10
Aliaska: paskutinė riba. 10.05 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 10.55 Dalaso automobilių
rykliai. 11.50 Paskui klasikinius automobilius.
12.40 Turto gelbėtojai. 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 14.30 Kelionė traukiniu Australijoje.
15.25 Išgyventi su Edu Stafordu. 16.20 Aukso
karštinė. 19.05 Aliaskos pakraštys. 20.00 Vandenyno kariai. 21.00 Australijos nardytojų karai.
23.00 Mirtinas laimikis. 24.00 Šėtono kanjonas.

TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 8.30 Laivelių pirkimas. 9.00 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 19.00
Viešbučių verslas. 11.00 Parsivesk mane namo.
11.30 Namai ant ratų. 16.00 Neįprastas maistas.
20.00 Statybos atokioje Montanoje. 21.00 Ypatinga ekspedicija. 23.00 Ekstremalieji vandens parkai.
1.00 Paplūdimyje. 2.00 Paslaptingi paplūdimiai.

7.25

sPorT1
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Milvokio
„Bucks“ - Toronto „Raptors“. 9.10 Čempionai
LT. Graplingas. Palanga 2 d. 9.40 „Road to
Glory“. Laida apie kovos sportą. 10.10 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kalifornija. Finalas.
11.10 KOK World series. Ryga. 1 d. 13.10
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas.
Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. Pirmos rungtynės. 15.00 ATP 250 teniso turnyras.
Finalas. Miunchenas. 16.30 Tiesiogiai. Rusijos
„Premier“ futbolo lyga. Maskvos CSKA - FC
„Rostov“. 18.30 Pasaulio galiūnų čempionatas.
Kinija. Finalas. 19.20 „CrossFit Games“. Pirma
laida. Premjera. 21.40 Tiesiogiai. Italijos „Seria A“
lyga. Romos „Roma“ - Veronos „Verona“.
23.40 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas.
Penktos rungtynės. 2.20 Pasaulio rali-kroso
čempionatas. Švedija. 7 etapas.
7.00

6.55

eurosPorT
6.00, 8.00, 13.45, 4.00 Dviračių sportas. 7.00,
2.15 Sporto linksmybės. 11.30 Motociklų lenkty-

nės. „Superbike“ serijos čempionatas. Vokietija.
18.00 Automobilių lenktynės. F3 serijos Europos
čempionatas. Vokietija. 18.30 Motociklų lenktynės. „Superbike“ serijos čempionatas. Portugalija. 19.40, 23.55 Sporto žinios. 19.50 Automobilių
lenktynės. FIA pasaulio ištvermės čempionatas.
JAV. 24.00 Automobilių lenktynės. FIA Europos
ralio čempionatas. Italija. 0.30 Automobilių lenktynės. FIA pasaulio ištvermės čempionatas. JAV.
2.30 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga.
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SekmadieniS

TV PROGRAMA

10.00 Pasaulis pagal

moteris

6.15
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.30
13.15

15.25
17.00

19.00
20.00
21.25
21.30

22.20
22.35

23.25
23.30
1.40

Teleparduotuvė.
„Ančiukų istorijos“.
„Bailus voveriukas“.
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
„Ančiukų istorijos“.
Mamyčių klubas.
Kulinariniai triukai.
Penkių žvaigždučių
būstas.
Pasaulis pagal moteris.
Svajonių sodai.
„Grįžimas namo 2“.
„Išprotėjęs profesorius 2. Klampų
šeimynėlė“ (N-7).
„Šoklieji bičiuliai“.
Europos vyrų krepšinio čempionatas.
Tiesioginė transliacija.
TV3 žinios.
X Faktorius (N-7).
Tiesiai iš EuroBasket
2017.
Europos vyrų krepšinio čempionatas.
Tiesioginė transliacija.
Tiesiai iš EuroBasket
2017 .
Europos vyrų krepšinio čempionatas.
Tiesioginė transliacija.
Tiesiai iš EuroBasket
2017.
„Bukas ir bukesnis 2“.
„Nepaprastos Kalėdos Niujorke“ (N-7).

7.45 „Neramūs ir

triukšmingi“

6.30
6.55

7.20

7.45
8.10
8.35
9.00
9.30
10.00

11.35
13.25
15.40
16.10
16.40
17.20
18.30
19.30
22.10

24.00

1.30

„Kaukė“.
„Nepaprastas
Gumuliuko
gyvenimas“.
„Nickelodeon“
valanda. Žybsnis
ir stebuklingos
mašinėlės“.
„Neramūs ir
triukšmingi“.
„Keista šeimynėlė“.
„Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
„Ponas Bynas“.
„Tinginių miestelis“.
„Ilgai ir laimingai 2.
Naujieji Snieguolės
nuotykiai“.
„Beverli Hilso
nindzė“ (N-7).
Romantinė komedija
„Gražuolė ir pabaisa“.
Vaikai šėlsta.
Pričiupom!
Ne vienas kelyje.
Teleloto.
Žinios.
Lietuvos balsas.
Veiksmo trileris
„Audros sūkuryje“
(N-14).
Veiksmo trileris
„Mirties angelas“
(N-14).
Parodijų komedija
„Vampyrai užkniso
juodai“ (N-14).

21.00 „Laisvės kaina.

Savanoriai“

6.00
6.05
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.35
9.45
10.00
10.30
11.30
12.00

12.55

13.40
15.15
15.45
16.00
17.15
17.30
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00
22.00
23.35

LR himnas.
Istorijos detektyvai.
„Mes nugalėjom“.
Šventadienio mintys.
Gimtoji žemė.
Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite.
„Mažasis princas 3“.
„Auklė Mun“.
„Šikšnosparnis Patas“.
Gustavo enciklopedija.
Brolių Grimų pasakos.
Mūsų gyvūnai.
„Sniego paukščiukas.
Pasakojimas apie
pingviną“.
„Laukiniai arkliai
Kanados Uoliniuose
kalnuose“.
„Mis Marpl“ (N-7).
Laisvės vėliavnešiai.
Žinios.
Auksinis protas.
Klausimėlis.lt.
Žinios.
Keliai. Mašinos.
Žmonės.
„Generalinis planas“.
Savaitė.
Panorama.
„Laisvės kaina.
Savanoriai“ (N-7).
„Meilė ant šoninės
linijos“ (N-7).
„Mumija. Drakono
Imperatoriaus kapas“
(N-14).

10.35 „Gyvūnų būstai.

Gamtos inžinieriai“

6.30

7.30
8.30
9.00

10.05
10.35
11.50
13.00
13.35
15.40
16.10
17.25
18.30
19.30
21.55

23.45
1.25

2.50

Lietuvos čempionato
etapas Kretingoje.
2017 m.
Akivaizdu,
bet neįtikėtina.
Tauro ragas (N-7).
Lietuvos čempionato
finalas Panevėžyje.
2017 m.
„Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“.
„Gyvūnų būstai.
Gamtos inžinieriai“.
„Pragaro katytė“.
Komedija „Nutrūkę
nuo grandinės“.
Sveikinimai.
Savaitės kriminalai
(N-7).
Kas žudikas? (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„44-as skyrius“
(N-7).
Ekstrasensų mūšis
(N-7).
Drama
„Paskutinė naktis“
(N-14).
TV serialas „Kortų
namelis“ (N-14).
Veiksmo trileris
„Apsupti ir
sunaikinti“ (N-14).
Veiksmo komedija
„Ryklys robotas“
(N-14).

23.00 „Šetlando

žmogžudystės“

7.09
7.25
8.00
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

1.40
3.15
4.00

TV parduotuvė.
Skinsiu raudoną
rožę.
Darbščios rankos,
atviros širdys.
Kaimo akademija.
Šiandien kimba.
„Laukinė Australija“.
Ekovizija.
„Vera“ (N-7).
„Moterų daktaras“
(N-7).
„Mainai gamtoje“
(N-7).
Žinios.
Krepšinio pasaulyje
su V.Mačiuliu.
„Lemtingas panašumas“ (N-7).
Žinios.
0 laipsnių.
„Ilga kelionė namo“
(N-7).
Žinios.
Skinsiu raudoną
rožę.
24/7.
Žinios. Orai.
„Šetlando
žmogžudystės“
(N-7).
„Vera“ (N-7).
„Moterų daktaras“
(N-7).
„Šetlando
žmogžudystės“
(N-7).

23.00 Jeronimas Milius ir
Ieva Prudnikovaitė-Pitrėnė
6.00
6.05
7.00
7.45
8.00
8.30
9.00
9.30
9.50
10.35
11.45
14.10
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.45
18.30

19.00
19.30
20.15
21.10
22.10
23.00

23.30

LR himnas.
Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
Anapus čia ir dabar.
Durys atsidaro.
Septynios Kauno
dienos.
Euromaxx.
„Skonio pasaka“.
„Šimtas vaizdų
iš Japonijos“.
Karinės paslaptys.
„Future cello“.
Baletas „Don Kichotas“.
Mūsų miesteliai.
Andrioniškis.
Mažesnieji broliai.
Linija, spalva, forma.
Nacionalinis turtas.
Durys atsidaro.
Bėdų turgus.
„Mano vardas Karas“.
„Nepaklusęs laiko
tėkmei. Čijunė
Sugihara ir šeši tūkstančiai išgelbėtųjų“.
Laisvės vėliavnešiai.
Klauskite daktaro.
Nacionalinė paieškų
tarnyba.
„Akacijų alėja 2017“.
„Drugelio sparnų
pasaka“.
Klasikinė kontrabanda.
Jeronimas Milius ir Ieva
Prudnikovaitė-Pitrėnė.
Dabar pasaulyje.

rugsėjo 17 d.

23.10 „Vyrai, moterys

ir vaikai“

6.20
6.50
7.50

8.45
9.15
10.15
11.25
12.00
13.00
14.00
15.00
17.00
18.00
19.10

21.00

23.10

1.25
2.10
4.00

Teleparduotuvė.
„Afrika.
Pavojinga tikrovė“.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai
(N7).
„Sodo gyventojai“.
„Afrika.
Pavojinga tikrovė“.
„Būrėja“.
„Akloji“.
Šviežias maistas.
Anos Olson receptai.
„Mylėk savo sodą“.
Pasisvėrę
ir laimingi.
„Širdele mano“
(N7).
„Akloji“.
„Būrėja“.
Komedija
„Žandaras veda“
(N7).
„Nebylus liudijimas.
Vienas iš mūsiškių“
(N14).
Drama
„Vyrai, moterys
ir vaikai“
(N14).
„Detektyvė Rizoli“
(N7).
„Nebylus liudijimas“
(N14).
Pasisvėrę
ir laimingi.

rekomenduoja

13.30 Jokių kliūčių!

6.15
6.30
7.30
8.30

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
12.00

13.30
14.30
15.00

16.00
17.00
18.00
19.00

21.40
22.40
23.40

Teleparduotuvė.
Pavojingiausi pasau
lio keliai (N7).
Jokių kliūčių! (N7).
Juokingiausi
Amerikos namų vaiz
deliai (N7).
Gyvūnų manija.
Vienam gale kablys.
Praeities žvalgas
(N7).
„6 kadrai“ (N7).
Išlikimas (N7).
Sunkiausios
profesijos pasaulyje
(N7).
Jokių kliūčių! (N7).
Gražiausi žemės
kampeliai.
Pavojingiausi
pasaulio keliai
(N7).
Iš peties (N7).
„Havajai 5.0“
(N7).
„Elementaru“ (N7).
„Formulės1“
pasaulio čempionato
Didžiojo Singapūro
prizo lenktynės.
Vaizdo įrašas.
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
„Vikingai“ (N14).
Kvailiausi pasau
lio nutrūktgalviai
(N14).

14.15 „Ponas Žirnis ir

Šermanas“

9.00

9.30
10.30

11.30
12.30
13.35
14.15

15.50

17.25
17.55

19.00
20.00
21.00

22.45
23.45
0.35

Skrajojantys ežerai.
Baltų mitai
ir simboliai.
„Minutė po minutės“
(N7).
Kriminalinė
komedija
„Moteriškas
apiplėšimas“ (1).
„Džono Kenedžio
nužudymas“.
Romantinė drama
„Ema“ (1).
„Dikensiada“.
Animacinis f.
„Ponas Žirnis ir
Šermanas“.
Nuotykių f.
„Karaliaus
Saliamono
kasyklos“ (1)
(N7).
Klaipėdos patruliai
(N7).
„Apokalipsė.
Antrasis Pasaulinis
karas“ (N7).
„Mega virtuvės“.
„Kai šaukia širdis“.
VIP seansas.
„Džekas Hanteris ir
Dangaus žvaigždė“
(N7).
Pinigai iš nieko.
„Elajus Stounas“.
Karališkosios
paslaptys.

TV8
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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 (1). 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 „Tėvas Braunas“ (N-7). 17.00 Šokiai! (N-7).
19.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 20.00 Labanakt,
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė
drama „Vasara Mazūrijoje“ (N-7). 22.55 Romantinė drama „Neprasidėk su Lile“ (N-7). 0.40 „Tėvas
Braunas“ (N-7). 1.35 Ekstremalūs namų pokyčiai.

6.00, 1.50 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Naujienos. 6.35 Sargybinis. 7.00 Vaikų klubas. 7.25
Idealus remontas. 8.05 Sveikata. 9.15 „Garbės
žodis“ 9.55 Vaikų klubas. 10.30 Fazenda. 11.30
„Pagrindinis šalies katinėlis“. 12.15 Linksmųjų ir
išradingųjų klubas. 14.55 Komedija „Geras berniukas“. 16.55 Kas nori tapti milijonieriumi? 18.30
Visų geriausias! 20.10 Šiandien vakare. 23.00
Laikas. 0.30 Komedija „8 nauji pasimatymai“.

7.30
8.20

„Ekskliuzyvas“. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien.
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
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 „Mentų karai 10“. 0.55 „Kelių patrulis 4“.

„Stounhersto beprotnamis“. 12.05 „Atsargiai! Durys užsidaro“. 13.55 „Neįtikėtina
jaunojo išradėjo T.S.Spiveto kelionė“. 15.55
„Žmogus, pakeitęs viską“. 18.25 „Visi keliai
veda į Romą“. 20.10 „Gyvenimas pagal jį“.
22.10 „Sapnų gaudyklė“. 0.40 „Atsiskyrėlis“.

8.15, 0.45 Namai medžiuose. 12.50 Užpultasis.
13.45 Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 14.40 Ve
terinarų gyvenimas. 15.35 Liūno broliai. 17.25
Gyvatė Šeila. 18.20 Ekspedicija. 19.15 Ryklys su
temose. 20.10 Grizlio projektas. 21.05 Bahamos.
22.55 Laukiniai ir pavojingi. 5.02 Blogas šuo.

7.00, 13.25 „Formulė1“. Singapūro GP kva
lifikacija. 8.25 Anglijos Premier lyga. „Liver
pool“  „Burnley“. 10.15 Anglijos Premier lyga.
„Crystal Palace“  „Southampton“. 12.05, 17.10,
20.00 Boksas. 12.25 Premier lygos apžvalga.
14.50 „Formulė1“. Singapūro GP lenktynės.
Tiesioginė transliacija. 17.50 Anglijos Premier

6.45
8.00

Info TV
Teleparduotuvė. 6.30 Bus visko. 7.30
Nuo... Iki. 8.30 KK2 (N-7). 10.30 Savaitės
kriminalai (N-7). 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 Ne vienas kelyje.
21.30 @rimvydasvalatka. 22.00 Farai (N-7).
22.30 Pagalbos skambutis (N-7). 23.30 Savaitės kriminalai (N-7). 24.00 Dabar pasaulyje.
Savaitė. Žinios rusų k. 0.30 24 valandos (N-7).
4.10 Autopilotas. 4.35 Ne vienas kelyje.
6.00
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RTR PlaneTa (BalTIja)
Pats sau režisierius. 8.15 J.Petrosiano humoro laida. 8.45 Žinios. Maskva. 9.25 Rytinis
paštas. 10.00 Visi namie su Timūru Kiziakovu.
11.00, 14.00 Žinios. 11.20 Juoktis leidžiama.
14.20 „Negaliu sakyti“. 16.10 „Piktas likimas“.
20.00 Savaitės naujienos. 21.50 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 23.45 Naujoji banga 2017.
7.20

Ren
7.05 Pažink mūsiškius. 7.50 V ir M. 8.35 Žiūrėti
visiems! 9.25 „Kiekvienam po katinėlį“. 10.25 Prajuokink komiką. 12.00 „Aklas“. 19.00 „Pavasariškas paaštrėjimas“. 22.35 „Pasaulinis tvanas: slavų
civilizacijos gimimas“. 0.20 „Druska“. Muzikinis
Zacharo Prilepino šou. 1.35 Žiūrėti visiems!

TV PolonIa
Regionų istorija. 8.35 Giminės saga. 9.00
Reportažas. 9.35 ZUS be sienų. 9.55 Laisvasis
ekranas. 10.15 Telerytas. 10.45 Grūdas. 11.20,
20.00, 2.20 Žodžių žaidimas. 11.45 „Notacijos“.
12.00 Šv.Mišios. 12.40 Tarp žemės ir dangaus.
13.35 „Magiškas medis“. 14.35 Turistinė kelionė. 14.50, 19.50 Varšuvos sukilimas: diena
po dienos. 15.00 Derliaus šventė 2017. 16.05
„Kentervilio vaiduoklis“. 16.50 Akis į akį. 17.30
„Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.30
„M, kaip meilė“. 20.15, 2.45 Animacinis f. 20.30,
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.20, 3.40 54-asis
Lenkijos dainų festivalis Opolėje. Nuo Opolės
iki Opolės. 23.30 Festivalio studija. 23.40, 5.55
54-asis Lenkijos dainų festivalis Opolėje.
8.00

9.55

DIscoVeRy

SPort1

Automobilių perpardavinėtojai. 10.05, 1.00
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Brangenybių paieškos. 11.50, 4.30 Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių
medžiotojai Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30
Likviduotojas. 15.25 Dalaso automobilių rykliai.
16.20 Prasti inžinierių sprendimai. Klaidų taisymas.
17.15 Nepaprasti inžinierių sprendimai. 18.10, 0.30
Iš ko pagaminta? 19.05 Kas dedasi Žemėje? 20.00
Maisto gamykla. 21.00, 2.50 Gelbėjimo operacija
Evereste. 22.00, 3.40 Tamsa. 23.00 Menkė.

ATP 250 teniso turnyras. Finalas. Miunche
nas. 8.30 Čempionai LT. Graplingas. Palanga.
2 d. 9.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Mask
vos CSKA  FC „Rostov“. Vakar. 11.00 Italijos
„Seria A“ lyga. Romos „Roma“  Veronos
„Verona“. Vakar. 13.00 „Road to Glory“. 13.30
„NBA Action“. 39 laida. 14.00 Tiesiogiai. Pasaulio
rali  kroso čempionatas. Latvija. 10 etapas. 16.00
KOK Hero’s Series. Ryga. 1 d. Premjera. 19.00
Italijos „Seria A“ lyga. Romos „Roma“  Veronos
„Verona“. Vakar. 21.00 „CrossFit Games“. 1 laida.
1 d. 22.00 Tiesiogiai. Prancūzijos „Ligue 1“ lyga.
Paryžiaus „Saint  Germain“  Liono „Olympique“.
24.00 Pasaulio taurės spidvėjaus varžybos. 9 eta
pas. Vokietija. 2.00 NBA krepšinio lyga. Finalas.
Golden state „Warriors“  Klivlando „Cavaliers“.
Finalas. Penktos rungtynės. 4.30 Rusijos „Pre
mier“ futbolo lyga. Maskvos CSKA  FC „Rostov“.
6.30 „Road to Glory“. Laida apie kovos sportą.

9.10

TRaVel
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.
16.00 Gyvenimas ant ežero. 17.00 Darbo imasi
Vanila Aisas. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00, 4.00
Nežinoma ekspedicija. 23.00 Įkaušęs keliautojas.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

7.00

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

lyga. „Manchester United“  „Everton“. Tiesio
ginė transliacija. 20.20 UEFA Čempionų lygos
žurnalas. 20.50 „Mobil1“ The Grid lenktynės.
21.20 Krepšinis. Europos čempionatas. Finalas.
Tiesioginė transliacija. 23.50 Krepšinis. Euro
pos čempionatas. Mačas dėl trečios vietos. 1.40
Anglijos Premier lyga. „Chelsea“  „Arsenal“.

tV3

23 .3 0

„BuKAS ir BuKeSniS 2“
Komedija. JAV. 2014.
Režisieriai: Peter Farrelly, Bobby Farrelly.
Vaidina: Jim Carrey, Jeff Daniels, Rob Riggle.
Loidas ir Haris - bukas ir bukesnis - grįžta. Dvidešimt metų Loidas praleido psichiatrijos ligoninėje po nenusisekusios meilės istorijos su Mere.
Bet Hariui eilinį kartą atėjus jo aplankyti Loidas rėžia: „Apgavau“. Tik jis
galėjo dvidešimt metų kentėti dėl vieno pokšto. Hariui jis labai juokingas, draugai vėl susivienija.

„VASArA mAZŪriJoJe“
Romantinė dRama. Vokietija.
2015.
Režisierius: Karola Meeder.
Vaidina: Christina Groče,
Stefan Murr, Irene Rindje.

tV8

21 .0 0

„AuDroS SŪKurYJe“
VeiKsmo tRileRis. JAV. 2014.
Režisierius: Steven Quale.
Vaidina: Richard Armitage,
Sarah Wayne Callies, Matt Walsh.

lnK

22 .10

Kuomet Silvertonui smogia pirmasis viesulas, šio Amerikos miestelio
gyventojai nė neįtaria, jog būtent
ši diena daugybei jų taps paskutinė. Tada prie pirmojo prisijungia
antras, trečias, penktas...

„ŽAnDArAS VeDA“
Komedija. Prancūzija, Italija. 1968.
Režisierius: Jean Girault.
Vaidina: Louis de Funs, Genevive
Grad, Michael Galabru.

euroSPort
Dviračių sportas. 7.30 Dviračių
sportas. Ispanijos turas. 9.30 Automobilių lenktynės.
FIA Europos ralio čempionatas. Italija. 10.00 Moto
ciklų lenktynės. „Superbike“ serijos čempionatas.
Portugalija. 11.00 Automobilių lenktynės. F3 serijos
Europos čempionatas. Vokietija. 13.00, 16.30 Dvira
čių sportas. Norvegija. 15.00, 20.00 Futbolas. JAV
„Major League Soccer“ lyga. 21.55 Sporto žinios.
22.00 Jojimas. 23.00 Motociklų lenktynės. „Super
sport“ serija. Portugalija. 23.45 Motociklų lenktynės.
„Superbike“ serijos čempionatas. Portugalija.

Atleista iš darbo banke, Frankfurte
gyvenanti Sabina sulaukia dar vienos blogos žinios - mirė jos tėvas.
Paaiškėja, kad jis jai paliko žemės
Mazūrijoje, Lenkijoje...

6.30, 8.30, 11.30

tV1
19 .10

Inspektorius Kriušo tampa skyriaus
viršininku. Valdžia susuka jam galvą
ir jis pradeda keršyti savo buvusiam
viršininkui. Deja, jo valdžia nevisagalė,
nes Kriušo antrąkart veda ir čia paaiškėja, kad naujoji žmona yra reiklesnė
už reikliausią pasaulyje viršininką!
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Pirmadienis

rekomenduoja

12.00 „Tėvelio dukrytės“

6.10
6.25
6.55
7.25
7.55

lnK

22 .3 0

„MaSalaS“

8.55

Trileris. Australija, Singapūras. 2012.
Režisierius: Kimble Rendall.
Vaidina: Richard Brancatisano, Xavier Samuel, Chris Betts.
Australijoje netikėtai smogė cunamio banga ir užtvindė pakrantėje
esantį prekybos centrą. Apsemtame prekybos centre žmonės stengiasi
išgyventi ir padėti vienas kitam. Jie greitai supranta, kad reikia jaudintis
dėl aplink plaukiojančių 12 pėdų ilgio alkanų ryklių.

10.00
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
20.00
21.00

TV8

TV1

21 .0 0

21 .0 0

„VelVeT“

„PaVoGTa VaSaRa“

TV serialas. Ispanija. 2016.
Režisieriai Manuel Gomez
Pereira, David Pinillos.
Vaidina: Paula Echevarria,
Miguel Angel Silvestre,
Aitana Sanchez Gijon.
Šeštojo dešimtmečio pabaigos
Madride veikia drabužių prekybos
centras, kuriame visi norėtų apsipirkti bent kartą gyvenime, -„Galerias Velvet“. Tačiau vitrinomis besigrožintys ponai ir ponios nemato
galerijoje besiskleidžiančios meilės
istorijos tarp Anos ir Alberto.

TV6

23 .0 0

romanTinė drama. Vokietija,
Austrija. 2011.
Režisierius: Stefan Bartmann.
Vaidina: Mariella Ahrens,
Helmut Zierl, Patrik Fichte.
Nepagydoma liga sergantis milijonierius Edvardas Rosmoras nori
pasirūpinti savo žmona, kad ir po jo
mirties ji būtų laiminga. Todėl siekia
į jos gyvenimą sugrąžinti jaunystės
meilę Džordžą Amstrongą. Tačiau
geri ketinimai sužlunga, kai jo žmona,
nesupratusi vyro kilnių norų, pagalvoja, kad jis turi romaną su sekretore.

„naMaS GaTVĖS Gale“
siaubo filmas. JAV, Kanada.
2012.
Režisierius: Mark Tonderai.
Vaidina: Jennifer Lawrence,
Elisabeth Shue, Allie MacDonald.
Neseniai išsiskyrusi Sara su dukra
persikrausto į nedidelį provincijos
miestelį. Tačiau kai pradeda vykti
siaubingi ir nepaaiškinami įvykiai,
Sara su Elisa supranta, kad miestas
slepia paslaptį. Jos net neįtarė, kad
apsigyveno žudiko kaimynystėje.
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21.30
22.30
23.35
0.35
1.30
2.25
2.50
3.45

Teleparduotuvė.
INOprogresas.
„Didvyrių draugužiai“.
„Simpsonai“ (N-7).
TV serialas
„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).
TV serialas
„Pažadėtoji“ (N-7).
TV serialas „Pamilti
vėl“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
„Bruto ir Neto“ (N-7).
Legendinės legendos.
TV serialas „Moterys
meluoja geriau“ (N-7).
TV3 vakaro žinios.
TV serialas
„Kobra 11“ (1) (N-7).
TV serialas
„Gaudynės“ (1) (N-7).
TV serialas „Kastlas“.
TV serialas
„Naujokė“ (N-7).
TV serialas „Paskutinis iš vyrų“ (N-7).
TV serialas „Salemas“.
TV serialas „Melas ir
paslaptys“ (N-14).

17.35 24 valandos

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
0.20
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).
Bus visko.
TV serialas „Gyvenimo šukės“ (N-7).
TV serialas „Dvi
širdys“.
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos (N-7).
Žinios. Sportas. Orai.
KK2 (N-7).
TV serialas „Meilė
gydo“.
Nuo... Iki.
Žinios. Sportas. Orai.
Trileris „Masalas“
(N-14).
TV serialas „Juodasis sąrašas“ (N-7).
TV serialas „Judantis
objektas“ (N-7).
Veiksmo trileris
„Audros sūkuryje“
(N-14).

23.20 „Jaunasis

Popiežius“

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
22.20
23.20
0.15
1.00
1.05
2.00
2.05
3.00
3.05

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

rugsėjo 18 d.

0.55 „Kortų namelis“

6.40
7.35
8.30
9.30
10.35
12.40
13.45
14.45
15.50
16.55
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00
23.10
0.55
2.30
3.15
4.05

TV serialas „Džeikas,
Storulis ir šuo“ (N-7).
TV serialas „Diagnozė - žmogžudystė“.
TV serialas
„Voratinklis“ (N-7).
TV serialas
„Įteisintas faras“.
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas (N-7).
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“ (N-7).
TV serialas „Diagnozė - žmogžudystė“.
TV serialas
„Voratinklis“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“ (N-7).
Info diena.
TV serialas „Savas
žmogus“ (N-7).
TV serialas
„Įteisintas faras“.
Farai (N-7).
Veiksmo trileris
„Įkalinti laike“ (N-7).
Drama „Paskutinė
naktis“ (N-14).
TV serialas „Kortų
namelis“ (N-14).
TV serialas „Džeikas,
Storulis ir šuo“ (N-7).
„Gyvybės galia“.
„Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“ (1).

TV PROGRAMA

12.35 „Kapitonas

Gordejevas“

7.00
7.04
7.20
7.50
8.20
9.20
10.25
11.30
12.35
13.35
14.40
14.55
16.00
16.50
18.00
18.55
20.00
20.30
21.30
22.30
23.45
0.50
1.50
2.45
3.35
4.25
5.10

Programa.
TV parduotuvė.
Skinsiu raudoną
rožę.
Kaimo akademija.
Patriotai (N-7).
„Neišsižadėk“ (N-7).
„Gluchariovas“ (N-7).
„Baltoji strėlė“ (N-7).
„Kapitonas
Gordejevas“ (N-7).
„Bitininkas“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Deimantų medžiotojai“ (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.
„Kapitonas
Gordejevas“ (N-7).
„Lemtingas panašumas“ (N-7).
Reporteris. Lietuva
tiesiogiai.
„Delta“ (N-7).
„Ilga kelionė namo“
(N-7).
„Merdoko paslaptys“
(N-7).
„Delta“ (N-7).

19.30 „Šlovės dienos“

6.00
6.05
7.10
8.05
9.00
9.15
12.00
12.10

13.10
14.40

15.35

16.05
16.30
17.00
18.30
19.00
19.30
20.20

22.00
23.40
23.55
0.05
0.35

LR himnas.
Džiazo muzikos
vakaras.
Nacionalinė paieškų
tarnyba.
Mūsų miesteliai.
Mokslo sriuba.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Dokumentinis f.
„Rudens šauklių
valdose. Žagarė“.
Laumės juosta 2017.
Animacinis f.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
„Mažieji sekliai ir
Baltosios Damos
paslaptis“.
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Rusų gatvė.
Laba diena, Lietuva.
Septynios Kauno
dienos.
Euromaxx.
„Šlovės dienos“ (N-7).
Speciali laida
Lietuvių konferencijos
100-mečiui. Vilnius,
1917-2017 metai.
„Giminės“.
ARTi.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
Džiazo muzikos
vakaras.

20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“
6.20
6.50

7.45
8.15
8.50
9.25
10.25
11.30
13.00
14.05
14.35
15.05
15.35
16.05
16.30
18.00
19.00
20.00

21.00
22.30
0.35
1.00
1.50
2.55

3.35

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Būrėja“.
„Akloji“.
„Būrėja“.
„Juodieji meilės
deimantai“ (N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„CSI. Niujorkas“ (N-7).
„Auklė“.
„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).
„Auklė“.
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (N-7).
„Nebylus liudijimas“.

0.55 „Las Vegasas“

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30

14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

21.00
22.00
23.00

0.55
1.50

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“ (N-7).
„Detektyvas
Bekstriomas“ (N-7).
Gražiausi žemės
kampeliai.
„CSI Majamis“
(N-7).
„Moderni šeima“
(N-7).
„Kaulai“ (N-14).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
„6 kadrai“ (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.
„Namas gatvės
gale“ (S).
„Las Vegasas“
(N-7).
„Moderni šeima“
(N-7).

21.10 „Samsara“

9.00
9.30
10.30
11.30
12.30

14.05

14.35
15.25

16.30

18.00

19.00

20.00
20.30
21.10
23.00
23.30

Karališkosios
paslaptys.
„Kai šaukia
širdis“.
Pinigai iš nieko.
„Mega virtuvės“.
Nuotykių f.
„Karaliaus
Saliamono kasyklos“
(1) (N-7).
Skrajojantys ežerai.
Baltų mitai ir
simboliai.
„Elajus Stounas“.
„Apokalipsė.
Antrasis Pasaulinis
karas“ (N-7).
Animacinis f.
„Ernestas ir
Selestina:
meškučio ir pelytės
nuotykiai“.
Kriminalinė
komedija
„Moteriškas
apiplėšimas“ (1).
Dokumentinis f.
„Džono Kenedžio
nužudymas“.
Balticum TV žinios.
„Dikensiada“.
Kino akademija.
„Samsara“ (N-7).
Balticum TV žinios.
Kriminalinis veiksmo
trileris „Įkaitas“
(N-14).

TV8

PBK

NTV Mir

TV1000

aNiMal PlaNeT

ViasaT sPorT BalTic

Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7).
„Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Romantinė drama „Vasara Mazūrijoje“ (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 „Pavogta vasara“ (N-7). 22.55 „Apsukrios kambarinės“
(N-14). 23.55 „Dauntono abatija“ (N-7). 1.45
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“
(N-7). 2.40 „Medikopteris“ (N-7).

EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.30
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 Visų geriausias! 14.00 Fazenda. 14.45, 4.00 Mados nuosprendis. 15.45 Susituokime. 16.50, 23.40 Vyriška/Moteriška. 17.45, 0.30 „Iš tiesų“. 18.50 Tegul
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55
„Tėviškės krantas“. 23.05 Vakaras su Urgantu.

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. 14.00 „Susitikimo
vieta“. 16.30 „Susitikimo vieta“. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 16“. 18.30 Ypatingas įvykis.
19.50 „Mirties trasa“. 21.50 „Kardas 2“. 23.50
Dienos apžvalga. 0.25 Pozdniakovas“.

8.10 „Sapnų gaudyklė“. 10.40 „Atsiskyrėlis“. 12.30
„Gyvenimas pagal jį“. 14.25 „Bremo Stokerio „Drakula“. 16.50 „Debesų Žemėlapis“. 20.10 „Žydroji
pakrantė“. 22.10 „Lunatikai“. 0.10 „Cimbelinas“.

7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Liūno broliai. 8.15,
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45,
19.15, 1.40 Blogas šuo. 10.05, 14.40, 22.55
Bahamos. 11.55 Laukinių gyvūnų gelbėjimas.
12.50 Veterinarų gyvenimas. 15.35, 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05 Expedicija.
18.20, 22.00 Krokodilai-žmogėdros.

Krepšinis. Europos čempionatas. Mačas
dėl trečios vietos. 9.50 Krepšinis. Europos
čempionatas. Finalas. 12.05 Futbolas. Anglijos
Premier lyga. „Chelsea“ - „Arsenal“. 13.55,
1.40 „Formulė-1“. Singapūro GP lenktynės.
16.25 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - Rygos
„Dinamo“. 18.25 Premier lygos apžvalga. 19.25
Ledo ritulys. KHL. „Ak Bars“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 22.00 Krepšinis.
Europos čempionatas. Pusfinalis. 5.00 Ledo
ritulys. KHL. „Ak Bars“ - Rygos „Dinamo“.

6.35
8.35

Info TV
Savaitės kriminalai (N-7). 7.00 Autopilotas. 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.
6.30

6.00, 1.25

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 Specialusis
korespondentas. 1.45 Žinios. Sankt Peterburgas.

Ren
Vaikų klubas. 7.15 „Afro-maskvietis“. 7.55
Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 „Šeimos dramos“. 11.20 Mums net nesisapnavo. 14.00
Dar ne vakaras. 14.55 Čapman paslaptys. 15.50
„Kitas 3“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Juoktis
leidžiama. 23.10 „V ir M“. 0.05 „Geidžiama“.
7.00

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.10 Knygų kandys.
8.25, 17.55 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 „Paimti į dangų“.
15.20 Akis į akį. 15.50 „Tėvui“. 16.25 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 Animacinis f. 21.00
Žinios. Sportas. Orai. 21.45 „Manimi nesirūpink“. 22.35 Dienos receptas. 22.45 Polonija 24.
23.05 Polonijos pokalbis. 23.20 Sveika, Polonija. 0.10 „Apie kiną. Bokinecas“. 1.05 Varšuvos
sukilimas: diena po dienos. 1.15 Paslėpti lobiai.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

DiscoVery
6.10, 8.40, 17.40 Medžiotojai Jungtinėje Karalystėje. 7.00 Aukso karštinė. 7.50, 20.30 Kaip tai
veikia? 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 9.10,
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Paskui
klasikinius automobilius. 10.05 Traukiniu į Aliaską.
10.55, 24.00 Išgyventi drauge. 11.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai.
13.35 Jukono vyrai. 14.30 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 21.00 Nuogi ir išsigandę. 22.00
Šėtono kanjonas. 23.00 Įveikti baimes su B.Grilsu.
1.00 Žmogus ir anomalūs reiškiniai.

TraVel
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. 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 12.00 Nežinoma
ekspedicija. 15.00, 21.00, 2.00 Namai ant ratų.
18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00,
3.00 Salų paslaptys. 23.00 Ypatinga ekspedicija.
6.00

sPorT1
7.00 Naujas sezonas. Prancūzijos „Ligue 1“ lyga.

Paryžiaus „Saint - Germain“ - Liono „Olympique“. Vakar. 9.00 Naujas sezonas. CrossFit
Games“. Pirmos laidos pirma dalis. 10.00 Naujas
sezonas. Pasaulio rali-kroso čempionatas. Latvija. 12.00 Naujas sezonas. KOK Hero’s Series.
Ryga. 14.50 Naujas sezonas. Italijos „Seria A“
lyga. Romos „Roma“ - Veronos „Verona“. 16.50
Naujas sezonas. „CrossFit Games“. Pirmos laidos pirma dalis. 17.50 Naujas sezonas. Prancūzijos „Ligue 1“ lyga. Paryžiaus „Saint - Germain“ Liono „Olympique“. 20.00 Naujas sezonas. Tiesiogiai. Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Sankt
Peterburgo „Zenit“ - Ufos „Ufa“. 22.00 Naujas
sezonas. KOK Hero’s Series. Ryga. 0.50 Pasaulio
rali-kroso čempionatas. Švedija. 2.50 Naujas
sezonas. Prancūzijos „Ligue 1“ lyga. Paryžiaus
„Saint - Germain“ - Liono „Olympique“.

8.00

eurosPorT
6.00, 1.45 Dviračių sportas. 7.00, 14.30, 22.00,
2.30 Dviračių sportas. Plento lenktynių pasaulio čempionatas. Norvegija. 9.00 Automobilių

lenktynės. FIA Europos ralio čempionatas.
9.30 Stalo tenisas. Europos komandų čempionatas. Liuksemburgas. 10.30, 12.00 TBA.
11.00 Čempionų palyda. 11.30 Ateities herojai.
19.00, 0.45, 4.00 Angliškasis biliardas. Kinija.
21.25, 23.55, 0.40 „Eurosport 2“ žinios. 21.30,
0.15 Žiemos sportas. Laida „Chasing History“.
23.00 Motociklų lenktynės. „Superbike“ serijos
pasaulio čempionatas. Portugalija. 23.30 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 0.05
Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA

13.00 „Kempiniukas

Plačiakelnis“

6.10
6.25
6.55
7.55
8.55
10.00
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30
22.30
0.20
1.20
2.15
2.40
3.30

Teleparduotuvė.
„Didvyrių draugužiai“.
„Simpsonai“ (N-7).
TV serialas
„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).
TV serialas
„Pažadėtoji“ (N-7).
TV serialas „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).
TV serialas „Moterys
meluoja geriau“ (N-7).
TV3 vakaro žinios.
Veiksmo f. „Pavojingasis“ (N-14).
TV serialas „Kastlas“
(N-7).
TV serialas
„Naujokė“ (N-7).
TV serialas „Paskutinis iš vyrų“ (N-7).
TV serialas „Salemas“.
TV serialas „Melas ir
paslaptys“ (N-14).

0.55 „Juodasis sąrašas“

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

0.55

1.50
2.40

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.
Veiksmo f.
„Superbombonešis.
Naikinti viską“ (N-7).
TV serialas
„Juodasis sąrašas“
(N-7).
TV serialas „Judantis
objektas“ (N-7).
Trileris „Masalas“
(N-14).

18.30 Klauskite daktaro

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
23.20
0.15
1.00
1.05
2.00
2.05
3.00

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
TV serialas „Senis“.
„Štutgarto kriminalinė policija 1“ (N-7).
TV serialas „Detektyvas Monkas 1“.
Beatos virtuvė.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
TV serialas „Seserys“.
Žinios. Sportas. Orai.
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).
TV serialas „Detektyvas Monkas 4“ (N-7).
LRT radijo žinios.
LRT forumas.
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.
LRT radijo žinios.

13.45 „Diagnozė -

žmogžudystė“

6.40
7.35

8.30
9.30
10.35
12.40
13.45

14.45
15.50
16.55
18.00
18.30

21.00

23.10
1.15
2.00
2.50
3.35

TV serialas „Džeikas,
Storulis ir šuo“ (N-7).
TV serialas
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
TV serialas
„Voratinklis“ (N-7).
TV serialas
„Įteisintas faras“.
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“ (N-7).
TV serialas
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
TV serialas
„Voratinklis“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“ (N-7).
Info diena.
LKL čempionatas.
Lietkabelis - Juventus.
Tiesioginė transliacija.
Muzikinis f. „Šokis
hip-hopo ritmu 3“
(N-7).
Veiksmo trileris
„Įkalinti laike“ (N-7).
TV serialas
„Mentalistas“ (N-7).
TV serialas „Džeikas,
Storulis ir šuo“ (N-7).
„Pragaro katytė“.
„Kas žudikas?“ (N-7).

22.30 Reporteris.

Lietuva tiesiogiai

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
21.30
22.30
23.45
0.50
1.50
2.30
2.45
3.35
4.25
5.10

Programa.
TV parduotuvė.
„Laukinė Australija“.
Darbščios rankos,
atviros širdys.
Auginantiems savo
kraštą.
Patriotai (N-7).
„Neišsižadėk“ (N-7).
„Gluchariovas“ (N-7).
„Baltoji strėlė“ (N-7).
„Kapitonas
Gordejevas“ (N-7).
„Bitininkas“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Deimantų
medžiotojai“ (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.
„Kapitonas
Gordejevas“ (N-7).
„Lemtingas
panašumas“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Delta“ (N-7).
„Ilga kelionė namo“.
„Merdoko paslaptys“.
„Delta“ (N-7).

22.00 „Meilė ant

šoninės linijos“

Džiazo muzikos
vakaras.
7.30 Laisvės vėliavnešiai.
7.55 „Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
8.45, 15.35 „Mažieji sekliai
ir Baltosios Damos
paslaptis“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Nepaklusęs laiko
tėkmei. Čijunė
Sugihara ir šeši tūkstančiai išgelbėtųjų“.
12.40 ARTi.
13.00 Speciali laida
Lietuvių konferencijos
100-mečiui.
14.40 „Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
16.05 „Kaip atsiranda
daiktai 11“.
16.30 Misija. Vilnija.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Stambiu planu.
19.00 „Skonio pasaka“.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Anapus čia ir dabar.
21.10 „Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis vertybėmis“.
22.00 Romantinė komedija
„Meilė ant šoninės
linijos“ (N-7).
23.30 Linija, spalva, forma.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
6.05

rugsėjo 19 d.

21.00 „Inspektorius

Džordžas Džentlis“

6.20
6.50

7.45
8.15
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
2.50
3.35

4.15

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Būrėja“.
„Akloji“.
„Būrėja“.
„Juodieji meilės deimantai“ (N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“.
„CSI. Niujorkas“ (N-7).
„Auklė“.
„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.
Mirti jaunam“ (N-7).
„Meilės randai“ (N-7).
„Auklė“.
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“.
„Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (N-7).
„Velvet“ (N-7).

rekomenduoja

18.00 „CSI Majamis“

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

23.45
0.40
1.30

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“ (N-7).
„Detektyvas
Bekstriomas“ (N-7).
Gyvūnų manija.
„CSI Majamis“
(N-7).
„Moderni šeima“
(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).
Mokslinės
fantastikos
drama „Mašina“
(N-14).
„Naša Raša“ (N-14).
„Las Vegasas“
(N-7).
„Moderni šeima“
(N-7).

21.30 „Elajus Stounas“

9.00
9.30
10.30
11.10
12.20

13.55

15.00
16.00
17.00

18.00
18.30
19.30
20.00
20.30
21.30
22.30
23.00
24.00

Balticum TV
žinios.
„Moteriškas
apiplėšimas“.
„Dikensiada“.
Romantinė drama
„Ema“ (1).
Animacinė
nuotykių komedija
„Ponas Žirnis ir
Šermanas“.
„Apokalipsė.
Antrasis Pasaulinis
karas“ (N-7).
„Kai šaukia
širdis“.
„Mega virtuvės“.
Dokumentinis f.
„Džono Kenedžio
nužudymas“.
Karališkosios
paslaptys.
Pinigai iš nieko.
Klaipėdos patruliai
(N-7).
Balticum TV
žinios.
„Minutė po minutės“
(N-7).
„Elajus Stounas“.
Balticum TV
žinios.
„Moteriškas
apiplėšimas“ (1).
„Karaliaus
Saliamono kasyklos“
(1) (N-7).

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 Romantinė drama „Pavogta vasara“
(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 Melodrama „Širdžių
muzika“ (N-7). 22.55 „Apsukrios kambarinės“
(N-14). 23.50 „Dauntono abatija“ (N-7). 1.15

EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.30
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20, 21.00 „Tėviškės
krantas“. 14.45 Mados nuosprendis. 15.45 Susituokime. 16.40, 23.45 Vyriška/Moteriška. 17.40,
0.35 „Iš tiesų“. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos laikas. 23.05 Vakaras su Urgantu.

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. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Susitikimo vieta“. 17.00
„Sudaužytų žibintų gatvės 16“. 18.30 Ypatingas
įvykis. 19.50 „Mirties trasa“. 21.50 „Kardas 2“.
23.50 Dienos apžvalga. 0.25 „Voratinklis 6“.

„Taksi 4“. 8.00 „Lunatikai“. 9.55 „Cimbelinas“. 11.55 „Žydroji pakrantė“. 14.00 „Paslaptingas langas“. 15.55 „Šeimos galva“. 18.20
„Taksi 4“. 20.10 „Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę“. 22.10 „Likime kartu“. 0.05 „Elžbieta“.

7.25, 11.00, 20.10 Liūno broliai. 8.15, 16.30, 0.45
Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15 Blogas šuo.
10.05, 14.40, 22.55 Bahamos. 11.55 Expedicija.
12.50 Krokodilai-žmogėdros. 15.35, 23.50 Laukiniai
ir pavojingi. 17.25, 21.05 Grizlio projektas. 18.20
Užpultasis. 22.00 Aš išgyvenau gyvūno puolimą.

7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 11.00 Krepšinis. Europos čempionatas.
Ketvirtfinalis. 18.20 Krepšinis. Europos čempionatas. Pusfinalis. 22.00 Krepšinis. Europos
čempionatas. Finalas. 0.15 Ledo ritulys. KHL.
„Ak Bars“ - Rygos „Dinamo“. 2.15 Boksas.
„World Super Series“ turnyras. Oleksandras
Usykas - Marco Huckas. 5.00 Ledo ritulys. KHL.
SKA - „Metallurg“.

„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“
(N-7). 2.05 „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

50

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. 11.40, 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. 1.45 Žinios. Sankt Peterburgas.

Ren
Vaikų klubas. 7.15 „Afro-maskvietis“. 8.00
Žvalus rytas! 8.40 Tinkama priemonė. 9.35 „Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia programa.
12.10 Juoktis leidžiama. 13.50 Dar ne vakaras.
14.45 Čapman paslaptys. 15.50 „Kitas 3“. 17.35
Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“.
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Geriausias šefas.
23.40 Rusiškas vairavimas. 0.30 „Geidžiama“.
7.00

TV PolonIa
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 pokalbis. 12.45, 23.20, 5.50
Sveika, Polonija. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 19.55,
4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Paskutinis toks
trio“. 15.20 „Apie kiną. Bokinecas“. 16.15, 4.30
Varšuvos sukilimas: diena po dienos. 16.25 Kita
stotelė - Miličas. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25,
1.15 Zondas 2. 17.55, 2.15 Laida vaikams. 18.10,
2.30 Miško bičiuliai. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Literatūros chuliganas. 19.25 „Naszaarmia.pl“. 20.25,
6.35 Laida iš Didžiosios Britanijos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45,
3.45 „Tėvas Mateušas“. 22.35 Tiesioginė perlaida.
0.10 „Tėvui“. 0.40 Kažkas matė, kažkas žino.
8.35

6.10

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 Medžiotojai Jungtinėje Karalystėje.
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, 5.20 Automobilių
perpardavinėtojai. 14.30 Nepaprasti inžinierių
sprendimai. 21.00 Vyras, moteris, gamta. 22.00
Gelbėtojai su sunkiaisiais automobiliais. 23.00
Naminukės sezonas. 24.00 Kuperio brangenybės.

TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00,
17.00 Viešbučių verslas. 11.00 Muziejų paslaptys.
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 1 5

SPort1
Naujas sezonas. Rusijos „Premier“ futbolo
lyga. Sankt Peterburgo „Zenit“ - Ufos „Ufa“.
Vakar. 9.00 Naujas sezonas. „CrossFit Games“.
Pirmos laidos antra dalis. 10.30 Naujas sezonas. Pasaulio rali-kroso čempionatas. Latvija.
12.30 KOK world series. Vilnius. 2 d. 14.30
Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Maskva.
1 diena. 16.00 Naujas sezonas Prancūzijos
„Ligue 1“ lyga. Paryžiaus „Saint - Germain“ Liono „Olympique“. 18.00 Naujas sezonas Pasaulio rali-kroso čempionatas. Latvija. 10 etapas.
20.00 Naujas sezonas Italijos „Seria A“ futbolo
lygos apžvalga. 4 turas. Premjera. 20.45 NBA
krepšinio lyga. Gražiausi sezono momentai. 21.00
Naujas sezonas Rusijos „Premier“ futbolo lyga.
Sankt Peterburgo „Zenit“ - Ufos „Ufa“. Vakar.
23.00 „Road to Glory“. Laida apie kovos sportą.
23.30 KOK World series. Ryga. 1 d. 1.40 Pasaulio
rali-kroso čempionatas. Norvegija. 6 etapas.
7.00

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

euroSPort

BtV

21 .0 0

„ŠoKiS HiP-HoPo ritmu 3“
Muzikinis filMas. JAV. 2010.
Režisierius: Jon Chu.
Vaidina: Sharni Vinson, Rick Malambri, Adam Sevani.
Jaunam gatvės šokėjui Lukui gresia benamio likimas. Jei neras kokios
nors išeities, jį netrukus išmes iš vienintelių namų, kuriuos jis turi: apleisto sandėlio, kuriame glaudžiasi ir kiti jo likimo draugai - gatvės šokėjai.
Kad ši komanda išgyventų, jie privalo įveikti senus priešus.

„mAŠinA“
Mokslinės fantastikos draMa
Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius: Caradog W.James.
Vaidina: Toby Stephens,
Caity Lotz, Denis Lawson.

tV6

22 .0 0

„PAVoJinGASiS“
VeiksMo filMas. JAV. 2009.
Režisierius: Keoni Waxman.
Vaidina: Mike Dopud, Marlaina
Mah, Vitaly Kravchenko.

tV3

22 .3 0

6.00, 9.00, 20.00, 1.00 Futbolas. JAV „Major
League Soccer“ lyga. 6.30, 17.30, 21.45 Mo-

tociklų lenktynės. „Superbike“ serijos pasaulio
čempionatas. Portugalija. 7.30, 12.30, 19.15,
2.30 Dviračių sportas. Plento lenktynių pasaulio
čempionatas. Norvegija. 9.30, 14.30, 20.30,
4.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 21.40, 0.55,
2.25 „Eurosport 2“ žinios. 22.45 Automobilių
lenktynės. Pasaulio ištvermės lenktynių čempionatas. JAV. 23.15 Automobilių lenktynės.
23.45 Automobilių lenktynės. FIA Europos ralio
čempionatas. 0.15 Bandomasis važiavimas.
0.30 Automobilių lenktynės. „Blancpain“ sprinto serija. Vokietija.

Mokslininkams pavyksta sukurti genialų, savarankišką dirbtinį intelektą robotę Avą, tačiau kai Gynybos ministerija nusprendžia ją naudoti savo
tikslams nesuderinusi jų su išradėjais,
reikalai pakrypsta tragiška linkme.

Atitarnavęs specialiosiose pajėgose
ir per klaidą šešerius metus atsėdėjęs
kalėjime, Šeinas pagaliau grąžinamas į
laisvę. Jis netikusio likimo valia tampa
žmogžudystės liudininku ir susiduria
su kinų mafija, nešvariais pinigais...

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

lnK

22 .3 0

Slaptose karinio jūrų laivyno laboratorijose sukuriama tobula karo mašina - dirbtinio intelekto valdomas
bombonešis. Tokiam bombonešiui
pilotuoti žmogus nereikalingas...

51

trečiadienis

rekomenduoja

15.30 „Pamilti vėl“

6.10
6.25

TV1

21 .0 0

„INSPEKTORIUS DŽORDŽAS DŽENTLIS.
ATOSTOGŲ STOVYKLA“
Detektyvas. Didžioji Britanija. 2014.
Režisierius.: Bill Anderson.
Vaidina: Martin Shaw, Lee Ingleby, Simon Hubbard.
Stilingasis detektyvas nukelia į septintojo dešimtmečio Didžiąją Britaniją. Detektyvas Džordžas Džentlis tiria mirtį vasaros atostogų stovykloje:
pakrantėje rastas išplautas vienos iš darbuotojų kūnas. Nors norima,
kad stovykla būtų sėkminga, bet tai nėra laimingiausia vieta žemėje.

6.55
7.55
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

TV3

LNK

22 .3 0

22 .3 0

„TAI BENT MAMYTĖ!”

„PASEKMĖ”

komeDija. JAV. 2007.
Režisierius: Vince Di Meglio.
Vaidina: Dax Shepard, Liv Tyler,
Diane Keaton.

trileris. Didžioji Britanija,
JAV. 2017.
Režisierius: Elliott Lester.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger,
Maggie Grace, Larry Sullivan.

Čarlis - užkietėjęs senbernis Denas
buvo vedęs, tačiau veikiai žmona jį
paliko. Šie vyrukai yra geriausi draugai, kurių gyvenimai, nepaisant skirtingų požiūrių, norų ir istorijų, galų
gale tampa gana panašūs. Vieną
gražią dieną bičiuliams ant galvų
beveik tiesiogine to žodžio prasme
nukrenta septynmečiai dvyniai. Čarlis su Denu privalo jais pasirūpinti.

TV8

21 .0 0

Belaukiant grįžtančios šeimos Romanas sužino, kad atsitiko didžiulė nelaimė - įvyko aviakatastrofa
ir jam brangiausi žmonės - žmona ir besilaukianti dukra - žuvo.
Praradęs tuos, dėl kurių gyveno,
išsikėlė sau vienintelį tikslą - pasižiūrėti į akis žudikui ir išgirsti
atgailos žodžius.

„NUOTAKŲ STOVYKLA”
romantinė komeDija. JAV. 2017.
Režisierius: Jake Helgren.
Vaidina: Spencer Locke,
Jake Sandvig, Aeriél Miranda.
Endė dirba vestuvinių suknelių
salone, tad daugybę kartų puošdama kitas nuotakas svajojo ir
apie savo vestuves. Deja, iki šiol
vedybomis nekvepia. Norėdama
priartinti vedybas ir dar geriau
pasiruošti didžiajai šventei, Endė
užsirašo į nuotakų stovyklą...
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21.30
22.30

0.20
1.20
2.15
2.40
3.30

Teleparduotuvė.
„Didvyrių
draugužiai“.
„Simpsonai“ (N-7).
„Rezidentai“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
„Tėvelio dukrytės“
(N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Pažadėtoji“ (N-7).
TV serialas
„Pamilti vėl“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
Vikinglotto.
TV serialas
„Bruto ir Neto“ (N-7).
Gero vakaro šou
(N-7).
TV serialas
„Moterys meluoja
geriau“ (N-7).
TV3 vakaro žinios.
Komedija
„Tai bent mamytė!“
(N-7).
„Kastlas“ (N-7).
„Naujokė“ (N-7).
„Paskutinis iš vyrų“
(N-7).
„Salemas“ (N-14).
„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
0.20

1.15
2.05

„Visatos broliai“.
Animacinis f.
„Kaukė“.
„Nepaprastas
Gumuliuko
gyvenimas“.
TV serialas „Volkeris,
Teksaso reindžeris“
(N-7).
24 valandos (N-7).
Yra, kaip yra (N-7).
Anapus nežinomybės
(N-7).
TV serialas
„Gyvenimo šukės“
(N-7).
TV serialas
„Dvi širdys“.
Labas vakaras,
Lietuva.
Yra, kaip yra (N-7).
Žinios.
KK2 (N-7).
TV serialas
„Meilė gydo“.
Pagauk dainą.
Žinios.
Trileris
„Pasekmė“ (N-14).
TV serialas
„Juodasis sąrašas“
(N-7).
„Judantis objektas“
(N-7).
Veiksmo f.
„Superbombonešis.
Naikinti viską“ (N-7).

0.15 „Detektyvas

Monkas 4“

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

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).
TV serialas
„Detektyvas
Monkas 4“ (N-7).
LRT radijo žinios.
Nacionalinė
ekspedicija.
LRT radijo žinios.

rugsėjo 20 d.

16.55 „Sudužusių

žibintų gatvės“

6.40
7.35
8.30
9.30

10.35
11.35
12.40
13.45
14.45
15.50
16.55
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00

22.50

0.55
1.40

„Džeikas, Storulis
ir šuo“ (1) (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Voratinklis“ (N-7).
„Vanity Fair.
Visiškai slaptai“
(N-7).
„44-as skyrius“
(N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
TV serialas
„Voratinklis“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
Info diena.
„Savas žmogus“
(N-7).
„Įteisintas faras“.
Pagalbos skambutis
(N-7).
Veiksmo drama
„Kario kumštis“
(N-14).
Muzikinis f.
„Šokis hip-hopo
ritmu 3“ (N-7).
„Mentalistas“ (N-7).
„Džeikas, Storulis
ir šuo“ (1) (N-7).

TV PROGRAMA

23.45 „Baltoji strėlė“

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
21.30
22.30
23.45
0.50

1.50
2.30
2.45
3.35

TV parduotuvė.
„Laukinė Australija“.
Kitomis akimis.
Skinsiu raudoną
rožę.
Patriotai (N-7).
„Neišsižadėk“ (N-7).
„Gluchariovas“
(N-7).
„Delta“ (N-7).
„Viskas dėl tavęs“
(N-7).
„Bitininkas“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Deimantų
medžiotojai“ (N-7).
Reporteris.
„Rojus“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris.
„Gluchariovas“
(N-7).
„Delta“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Baltoji strėlė“
(N-7).
„Leningradas.
Pokario gatvės“
(N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Delta“ (N-7).
„Ilga kelionė namo“
(N-7).

22.00 „Meilė ir malonė“

6.00
6.05

7.05
8.45
9.15
12.00
12.10
14.00

16.05
16.30
16.45
17.00
18.30
19.20
20.05
22.00

23.55
0.05
0.35

1.40

LR himnas.
LRT OPUS ORE.
Grupės „Garbanotas
Bosistas“ koncertas.
Stilius.
„Mažieji sekliai ir Baltosios Damos paslaptis“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
„Amerikos žydai“. „Geri laikai, blogi laikai“.
Šventinė konferencija, skirta 1917 m.
rugsėjo 18-22 d.
Vilniuje vykusios
Lietuvių konferencijos
100-mečiui paminėti.
Tiesioginė transliacija.
„Kaip atsiranda
daiktai 12“.
Vilniaus albumas.
Trembita.
Laba diena, Lietuva.
Teatras.
„Šlovės dienos“ (N-7).
„Laisvės keleiviai“.
Elito kinas. Drama
„Meilė ir malonė“
(N-14).
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje (rusų
kalba iš Prahos).
XXIII Klaipėdos pilies
džiazo festivalis.
„Funk’n’Stein“ (Izraelis).
„Šlovės dienos“
(N-7).

13.30 „Auklė“

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
1.00
1.50
2.40

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas (N-7).
„Būrėja“.
„Juodieji meilės
deimantai“ (N-7).
„Policija ir Ko“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Auklė“.
„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.
Atostogų stovykla“
(N-7).
„Meilės randai“
(N-7).
„Auklė“.
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).

15.00 „Detektyvas

Bekstriomas“

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

0.25
1.25

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“ (N-7).
„Detektyvas
Bekstriomas“
(N-7).
Gražiausi žemės
kampeliai.
„CSI Majamis“
(N-7).
„Moderni šeima“
(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).
Trileris
„Tavo kompanija“
(N-14).
„Las Vegasas“ (N-7).
„Moderni šeima“
(N-7).

13.30 „Geras patarimas“

9.00
9.30
10.30
11.30
12.30

13.30

15.10
16.10

17.50
18.50
20.00
20.30

21.00
22.00
23.00
23.30
0.10

Balticum TV
žinios.
„Minutė po minutės“
(N-7).
„Elajus Stounas“.
„Kai šaukia
širdis“.
Dokumentinis f.
„Džono Kenedžio
nužudymas“.
Romantinė
komedija
„Geras patarimas“
(N-7).
„Moteriškas
apiplėšimas“.
Nuotykių f.
„Beilio nuotykiai:
pasiklydęs
šunytis“.
„Mega virtuvės“.
Romantinė drama
„Ema“ (1).
Balticum TV
žinios.
Klaipėdos
patruliai
(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 Melodrama „Širdžių muzika“ (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 „Nuotakų
stovykla“ (N-7). 22.50 „Apsukrios kambarinės“
(N-14). 23.50 „Dauntono abatija“ (N-7). 0.55

6.00, 1.30

EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.30
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas.
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20, 21.00 „Tėviškės
krantas“. 14.45, 4.25 Mados nuosprendis. 15.45
Susituokime. 16.50, 23.40 Vyriška/Moteriška.
17.50, 0.35 „Iš tiesų“. 18.55 Tegul kalba. 20.00
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 23.05 Vakaras su
Urgantu. 1.45 „Prancūzų kalbos pamokos“.

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, 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Susitikimo vieta“.
17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 16“. 19.50 „Mirties trasa“. 21.50 „Kardas 2“. 23.50 Dienos apžvalga. 0.25 „Voratinklis 6“. 2.25 „Susitikimo vieta“.

„Pasimatymas“. 7.50 „Likime kartu“. 9.40
„Elžbieta“. 12.05 „Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę“.
14.05 „Kambarys 1408“. 16.05 „Stounhersto
beprotnamis“. 18.15 „Atsargiai! Durys užsidaro“.
20.10 „Auklės dienoraštis“. 22.10 „Švytėjimas“.
0.30 „Tai labai įdomi istorija“. 2.30 „Atsiskyrėlis“.

8.15, 16.30, 18.20, 22.00, 0.45, 4.15 Namai medžiuose. 9.10, 13.45 Blogas šuo. 10.05, 14.40
Bahamos. 11.55 Grizlio projektas. 12.50 Užpultasis. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai ir pavojingi.
17.25, 21.05, 3.25 Dr.Džefas. 19.15, 1.40 Siaubūnas. 22.55, 5.02 Laukinė Indokinija.

Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Celtic“ PSG. 8.50 Krepšinis. Europos čempionatas.
Mačas dėl trečios vietos. 10.40 Krepšinis. Europos čempionatas. Finalas. 12.55 Futbolas.
UEFA. Čempionų lyga. „Barcelona“ - „Juventus“. 14.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Liverpool“ - „Sevilla“. 16.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - APOEL. 18.25 „Formulė-1“.
Singapūro GP lenktynių apžvalga. 19.25 Ledo
ritulys. KHL. „Neftekhimik“ - Rygos „Dinamo“.
Tiesioginė transliacija. 22.00 Krepšinis. Europos
čempionatas. Aštuntfinalis. 1.40 Motosportas.
Spidvėjus. Vokietijos GP lenktynės. 5.00 Ledo
ritulys. KHL. „Neftekhimik“ - Rygos „Dinamo“.

„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“
(N-7). 2.00 „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

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, 19.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo paslaptys. 18.00, 3.30 A.Malachovas. Tiesioginis eteris.
21.00 „Geri norai“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu.
1.45 Žinios. Sankt Peterburgas. 2.00 „Vasilisa“.

REN
„Afro-maskvietis“. 8.00 Žvalus rytas! 8.45
Tinkama priemonė. 9.40 „Šeimos dramos“. 11.25
Pati naudingiausia programa. 12.15 „NSO prieš
kariškius“. 13.55 Dar ne vakaras. 14.55 Čapman
paslaptys. 15.45 „Kitas 3“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės.
23.10 „Kiekvienam po katinėlį“. 23.55 „Geidžiama“.
7.10

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

TV PoloNia
7.05, 14.25 „Manimi nesirūpink“. 8.00 „Mūsų
draugai“. 8.25 Petersburskio muzikos šou. 8.50
Dienos receptas. 9.00 Klausimai per pusryčius.
12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35
Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20, 5.50 Sveika,
Polonija. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40
„Laimės spalvos“. 15.10, 4.30 Varšuvos sukilimas: diena po dienos. 15.20, 0.10 „Laimėti prieš
likimą“. 16.20 Tiesioginė perlaida. 16.25, 6.50
Energijos gūsis. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25
Astronariumas. 17.55, 2.15 Petersburskio muzikos
šou. 18.20, 5.05 Trumpa istorija. 18.55 „Laiko

kovotojai. Malujovicai 1741, arba svetimas karas“.
19.25, 1.15 Rytų studija. 20.25, 6.35 Vilnoteka.
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45,
3.45 „Gilus vanduo“. 22.35 Dienos receptas.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

6.10

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 Medžiotojai Jungtinėje Karalystėje.
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.

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. 22.00, 3.00 Ypatinga
ekspedicija. 23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais.

sPorT1
Naujas sezonas. Italijos „Seria A“ lyga.
Romos „Roma“ - Veronos „Verona“. 9.00 Naujas
sezonas. Prancūzijos „Ligue 1“ lyga. Paryžiaus
„Saint - Germain“ - Liono „Olympique“. 11.00
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Kanada. 8 etapas. 13.00 KOK World series. Ryga. 1 d. 15.10
ATP 250 teniso turnyras. Finalas. Švedija. 16.00
Naujas sezonas. Rusijos „Premier“ futbolo lyga.
Sankt Peterburgo „Zenit“ - Ufos „Ufa“. 18.00
„Road to Glory“. 18.25 Pasaulio galiūnių čempionatas. Kalifornija. Finalas. 19.25 Naujas sezonas.
Tiesiogiai. Italijos „Seria A“ lyga. Benevento „Benevento“ - Romos „Roma“. 21.40 Naujas sezonas.
Tiesiogiai. Italijos „Seria A“ lyga. Romos „Lazio“ Neapolio „Napoli“. 23.30 KOK World series. Ryga.
2 d. 24.00 Pasaulio taurės plaukimo varžybos.
Maskva. 1 diena. 1.40 Rusijos „Premier“ futbolo
lyga. Maskvos „Spartak“ - FC „Orenburg“. 3.40
Naujas sezonas „CrossFit Games“. Pirma laida.
7.00

7.00

eurosPorT
6.00, 12.00, 23.30 Žiemos sportas. Laida „Chasing History“. 6.30, 12.30, 0.30 Automobilių lenktynės. FIA Europos ralio čempionatas. 7.00, 13.00,
1.15 Automobilių lenktynės. Pasaulio ištvermės
lenktynių čempionatas. JAV. 7.30, 13.30, 20.30,
2.30 Dviračių sportas. Plento lenktynių pasaulio
čempionatas. Norvegija. 9.00, 19.00, 22.00, 4.00
Angliškasis biliardas. Kinija. 21.55, 23.55 „Eurosport 2“ žinios. 0.05 Futbolas. JAV „Major League
Soccer“ lyga. 1.00 Bandomasis važiavimas. 1.45
Sporto linksmybės. 2.25 „Eurosport 2“ žinios.
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TV PROGRAMA

19.30 „Bruto ir Neto“

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

21.30
22.30

0.45
1.35
2.00

2.30
3.25

Teleparduotuvė.
„Didvyrių
draugužiai“.
„Simpsonai“ (N-7).
„Rezidentai“ (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).
TV serialas
„Moterys meluoja
geriau“ (N-7).
TV3 vakaro žinios.
Mistinė drama
„Naujoji dukra“
(N-14).
TV serialas
„Kastlas“ (N-7).
TV serialas
„Naujokė“ (N-7).
TV serialas
„Paskutinis iš vyrų“
(N-7).
„Salemas“ (N-14).
„Melas ir paslaptys“
(N-14).

18.30 Žinios

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

0.25

1.20

2.10
2.40

„Visatos broliai“.
Animacinis f.
„Kaukė“.
„Nepaprastas
Gumuliuko
gyvenimas“.
„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
„Pasmerktas būrys“
(N-14).
TV serialas
„Juodasis sąrašas“
(N-7).
TV serialas
„Visa menanti“
(N-7).
Alchemija. VDU
karta. 2014 m.
Retrospektyva.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

22.30 „Ramybė mūsų

sapnuose“

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

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.
TV serialas
„Ramybė mūsų
sapnuose“.
„Detektyvas
Monkas 4“ (N-7).
LRT radijo žinios.
Specialus tyrimas.
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.
LRT radijo žinios.
„Mes nugalėjom“.

0.45 „Mentalistas“

6.40
7.35
8.30
9.30
10.35
11.35
12.40
13.45
14.45
15.50
16.55
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00

22.55

0.45
1.30
2.15

„Džeikas, Storulis
ir šuo“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Voratinklis“ (N-7).
„Įteisintas faras“.
„44-as skyrius“
(N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Voratinklis“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (N-7).
Info diena.
„Savas žmogus“
(N-7).
„Įteisintas faras“.
Savaitės kriminalai
(N-7).
Fantastinis
veiksmo f.
„Pavojus iš
kosmoso“ (N-14).
Veiksmo drama
„Kario kumštis“
(N-14).
„Mentalistas“ (N-7).
„Džeikas, Storulis ir
šuo“ (N-7).
„Savas žmogus“
(N-7).

16.00 Reporteris.

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
18.55
20.00
20.30
21.30
22.30
23.45
0.50

1.50
2.30
2.45
3.35
4.25

TV parduotuvė.
„Laukinė Australija“.
Šiandien kimba.
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.
„Rojus“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris.
„Gluchariovas“
(N-7).
„Delta“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Baltoji strėlė“ (N-7).
„Leningradas.
Pokario gatvės“
(N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Delta“ (N-7).
„Ilga kelionė namo“
(N-7).
„Merdoko paslaptys“
(N-7).

21.10 „Luji Teru.

Pasikeitusios smegenys“

6.00
6.05
7.05
7.50
9.00
9.15
12.00
12.10
14.10

14.40
15.35
16.05
16.30
16.50
18.30
19.00
19.30
20.20

21.10
22.10

23.55
0.05

LR himnas.
Džiazo muzikos
vakaras.
Bėdų turgus.
Koncertas „Future cello“.
Durys atsidaro.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
„Laisvės keleiviai“.
Naktinis ekspresas.
Leonidas Donskis.
Ved. J.Kryževičienė.
„Mūsų kaimynai
marsupilamiai 3“.
Mokslo sriuba.
„Kaip atsiranda
daiktai 12“.
Menora.
Muzikinis f. „Dalia“.
Atspindžiai.
Maistas ir aistros.
„Šlovės dienos“ (N-7).
Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
Laidos svečias akordeono žvaigždė
Richard Galliano. 1 d.
„Luji Teru. Pasikeitusios smegenys“.
Didvyriai nemiršta.
Koncertas Rytų
Ukrainos savanoriui,
Paryžiaus operos teatro solistui Vassyliui
Slipakui atminti.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.

rugsėjo 21 d.

16.05 „Skūbis Dū.

Paslapčių biuras“

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
1.20
2.10
3.00

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas (N-7).
„Būrėja“.
„Juodieji meilės deimantai“ (N-7).
„Policija ir Ko“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Auklė“.
„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).
„Nusikaltimo vieta Berlynas. Pražūtingi
veiksmai“ (N-7).
„Meilės randai“
(N-7).
„Auklė“.
„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

0.25
0.50
1.40

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“ (N-7).
„Detektyvas
Bekstriomas“
(N-7).
Vienam gale kablys.
„CSI Majamis“
(N-7).
„Nevykėlių dalinys
(1) (N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„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).
Mokslinės fantastikos f. „Enderio
žaidimas“ (N-7).
„Naša Raša“ (N-14).
„Las Vegasas“ (N-7).
„Nevykėlių dalinys
(1) (N-7).

11.30 „Laimė

akimirksniu“

9.00
9.30
10.30
11.30

13.25
13.55

14.55
16.05
16.35

18.20
19.00
20.00
20.30
21.35
22.35
23.05
0.05

Balticum TV
žinios.
Pinigai
iš nieko.
„Mega virtuvės“.
Fantastinė
komiška drama
„Laimė akimirksniu“
(N-7).
Klaipėdos patruliai
(N-7).
„Minutė
po minutės“
(N-7).
Romantinė drama
„Ema“ (1).
Karališkosios
paslaptys.
Romantinė
komedija
„Vienu vyru
per daug“.
„Dikensiada“.
„Elajus
Stounas“.
Balticum TV
žinios.
Kaip susigrąžinti
seksualumą.
„Moteriškas
apiplėšimas“.
Balticum TV
žinios.
„Prakeiktas metas“
(N-14).
„Kai šaukia
širdis“.

TV8

PBK

nTV MIR

TV1000

AnimAl PlAnet

ViASAt SPort BAltic

6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7).
8.35 „Šunyčiai patruliai“. 9.05 Senoji animacija.
10.05 Romantinė komedija „Nuotakų stovykla“
(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 Ką pasakė Kakė Makė?
20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Romantinė komedija „Jums žinutė“ (N-7).
23.30 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 0.25
„Dauntono abatija“ (N-7). 1.25 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 2.15

EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.30
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.05, 9.25 Labas rytas.
11.05 Gyvenk sveikai! 12.20, 21.15 „Tėviškės krantas“. 14.45, 3.05 Mados nuosprendis. 15.45 Susituokime. 16.45, 23.50 Vyriška/Moteriška. 17.45, 0.40
„Iš tiesų“. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35
Lietuvos laikas. 21.00 „Brangi laida“. 23.20 Vakaras
su Urgantu. 1.50 Komedija „Kur yra nofeletas?“

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, 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Susitikimo vieta“. 17.00
„Sudaužytų žibintų gatvės 16“. 19.50 „Mirties
trasa“. 21.50 „Kardas 2“. 23.50 Dienos apžvalga.
0.25 „Voratinklis 6“. 2.25 „Susitikimo vieta“.

„Tai labai įdomi istorija“. 10.55 „Auklės
dienoraštis“. 13.10 „Sapnų gaudyklė“. 15.55
„Atsiskyrėlis“. 18.05 „Gyvenimas pagal jį“. 20.10
„Robinas Hudas: vyrai su triko“. 22.10 „Kristina“.
0.25 „Belaukiant amžinybės“. 2.20 „Cimbelinas“.

7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Liūno broliai. 8.15, 12.50,
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15,
1.40 Siaubūnas. 10.05, 14.40, 22.55, 5.02 Laukinė
Indokinija. 11.55 Dr.Džefas. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Banginių karai.

„Mobil-1“ The Grid lenktynės. 7.30 „Trans
World Sport“ žurnalas. 8.30 Futbolas. Anglijos
premier lygos žurnalas. 9.00 Boksas. „World Super
Series“ turnyras. Oleksandras Usykas - Marco
Huckas. 11.00 Boksas. Callumas Smithas - Erikas
Skoglundas. 13.55 Ledo ritulys. KHL. „Neftekhimik“ - Rygos „Dinamo“. 15.55 Ledo ritulys. KHL.
„Avangard“ - SKA. Tiesioginė transliacija. 18.25
Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - CSKA. Tiesioginė
transliacija. 21.00 Krepšinis. Europos čempionatas. Finalas. 23.15 Boksas. „World Super Series“
turnyras. 23.45 Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ SKA. 1.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Celtic“ - PSG. 3.35 Futbolas. Anglijos premier lygos
žurnalas. 5.00 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - CSKA.

„Medikopteris“ (N-7).

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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6.00, 1.35

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,
3.10 A.Malachovas. Tiesioginis eteris. 19.00 60
minučių. 21.00 „Geri norai“. 23.15 „Dvikova“.
1.15 Žinios. Sankt Peterburgas. 1.30 „Vasilisa“.

Ren
Vaikų klubas. 7.10 „Afro-maskvietis“. 7.55
Žvalus rytas! 8.40 Tinkama priemonė. 9.30 „Šeimos
dramos“. 11.15 Pati naudingiausia programa. 12.00
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 13.50 Dar ne
vakaras. 14.45, 21.30 Čapman paslaptys. 15.40
Žiūrėti visiems! 15.55 „Kitas 3“. 17.35 Tinkama
priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė
vakarienė. 23.20 Žiūrėti visiems! 0.15 „Geidžiama“.
7.00

TV PolonIa
7.05 „Manimi nesirūpink“. 8.00 Rytų studija.
8.30 Lenkijos gamtos lobiai. 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 pokalbis. 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“. 16.10, 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
Valstybės interesai. 20.25 Laida iš Amerikos.
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios.
21.45, 3.40 „Instinktas“. 22.35 Tiesioginė perlaida. 0.05 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti.

8.40

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 Medžiotojai Jungtinėje Karalystėje.
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 Aukso karštinė. 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.
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SPort1
Naujas sezonas. Italijos „Seria A“ lyga.
Romos „Lazio“ - Neapolio „Napoli“. Vakar. 9.00
Naujas sezonas. Italijos „Seria A“ lyga. Benevento
„Benevento“ - Romos „Roma“. Vakar. 11.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Švedija. 7 etapas.
13.00 Naujas sezonas. KOK Hero’s Series. Ryga.
1 d. 15.50 Pasaulio galiūnių čempionatas. Kinija.
1 d. 16.20 Pasaulio taurės lengvosios atletikos varžybos. Olandija. 3 etapas. 18.00 Naujas sezonas.
Italijos „Seria A“ lyga. Benevento „Benevento“ Romos „Roma“. Vakar. 20.00 Naujas sezonas.
Prancūzijos „Ligue 1“ lygos apžvalga. 6 turas.
Premjera. 21.00 Naujas sezonas. Italijos „Seria A“
lyga. Romos „Lazio“ - Neapolio „Napoli“. Vakar.
23.00 Naujas sezonas. KOK Hero’s Series. Ryga.
1 d. 1.50 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Antros
rungtynės. 4.20 Naujas sezonas. Italijos „Seria A“
lyga. Romos „Roma“ - Veronos „Verona“. 6.20
Pasaulio galiūnių čempionatas. Kinija. 1 d.
7.00
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tV1

19 .0 0

„cSi. niuJorKAS“
Detektyvinis serialas. JAV, Kanada. 2013.
Režisierės: Ann Donahue, Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Danny Messer, Stella Bonasera.
Detektyvas Mekas Teiloras - nusikaltimo vietos tyrėjas, manantis, kad
viskas susiję ir visi turi savo istoriją. Jo darbas - jo gyvenimas: jis skiria
visą savo dėmesį byloms tol, kol jas išnarplioja. Tokia pat meile darbui
pasižymi ir jo partnerė Stela Bonasera. Jiedu vadovauja ekspertų komandai, dirbančiai negailestingame ir dinamiškame mieste.

„nAuJoJi DuKrA“
Mistinė DraMa. JAV. 2009.
Režisierius: Luiso Berdejo.
Vaidina: Kevin Costner, Samantha
Mathis, Gattlin Griffith.

tV3

22 .3 0

„enDerio ŽAiDimAS”
Mokslinės fantastikos filMas.
JAV. 2013.
Režisierius: Gavin Hood.
Vaidina: Harrison Ford, Asa
Butterfield, Hailee Steinfeld.

7.00

tV6

22 .0 0

Ateiviai nužudė milijonus žmonių, tačiau likusieji sugebėjo atsilaikyti prieš
technologiškai pranašesnius priešininkus. Prabėgus 70 metų, žmonija
ruošiasi lemtingam puolimui.

„PASmerKtAS BŪrYS”
veiksMo trileris. JAV. 2010.
Režisierius: Sylvain White.
Vaidina: Jeffrey Dean Morgan,
Zoe Saldana, Idris Elba.

euroSPort
FIA Europos ralio čempionatas. 6.30 Automobilių lenktynės. Pasaulio ištvermės lenktynių
čempionatas. JAV. 7.00, 12.00 Futbolas. JAV
„Major League Soccer“ lyga. 7.30, 12.30, 23.00,
0.05 Dviračių sportas. Plento lenktynių pasaulio
čempionatas. Norvegija. 9.00, 14.30, 22.05, 4.00
Angliškasis biliardas. Kinija. 14.00 Žiemos sportas. Laida „Chasing History“. 17.30, 1.00 Tenisas.
ATP serijos turnyras. Rusija. 21.55, 23.55, 2.25
„Eurosport 2“ žinios. 2.30 Dviračių sportas.

Vienišas tėvas, su dukra ir sūnumi
atsikrausto į atokų namą Pietų Karolinoje. Neįprasti garsai ant stogo
ir gretimame miške, dingusi katė
ir sesers vaikščiojimas per miegus
itin gąsdina mažąjį Semą...

6.00

lnK

22 .3 0

„Losers“ -„black ops“ komanda, vykdanti operaciją Bolivijos džiunglėse,
kur jiems sutrukdo CŽV agentas, kurį
pas juos atveda Klėjus. Taigi,„Losers“
nusprendžia jį sumedžioti. Prie jų
prisijungia paslaptinga moteris, kuri
planuoja privesti pasaulį iki karo.
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Kinas
Premjera

Premjera

„Geras laikas“

„Partneris“

„Good time“

„Naparnik“

o rugsėjo 15 d.
Kino teatruose nu
17
20
V,
JA
a,
n Dram
Safdie, Josh Safdie
n Režisieriai: Ben
on
Pattinson, Jennifer Jas
n Vaidina: Robert
di ir kiti
Ab
ad
rkh
Ba
e,
fdi
Sa
Leigh, Ben
lietuviškais subtitrais
Filmas anglų kalba su

Banko apiplėšimas pakrypsta nesėkmingai ir du broliai priversti sprukti nuo policijos.
Koniui pavyksta pasprukti, tačiau jaunėlis protiškai atsilikęs Nikas - pakliūva pareigūnams į rankas ir yra uždaromas į kalėjimą.
Konis padarys viską, kad brolį išlaisvintų.
Taip prasideda beprotiška vaikino odisėja per
neoninių šviesų nutviekstą naktinį Niujorką,
lydima adrenalino, pavojų ir desperacijos.

Vilnius
FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Partneris“ (komedija, Rusija, N-13) - 15-21 d. 10.20,
14, 16.10, 19.30, 21.35, 23.50 val. (23.50 val. seansas
vyks 15-16 d.).
„Paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV,
Japonija, N-13) - 15-21 d. 11.20, 16, 18.30, 21.20 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, V) - 15-21 d. 10.30, 12.15, 14.40 val.
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) 15-21 d. 13.40, 16.05, 18.40, 21.10, 23.40 val. (23.40 val.
seansas vyks 15-16 d.).
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 17 d. 10.30 val.
(TV3.LT premjera!)
„Šventasis“ (drama, Lietuva) - 20 d. 18.30 val.
(TV6 premjera!)
„loganų sėkmė“ (komedija, JAV) - 21 d. 19 val.
(LNK kino startas).
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 15-21 d. 10.50,
13.20, 16.20, 17.50, 18.50, 21, 21.45, 23 val. (23 val.
seansas vyks 15-16 d.; 21 d. 17.50, 21 val. seansai
nevyks; 21.45 val. seansas vyks 21 d.).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 15-21 d. 11, 12.20, 14.30,
16.40 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, Prancūzija, V) - 15-21 d. 10.40, 13, 15.30,
16.05, 16.30 val. (16.05 val. seansas vyks 20 d.; 20 d.
16.30 val. seansas nevyks).
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) 15-21 d. 10.10, 12.30, 14.20 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija,
N-16) - 15-21 d. 19, 21.40, 23.20 val. (23.20 val. seansas
vyks 15-16 d.; 20 d. 19 val. seansas nevyks).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 15-21 d. 11.30, 13.30 val. (11.30 val. seansas
vyks 16 d.).
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 15-21 d. 20.50,
23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 15-16 d.).
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija,
N-13) - 15-21 d. 18.10, 23.30 val. (23.30 val. seansas
vyks 15-16 d.).
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Veidai
„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kinas

„Forum Cinemas“ nuotr.

Vienais perspektyviausių šiuolaikinių
režisierių krikštijamų amerikiečių brolių Safdžių (Safdie) vizija apie brolišką meilę Kanų kino festivalyje laimėjo geriausio garso

„siena: Tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f.,
Lietuva, Didžioji Britanija, N-7) - 15-21 d. 16.50 val.
„septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) 15-21 d. 20.40 val.
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) 15-21 d. 18.20 val.
„Baris sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 15-21 d. 20.20 val.
FORuM CinEMAs VinGis
„Partneris“ (komedija, Rusija, N-13) - 15-21 d. 11.10,
15.45, 18.30, 20.40 val.
„Paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV,
Japonija, N-13) - 15-21 d. 13.50, 19.20, 21.30 val.
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) 15-21 d. 13.20, 18, 19.10, 21.40 val.
„Geras laikas“ (drama, JAV, N-16) - 15-21 d. 18.40,
21.10 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, V) - 15-21 d. 11, 13.05, 15.10, 17.40 val.
(11 val. seansas vyks 16-17 d.).
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 17 d. 11 val.
(TV3.LT premjera!)
Pamatyk kine: „Kasablanka“ (1942) (romantinė
drama, JAV, N-13) - 18 d. 19 val. (TV6 premjera!)
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 20 d. 19 val.
(TV6 premjera!)
„loganų sėkmė“ (komedija, JAV) - 21 d. 18.30 val.
(LNK kino startas).
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 15-21 d. 11.30,
14.25, 15.30, 18.10, 21.10, 21.50 val. (18 d. 21.10 val.
seansas nevyks; 21.50 val. seansas vyks 18 d.).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 15-21 d. 11.30, 13.40, 16, 17.10 val.
(17.10 val. seansas vyks 15, 17, 19, 21 d.).
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, Prancūzija, V) - 15-21 d. 11.40, 14, 16.20,
17.10 val. (17.10 val. seansas vyks 16, 18, 20 d.).
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) 15-21 d. 11, 13.20, 15.30 val. (11 val. seansas vyks
16-17 d.).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 15-21 d. 11, 13.15 val.

takelio apdovanojimą, o Robertas Patinsonas
pelnė kritikų simpatijas už vaidmenį, kuris
vadinamas kol kas stipriausiu jo karjeroje.
„Forum Cinemas“ inf.

„siena: Tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f.,
Lietuva, Didžioji Britanija, N-7) - 15-21 d. 11.45,
17.20 val. (11.45 val. seansas vyks 16-17 d.).
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija,
N-16) - 15-21 d. 18.50, 21.45 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 15-21 d. 11.15, 16.10 val. (17 d. 11.15 val.
seansas nevyks).
„septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) 15-21 d. 18.20, 21.20 val.
„Madam“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) 15-21 d. 13.30, 19.40 val.
„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) 15-21 d. 15.40 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija,
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 15-21 d. 21 val.
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) 15-21 d. 20.30 val.
sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Balsai / Hetis ieško nuotykių“ (dokumentinis f.,
Vokietija, Rusija, JAV) - 15 d. 17.45 val.
„Havanos tranzitas“ (dokumentinis f., Kuba, Vokietija,
Nyderlandai) - 15 d. 19 val.
„Misandristės“ (ironiška drama, Vokietija) 15 d. 21 val.
„Arčiau debesų“ (drama, Belgija, Švedija, Nyderlandai,
Norvegija) - 16 d. 13 val. 17 d. 14.40 val.
„Mokytoja“ (komiška drama, Slovakija, Čekija) 16 d. 14.45 val. 18 d. 15.40 val. 20 d. 20.50 val.
„Programa „Kreivių trumpikės“ ii“ (trumpametražiai f.,
Austrija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Kanada, Australija,
Vengrija) - 16 d. 16.45 val.
„Panelė Rosewood“ (dokumentinis f., JAV) 16 d. 19.30 val. 18 d. 19.30 val.
„Kasas / Pasikeitęs oras“ (komedija, Nyderlandai,
Airija) - 16 d. 21 val.
„Deja, vaikinai / Frankės nuotaka“ (komiška drama,
Vokietija) - 17 d. 16.15 val.
„Peizažai“ (dokumentinis f., Prancūzija, Tailandas) 17 d. 17.30 val.
„Kabaretas“ (miuziklas, JAV) - 17 d. 18.50 val.
„Kedi. slaptas kačių gyvenimas“ (dokumentinis f.,
JAV, Turkija) - 17 d. 21.15 val. 20 d. 17 val.
„Programa „Kreivių trumpikės. Bisas“
(trumpametražiai f., įvairios šalys) - 18 d. 17.45 val.
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Jis buvo kiečiausias apylinkės policininkas, bet viena klaida pakeitė viską. Dabar
jis - pats nuožmiausias kūdikis pasaulyje!
Dėl visko kalta būrėja - ji prakeikia atsitiktinai ją įžeidusį storžievį majorą Chromovą, ir šis kitą rytą atsibunda vienų metų
vaiko kūne. Padėtis nepavydėtina. Chromovui nieko kita nelieka, kaip atskleisti visą
tiesą savo naujajam „tėčiui“ ir padaryti jį
savo partneriu. Nuspręsta su mama tokiomis naujienomis nesidalinti, nes patirtas
šokas gali baigtis negerai.
Visų nusikaltėlių siaubas, majoras „su
priedanga“ ir jo naujasis partneris „tėtis“
turi dirbti išvien, kad viskas liktų, kaip buvo, ir pasistengti nesužlugdyti kruopščiai

„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija,
Lenkija) - 19 d. 17 val. 20 d. 18.40 val.
„Madam“ (komedija, Prancūzija) - 19 d. 19.10 val.
„Kartą Rytų Europoje“ (juodoji komedija, Lietuva,
Rumunija) - 19 d. 21 val.
„Palešiano tyla / Gyventojai“ (dokumentinis f.,
Italija) - 21 d. 18 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“ (dokumentinis f., Italija,
Prancūzija) - 21 d. 20.30 val.
MULTIKINO OZAS
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 21 d. 19 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, V) - 15, 17-21 d. 10, 11, 12.45, 14.30 val. 16 d.
10, 12.45, 14.30 val.
„Partneris“ (komedija, Rusija, N-13) - 15-21 d. 17,
19.15 val.
„Paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV,
Japonija, N-13) - 15-18, 20-21 d. 16.30, 18.30 val.
19 d. 16.30 val.
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) 15-21 d. 16.45, 19.15, 22 val.
„Geras laikas“ (drama, JAV) - 15-21 d.
17.30, 19.45, 21.15 val.
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) 15-18, 20-21 d. 18.45 val. 19 d. 18.45, 21.30 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 15-18, 20-21 d.
11.15, 14, 16, 19, 20.30, 21.45 val. 19 d. 11.15, 14, 16,
19, 21.45 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, Prancūzija, V) 15-18, 20-21 d. 10.45, 13, 15.15, 16.30 val. 19 d. 10.45,
15.15, 16.30 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) 15-20 d. 19, 21.30 val. 21 d. 21.30 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 15, 17-21 d.
11.30, 12, 13.45, 15 val. 16 d. 10, 12.15, 13.45, 15 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 15-21 d. 21.45 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 15-21 d. 22 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai,
JAV, V) - 15, 17-19, 21 d. 10, 12.15, 14.30, 17 val. 16 d.
10.30, 12, 13, 14.30, 17 val. 20 d. 14.30, 17 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 15-21 d. 10.15, 12.30, 14 val.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

„Forum Cinemas“ nuotr.

parengto plano šturmuoti pavojingiausią
kinų mafijos šutvę. Prasideda visai nevaikiški reikalai!
„Forum Cinemas“ inf.

„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Vokietija, V) - 16 d. 11 val. (specialus seansas
mažiukams).
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 20 d.
12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).
OZO KINO SALĖ
„Šokėja“ (drama, Prancūzija) - 15 d. 18 val.
„Mokytoja“ (komiška drama, Slovakija, Čekija) - 15 d.
20 val. 16 d. 17 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija,
Lenkija) - 16 d. 15 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija) - 19 d. 18 val.
„Paskutinė šeima“ (drama, Lenkija) - 20 d. 18 val.
„Tarnaitė“ (drama, Pietų Korėja, Japonija) - 20 d. 20.10 val.
„Meilė ir draugystė“ (komedija, Airija, Prancūzija,
Nyderlandai) - 21 d. 17 val.
„Pasiklydę Paryžiuje“ (komedija, Belgija, Prancūzija) 21 d. 18.40 val.

KAUNAS
FORUM CINEMAS
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) 15-21 d. 13.50, 16.20, 18.50, 20.35, 23 val. (TV3.LT
premjera!)
„Paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV,
Japonija, N-13) - 15-21 d. 10.30, 13, 19.25, 22.20 val.
„Partneris“ (komedija, Rusija, N-13) - 15-21 d. 14.30,
20.10 val. (19 d. 20.10 val. seansas nevyks).
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Vokietija, V) - 15-21 d. 10.50, 12.40, 12.55,
14.40 val. (17 d. 12.40 val. seansas nevyks; 12.55 val.
seansas vyks 17 d.).
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, 3D, Danija) - 17 d. 10.30 val. (TV3.LT
premjera!)
Pamatyk kine: „Kasablanka“ (1942) (romantinė
drama, JAV, N-13) - 19 d. 19.30 val. (TV6 premjera!)
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 20 d. 18.30 val.
(TV6 premjera!)
„Loganų sėkmė“ (komedija, JAV) - 21 d. 19 val. (LNK
kino startas).
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, Prancūzija, V) 15-21 d. 10.10, 12.30, 14.50, 17.15 val. (21 d. 17.15 val.
seansas nevyks).

o rugsėjo 15 d.
Kino teatruose nu
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Filmas rusų kalba su

„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 15-21 d. 15, 17.40,
18.45, 21.15, 0.20 val. (0.20 val. seansas vyks 16-17 d.;
20 d. 17.40 val. seansas nevyks).
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 15-21 d.
19.40, 22.40 val. (21 d. 19.40 val. seansas nevyks;
ATMOS SCAPE).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 15-21 d. 10.40, 15.20, 17.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 15-21 d. 12.20, 16.40 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 15-21 d. 10.20,
15.10 val. (10.20 val. seansas vyks 16 d.).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 15-21 d. 12.40, 17.55 val. (19 d. 17.55 val.
seansas nevyks).
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) 15-21 d. 11.20, 19.50, 0.30 val. (0.30 val. seansas
vyks 16-17 d.).
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) 15-21 d. 16.40, 21.40 val.
„Siena: Tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f.,
Lietuva, Didžioji Britanija, N-7) - 15-21 d. 11.10 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 15-21 d. 22.15 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 15-21 d. 12.50 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 15-21 d. 21.50 val.
CINAMON
„Paryžius gali palaukti“ (drama, JAV, Japonija) 15-19, 21 d. 13, 20 val. 20 d. 15.50, 20.20 val.
„Geras laikas“ (drama, JAV) - 15-19, 21 d. 19 val.
20 d. 19.40 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija) - 21 d. 18 val.
„Amerikietis žudikas“ (trileris, JAV) - 15-19, 21 d.
14.30, 17, 20.10, 22.30 val. 20 d. 17, 19.30, 22.20 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija) - 15-19, 21 d. 11 val. 20 d. 10 val.
„Partneris“ (komedija, Rusija) - 15-19, 21 d. 21.15 val.
20 d. 17.45 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, Prancūzija, V) 15-19 d. 10.30, 12.45, 15, 17.20 val. 20 d. 10.45, 12.40,
14.50, 17.30 val. 21 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15 val.
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Kinas
Premjera

Premjera

„Paryžius gali
palaukti“

„Amerikietis
žudikas“

„Paris Can Wait“
Iš pirmo žvilgsnio Anos gyvenimas idea
lus ir nerūpestingas. Ji ištekėjusi už didelę
sėkmę pelniusio Holivudo prodiuserio, nuo
lat keliauja ir susipažįsta su naujais žmonė
mis. Bet viskas gražu tik iš pirmo žvilgsnio.
Iš tiesų Ana pavargusi nuo blizgančio
savo gyvenimo. Vyrui labiau rūpi jo darbas
nei žmonos savijauta, kelionės taip pat atsi
bodusios ir, regis, niekas jau nedžiugina. Po
viešnagės Pietų Prancūzijoje ji nusprendžia
grįžti į Paryžių. Ir štai čia pasirodo vyro vers
lo partneris. Jis pasiūlo Anai į Paryžių ke
liauti automobiliu, mat jam kaip tik pakeliui!
Ši sutinka ir netikėtumai prasideda.
Nors kelionė į Paryžių teturėjo trukti
septynias valandas, jųdviejų kelionė, vedan
ti per nuostabaus grožio prancūziškus mies
telius, taps nepamirštamu pažintiniu, kuli
nariniu ir... romantišku nuotykiu!
Nuostabaus grožio gamtos, apetitą ke

„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 15-19, 21 d. 16.15,
19.30, 22.20 val. 20 d. 14.40, 19.20, 22.10 val.
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) 15-21 d. 13.45 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija,
Rusija, N-16) - 15-19, 21 d. 15.15 val.
20 d. 21.50 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 15-19, 21 d. 19.20 val. 20 d. 18 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) 15-19, 21 d. 17.30 val. 20 d. 20 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) 15-19, 21 d. 12 val. 20 d. 11.50, 14 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) 15-21 d. 21.45 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 15-19 d. 10, 14, 18 val. 20 d. 10.30,
15, 17.15 val. 21 d. 10, 14 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 15-21 d. 16 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV) - 15-19, 21 d.
22 val. 20 d. 22.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 15-19, 21 d. 10.10, 11.30 val. 20 d. 10.10,
11.30, 12.30 val.

KlAipėdA
FORUM CiNEMAS
„partneris“ (komedija, Rusija, N-13) - 15-21 d. 17.30,
19.40, 21.50 val.
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) 15-21 d. 15.40, 18.20, 21 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Vokietija, V) - 15-21 d. 10.40,
12.35, 14.35 val.
„paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV,
Japonija, N-13) - 15-21 d. 18.40 val.
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Kinas

„American Assassin“
Kino teatruose nuo rugsėjo 15 d.
n Veiksmo trileris, JAV, 2017
n Režisierius: Michael Cuesta
n,
n Vaidina: Michael Keaton, Dylan O’Brie
kiti
ir
n
Latha
Sanaa
s,
Adkin
Scott
,
Kitsch
Taylor
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Kino teatruose nuo rugsėjo 15 d.
2017
n Romantinė komedija, JAV, Japonija,
ola
Copp
ora
n Režisierius: Eleon
d
n Vaidina: Diane Lane, Alec Baldwin, Arnau
Viard ir kiti
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

liančių prancūziškų patiekalų, juokingų
pokštų ir jaukios romantikos kupinos ko
medijos režisierė  Eleonora Kopola (Ele
onora Coppola). Iki šiol daugiausia dirbusi

„lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 17 d. 10.30 val.
(TV3.LT premjera!).
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 20 d. 18.30 val.
(TV6 premjera!).
„loganų sėkmė“ (komedija, JAV) - 21 d. 19 val.
(LNK kino startas).
„džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, Prancūzija, V) - 15-21 d. 10.30, 12.50, 15.10,
17.05 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 15-21 d. 12.25,
14.30, 17.30, 20.30, 21.50 val. (21 d. 20.30 val. seansas
nevyks; 21.50 val. seansas vyks 21 d.).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 15-21 d. 10.10, 12.20, 13.20,
15.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 15-21 d. 10.50, 17.45 val. (17 d. 10.50 val.
seansas nevyks; 17.45 val. seansas vyks 20-21 d.).
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) 15-21 d. 10.20, 13.20 val. (10.20 val. seansas vyks
16-17 d.).
„Siena: Tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f.,
Lietuva, Didžioji Britanija, N-7) - 15-21 d. 15.20 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija,
N-16) - 15-21 d. 19.25 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 15-21 d. 21.40 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 15-21 d. 11 val.
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) 15-21 d. 20.15, 21 val. (20 d. 20.15 val. seansas nevyks;
21 val. seansas vyks 20 d.).
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija,
N-13) - 15-21 d. 16.35 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) 15, 17, 19, 21 d. 20.50 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 16, 18, 20 d. 20.50 val.

„Forum Cinemas“ nuotr.

kaip dokumentinių filmų režisierė, ji, būda
ma 81 metų, ryžtingai debiutuoja dramų
žanre. Žymiojo kino režisieriaus Fransio
Fordo Kopolos (Francis Ford Coppola) žmo
na E.Kopola yra dirbusi su kone visais savo
šeimos nariais, tačiau atėjo laikas kino pa
saulyje pristatyti ir savo vardą.
„Forum Cinemas“ inf.

23-ejų Mičo gyvenimas nelepino. Vos
14-os jis liko našlaitis, tragiškoje automobilių
avarijoje žuvus tėvams. Dabar likimas smogė
vėl - teroristinės atakos metu nušaunama jo
sužadėtinė. Sielvartaujantį ir keršto kupiną
vaikiną priglobia CŽV. Juo besirūpinanti operatyvininkė suveda vaikiną su Šaltojo karo
veteranu, vienu geriausių CŽV agentų Stenu.
Pastebėjus didžiulį vaikino talentą ir milžinišką motyvaciją, Mičas imamas ruošti specialiosioms operacijoms. Svarbiausia Steno užduotis - suvaldyti beatodairišką Mičo keršto
troškimą ir nukreipti jį tinkama linkme.

„Forum Cinemas“ nuotr.

Mičo vadovei atkreipus dėmesį į keletą
iš pirmo žvilgsnio nesusijusių atakų tiek
prieš civilinius, tiek prieš karinius objektus,
vaikinas kartu su savo mokytoju paskiriamas
tirti šių teroristinių išpuolių. Tyrimas juos
netrukus suveda su aukščiausio lygio Turkijos agente Anika. Suvieniję jėgas, operatyvininkai ima minti ant kulnų paslaptingajam

Vaiduokliui. Kažkada buvęs vienas geriausių
Steno mokinių ir CŽV agentų, dabar Vaiduoklis, vadovauja tarptautiniam teroristiniam tinklui, į kurio rankas ką tik pateko 16 kilogramų plutonio. Dėliojant teroristinės mozaikos
detales, netrukus paaiškėja, kad Vaiduoklio
tikslas - Trečiasis pasaulinis karas.
„Forum Cinemas“ inf.

ŠiAUliAi
FORUM CiNEMAS
„Amerikietis žudikas“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) 15-21 d. 16.05, 18, 20.30 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Vokietija, V) - 15-21 d. 10.30,
12.25, 14.30 val.
„paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV,
Japonija, N-13) - 15-21 d. 16.45, 20.45 val.
„partneris“ (komedija, Rusija, N-13) - 15-21 d. 19,
21.15 val.
„lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 17 d. 10.30 val.
(TV3.LT premjera!).
„Šventasis“ (drama, Lietuva) - 20 d. 18.30 val.
(TV6 premjera!).
„loganų sėkmė“ (komedija, JAV) - 21 d. 19 val.
(LNK kino startas).
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 15-21 d. 13.10, 15,
17.45, 18.20, 21.30 val. (20 d. 17.45 val. seansas nevyks;
21 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„džiunglių būrys“ (animacinė komedija,
dubliuota lietuviškai, Prancūzija, V) - 15-21 d. 10.45,
13.20, 15.45 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 15-21 d. 11,
13.45 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 15-21 d. 10.15, 12.40 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 15-16, 18-21 d. 11.15 val.
„Siena: Tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f.,
Lietuva, Didžioji Britanija, N-7) - 15-21 d. 16 val.
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) 15-21 d. 18.30 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) 15-21 d. 21 val.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5
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„Pats geriausias šou“ premjera sulaukė išskirtinio garsenybių dėmesio
Praėjusią savaitę žinomi žmonės ir ištikimiausi teatro gerbėjai susirinko į bene laukiamiausią „Domino“ teatro premjerą - šou be taisyklių „Pats geriausias šou“. Šiuo spektakliu
teatras „Domino“ pasitiko savo naująjį sezoną.

Aktorė
Gabija Jaraminaitė

Aktorė Edita Užaitė
„Domino“ teatro nuotr.

Teatras
Vilnius
nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
15, 16 d. 18.30 val. - Naujojo 98-ojo sezono pradžiai.
V.Bellini „Kapulečiai ir Montekiai“. 2 v. opera italų k.
Rež. V.Boussard (Prancūzija). Dir. R.Šervenikas.
20 d. 18.30 val. - G.Kuprevičiaus „Čiurlionis“.
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
15 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Herburt
„Lokis“. Rež. L.Twarkowski.
16 d. 16 val. Mažojoje salėje - Marius von Mayenburgas
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
17 d. 12 ir 15 val. Mažojoje salėje - J.Pommerat
„Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
19 d. 19 val. Mažojoje salėje - A.Rutkeviča
„Gyvūnas (Ku kū)“. Rež. R.Atkočiūnas.
20 d. 19 val. Studijoje - I.Šeinius „Kuprelis“.
Rež. P.Markevičius.
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Į premjerą praėjusio trečiadienio
vakarą susirinko gausybė žinomų Lietuvos pramogų pasaulio atstovų: Monika Šalčiūtė, Žilvinas Grigaitis, Simona Starkutė, Jolanta Leonavičiūtė,
Marius Jampolskis, Nerijus Juška, Tomas Langvinis, Marius Repšys, Ugnė
Galadauskaitė, Juozas Liesis ir kiti.
Vaidmenis šou be taisyklių kuria
bene geriausi Lietuvos aktoriai: Ineta Stasiulytė, Eimutis Kvoščiauskas,
Juozas Gaižauskas, Aušra Štukytė,
Jokūbas Bareikis ir Emilija Latėnaitė. Šou metu unikaliai įgyvendinami
geriausių pasaulyje komedijos meist
rų pasirodymai, neįprastai skamba
populiariausių dainų versijos, vyksta
iki ašarų juokingos improvizacijos ir
efektingos parodijos. Scenoje žiūrovai išvys įspūdingus magijos triukus,
aukšto lygio solinius ir kolektyvinius
muzikinius pasirodymus bei nepripažintų talentų šou. Aktoriai pasirodo netikėtais amplua, juokiasi iš savęs ir vienas iš kito, išpažįsta savo
nuodėmes ir, svarbiausia, galų gale
atskleidžia paslaptį, kaip jiems pavyko tapti patiems geriausiems.
„Kokybę tikrai garantuoju, tačiau už aktorių veiksmus atsakyti
negaliu!“  sakė šou režisierius
Andrius Žiurauskas, perspėdamas,
kad šis projektas skirtas tik stiprių
nervų žiūrovams.
„Laisvalaikio“ inf.

21 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičius
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
15, 16 d. 18.30 val. - Premjera! B.Shaw „Pigmalijonas“
(su lietuviškais titrais). Rež. L.Urbona.
17 d. 12 val. - Hans Christian Andersen „Undinėlė“.
Rež. J.Ščiuckij.
17 d. 18.30 val. - J.M.Chevret „Sveiki, emigrantai!
(SQUAT)“. Rež. M.Poliščiuk.
RAGAniuKĖs TEATRAs
16 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raganiukė“.
Rež. R.Urbonavičiūtė.
17 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Varlius ir Princesė“.
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.
MEnŲ sPAusTuVĖ
15 d. 19 val. - CEZARIO GRUPĖ: „Drąsi šalis“. Rež. C.Graužinis.
16 d. 19 val. - CEZARIO GRUPĖ: „Arabiška naktis“.
Rež. C.Graužinis.
20, 21 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Honey,
I'm Home“. Rež. A.Burkšaitis.

Aktorius Marius Jampolskis
su žmona Renata

VilniAus KAMERinis TEATRAs
21 d. 18 val. - „Kai žmonės vaidino Dievą“.
KEisTuOliŲ TEATRAs
16 d. 12 val. - „Geltonų Plytų kelias“. Rež. A.Giniotis.
OKT/VilniAus MiEsTO
TEATRAs
20 d. 19 val. - A.Čechovas „Žuvėdra“.
Rež. O.Koršunovas.
VAiDilOs TEATRAs
20 d. 19 val. Teatro repeticijų salėje - Pojūčių spektaklis
„Kodėl aš čia?“ Rež. S.Sandarytė.

KAunAs
KAunO DRAMOs
TEATRAs
15 d. 18 val. Mažojoje scenoje - Marius von
Mayenburgas „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
16 d. 18 val. Rūtos salėje - S.Oksanen „Apsivalymas“
(N-16). Rež. J.Jurašas.
17 d. 12 val. Didžiojoje scenoje - M.Maeterlinck
„Žydroji paukštė“. Rež. V.Martinaitis.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

Šokėja Kristina Tarasevičiūtė su
draugu, aktoriumi Martynu Vaidotu

Baleto šokėjas Nerijus
Juška su žmona Agne

17 d. 18 val. Ilgojoje salėje - H.Ibsenas „Kai mirę nubusim“. Rež. M.Klimaitė.
19 d. 12 val. Rūtos salėje - „Ežiukas rūke“.
Rež. A.Kavaliauskaitė (Alytaus miesto teatras).
19 d.18 val. Rūtos salėje - „Sudie, pone Lorencai“.
Rež. A.Lebeliūnas (Alytaus miesto teatras).
19 d. 19 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
20 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ (pagal
R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.
21 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“.
Rež. R.Atkočiūnas.
KAUNO KAMERINIS
TEATRAS
16, 17 d. 18 val. - Premjera! Martin McDonagh
„Pagalvinis“. Rež. G.Varnas.
KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
16 d. 12 val. - „Tikroji Pelenės istorija“.
Rež. O.Žiugžda.
17 d. 12 val. - „Pasaka apie lietaus lašelį“.
Rež. O.Žiugžda.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g s ė j o 1 5

TV laidų vedėja Ugnė Galadauskaitė
su draugu Mariumi

KLAIpĖdA
KLAIpĖdOS dRAMOS TEATRAS
17 d. 17 val. Didžiojoje salėje - A.Juozaitis „Karalienė
Luizė“. Rež. G.Padegimas.
19 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - K.Dragunskaja
„Lunačiarskio lunaparkas“. Rež. D.Rabašauskas.
KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
15 d. 17 val. - Lėlių miuziklas „Familia“. Rež. V.Kairys.

Koncertai
VILNIUS
LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
16 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Sezono pradžios koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas
Johannes Moser (violončelė). Dir. M.Pitrėnas.
VAIdILOS TEATRAS
17 d. 18 val. - Didysis sezono atidarymo koncertas „Nes
meilė stipri“. Choras „Jauna muzika“ (meno vadovas ir dir.
V.Augustinas). D.Mažintas (fortepijonas).

KLAIpĖdA
KONCERTŲ SALĖ
15 d. 18.30 val. - XIV koncertinio sezono atidarymo
koncertas „Muzika mus neša“. Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Dir. Mirga Gražinytė-Tyla.

dRUSKININKAI
M.K.Čiurlionio gimtadienio renginiai
16 d. 19 val. Druskininkų bažnyčioje - Kompozitorės Vaidos
Striaupaitės-Beinarienės kūrybos vakaras. Vilniaus universiteto kamerinis orkestras (meno vadovas ir dir. P.Bernardas
Koncė). Pučiamųjų kvintetas „Nauji garsai“. P.Gefenas (fleita),
R.Beinaris (obojus), R.Savickas (klarnetas), D.Stoskeliūnas
(fagotas), I.Kuleševičienė (valtorna), S.Liamo (sopranas),
T.Tuskenis (baritonas), R.Beinaris (obojus), U.Dičiūnas
(obojus, anglų ragas), G.Kviklys (klavesinas, vargonai).
17 d. 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje - Sakralinės
muzikos valanda. M.Kačionaitė (klarnetas), K.Kačionas
(obojus), A.Pleškūnas (altas), J.Barkauskaitė (vargonai).
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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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
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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 15-21 d.

AVINUI
Įtemptas periodas, tai karmos
pamokų metas. Gali pasitaikyti keistų
situacijų, kurias bus sunku paaiškinti
logiškai. Profesinėje veikloje gali
viskas pakrypti šimto aštuoniasdešimt
laipsnių kampu. Šiuo metu iššūkius
reikia priimti, o ne nuo jų trauktis.
Atkreipkite dėmesį į fizinę ir dvasinę
sveikatą.

JAUČIUI
Šis laikotarpis palankus
mėgstantiems konstruoti, dirbti
kantriai, ramiai ir produktyviai. Tai
puikus laikas rimtiems ateities planų
apmąstymams. Tvarkykite reikalus,
susijusius su nekilnojamuoju turtu,
nuoma. Periodas nepalankus remonto
darbams. Galite turėti išlaidų, susijusių su sveikata.

VĖŽIUI

LIŪTUI

Bus sunku rasti bendrą kalbą
su aplinkiniais, jus daug kas erzins,
kai kurios situacijos gali visai išmušti
iš pusiausvyros. Pasistenkite į viską
reaguoti paprasčiau, nedarykite iš
kiekvienos smulkmenos tragedijos.
Asmeniniame gyvenime jausite
dėmesio stygių. Saugokitės peršalimo
ligų.

Didelių laimėjimų gal ir
nebus, bet gerai susitvarkysite su
kasdienėmis užduotimis ir džiaugsitės
puikiais rezultatais. Palanku imtis
darbų, kurie reikalauja kruopštumo.
Nauji darbai ir projektai judės lėčiau,
nei norime, tačiau sėkminga linkme.
Palankus laikas profilaktiniam
sveikatos patikrinimui.

SVARSTYKLĖMS

SKORPIONUI

Galėsite iš širdies padirbėti,
o vėliau pasidžiaugti puikiais darbo
rezultatais. Dabar galite priimti drąsų
sprendimą ir kardinaliai pakeisti
savo darbo pobūdį. Palankus laikas
kūrybinei veiklai bei būti viešumoje.
Didelė tikimybė gauti įdomių pasiūlymų, susijusių su pagrindine veikla ir
pomėgiais. Saugokitės traumų.

OŽIARAGIUI
Palankus laikas atlikti net
pačius sudėtingiausius darbus. Būtinai
tuo pasinaudokite, ieškokite naujų
saviraiškos galimybių. Tarpusavio
santykiai bus tarsi veidrodis, nes
dėmesio sulauksite tiek, kiek patys
rodysite. Sunkiausia bus apsispręsti.
Palankus laikas pradėti sveiką gyvenimo būdą.
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BLOGOS DIENOS: rugsėjo 19 d.

Didelių laimėjimų gal ir nebus,
bet gerai susitvarkysite su kasdienėmis
užduotimis ir džiaugsitės puikiais
rezultatais. Palanku imtis darbų , kurie
reikalauja kruopštumo. Sulauksite draugiškų patarimų ar paramos. Laikotarpis
sėkmingas piniginiams susitarimams.
Jeigu laukiate finansinės paramos, tikėkitės gauti teigiamą atsakymą.

VANDENIUI
Didelis permainų metas.
Nors permainos kelia stresą,
šiuo metu jos vis dėlto geriau už
sąstingį. Stenkitės nuolat tobulėti.
Asmeniniame gyvenime laikykitės
aukso vidurio. Būkite pareigingi,
taktiški. Tikėtini galvos skausmai dėl
apsinuodijimo maistu.

DVYNIAMS
Būsite konkretūs, praktiški
ir racionalūs, tik neužmirškite, kad
neverta tikėtis lengvų pinigų - norint
uždirbti teks paplušėti. Bręsta rimtas
pokalbis su mylimu žmogumi, jeigu
esate nusiteikę santykius išsaugoti,
būkite nuolaidesni, neteikite kategoriškų reikalavimų ar vertinimų. Atkreipkite
dėmesį į savo fizinę ir dvasinę sveikatą.

Atsakymą iki rugsėjo 19 d. siųskite
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite:
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR.
Praeito kryžiažodžio laimėtoja
Viktorija andriukaitė
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas
„Equador“ abonementas.

Dirigentas
Modestas Pitrėnas
1974 09 15

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

Kryžiažodžio, išspausdinto
praėjusiame numeryje,
atsakymai:

MERGELEI
Jūsų santykiai su kolegomis
ir vadovais bus taikūs. Palankus
laikas įgyvendinti senus sumanymus
ir svajones. Puikus laikas paanalizuoti
savo jausmus, pasvarstyti, ar esate
patenkinti tuo, ką turite. Geriau
pažinę savo poreikius, lengviau rasite
atsakymus į rūpimus klausimus.

Vertikaliai: Narvalas. Patinka.
Renkis. Rimas. Notrelė. Ūkas. Iki.
Vudis. Akis. Leis. Kas. Doras.
Bent. As. Lyras. Kaip. Vynas. Lipa.
Mintinai. Pasaka. Neonas. Pilis.
Man. Kilis. Benas. Neva. Kis.
Geras. Menas.
Horizontaliai: Nenukabink.
Anodas. Neik. Arktis. Toli. Virs.
Vinis. Pase. Lynas. Ledynas. Lapė.
Orai. Be. Aras. Per. Rūkas. Eina.
Pikis. Las. Šamas. Tipis. Tas. Pas.
Is. Lekas. Ne. Iena. Amen. Kiti. Kava.
Vagis. Planas.
Pažymėtuose langeliuose:
Plieninis Kardas.

Muzikantas
Saulius Urbonavičius-Samas
1963 09 16

ŠAULIUI
Jūs vėl pajutote tvirtą pagrindą
po kojomis, bet, užuot džiaugęsi
esama situacija, galite susikurti problemų. Pasirūpinkite tais, kurie savimi
pasirūpinti neįstengia. Šiek tiek altruizmo jums suteiks naujų jausminių
atspalvių. Pasirūpinkite savo sveikata.
Geros savijautos šaltiniu šiuo metu
jums taps šalia esantis žmogus.

Dainininkas
Dima Šavrovas-Sasha Song
1983 09 18

ŽUVIMS
Puikus laikas tvarkyti
net pačius sudėtingiausius ir
rizikingiausius piniginius reikalus.
Nepasitikėkite pasiūlymais greitai
pralobti, nes būsite apmulkinti, jeigu
reikės pinigų, būkite atviri, tikrai
sulauksite pagalbos. Laikas pagalvoti
apie atostogas.

Atlikėja Monika Pundziūtė
1997 09 20
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GEROS DIENOS: rugsėjo 17, 18 d.
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beprotiškas pasaulis
aNEkDOTai

EPA-Eltos nuotr.

ŠUNYS. Praėjusį savaitgalį
Krokuvos (Lenkija) gatves
papuošė įvairiaspalviai taksai ir jų
šeimininkai. Čia vyko kasmetis,
jau 23-iasis Taksų paradas.
Šventės metu vienas taksas būna
išrinktas parado karaliumi, o atvykę svečiai gali ne tik pasigrožėti
vaizdu, bet ir paaukoti pinigų ar
maisto šunų prieglaudoms.

Dama ateina pas gydytoją ir skundžiasi:
- Daktare, esu labai susirūpinusi,
nes imu prarasti atmintį.
- Kada tai prasidėjo?
- Kas kada?
l
Anksčiau mano senelė per vestuves
vis kumščiuodavo man į šoną sakydama:
„Tu būsi kitas. Tu būsi kitas.“
- O nuo kada daugiau taip nesako?
- Nuo tada, kai per kiekvienas laidotuves aš jai pradėjau sakyti tą patį.
l
- Kur dirbi?
- Medicinos akademijoje.
- O tiksliau?
- Genetikos katedroje.
- O dar tiksliau?
- Mokslinių eksperimentų skyriuje.
- Na, o ką konkrečiai tu darai?
- Muses bandymams gaudau.
l
Turgus.
- Pirkite šitą mažiuką ir mielą šunelį.
- Kiek?
- 5 eurai.
- Vakar sakei, kad 50.
- Tai, kad šiandien tas bjaurybė mano penkias vištas suėdė!
l
Viena draugė sako kitai:
- Tau, kad greitai numestum svorį,
reikia atsisakyti viso labo trijų dalykų.
- Kokių?
- Pusryčių, pietų ir vakarienės.
l
Kalbasi du psichiatrai:
- Sakykite, kolega, kaip jūs manote jeigu žmogus kalbasi su katinu, tai jau
paranoja ar dar ne?
- Dar ne. Paranoja yra tada, kai žmogui baisu, kad katinas ko nors neišplepėtų.
l
Sustabdė naktį policininkas girtą
žmogelį ir klausia:
- Pilieti, kur taip skuodi vidury nakties?
- Į paskaitą, pareigūne.
- Ką čia nusišneki... Kas skaito paskaitas tokiu metu?
- Mano žmona, pareigūne!
l
Senelis švenčia savo 70-ąjį gimtadienį. Vaikaitis jam sako:
- Turiu tau gerą ir blogą naujieną.
Kurią nori išgirsti pirmą?
- Gerąją.
- Netrukus ateis kelios striptizo šokėjos.
- Nuostabu! O blogoji naujiena?
- Joms tiek pat metų, kaip ir tau.

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.
KRASTA AUTO VILNIUS // Ozo g. 10A, Vilnius // Tel. 852461717 // El. p. vilnius@krasta-jeep.lt
KRASTA AUTO KAUNAS // Veiverių g. 150, Kaunas // Tel. 837210500 // El. p. kaunas@krasta-jeep.lt
KRASTA AUTO KLAIPĖDA // Svajonės g. 40, Klaipėda // Tel. 846344944 // El. p. klaipeda@krasta-jeep.lt
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AUTOFORUMAS // Gamyklų g. 4, Marijampolė // Tel. 8 343 98 745 // El. p. info@autoforumas.lt

