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Lauros DaiLiDėnienės

mados bei verslo dėsniai
Eimantė Juršėnaitė
- Kaip leidžiate vasarą? Jau spėjote
paatostogauti?
- Ši vasara man prasidėjo kiek anksčiau,
o ir ilsimės daugiau, nei įpratę. Gegužės mėnesio pradžioje išvykome su šeima į Kanarų
salą Tenerifę. Į šią salą sugrįžome po 14 metų pertraukos, pirmąkart buvome povestuvinėje kelionėje. Buvo smagu aplankyti tas pačias vietas jau kartu su vaikais, išplaukti jachta į Atlanto vandenyną, mėgautis šviežiomis
jūros gėrybėmis. Keliaudami dažniausiai renkamės aktyvesnį poilsį, patinka vaikščioti ir
atrasti, tad renkamės turistų mažai pramintus
takelius, tačiau atkreipiame dėmesį į rekomendacijas.
- Mieliau atostogaujate Lietuvoje ar
vykstate į užsienį?
- Lietuvoje taip pat galima puikiai praleisti vasarą. Po dienos darbų dažnai nuvykstame
prie ežero pasimaudyti arba plaukiame Trakuose į salelę ir ten praleidžiame visą dieną.
Baltijos pajūris, kaip visada, nuostabus, turime savo pamėgtą vietą netoli Latvijos, čia
važiuojame jau daugybę metų. Baltijos jūra
turi kažką tokio, dėl ko norisi vėl sugrįžti.
Kartais užtenka tiesiog vaikščioti pakrante,
rinkti gintarus, stebėti jūrą ar su vaikais šėlti ant smėlio. Rudenį aplankome Nidą, tuomet
atsiveria gamtos grožis.
- Pastaraisiais metais aktyviai dalyvaujate ne tik lietuviškuose mados renginiuose, bet ir tarptautiniuose, kur sulaukiate labai daug dėmesio.
- 2015-2016 m. buvau pakviesta rodyti
savo drabužių kolekciją Austrijos mados renginyje „Fashion For Europe“, pernai jis vyko prabangiame Vienos operos teatre. Ten
sulaukiau labai didelio susidomėjimo. Tikrai
būna labai smagu ir gera, savo šaliai atstovaujant tokiuose renginiuose, matyti plevė-
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suojančią Lietuvos trispalvę. Kiekvienais
metais pristatau dvi sezonines kolekcijas,
tai įprasta mados dizaineriams, bet kartą teko vienu metu pristatyti netgi dvi kolekcijas.
Vieną pristačiau Vilniuje, „Mados infekcijoje“, o kitą - nuotoliniu būdu Čikagos mados
savaitėje. Man tai buvo neįtikėtina patirtis,
nes pristatymo laikas skyrėsi tik valandomis! Žinoma, tokių didelių šou kaip LAURA
DAILI 17S/S, kuris vyko Neries krantinėje,
o modelius į šou takelį atplukdė laivas, nedarome dažnai, tačiau atsiliepimai apie renginį buvo ne ką mažiau įspūdingi, mados
žurnalistai ir tinklaraštininkai rašė, kad tokio
įspūdingo renginio Lietuvos mados pasaulyje dar nebuvo. Tuo mes labai didžiuojamės,
džiaugiamės suburta stipria organizacine komanda, kuri stipriai padirbėjo, ir rėmėjais,
kurie rizikavo, bet laimėjo!

Kartais ir
apsipyKstame, bet
jei pusę dienos
ViKtoro nematau,
pasiilgstu
- Ne vienus metus žavite japonus,
„Laura Daili“ dizaino produkcijos taip
pat galima atrasti Amerikoje, Anglijoje,
Estijoje, o kur dar sąrašas šalių, kuriose pristatėte savo kolekcijas... Kaip manote, kuo jūsų kūryba taip žavi užsieniečius?
- Šiais metais dalyvavome parodoje Japonijoje „Design Tokyo 2017“, tačiau šį kartą
pati nevykau, turėjau savo atstovus japonus,
kurie kuravo „Daili“ parodos stendą. Parodoje pristačiau savo stiklo papuošalų kolekciją
„A Wish“ su viduje inkrustuotais tikrais pienės pūkais, šiuos papuošalus sugalvojau ir
sukūriau dar 2005 metais. Japonus žavi mano
papuošalų kuriama estetika, filosofija, jie labai
vertina gamtos prisilietimą.

- Ar labai sunku tapti žinoma dizainere mados pasaulyje, kai esate kilusi iš
mažos šalies?
- Jei yra toks tikslas, tai, manau, tikrai
nesunku, tiesiog reikia atkakliai to siekti. Mažesnėje šalyje yra paprasčiau būti žinomai, o
didelėje šalyje yra didelė konkurencija, tačiau,
atstovaujant mažai šaliai kaip profesionaliai
dizainerei, dėmesys išlieka toks pat, kaip ir
didelių šalių atstovams.
- Kurios šalies gyventojų stilius jums
paliko didžiausią įspūdį? Ir kaip vertinate lietuvių stilių?
- Didžiausią įspūdį turbūt, kaip ir daugeliui, palieka japonai, tačiau ne tiek apranga,
kiek jų estetinis aplinkos pojūtis. Jis labai
skiriasi nuo kitų šalių. O lietuvių stilius keičiasi į gerąją pusę.
- Turite ir savo mados namus „Laura
Daili“. Ar verslui reikia tiek pat kūrybiškumo, kiek ir kuriant pačius drabužius?
Ar tam tikri verslo dėsniai nė trupučio
neriboja fantazijos? Juk veikiausiai reikia pagalvoti ir apie tai, kad jūsų kūriniai
turėtų paklausą...
- Norint sėkmingai plėtoti verslą, reikia
nebijoti naujų iššūkių, kartais rizikuoti ir priimti tinkamus sprendimus. Tačiau aš tai darau
ne viena - įmonėje esame pasiskirstę pareigomis ir kiekvienas darbuotojas atlieka tam
skirtus darbus. Beje, turime vitališką komandą, kuri aktyviai stebi besikeičiančias naujoves ir vykdant projektus susiburia bendram
tikslui. Mielai bendradarbiaujame ir su aukštųjų mokyklų studentais, kurie pas mus atlieka praktikas ir projektus.
- Dar retas šalies dizaineris bendradarbiauja su tinklaraštininkais, o jūs
mielai kviečiate juos į renginius, puošiate juos mados savaičių metu ir panašiai.
Kas paskatino žengti tokį žingsnį? Norint sėkmingai plėtoti verslą, reikia nebijoti naujovių ir prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų?
- Būtent, norint sėkmingai plėtoti verslą,
reikia nebijoti naujovių ir prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų! Dažnai patys tinklaraštininkai mane susiranda, matyt, patinka mano
kuriami drabužiai, stilistika. Ir mums taip pat
visada malonu plačiau pasidalinti savo kūryba.
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Dosjė
n Laura Dailidėnienė baigė Vilniaus dailės akademiją
(VDA). Ji kuria nuo 1997 m.
n 1999 m., būdama II kurso studentė, Laura atstovavo
Lietuvai tarptautiniame konkurse „SmirnoffFashion
Award“ Honkonge ir laimėjo 1-ąją vietą
n Nuo 2003 m. L.Dailidėnienė savo kolekcijas pristato
festivalyje „Mados infekcija“
n 2003 m. atsirado jos kurtas prekės ženklas „Daili“
n Ji - viena pirmųjų Lietuvos dizainerių, pradėjusių
dalyvauti tarptautinėse mados ir dizaino parodose. Nuo
2013 m. dalyvavo prestižinėse parodose: „Bread &
Butter“ (Berlynas, Vokietija), „Interior Lifestyle“ (Tokijas,
Japonija), taip pat Jungtinėse Amerikos Valstijose
n 2014 m. savo kolekciją pristatė Rygos mados savaitėje
n 2015-ųjų vasarą dalyvavo dainų konkurso
„Eurovizija“ atidarymo proga surengtame mados renginyje „Fashion for Europe“ ir savo pavasario ir vasaros
kolekciją Vienoje (Austrija) pristatė plačiajai auditorijai.
Taip L.Dailidėnienė atstovavo Lietuvai Europoje
n 2015 m. rudenį sostinės Teatro gatvėje atidaryti
mados namai „Laura Daili“
n 2016 m. Laura pristatė savo rudens/žiemos
kolekciją Čikagos mados savaitėje
n 2016 m. Laura surengė įspūdingą asmeninį mados
šou Neries krantinėje, į kurį modelius atplukdė laivas
n 2017 m. dizainerė pristatė savo papuošalų liniją
„A Wish“ parodoje „Design Tokyo 2017“
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Makiažas: Nora Vanagaitytė („Gatineau“ grožio salonas). Drabužiai: Laura Daili. Fotografija: Stasys Žumbys

Garsi dizainerė ir mados namų „Laura Daili“ siela LAURA DAILIDĖNIENĖ (38) išsiskiria
savitu kūrybos braižu, kerinčiu lietuvaites ir vis daugiau dėmesio bei komplimentų
sulaukiančiu užsienyje. Laura nebijo iššūkių, nes visuomet jaučia besąlygišką
palaikymą iš didžiausių savo gerbėjų - dviejų sūnų ir vyro stiklo menininko Viktoro,
vadovaujančio šeimos verslui. Kūryba dizainerei didžiausias malonumas, tačiau ji
įsitikinusi - turint šeimą ir verslą, reikia tvirtai stovėti ant žemės.
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- Ar pati sekate kokius nors tinklaraščius?
- Savo „Instagram“ paskyroje turiu nemažai sekamų tinklaraštininkų, kai kuriuos
seku dėl įdomaus profilio, kai kuriuos pažįstu asmeniškai, kad ir Linda Tol, su kuria
susipažinau pernai Austrijoje pristatydama
kolekciją. Taip pat patinka Laura Latur
(Lauros Latour) mados įžvalgos.

Turiu aprengTi
daugybę moTerų,
Tad savęs labai
neįpareigoju

- Dizaineriai yra mados industrijos
šerdis, kodėl klausimas, kas dabar madinga, juos dažniausiai suerzina?
- Galbūt todėl šis klausimas dizainerius ir suerzina, nes tikri dizaineriai, kurie užsiima kūryba - idėjų generavimu,
o ne tik kopijuoja, yra mados industrijos
pagrindas, iš čia vėliau ir atsiranda visos
tendencijos. Juk kiekvienas dizaineris turi savo kūrybos filosofiją, sukauptą patirtį, kurią pateikia savo kolekcijose, visuomenė su tuo susipažįsta, ir tada jau po
mados savaičių ir kolekcijų pristatymų
yra formuojamos ateinančių metų tendencijos.

Makiažas: Nora Vanagaitytė („Gatineau“ grožio salonas). Drabužiai: Laura Daili. Fotografija: Stasys Žumbys

NesupraNtu
NeracioNaliai
mąstaNčių ir
padebesiais
plaukiojaNčių
žmoNių
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- Sakėte, dizaineriai kuria tendencijas, madą, vadinasi, dizainerių kurti
drabužiai neišeina iš mados? Galbūt
įsigijus dizainerio kurtą drabužį galima džiaugtis ilgalaike investicija?
- Drabužių dizaineriai, kurie turi savo
mados namus, dažniausiai kuria kapsulines
kolekcijas, tai nėra greitosios mados vartotojiškos kolekcijos, dažnai mažo tiražo,
kruopštesnio rankų darbo kūriniai, todėl
ir išliekamoji vertė didesnė.
- Kokio užsienio dizainerio kūryba
žavitės pati?
- Man visada patiko senos kartos japonų dizaineriai, tokie kaip Jodžis Jamamotas
(Yohji Yamamoto), Džunija Vatanabė (Junya
Watanabe), taip pat nesvetimas skandinavų stilius, patinka Stelos Makartni (Stella
McCartney) kūryba.
- Kaip manote, kas svarbiausia norint atrodyti madingai ar stilingai? Ką
drabužiai turi atspindėti?
- Manau, svarbiausia yra gerai jaustis
su dėvimais drabužiais. Jei drabužis varžys
judesius, jausitės nepatogiai, aplinkiniai
pastebės būtent tai, drabužiai turi tikti prie
žmogaus figūros ir atspindėti charakterį.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5
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- Kaip jūsų kuriami drabužiai atspindi jūsų pačios asmenybę?
- Jie ne iš karto yra pastebimi, tačiau kai
pažvelgi įdėmiau, supranti, kad juos dėvintis
žmogus - tikras ekspertas. Drabužis iš karto
pakeri ir verčia jaustis ypatingai.

atstovaujant
mažai šaliai kaip
profesionaliai
dizainerei, dėmesys
išlieka toks pat,
kaip ir didelių šalių
atstovams
- Ar jūsų nekankina problema: spinta
pilna drabužių, o apsirengti nėra ko? Ar
apskritai daug dėmesio skiriate savo aprangai?
- Kartais taip nutinka. (Juokiasi.) Tačiau
apskritai labai daug dėmesio savo aprangai neskiriu, turiu keletą mėgstamų drabužių derinių, juos ir dėviu. Juk ir taip daug laiko praleidžiu su drabužiais ir mada, turiu aprengti daugybę moterų, tad savęs labai neįpareigoju.
- Dažnai dėvite pačios kurtus drabužius?
- Pastaruoju metu taip, dėviu savo kurtus
drabužius, kartais dar ir dėl to, kad noriu išbandyti naują audinį arba modelį.
- Koks aprangos stilius arčiausiai širdies jums?
- Man patinka laisvas neįpareigojantis stilius, kiek sportiškas, šiek tiek moteriškas.
- Kaip manote, ką savo spintoje privalo turėti kiekviena moteris?
- Porą stilingų suknelių, gerų kvepalų.
- Kokie kvepalai šiuo metu jūsų mėgstamiausi?
- Man patinka nišiniai kvepalai, netradiciniai, kiek sunkūs kvapai. Patinka Aisčio
Mickevičiaus kuriami kvapai, jam tai išeina
taip natūraliai. Ir dar, manau, kvepalai nebūtinai turi kainuoti labai daug, nes kai būnu
išvykusi svetur, ne kartą esu nusipirkusi labai
įdomių ir puikių kvepalų už visai nedidelę
kainą.
- Turite kokių nors moteriškų silpnybių? Kam tiesiog negalite atsispirti?
- Mano silpnybės susijusios su mano darbu, negaliu atsispirti gražiam audiniui, visuo-
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met pastebiu stilingus daiktus - rankines, kepures, batus, bet dažniausiai juos pritaikau
kolekcijų pristatymuose.
- Sakoma, kad meilė trunka trejus
metus, o jūs su vyru stiklo menininku
Viktoru drauge 18 metų. Kaip judu susipažinote?
- Mes susipažinome studijuodami Kauno J.Vienožinskio menų kolegijoje. Tą vakarą vyko Valentino dienos šventė, Viktoras
vedė šį renginį, o aš vaidinau studentiškame spektaklyje lašišą. (Juokiasi.) Taip užsimezgė mūsų romantiška draugystė. Kauną iki šiol atsimenu kaip vieną romantiškiausių miestų, naktimis stipriai lyjant lietui ir žaibuojant sėdėdavome santakos pilies griuvėsiuose... Būdami kartu supratome, kad į daugelį dalykų gyvenime žiūrime
panašiai.
- Kokia jūsų laimingos šeimos paslaptis?
- Mudu su vyru vienas kitą suprantame
ne, kaip sakoma, iš pusės žodžio, bet iš pusės
žvilgsnio. (Šypsosi.)
- Atrodo, kad su vyru esate tiesiog
neišskiriami. Judu drauge ir namuose, ir
darbe - Viktoras vadovauja šeimos įmonės verslui. Ar nevargina nuolatinis buvimas drauge?
- Mes esame geriausi draugai ir partneriai.
Sukūrėme savo verslą patys nuo nulio, tad
kartu jį puoselėjame ir kuriame toliau. Kartu
išgryniname verslo idėjas ir planus. Žinoma,
būna visko, kartais ir apsipykstame, bet jei
pusę dienos Viktoro nematau, pasiilgstu.
- Galbūt kurti stiklo papuošalus ar
stiklines drabužių dekoro detales įkvėpė
vyro veikla?
- Taip, žinoma, kai susipažinome, Viktoras
studijavo stiklo dizainą, mane labai sužavėjo
stiklo estetika, kartu gvildendavome idėjas,
padėdavau jam pasiruošti parodoms. Dabar
Viktoras stiklą pasilikęs kaip hobį, nes vadovavimas įmonei yra labai atsakingas ir daug
pastangų reikalaujantis darbas. Nemažai Viktoro stiklo kūrinių galima įsigyti mūsų mados
namuose.
- Auginate trylikametį Igną ir devynerių Vėją. Kokia mama esate? Gal ir į
vaikų auklėjimą dažniau pažvelgiate kūrybiškai? Sunku patikėti, kad galite būti
griežta...
- Mes vaikų niekaip neauklėjame. (Juokiasi.) Jie gyvena su mumis, mato mūsų
džiaugsmus ir rūpesčius, manau, viskas pavyksta savaime. Sūnūs yra savarankiški, gerai mokosi, skaito, užsiima sportu ir netgi
turi įvairių verslo idėjų. Pavyzdžiui, per mugę Vilniaus centre patys prekiavo savo kep-

tais desertais ir taip užsidirbo žaislams. Vėjui
patinka suktis virtuvėje, nuo mažens turi visokių savo sugalvotų receptų, svajoja turėti
savo kavinę.
- Galbūt vienas sūnus turės savo kavinę, o kitas perims jūsų verslą?
- Galbūt, kaip patys norės, taip ir bus.
- Kokių turite nelaužomų šeimos tradicijų?
- Kartu mėgstame eiti pasivaikščioti, važinėtis dviračiais, gaminame ką nors skanaus.
- Veikiausiai kartais norisi atitrūkti
ir nuo šeimos, ir nuo darbų. Kaip leidžiate laiką, skirtą tik sau? Kokių turite laisvalaikio pomėgių?
- Patinka klausytis geros muzikos, neseniai buvau savo dievinamos elektroninės muzikos grupės „Royksopp“ koncerte. Šios grupės muziką ne kartą naudojau ir savo kolekcijų pristatymo takeliuose. Taip pat lankau
jogą, tai padeda susikoncentruoti ir atitrūkti
nuo dienos darbų.

Mudu su vyru
vienas kitą
suprantaMe ne,
kaip sakoMa, iš
pusės žodžio, bet
iš pusės žvilgsnio

- Atrodote labai rami ir šilta, įmanoma kaip nors jus suerzinti ar supykdyti?
- Mane gali suerzinti žmonių nesąmoningumas, tačiau retai kada apie tai pasakau. Nepatinka užslėptas melas ir dirbtinis prisitaikymas dėl tariamo tikslo.

Makiažas: Nora Vanagaitytė („Gatineau“ grožio salonas). Drabužiai: Laura Daili. Fotografija: Stasys Žumbys

- O ar galima apsirengti stilingai neišleidžiant krūvos pinigų?
- Turint skonį ir mokant derinti drabužius,
žinoma, kad galima apsirengti stilingai, įdomiai ir nebrangiai.

„LaisvaLaikio“ interviu

Baltijos jūra turi
kažką tokio, dėl ko
norisi grįžti
- Daugelis sako, kad kūrėjai yra šiek
tiek skraidžiojantys padebesiais, kokia
esate jūs? Pavadintumėte save racionalia menininke?
- Nesuprantu neracionaliai mąstančių ir
padebesiais plaukiojančių žmonių. Man patinka planuoti ir daug ką numatyti toli į priekį. Galbūt ne visada tie planai pasiteisina,
tačiau turėdama savo verslą ir šeimą privalau
mąstyti.
- Kaip pradedate savo rytą ir kaip
atrodo jūsų diena? Veikiausiai jūsų darbo
grafikas nėra tradicinis nuo 8 iki 17 val.
penkias dienas per savaitę?
- Norėčiau turėti tokį tikslų grafiką... Tačiau mano kaip kūrėjos darbo diena dažniausiai yra nenuspėjama, pilna susitikimų, pasiūlymų, planų, užsakymų. Dalį dienos pati praleidžiu savo parduotuvėje-studijoje, kur susitinku su klientais, bendrauju su darbuotojais, vėliau paišau eskizus, dirbu su papuošalais, kartais diena ir iki 2 val. nakties nesibaigia. Bet aš nemanau, kad tai yra darbas, nes
tai, ką darau, man patinka! Juk kūryba - tai
gyvenimas!
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5
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Vasariški Sandžio ir Rūtos
Buškevicų džiaugsmai
Ši vasara pianistei Rūtai Rinkevičiūtei-BuŠkevics (33) ir krepšinio treneriui
sandžiui BuŠkevicui (40) kupina malonių rūpesčių ir patirčių. vos prieš porą savaičių
jie surengė vienų metų sūnaus Matijo krikštynas, o visai neseniai įgijo ir savo verslą.

Rūta Rinkevičiūtė-Buškevics savo sūnų
Matiją stengiasi sudominti lavinamaisiais
žaislais, kurių verslo ji ėmėsi su vyru
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Eimantė Juršėnaitė
surengė jaukias krikštynas
Savo pirmagimį Rūta ir Sandis pakrikštijo Trakų Švč.Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčioje, kurioje prieš trejus metus ištarė
savo santuokos įžadus. Tokiai ypatingai progai
jie parinko ir simbolišką datą. „Iš pradžių ieškojome patogios datos, kad visi artimiausi
žmonės galėtų dalyvauti sūnaus šventėje. Pagal numerologiją 9 - Matijo laimingas skaičius, tad jo krikštynoms pasirinkome rugpjūčio 9 dieną“, - šypsojosi Rūta. Be to, ji džiaugiasi, kad krikštynos vyko trečiadienį, - savaitgaliais bažnyčioje tuokiasi daug porų,
krikštijami vaikai, todėl šventoriuje būna labai daug žmonių ir šurmulio. Savaitės vidurys
puikiai tiko jaukiai ir ramiai šventei artimiausių žmonių rate.
Berniuko krikštatėviais tapo šeimos draugai - krepšininkas Kšyštofas Lavrinovičius su
žmona Tatjana. Sandį su Kšyštofu suvedė
krepšinis, o prieš trejetą metų susidraugavo
ir jų žmonos. Dabar jie bendrauja šeimomis,
neretai susitinka. „Kaip ir tėčiui bei krikštatėviui, Matijui taip pat labai patinka žaisti kamuoliu, tad juokaujame, kad jis vieną dieną
galbūt bus geresnis krepšininkas nei Sandis“, geros nuotaikos nestokojo Rūta, paklausta,
kodėl krikšto tėvai yra krepšinio, o ne muzikos
pasaulio atstovai. Krikštynų proga Lavrinovičiai Matijui padovanojo kryželį, kuris jam liks
kaip gražus prisiminimas.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

Sandis ir Rūta Buškevicai su sūnaus Matijo
krikštatėviais Tatjana ir Kšyštofu Lavrinovičiais

Rūtos Rinkevičiūtės-Buškevics asmeninio albumo nuotr.

Rūta sako, kad šventė buvo kukli, tačiau
labai jauki ir šilta: „Dabar populiarios kiek
pompastiškos krikštynos su daugybe dekoracijų, aiškia šventės tematika. Mūsų šventė
buvo kiek kuklesnė, tiesiog norėjome pakrikštyti sūnų ir pabūti su artimaisiais. Po
krikštynų bažnyčioje svečius pakvietėme vakarienės mūsų namuose. Taip nusprendėme
todėl, kad ir mums patiems, ir draugams, turintiems vaikų, taip buvo patogiau. Mažieji
smagiai žaidė, o mes galėjome ramiai pabend
rauti. Viskas pavyko taip, kaip ir norėjome.“

sūnus įkvėpė imtis verslo
Šią vasarą Rūtai ir Sandžiui veiklos netrūksta, jie ne tik surengė sūnaus krikštylaisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

nas, bet ir ėmėsi verslo. „Pamenu, norėjau
Matijui nupirkti lavinamųjų žaislų, tačiau tokių rasti nebuvo lengva. Tai, ko ieškojau,
radau pusseserės parduotuvėje „Lavi“. Šią
vasarą sužinojau, kad ji verslą parduoda. Pasitarę su vyru nusprendėme jį įsigyti ir įsteigėme sūnaus vardu pavadintą įmonę „Matias“,  apie naują veiklos sritį pasakojo Rūta.  Dabar vadovaujame „Lavi“ fizinei ir
„lavi.lt“ internetinei parduotuvei. Verslui
tikrai reikia nemažai laiko, tenka plačiau pasidomėti žaislų gamintojais. Iš tiesų parduotuvės asortimentas jau dabar labai didelis 
čia daugybė kokybiškų lavinančių, ugdančių,
skatinančių pagalvoti, pasitelkti fantaziją
žaislų, skirtų patiems mažiausiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams. Turime Lietu-

vos ir užsienio gamintojų produktų, tačiau
norime dar labiau plėstis, turime daug idėjų
ir norime jas įgyvendinti.“
Garsi muzikantė įsitikinusi, kad imtis
verslo įkvėpė motinystė: „Šiuo metu sūnus
diktuoja gyvenimą ir jo tempą. Jei ne jis,
veikiausiai nebūčiau susidomėjusi tokia sritimi, tačiau su vaiku atsirado kitoks požiūris į gyvenimą, kiti pomėgiai. Vis dėlto ši
veikla man arti širdies ir, nors jai reikia
daugybės laiko, man nesunku  ko nepadarysi dėl savo tikslų. Galiu tik užtikrinti, kad
mūsų šeimai dabar įkvepiantis ir įdomus
gyvenimo tarpsnis.“ Nors ir ėmėsi verslo,
Sandis neapleis krepšinio, o Rūta  muzikos, ir jau visai netrukus vėl išgirsime ją
koncertuojančią.
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Paulos stiliaus metamorfozės

Agnė Kišonaitė Prahoje
sulaukė išskirtinio dėmesio

Atlikėja PAulA VAlentAitė (17) nuolat stebina išskirtiniais ir akį traukiančiais
įvaizdžiais, kuriais visada rūpinasi stilistų duetas „ŠaŠa“ - Joringis ŠAtAs ir
ViktoriJA ŠAulytė. Šį kartą stilistai atlikėją papuošė savo kurtomis suknelėmis,
kurios išryškino itin dailią jaunos merginos figūrą.
„Darbas su šiais stilistais nuo pat pirmųjų pasirodymų scenoje, kuomet dalyvavau nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje,
kėlė didelį džiaugsmą ir, žinoma, pasitikėjimą. Jie jauni ir labai talentingi, todėl jų
idėjos visuomet stebina ne tik mane, bet
ir aplinkinius žmones“, - džiaugsmo neslėpė atlikėja Paula.
Kūrybinis duetas „ŠaŠa“ jaunai atlikėjai sukūrė du seksualius, tačiau itin skirtingus įvaizdžius. Prie naujos kolekcijos
suknelių jie priderino ir lietuvių dizainerių
aksesuarus. Prie žemę siekiančios juodos
nėriniuotos suknelės puikiai tiko autoriniai
rankų darbo „Lush“ papuošalai, o lengvai

prie įvairių stilių pritaikomai baltos spalvos
suknelei - dizainerės Airidos Skrickienės
kurtas korsetas.
„Nuo pat pradžių džiaugiamės darbu su
Paula. Tai itin talentinga mergina, kurios
siekiai dideli. Esame labai laimingi, kad būtent mes kuriame Paulos įvaizdį. Su visa
komanda kaskart siekiame aukščiausių rezultatų, tad ir drabužiai bet kokie netinka.
Buvo pats laikas šiai atlikėjai sukurti ką nors
išskirtinio. Rezultatu labai džiaugiamės ir
mes, ir Paula. Ar tai užuomina apie naująją
„ŠaŠa“ kolekciją, kol kas neatskleidžiame,
tačiau prižadame, kad subtilaus seksualumo
ten netrūks“, - pasakojo V. Šaulytė ir J.Šatas.

Stilistai Joringis Šatas ir Viktorija Šau

lytė

Stasio Žumbio nuotr.

Prahoje vykusiam aukcionui menininkė Agnė Kišonaitė sukūrė
arklio galvos skulptūrą, dekoruotą lūpždažių pakuotėmis

„Photo by Rita“ nuotr.

Įspūdingais darbais garsėjanti „Gineso“ rekordininkė menininkė AGnė KišonAitė (34)
sulaukė garsiojo prekės ženklo „Porsche“ dėmesio. Vasaros pradžioje pirmagimio susilaukusi menininkė motinystės atostogas leido kūrybiškai - prabangiam aukcionui, kuriam
buvo atrinkti aštuoni Europos menininkai, lietuvaitė kūrė įspūdingą meno objektą.
„Maždaug prieš mėnesį sulaukiau Prahos šiuolaikinio meno galerijos „The Chemistry Gallery“ atstovų skambučio. Prekės
ženklas „Porsche“ organizavo prabangų
naujo automobilio modelio pristatymą, į kurį sukvietė 200 stambiausių klientų iš Europos ir Azijos. Vakaro metu buvo rengiamas skulptūrų paroda-aukcionas, kuriam
atrinkti 4 Čekijos ir 4 menininkai iš kitų
Europos šalių (Italijos, Norvegijos ir Slovakijos). Peržvelgę mano darbų portfolio, galerijos atstovai paskambino man ir pasiūlė
specia liai šiam renginiui sukurti objektą
priešpriešų tema. Aš sukūriau arklio galvos
skulptūrą - arklys man asocijuojasi su vyriškumu, jėga, o lūpdažiai su moteriškumu“, - pasakojo A.Kišonaitė.

Atlikėja Paula pasipuošė
„ŠaŠa“ suknelėmis

„ŠaŠa“ nuotr.
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Prahos galerininkus sužavėjo lietuvės darbas, jie negailėjo komplimentų ir eksponavo
geriausiai matomoje vietoje. Nemažą įspūdį menininkei bei jos vyrui paliko ir pats renginys.
„Išvakarėse nuėję į renginio vietą pasižiūrėti,
kaip išeksponuotas mano kūrinys, likome apstulbinti išvydę itin prabangiai išpuoštas erdves.
Renginio metu grojo simfoninis orkestras, o po
iškilmingo koncerto vyko menininkų ir jų darbų
pristatymas. Mano kūrinys taip pat buvo aukcione, girdėjau, kad sulaukė kelių kolekcininkų
dėmesio. Tiesa, kol kas aukciono baigties nežinau, galerijos atstovai apie tai praneš vėliau“, sakė Agnė. Prahoje viešėjusi su vyru ji turėjo
galimybę atsipūsti ir paklajoti miesto gatvėmis.
Puslapius parengė
Eimantė Juršėnaitė
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Įdomūs faktai apie

Robį Viljamsą
Robis Viljamsas yra daugiausiai įrašų Didžiojoje
Britanijoje pardavęs solo atlikėjas ir viena
ryškiausių muzikos žvaigždžių pasaulyje. 43 metų britų dainininkas išpopuliarėjo su grupe
„Take That“, iš kurios pasitraukė 1995 m.
Dainininko solo karjera sėkmingai tęsiasi jau
ilgiau nei du dešimtmečius:
■ R.Viljamsas yra laimėjęs rekordinį skaičių, net 18, „BRIT
Awards“ apdovanojimų. Dainininkui, kuris pirmąjį įvertinimą
gavo dar 1998 m., šiemet taip pat buvo įteiktas prestižinis
„BRIT Icon“ apdovanojimas.
■ Net 6 atlikėjo albumai patenka į didžiausiu tiražu
parduotų įrašų Didžiojoje Britanijoje šimtuką.
■ 2006 m. R.Viljamsas pasiekė oficialų „Guinness“
rekordą - per vieną dieną į dainininko koncertus buvo
parduota daugiau nei 1,6 mln. bilietų. Pasaulyje yra
nupirkta daugiau nei 77 mln. R.Viljamso albumų - pagal
šį rodiklį jis yra vienas sėkmingiausių dainininkų populiariosios muzikos istorijoje.
■ Robis Viljamsas populiarią vaikinų grupę „Take
That“ paliko net du kartus: pirmąkart 1995 m. ir
antrąkart 2011 m. Milijonai ištikimiausių grupės
gerbėjų visame pasaulyje negalėjo sulaikyti ašarų, kai
sužinojo, kad Robis palieka grupę. Itin atvirame dokumentiniame filme „Take That: Look Back, Don‘t Stare“
Robis teigia, kad pagrindine išsiskyrimo su „Take That“
priežastimi buvo arši jo ir Gario Barlou (Gary Barlow)
konkurencija. 2011 m. antrąkart iš „Take That“ pasitraukdamas R.Viljamsas prižadėjo, kad palieka atviras
duris bendriems projektams.
■ 2006 m. gegužės mėn. R.Viljamsas pradėjo santykius
su amerikiete aktore Aida Fild (Ayda Field). Ji dalyvavo
R.Viljamso dokumentiniame projekte apie NSO, kurį
dainininkas paruošė specialiai britų radijo stočiai
„BBC Radio 4“. Po trejų metų draugystės, viešėdamas
Australijos radijo stotyje „2DayFM“, Robis pasipiršo Aidai
tiesioginės transliacijos metu. Tiesa, vėliau dainininkas
paneigė, kad tai buvo tikros sužadėtuvės, kurios pagaliau
įvyko tais pačiais metais per Kalėdas. Pora oficialiai
susituokė 2010 m. rugpjūčio 7 d. Beverli Hilse. Robis
ir Aida augina du vaikus: 4-erių metų dukterį Teodorą
(Theodora) ir dvejų metukų sūnų Čarltoną (Charlton).
Ant bevardžio piršto Robis išsitatuiravo A raidę, tai jo ir
žmonos vestuvių simbolis, kurio, kaip žiedo, nepames.

Robis Viljamsas į Lietuvą
atvežė įspūdingą šou
14
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Sostinės Vingio parką sudrebino didžiausias Baltijos šalyse britų superžvaigždės RoBio
ViljamSo (Robbie Williams, 43) koncertas. Daugiausia įrašų Didžiojoje Britanijoje pardavęs
atlikėjas į lietuvą atvyko pristatyti naujausio savo albumo „The Heavy Entertainment Show“.
Vakarą pradėjęs du dešimtmečius gyvuojančiu kūriniu „let me Entertain You“, vėliau dainininkas pažėrė ne vieną staigmeną. Skambant dainos „Sweet Caroline“ akordams scenoje
pasirodė Robio tėvas Piteris Viljamsas (Peter Williams), geriau žinomas kaip atlikėjas ir komikas Pitas Konvėjus (Pete Conway) bei pademonstravo savo vokalinius gebėjimus. Šio koncerto niekad nepamirš ir lietuvaitė Edita, kurią R.Viljamsas pakvietė ant scenos ir jai atliko
kūrinį „like i love You“. Vingio parke netrūko ne tik garsios muzikos, bet ir šviesų šou. Į įspūdingą koncertą susirinko tūkstančiai Robio gerbėjų, tarp jų ir žinomi šalies žmonės.
Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

■ Manoma, kad R.Viljamso turtas yra vertinamas
155 mln. svarų sterlingų. Didžiąją dalį turtų dainininkas
uždirbo iš įrašų pardavimų ir koncertinių gastrolių. Šiuo
metu atlikėjas su šeima gyvena 17 mln. svarų sterlingų
vertinamame name Kensingtono rajone Vakarų Londone.
2016 m. atlikėjas sau išsimokėjo beveik 17 mln. svarų
sterlingų, kuriuos uždirbo jo kompanija „Farrell Music
Limited“. Daugiausiai pelno R.Viljamsui atnešė pasaulinės
gastrolės „Let Me Entertain You Tour“. Dainininkas taip
pat gavo 1,6 mln. svarų sterlingų čekį už pasirodymą
naftos magnato Rašido Sardarovo (Rashid Sardarov)
dukters vestuvėse.
■ Garsus atlikėjas neturi vairuotojo pažymėjimo ir
nemoka vairuoti.
■ Britų garsenybė yra įkūręs savo drabužių prekės
ženklą „Farrell“.
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Kokie

ai
įspūdpožikoncerto?
Verslininkė
Liucina RimgaiLė:

Su vyru labai apsidžiaugėme sužinoję, kad į
Lietuvą atvyksta Robis
Viljamsas ir su nekantrumu laukėme jo koncerto jis yra vienas mėgstamiausių mūsų atlikėjų. Šios megažvaigždės koncerte lankėmės pirmą kartą ir išsinešėme tik pačius
geriausius įspūdžius: buvo puikus koncertas, įspūdingas šou, charizmatiškas atlikėjas, be proto gerai
valdantis publiką... Viskas buvo apgalvota iki
smulkmenų. Man patinka daugelis jo dainų, tačiau
pastaruoju metu viena mėgstamiausių - „Love My
Life“, kuri skambėjo ir koncerte Vingio parke, kūrinys buvo labai gražiai įpintas į pasirodymą.

Dizaineris Giedrius
Paulauskas su žmona Aiste

Dainininkas Andrius Mamontovas
su sūnumi Andriumi

Radijo ir televizijos laidų vedėjas
Jonas nainys:

ue
Atlikėja Monika Pundziūtė-Moniq

Robio koncerte buvome jau antrą kartą, vos
tik sužinojome, kad jis atvyksta į Lietuvą, savo kalendoriuje pasižymėjome
datas ir su žmona Simona labai laukėme šio šou. Robis yra Robis - jis yra
tokia žvaigždė, kurios norisi klausytis, į kurią norisi lygiuotis. Su Sima juokaujame, kad atėjęs į jo
koncertą patenki į savotišką kosmosą, į nenutrūkstamą pusantros valandos pasirodymą, kuris tarsi
nuneša kažkur toli. Teko matyti jo koncertus internete, kur šėlsta dešimtys tūkstančių žmonių, o jis
sugeba porą valandų išlaikyti gerbėjų dėmesį, sukelia geras emocijas. Labai džiugu, kad tokie atlikėjai atvyksta ir į Lietuvą.

Didžėjus ir grupės „G&G Sindikatas“
narys Artūras Matkevičius-Mamania
su žmona Inga

Televizijos ir radijo laidų vedėja
Gabrielė Martirosianaitė su bičiuliu
plaukų stilistu Valerijumi Gigevičiu
mi

Krepšininkas Antanas Kavaliauskas, aktorius Mantas Stonkus, televizijos laidų vedėja Indrė Stonkuvienė,
atlikėja Simona Nainė ir „radistas“ bei televizijos laidų vedėjas Jonas Nainys
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Didžėjus ir grupės „g&g sindikatas“
narys aRtūRas matkeVičiusmamania:

Verslininkai ir renginių
organizatoriai Tadas ir
Liucina Rimgailos

Prieš 11 metų drauge su žmona Inga vykome į povestuvinę kelionę, tada Budapešte pirmą kartą apsilankėme
R.Viljamso koncerte. Šis koncertas mums jau antrasis, galbūt žmonai kilo noras atgaivinti prisiminimus. Jai Vingio parke vykęs koncertas labai
patiko. Aš nesu didelis šio dainininko gerbėjas,
tačiau puikiai praleidau vakarą. Labai didelį
įspūdį paliko vaizdo projekcijos, apšvietimas, choreografija. Netgi turėjau galimybę pasikalbėti su
garso operatoriais, tai taip pat buvo labai smagi
patirtis.
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EPA-Eltos nuotr.

Teilor Svift teisme pakovojo
ir už kitas moteris
JAV popmuzikos žvaigždė Teilor SVifT
(Taylor Swift, 27), laimėjusi bylą, iškeltą
radijo didžėjui Deividui Miuleriui (David
Mueller) dėl seksualinio priekabiavimo,
sakė, jog kovojo ne tik už save, bet ir už
kitas priekabiavimo aukas, kurios „jaučiasi
seksualinio išpuolio nutildytos“.

EPA-Eltos nuotr.

Teismas priteisė dainininkei T.Svift vieno dolerio vertės žalos atlyginimą, kaip ji ir
prašė. Popatlikėja sakė, jog ateityje ketina
padėti toms, kurių balsai turėtų būti išgirsti.
Todėl esą ateityje aukos pinigų organizacijoms, kurios padeda seksualinių išpuolių aukoms apsiginti.
T.Svift teisme pasakojo, kaip 2013-ųjų
birželį prieš jos koncertą Denverio stadione „Pepsi Center“ į užkulisius atėjęs radijo didžėjus D.Miuleris griebė jai už sėdme-

nų. Istorijai iškilus į viešumą, didžėjų po
dviejų dienų radijo stotis KYGO atleido iš
darbo.
Vyras 2015-ųjų rugsėjį padavė T.Svift į
teismą ir reikalavo 3 mln. JAV dolerių - esą

dėl jos kaltės jis prarado darbą ir pragyvenimo šaltinį. Pasak jo, atlikėja galėjusi skambinti policijai, o ne jo vadybininkams. Todėl
T.Svift padavė priešieškiminį pareiškimą dėl
seksualinio priekabiavimo. Ir bylą laimėjo!

D.Kreigas
apsigalvojo - vėl bus
Džeimsu Bondu
Kino žvaigždė Danielis Kreigas (Daniel
Craig, 49) vėl įkūnys Džeimsą Bondą
(James Bond). Atsakydamas į atitinkamą
„The late Show“ laidos vedėjo Stiveno
Kolberto (Stephen Colbert) klausimą,
aktorius trumpai ir aiškiai pareiškė: „Taip“.
Liepos pabaigoje britų ir amerikiečių žiniasklaida skelbė, kad juostose „Kazino „Royale“, „Paguodos kvantas“, „Operacija „Skyfall“ ir „Spektras“ slaptąjį agentą įkūnijęs
D.Kreigas pagrindinį vaidmenį vaidins ir
25-ajame „bondiados“ filme. Oficialiai tai nebuvo patvirtinta. Teigiama, kad aktoriui pasiūlytas 90 mln. eurų honoraras.
Iš karto po to, kai buvo sukurtas „Spektras“, D.Kreigas 2015 metais interviu žurnalui „Time Out“ pareiškė, kad mieliau persipjaus venas, nei dar kartą vaidins agentą 007.
Vėliau aktorius teigė taip kalbėjęs dėl išsekimo po filmavimo darbų. Nuo tada jis nebuvo galutinai apsisprendęs, ar nori dar kartą
įkūnyti Džeimsą Bondą.
Naujas filmas apie britų agentą JAV kino
teatruose pasirodys 2019 metų lapkričio
8-ąją.
Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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ŽvaigŽdės
EPA-Eltos nuotr.

ŽvaigŽdės
ElEn MErsjė (Helene Mercier, 47 m.)
Vyras - BernArAs Arno (Bernard Arnault, 68 m.) „Louis Vuitton Moet
Hennessy“ prezidentas, turtas - apie 54 mlrd. dolerių
Elen - antroji prancūzų milijardieriaus žmona. Ji yra garsi kanadietė pianistė ir interviu
ne kartą sakė, kad ją pavergė Bernaro muzikinis talentas - šis virtuoziškai groja valsą.
Skirtingai nei Salma Hajek (Salma Hayek), kuri yra ištekėjusi už kito prancūzų milijardieriaus Fransua Anri Pino (Francois Henri Pinault), Elen beveik nesirodo su vyru
aukštuomenės renginiuose ir stengiasi nepakliūti į akis paparacams.

Melinda Geits (Melinda Gates, 53 m.)
Vyras - BiLAs geitsAs (Bill gates, 61 m.), „Microsoft“ įkūrėjas, turtas
vertinamas apie 89 mlrd. dolerių

Dajana Teilor (Diana Taylor, 62 m.)
Mylimasis - Maiklas BluMBergas (Michael Bloomberg, 75 m.),
žiniasklaidos magnatas ir buvęs Niujorko meras, turtas - 50 mlrd. dolerių

Anksčiau Melinda dirbo „Microsoft“, kur ir susipažino su būsimu vyru. Tiesa, po
vestuvių su kompanijos steigėju išėjo iš darbo, nes norėjo daugiau laiko skirti
šeimai. Dabar trijų vaikų mama gyvena su vyru ant Vašingtono ežero kranto ir
užsiima labdara (Bilas ir Melinda įkūrė didžiausią pasaulyje fondą, kuris padeda
neturtingų šalių gyventojams).

Finansininkė Dajana Teilor susipažino su M.Blumbergu 2000 metais. Vestuvių pora iki
šiol neplanuoja, nors Maiklui būnant Niujorko meru Dajana vykdė visas miesto pirmosios
ponios pareigas. Pora kartu gyvena Niujorke.

Kaip gyvena turtingiausių pasaulio žmonių žmonos
Prabangaus gyvenimo milijardierių gyvenimo draugėms pavydi daug kas. Kaip leidžia laiką „Forbes“ sąrašo lyderių žmonos ir mylimosios?
Makenzi Bezos (Mackenzie Bezos, 47 m.)
Vyras - Džefas Bezosas (Jeff Bezos, 53 m.), elektroninės komercijos
bendrovės „Amazon“ steigėjas, turtas - 83 mlrd. dolerių
„Amazon“ steigėjas susipažino su būsima žmona jau paskutinio XX a. dešimtmečio pradžioje,
kai ši dirbo viename iš Niujorko fondų. O šiaip Makenzi - rašytoja. Nobelio literatūros premijos laureatė Toni Morison (Toni Morrison), kuri buvo jos studijų vadovė, verslininko žmoną
vadino viena talentingiausių studenčių, jos sutiktų per visą profesorės karjerą.

STefani Seimur (Stephanie Seymour, 48 m.)
Prisila Čan (Priscilla Chan, 32 m.)

Džeri Hol (Jerry Hall, 61 m.)

Vyras - MArkAs CukerBergAs (Mark Zuckerberg, 33 m.), „Facebook“
įkūrėjas, turtas - 63 mlrd. dolerių

Vyras - rupertas Merdokas (rupert Murdoch, 86 m.), žiniasklaidos magnatas, turtas - 12,5 mlrd. dolerių

Prisila ir Markas susipažino Harvarde ir pradėjo susitikinėti jau studijuodami. P.Čan,
anksčiau dirbusi ligoninėje (įgijusi biologės kvalifikaciją ji dar studijavo pediatriją),
dabar laukiasi antrojo vaiko. Drauge su vyru Prisila užsiima labdara: pora įsipareigojo
per visą gyvenimą paaukoti 99 proc. savo turimų „Facebook“ akcijų.

Buvusi „Rolling Stones“ vokalisto Miko Džagerio (Mick Jagger) gyvenimo draugė (ir jo 4
vaikų motina) užmezgė romaną su R.Merdoku 2015 m. Pabendravusi vos porą mėnesių,
pora susižadėjo, vestuvės įvyko 2016 m. pavasarį Londone. Buvęs modelis dažnai
pasirodo aukštuomenės vakarėliuose, kur demonstruoja puikią figūrą ir žavią šypseną.

Vyras - piteris BraNtas (peter Brant, 70 m.), verslininkas, leidėjas ir
kolekcininkas
Verslininkui, kuris vaikystėje artimai draugavo su Donaldu Trampu (Donald Trump),
žmona pagimdė tris vaikus - du sūnus ir dukrą. 2000 metais pora įteikė skyrybų
prašymą, bet paskui persigalvojo. Stefani, viena garsiausių 10-ojo dešimtmečio
supermodelių, visada pirmenybę teikė vyresniems už save vyrams, pavyzdžiui,
būdama 16-os buvo užmezgusi romaną su 42 metų agentūros „Elite Model“ vadovu.
Dabar gražuolės vardas retai pasirodo spaudoje. Kur kas dažniau spauda mėgaujasi
P.Branto ir S.Seimur vaikų gyvenimo detalėmis.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Kilmingieji

Kilmingieji

Iš įvairių šalių sugužėjusiems žiniasklaidos
atstovams princesė Tunku Tun Aminah
ir jos vyras Denisas Muhamedas (Dennis
Muhammad) pozavo tam skirtoje rūmų vietoje

EPA-Eltos nuotr.

Malaizijos Džohoro valstijos sultono
Ibrahimo Iskandaro (Ibrahim Iskandar) dukra
princesė Tunku Tun AMInAh MAIMunAh
IskAnDArIAh (Tunku Tun Aminah Maimunah
Iskandariah, 31) musulmoniškoje ceremonijoje
ištekėjo už olando DenIso MuhAMeDo
AbDulAho (Dennis Muhammad Abdullah, 28).
Tiesa, iki 2015 metų vaikinas iš olandijos
vadinosi Denisu Verbasu (Dennis Verbaas),
tačiau, tais metais priėmęs islamo tikėjimą,
jis gavo ir naują musulmonišką vardą.
Tokiems pokyčiams olandą paskatino meilė su princese Tunku Tun Aminah jis susipažino
prieš trejetą metų vienoje singapūro
kavinėje. Į singapūrą jis buvo atvykęs dėl
modelio darbo. kaip abu sako, tai buvo meilė
iš pirmo žvilgsnio.
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Tuoktuvių ceremonija vyko
Džohoro Bahru rūmuose pagal
musulmoniškus papročius

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Rytietiška prabanga amžiaus vestuvėse

Prabangioje vestuvių puotoje, vykusioje
Džohoro Bahru rūmuose, dalyvavo per 1200
kviestinių svečių, tarp jų karaliai, sultonai
ir kiti pasaulio galingieji. Mat sultonas Ibrahimas Iskandaras - ne tik vienas turtingiausių žmonių Malaizijoje, bet ir įtakingas. Sultonas jaunuosius palaimino kartu su žmona
Raja Zarit Sofija Idris Šah (Raja Zarith Sofiah
Idris Shah). Be kilmingų svečių iš Rytų, vestuvėse dalyvavo ir jaunojo tėvai, brolis ir
sesuo, draugai, atvykę iš Olandijos. Vestuvės
vyko pagal musulmoniškas tradicijas ir nuo
senų laikų įsigalėjusius papročius. Miesto
aikštėje buvo įrengtas didžiulis ekranas, tad
vestuvių ceremoniją ir iškilmingą puotą galėjo stebėti paprasti Džohoro Bahru gyventojai.
Princesės vyras Denisas pagal sutartį negalės pretenduoti į žmonos turtus, taip pat
negalės pretenduoti į karaliaus sostą.
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StiliuS

StiliuS
„Milinery“ kolekcija

Skrybėlaičių

magija
Nori būti stilinga? Viena iš garderobo detalių, leidžiančių išsiskirti,
yra skrybėlaitė. Tikrai damai tiesiog privalu turėti bent vieną tokį
galvos apdangalą kiekvienam sezonui. Neseniai Maskvoje (Rusija)
vyko tarptautinė specializuota
galvos apdangalų ir aksesuarų
paroda „Chapeau 2017“. Vienoje
didžiausių tokio tipo parodų savo modelius pristatė įvairių šalių
dizaineriai, tarp kurių - ir garsus
Rusijos dizaineris Slava Zaicevas.

Slavos Zaicevo kolekcija

EPA-Eltos nuotr.
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grožio paletė
EPA-Eltos nuotr.

grožio paletė

Naudingam pasilepinimui:

kaip pasirinkti veido kaukę?
Svarbu nepamiršti
n Kaukė - papildoma, tačiau labai svarbi odos
priežiūros priemonė, dažniausiai atliekanti tam
tikrą funkciją - maitinanti, drėkinanti, valanti
ir panašiai. Todėl rinkdamosios kaukę turite
tiksliai žinoti savo odos tipą ir kokios paskirties
kaukė jums reikalinga.
n Prieš naudodamos kaukę paruoškite veidą nuvalykite pieneliu ar putomis, patrinkite toniku.
n Ant veido kaukė turi būti tepama masažinių
linijų kryptimi, paakiams naudokite tik šiai
sričiai skirtas kaukes. Kad kaukė pasiskirstytų
tolygiau ir būtų veiksmingesnė, užtepusios
kaukę atsigulkite.
n Būtinai laikykitės ant pakuotės nurodytų
instrukcijų. Viena dažniausių klaidų - kaukę
laikyti ilgiau, nei nurodyta ant pakuotės.
n Kauke pravartu pasilepinti bent kartą per
savaitę, tačiau paprastai rekomenduojama kaukes daryti 2-3 kartus per savaitę.
n Kaskart galite naudoti skirtingas kaukes vieną kartą maitinamąją, kitą - drėkinamąją ir
panašiai.
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Maži moteriški malonumai neretai prasideda puodeliu arbatos ir veido kauke. Kartais
veido kaukė virsta tikru išsigelbėjimu ruošiantis svarbiai progai, o ir makiažas ant apleistos
veido odos gula nekaip. Reguliariai naudojant tinkamą kaukę galima akivaizdžiai pagerinti odos būklę ir grožiu džiaugtis ilgiau, netinkama kaukė gali sukelti nepageidaujamų
problemų. Taigi, kaip pasirinkti kaukę?
JautRi oda: tinka kaukės, raminančios odą, o kenčiančioms nuo išsiplėtusių
nčios
atkemša
kapiliarų - mažinančios jų išsiplėtimą. ToRiebi oda: tinka poras
židinių
aknės
čios
stabdan
kiose kaukėse dažnai yra peptidų ar eskino.
ir sutraukiančios,
plitimą, drėkinamosios ar valomosios. Pra- Netinka nuplėšiamos kaukės.
MišRi oda: pravartu turėti ne vieną
vartu rinktis kaukes su propoliu, sarkozinu,
cinko oksidu, salicilo rūgštimi ar arbatme- kaukę. Vadinamajai T zonai (kakta-nosisdžiu. Netinka riebios kreminės.
smakras) naudokite valomąją kaukę, o
SauSa oda: drėkinamosios, maitina- skruostams - drėkinamąją, šiuo atveju tinmosios, sudėtyje gali būti augalinių aliejų. ka gelinės.
Netinka - sausinantį poveikį turinčios kauNoRMali oda: tinka daugelis kaukės. Gerai, jei kaukės sudėtyje yra vitamino kių, labiausiai tinka tonizuojamosios, drėB3 ir jūros dumblių bei kitų intensyviai drė- kinamosios.
kinančių medžiagų.

Kaukės pagal odos tipą

Dažniausiai namuose naudojamos kaukės yra kelių rūšių:
mOLiO KAuKių yra labai daug ir įvairių,
skirtingas molis padeda spręsti vis kitokias
odos problemas. Dažniausiai tokias kaukes renkasi moterys, turinčios riebią odą, nes šio tipo
kaukės pasižymi puikiomis valomosiomis savybėmis, jose yra antiuždegiminių ir raminančių
elementų. riebios odos problemas geriausiai
sprendžia žaliasis molis. Turinčios sausą odą
turėtų rinktis baltąjį molį, suteikiantį odai
stangrumo, geltonasis molis šalina toksinus,
pilkasis molis drėkina. molio kaukės taip pat
balina odą, todėl padeda panaikinti pigmentines
dėmes ar strazdanas.
LAKšTinės, dar vadinamos medžiaginėmis, kaukės labai tinka sausai ir
šerpetojančiai odai, atsargiau tokias kaukes turėtų rinktis turinčios riebią bei
problemišką odą. Bioceliuliozinės kaukės yra labai populiarios ir vienos efektyviausių. Kosmetologai teigia, kad šių
kaukių poveikis panašiausias į tų, kurios
atliekamos kosmetologų kabinete. Lakštinėse kaukėse gausu mikroelementų,
tad jos puikiai tonizuoja, drėkina, suteikia stangrumo, elastingumo ir jaunina.
šias kaukes geriausia naudoti ne vieną
kartą, o savotiškais kursais. Tokią kaukę
geriausiai naudoti vakare, nes nuėmus
kaukę oda bus prisotinta serumo, o dažnai tokios kaukės yra nenuplaunamos.
GELiO KAuKės dažniausiai skirtos
odai maitinti ir drėkinti, taip pat stangrinti.
Labiausiai jos tinka turinčioms labai sausą
odą, tačiau yra skirtų įvairiems odos tipams.
Kadangi jos yra lengvos tekstūros, šios kaukės puikiai tinka pavasario ir vasaros sezonams. Kai kurias gelio kaukes reikia nuplauti po 10-15 min., kai kurias palikti nakčiai,
kad veiksmingos medžiagos įsigertų. Parduotuvėse yra gelio kaukių, kurios džiūdamos pavirsta nuplėšiama plėvele, padedančia
pašalinti nešvarumus, tačiau nuplėšiamų
kaukių negalima naudoti turinčioms jautrią
odą, esant išsiplėtusiems kapiliarams ar kenčiant nuo dermatito bei psoriazės. Geriausiai
plėvelinės kaukės tinka sausai ir normaliai
odai. Tokias kaukes geriau naudoti vakare.
KrEminės KAuKės dažniausiai
taip pat yra maitinamosios, drėkinamosios ar regeneruojamosios. Jų sudėtis
neretai primena veidui naudojamų kremų sudėtį. Kaukės tinka įvairiems odos
tipams, tačiau riebios konsistencijos kreminės kaukės nerekomenduojamos naudoti moterims, ir taip turinčioms riebią
odą, nebent ji yra skirta riebiai odai, sudėtyje yra molio, arbatmedžio aliejaus
ar panašių ingredientų. rinkoje yra nemažai nenuplaunamų veido kaukių, kurios itin tinka sausai ir glembančiai odai.

n Visiems odos tipams tinka kaukės, kuriose yra hialurono bei antioksidantų - vitaminų C ir E, alavijo.
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trumpai

Kosmetinių
medžiagų žodynėlis

Dažnai atrodo, kad gaminio sudėties
aprašymus ant buteliukų ir dėžučių gali
suprasti tik chemikai. Tuo metu sudėtingi
pavadinimai kartais apibūdina gana
paprastas medžiagas. Pateikiame trumpą
kosmetikoje dažnai naudojamų veikliųjų
medžiagų sąrašą.
n Peptidai yra iki 100 aminorūgščių
jungtys, svarbios odos regeneracijai. Kai
kurios, panašiai kaip botoksas, lėtina nervinių impulsų sklidimą.
n Proksilanas yra iš buko medienos
gaunamas ekstraktas. Jam veikiant, po
oda susidaro mažos vandens pagalvėlės,
kurios išlygina raukšleles.
n Q10 yra pačiame veiksmingumo
skalės viršuje. Organizmas gamina šį
koenzimą kaip apsaugą nuo laisvųjų radikalų. Jis yra laikomas ląstelių gyvybės
eliksyru, suteikia odai energijos ir elastingumo. Bet senstant jo gaminama mažiau. Tada padeda kosmetika su sintetiškai pagamintu Q10.
n Retinolis. Daugybė tyrimų patvirtina jo savybę „pastebimai mažinti raukšles“. Odoje jis virsta vitaminu A, kuris
stimuliuoja ląstelių dalijimąsi, kolageno
gamybą ir fermentų aktyvumą.
n Skvalenas yra alyvuogių veiklioji
medžiaga, labai panaši į natūralius odos
riebalus. Ji tiesiog „užrakina“ drėgmę
odoje, suteikia odai švelnumo.
n Tokoferolis yra vitaminas E. Jis yra
gaunamas iš augalinių aliejų ir pasižymi
įvairiausiomis naudingomis savybėmis:
stabdo laisvuosius radikalus, aprūpina
ląsteles deguonimi ir stimuliuoja natūralius odos regeneracijos mechanizmus.
n Šlapalas (urea) susidaro skaidantis
baltymams. Jis efektyviai drėkina ir sausiausią odą. Kosmetika su šlapalu tinka net
neurodermito ar žvynelinės pažeistai odai.
n Vitaminas K1 stiprina odos paviršiaus kraujagysles, todėl idealiai tinka
odai su išsiplėtusiais kapiliarais. Vitaminas balina tamsius ratilus po akimis.
Parengė Eimantė JURŠėNAITė
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Technologijų kodas

„Akropolyje“

dirbo pirmoji robotė-konsultantė

KPMS nuotr.

Robotė humanoidė Kiki tapo pirmuoju Lietuvoje prekybos ir pramogų centre įdarbintu
robotu. Ją nuo praėjusio ketvirtadienio iki rugpjūčio 22 dienos buvo galima sutikti Vilniaus „Akropolio“ alėjose, kur ji suteikė pirkėjams visą reikalingą informaciją apie mokyklinių prekių mugę „Atgal į mokyklą“.
Dirbtinis intelektas - netolima ateitis
Žmogaus ūgio, išraiškingų akių ir karė šukuosena pasipuošusi robotė ne tik atsakė į pirkėjų klausimus, bet ir pati siekė užmegzti kontaktą su žmonėmis - po „Akropolį“ judantis robotas siūlė prekybos ir pramogų centro lankytojams susipažinti, paspausti ranką ar apsikabinti.
„Prognozuojama, kad į žmones išvaizda
panašūs robotai ir dirbtinis intelektas ateityje iš esmės pakeis daugelį mūsų gyvenimo
sričių, tarp jų ir prekybą. Tad „Akropolyje“
dirbanti Kiki pirkėjams ne tik suteikė visą
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

reikalingą informaciją, bet ir kūrė naujus potyrius, leido susipažinti su tuo, kas po kelerių
metų gali tapti įprasta apsipirkimo patirtimi“, - sakė bendrovės „Akropolis Group“ direktorė Saulė Zabulionytė.

Repeticija ateities kartoms
Bendrovės „AlfaRobotics“ sukurta robotė-konusltantė Kiki ne tik kalba ir juda, bet
ir gali rodyti emocijas gestais. Prieš pradedant darbą jos „smegenys“ papildomos reikalinga informacija, kurią robotė akimirksniu

peržiūri ieškodama atsakymo į jai užduotą
klausimą. Kiki taip pat gali būti operatoriaus
valdoma nuotoliniu būdu.
„Kol kas tai pirmasis robotų-konsultantų
bandymas. Norime įvertinti, kiek sėkmingai
jie jau šiandien gali būti pritaikomi prekybos
ir pramogų centrų veikloje, kokį įspūdį daro
pirkėjams. Jei eksperimentas pasiteisins, galbūt ateityje svarstysime robotus pasitelkti ir
nuolatiniam darbui „Akropoliuose“, - apie ateityje galinčią keistis apsipirkimo patirtį kalbėjo
„Akropolis Group“ direktorė S.Zabulionytė.
„Vaikai ir jaunimas yra smalsesni, atviresni naujoms patirtims ir technologijoms. Be
to, tai ateities karta, tie, kas neišvengiamai
gyvens ir kurs apsupti robotų“, - sakė Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropolius“ valdančios bendrovės vadovė.
Eltos inf.
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Nepriklausomybės diena Indonezijoje

Trumpai
Tian Šanio kalnynuose J.Basanavičiaus vardo
virŠūnė

Indonezijos Respublika - salų valstybė Azijos pietryčiuose - rugpjūčio 17 dieną šventė
72-ąsias Nepriklausomybės paskelbimo metines. Sostinėje Džakartoje ta proga vyko daugybė šventinių renginių: koncertai, paradai, šventinis karnavalas ir, žinoma, įvairiausi žaidimai,
tarp kurių populiariausias - „Panjat Pinang“. Šio
žaidimo dalyviai lipa slidžiu palmės kamienu į
viršų - svarbu ne tik nenuslysti žemyn, bet ir
kuo greičiau pasiekti viršūnę, kurioje pakabintos vertingiausios dovanos. Atsilikusiems nuo
pirmaujančiųjų lieka mažiau vertingos dovanos
arba visai nelieka jokių. Indonezija nepriklausomybę nuo Olandijos paskelbė 1945 m. rugpjūčio 17 d., bet galutinai nepriklausoma tapo
1949 m. gruodžio 27 dieną, Nyderlandams pripažinus Indonezijos nepriklausomybę.

Populiariausia Indonezijos Nepriklausomybės
dienos atrakcija - žaidimas „Panjat Pinang“, kai reikia
lenktyniaujant dėl prizų užlipti slidžiu kamienu

Restoranas
tik moterims

EPA-Eltos nuotr.

Restorane moterims galima ne tik pavalgyti,
bet ir pažaisti snukerį, užsukti į poilsio kambarį

Bevardė viršūnė Tian Šanio kalnynuose Vidurinėje Azijoje pavadinta vieno svarbiausių Lietuvos nepriklausomybės siekėjo
vardu - Jono Basanavičiaus atminimui.
Tokią žinią parvežė neseniai į Lietuvą grįžę Karakolo alpinistų ekspedicijos
nariai. Septynių Lietuvos alpinistų grupei
į šią viršūnę pavyko įkopti paskutinėmis
žygio dienomis. GPS signalą siunčiantis
įrenginys užfiksavo 4594 m aukštį.
Lietuvos alpinistų grupės tikslas buvo
artėjančiam Lietuvos 100-mečiui padovanoti šaliai atminimą, bevardę viršūnę pavadinus svarbaus asmens vardu. Vienu
svarbiausių Nepriklausomybės Akto signatarų vardu J.Basanavičiaus atminimui
pavadinta viršūnė pažymi Lietuvos
100-mečio sukaktį ir lietuvių laisvės siekį.
Savarankiškos grupės vadovas buvo
Kęstutis Baleišis, kartu su juo kopė Rasa Baleišytė, Kristina Malciuvienė, Lukas Vološkevičius, Justinas Jonušas, Vytautas Petrauskas ir Šarūnas Baleišis.
Tai buvo antroji bevardė viršūnė, į kurią Lietuvos alpinistai šios ekspedicijos
metu įkopė ir pavadino svarbių asmenų
atminimui. Prieš savaitę ekspedicijos dalyviai taip pat atrado ir užkopė į 4780 m
aukščio viršūnę bei pavadino Algimanto
Vidugirio atminimui. Jis buvo išrinktas
dėl savo nuopelnų ir vietovės artimumo
jam. A.Vidugiris buvo žymus kino režisierius, nusipelnęs Kirgizijos meno veikėjas.
Į Tian Šanio kalnus organizuota
tarptautinė ekspedicija „Karakolas 2017“
yra skirta Lietuvos 100-mečiui ir Lietuvos alpinizmo 60-mečiui. Ekspedicijos
bendras vadovas - Algimantas Jucevičius,
savarankiškų grupių vadovai - Kęstutis
Baleišis ir Vilius Šaduikis. Ekspedicijos
tikslas buvo aplankyti Gedimino Akstino
ir Lietuvos alpinistų viršūnes bei pavadinti bevardę viršūnę Lietuvos labui.

Herate (Afganistanas) atidarytas moterims
skirtas restoranas „Javegah Darchin“. Tai pirmasis restoranas tik moterims, kurios nori viešoje
vietoje pavalgyti, pailsėti ir saugiai bei ramiai praleisti laiką toli nuo gatvės šurmulio.
Afganistano moterys ir mergaitės ypač kentėjo esant Talibano režimui: jos buvo priverstos
dėvėti burkas viešumoje, joms buvo uždrausta

dirbti viešumoje, lankyti mokyklą, važiuoti dviračiu, garsiai juoktis bei dėvėti spalvotus drabužius. Net žlugus Talibano režimui ir priėmus
naują konstituciją, moterų padėtis - apgailėtina, nes požiūris į moteris išliko toks pat. Todėl
moterys iki šiol nedrįsta viešumoje rodytis be
burkų, nors įstatymai to nebereikalauja. Moterims ir mergaitėms vis dar trūksta išsilavi-

nimo ir jų vaidmuo visuomenėje apsiriboja namų priežiūra. Įsidarbinti moteriai - misija beveik neįmanoma, o apie pramogas nėra net
kalbos. Šalyje vis dar gajus fizinis ir psichologinis smurtas prieš moteris, moterys yra verčiamos tekėti už žymiai vyresnių vyrų. Tad
šitokio restorano atsiradimas - itin drąsus
žingsnis.

Tian Šanis

wikipedia.org nuotrauka

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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KALEIDOSKOPAS

KaleidosKopas

Debreceno
gėlių festivalis

Įdomu
archeologai egipte rado
2000 metų senumo kapavietes

Egipto archeologai šalies pietuose aptiko tris senovės laikų kapavietes su sarkofagais. Pasak Senienų ministerijos,
kapavietės Al Kamin al Zahravio vietovėje pietinėje Minjos provincijoje yra
2000 metų senumo. Rasta įvairių formų
ir dydžių sarkofagų bei žmonių kaulų.
Vienoje kapaviečių, į kurią archeologai pateko per šachtą oloje, gulėjo keturi
sarkofagai, ant kurių viršaus buvo iškalti žmonių veidai. Molinių šukių frag
mentų tyrimas parodė, kad kapavietėse
žmonės palaidoti kažkuriuo metu nuo
27osios dinastijos valdymo (525404
metais prieš mūsų erą) ir graikų bei
romėnų valdymo laikotarpio (332 metai
prieš Kristų iki 4 amžiaus po Kristaus).

rastos karo laikų
Jav laivo nuolaužos
Ramiajame vandenyne rastos Antrojo pasaulinio karo laikų sunkiojo kreiserio „USS Indianapolis“ nuolaužos.
Laivo liekanos aptiktos praėjus 72 metams po to, kai jį nuskandino Japonijos
povandeninis laivas. JAV karo laivas aptiktas 5,5 kilometro gylyje.
„Indianapolis“ buvo paskandintas,
kai grįžo iš slaptos misijos, kurios metu
pristatė dalis atominės bombos, kuri vėliau buvo numesta ant Hirošimos. Iš 1196
laivo įgulos narių išsigelbëjo vos 316. Tai
buvo daugiausiai aukų pareikalavusi nelaimė JAV karinio jūrų laivyno istorijoje.
Japonų povandeninio laivo torpeduotas „USS Indianapolis“ 1945 metų liepos
30 dieną nuskendo tarp Guamo ir Leitės
salų Filipinų jūroje. Iš skęstančio laivo
pavyko ištrūkti maždaug aštuoniems 
devyniems šimtams įgulos narių. Tačiau
kreiserio pagalbos signalo niekas nesulaukė ir, kai po keturių dienų išsigelbėjusieji buvo rasti visiškai atsitiktinai,
gyvi buvo vos 316 iš jų. Faktai, kad laivas
nuskendo vos per 12 minučių ir kad nebuvo išsiųstas pagalbos prašymas, lėmė,
kad laivo buvimo vieta ilgą laiką buvo
mįslė.

48-asis Debreceno gėlių festivalis, kaip ir kasmet, pasigėrėti reginiu sutraukė tūkstančius turistų iš viso pasaulio.
Juolab kad jų čia atvyksta ir taip nemažai - Rytų Vengrijoje
esantis Debrecenas yra antrasis pagal dydį šalies miestas.
Tai vienas iš svarbiausių kurortų, dar vadinamas terminiu
kurortu. Na o patiems vengrams šis festivalis sutampa su
nacionaline švente - rugpjūčio 20 dieną Vengrijoje minima
Šv.Stepono diena.

Smagūs pasirodymai
pasirodymai zoologijos
zoologijos sode
Smagūs
sode
EPA-Eltos nuotr.

Pilkoji papūga (Psittacus erithacus),
drambliai ir kiti nacionalinio
zoologijos sodo Kolombo mieste
(Šri Lanka) paukščiai bei
gyvūnai, išdresuoti linksminti
žiūrovus įvairiais pasirodymais,
tokiuose šou dalyvauja gana
dažnai. Ir sulaukia anšlaginio
pasisekimo. Dėl to gyvūnų teisių aktyvistai labai protestuoja ir
rengia įvairias akcijas. Vienas jų
reikalavimų - „mažinti tokį išnaudojimą“, taip pat jie kovoja, kad
būtų pagerintos zoologijos sodo
gyvūnų sąlygos.
Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Ar žinojote?

Kas Žemėje įvyksta
per vieną dieną

Taigi, išaušo nauja diena...
l Iš 7 milijardų žmonių, gyvenančių penkiuose Žemės planetos žemynuose, 193 šalyse, vieni dar miega, kiti prabunda. Ir tik 6
gyventojai prabus ne Žemėje, o kosmose,
tiksliau, už 415 km nuo gimtosios planetos.
Tai Tarptautinės kosminės stoties įgula
l Planetoje atsiras 380 tūkst. naujų gyventojų
l Apie 18 mln. žmonių atšvęs savo gimtadienį
l Šiandien nebus preteksto džiaugtis
9,8 mln. žmonių, kurie sėdi už grotų
l Per parą dangų raižys 8,6 mln. žaibų,
teoriškai tiek energijos užtektų apšviesti dideliam miestui
l Per vieną dieną iškris tiek kritulių, kad
to vandens užtektų visiems planetos gyventojams išsimaudyti duše 1414 kartų

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

l Vienas medis per parą išskirs tiek deguonies, kiek užteks 2 Žemės gyventojams
l Žemės gyventojai išvyks į darbą arba
kitais reikalais keliais, kurių bendras ilgis planetoje sudaro 70 mln. kilometrų
l Per vieną dieną nuo konvejerių nuriedės 142 tūkst. naujų automobilių. Sustatyti
vienas po kito, jie užimtų apie 512 km
l Laikas pietauti: Azijoje kiekvienas suvalgys dubenėlį ryžių, o statistinis Europos
gyventojas - vos kaupiną valgomąjį šaukštą
l Žmonės visame pasaulyje per dieną
suvalgys 800 mln. apelsinų...
...ir 1 milijardą bananų...
l O dabar reikia padirbėti: kinai per dieną surinks 510 tūkst. tonų ryžių
l Visame pasaulyje bus surinkta 1 700 000
tonų vaisių
l Vištos visame pasaulyje sudės 190 mln.
kiaušinių
l Visi kiaušiniai, kuriuos viso pasaulio
vištos sudės per vieną dieną, svers tiek pat
kiek 110 keleivinių lėktuvų
l Pasaulyje gyvena 339 mln. nutukusių
žmonių, bet triskart daugiau žmonių planetoje badauja ir neprivalgo

l Žmonės visame pasaulyje vos per vieną dieną nupirks: 570 tūkst. televizorių...
...3,4 mln. telefonų...
...540 mln. laikraščių...
...820 tūkst. golfo kamuoliukų
l O už pirkinius sumokės 182 pasaulio
valiutomis
l Žemės planetos gyventojai 22 mlrd.
kartų per parą nuleis vandenį tualete. Tokiame vandens kiekyje galėtų išsimaudyti pusė
žmonijos
l Statistinis europietis pagamins nuo 1,2
iki 1,4 kg šiukšlių
l Atėjo vakaras - poilsio ir
pramogų metas.
Galima, pavyzdžiui, paskaityti
knygą. Pasirinkimas didžiulis.
Vien per vieną
dieną bus išleistos 2753 naujos
knygos
l Visas naujai išleistas knygas sudėjus į
krūvelę, ji pasiektų Cheopso piramidės viršūnę
l 10,7 mln. indų vakare pažiūrės filmą
kino teatre
l Stoja naktis ir žmonės visame pasaulyje gesina šviesą, dauguma jų - 4 mlrd. žmonių - gyvena Azijoje
l Pasaulyje gyvena 100 mln. žmonių pavarde Čan - tai labiausiai paplitusi pavardė
Žemėje
l Per 24 valandas Žemės gyventojams
saulė kartą pateka ir kartą nusileidžia. Bet
ne tam šešetukui TKS, kurie iš kosmoso per
parą pamato 16 saulėtekių ir 16 saulėlydžių.
Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Vasarą palydėk su griausmu

Savitos muzikos ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalis „Mėnuo Juodaragis“, prasidėjęs šį ketvirtadienį, kviečia visus pabaigti vasarą nuostabaus grožio Dūburio
ežero saloje. Visą savaitgalį lankytojus
džiugins rinktinių Lietuvos ir užsienio kolektyvų koncertai bei itin turininga kultūrinė šventės programa.

įspūdingo dundesio ritualą. „Visų atvykstančiųjų lauksime atsivežant savo būgnus ir būg
nelius, kitus mušamuosius padargus, o jų neturintieji gaus progą susimeistrauti vietoje iš
aplinkoje randamų daiktų ir išmokti dundesio
subtilybių keliose būgnų meistravimo dirbtuvėse“,  teigia festivalio organizatoriai.
Kiekvienas, su būgnu atvykęs į festivalį, gaus
atminimo ženklą, kuris ilgai primins perkūniško trenksmo apeigą!

sPORTas iR ŽYGiai
Gamtinėje salos erdvėje šiemet bus daug
sveiko judesio ir atkaklių sportinių žaidimų.
Galėsite išbandyti akies ir lanko taiklumą,
pasimėgauti regbiu, futbolo turnyru, ristynėmis, orientacinėmis varžybomis, o mikliausių
mušėjų lauks unikalioji lietuviška ripka! Didelio dėmesio sulaukęs patrakęs ir vyriškos
jėgos reikalaujantis žaidimas Rąstplėšis, vadinamas ir „vikingų regbiu“, nepaliks nė vieno abejingo.

vaikŲ kiEMas

Domantas
Razauskas

Šiemet festivalis pasiūlė daugiau nei 70
atlikėjų pasirodymus, vakarėlius, rinktinius
filmus ir paskaitas, vaikų kiemą su tik jiems
skirta programa, DJ pasirodymus iki paryčių,
gamtiškojo meno projektus ir senuosius amatus. Keturiose festivalio scenose pasirodys
„Wardruna“, „Of The Wand And The Moon“,
„Der Blutharsch and the Infinite Church of
the Leading Hand“, „Death In Rome“, „Nest“, „G&G Sindikatas“, Donis ir Rasa Serra,
Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“, Domantas Razauskas, „Nahash“ ir dar dešimtys užsienio bei mūsų šalies atlikėjų.
Pagrindinis festivalio akcentas - griausmavaldis Perkūnas, aplink kurį suksis dauguma festivalio programos dalių.

PERkŪNO kiEMas
Šiemet Amatų kiemas ypač pulsuojantis
energija, kvepiantis geležimi, kovomis, aidintis karo dainomis ir būgnų garsais. Ypatingas dėmesys bus skiriamas ugniai, kuri
nuo pat pradžios suks gyvybės ratą. Be jos
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„G&G Sindikatas“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

neišsivers duonkepiai, senieji aludariai, kalviai, ginklakaliai, keramikai. Visus lankytojus sukvies ir komandinio darbo pareikalaus
apeiginis ugnies išgavimas milžiniškomis
staklėmis.

kiNas iR PaskaiTOs
Kino ir paskaitų palapinėje rinksis žymiausi įvairių Lietuvos ir kitų Europos kultūros
sričių mylėtojai ir tyrinėtojai, jie ne tik pasidalins savo mintimis, bet ir atskleis pagrindinio baltų panteono dievo Perkūno tradicines

bei šiuolaikines išraiškas. O vakarai bus skirti kino mylėtojams, jiems pristatysime rinktinius filmus iš Lietuvos ir užsienio. Šių metų
naujiena - restauruota Lietuvos dokumentikos
klasika ir vėlyva „Perkūniška erotika“.

DUNDEsiO RiTUalas
Dvidešimto „Mėnesio Juodaragio“ akcentas ir esminis Perkūno garso įnagis - būgnas.
Festivalis sieks surinkti didžiulį skaičių būgnų ir būgnininkų, kurie visi drauge vienoje
vietoje Griausmavaldžio šventės proga atliks
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

„Mėnesio Juodaragio“ vaikų kiemelis šiemet siūlys daug aktyvių ir žaibiškų žaidimų
bei turiningą edukacinę programą. Pasimik
linti vaikai ir tėveliai galės taiklumo ir stalo
žaidimuose, įvairiose kūrybinėse užduotyse
bei dalyvaudami Perkūno, velnio ir kitų būtybių ieškojimuose orientaciniame žaidime
visoje saloje. Savo įspūdžius vaikai galės ištapyti ant drobės, o kaip išgauti garsus iš įvairių instrumentų, jiems atskleis profesionalūs
muzikantai, leisiantys išmėginti instrumentus ir vesiantys pamokėles. Vakarais mažuosius festivalio lankytojus ir jų tėvelius džiugins šešėlių teatras ir Panevėžio lėlių vežimo
teatras bei prie laužo tarmiškai sekamos pasakos apie Perkūną ir ne tik.

Aistė Smilgevičiūtė
ir grupė „Skylė“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

svaRbi inFORMacija
tgalį vyks nuostabaus grožio
Festivalis „Mėnuo Juodaragis“ šį savai
rijoje, todėl svečiai yra
terito
tinio
draus
yra
kuri
Dūburio ežero saloje,
s daiktais ir tausoti
ingai
skatinami pasirūpinti gamtinei iškylai reikal
s pagrindinių šių metų
Viena
e.
radot
nei
snę,
gamtą bei palikti ją dar graže
siekiant apsaugoti
salą,
į
pakeitimų - ribojamas automobilių patekimas
Parkavimas saloje
ių.
grūsč
ant
vengi
ir
aplinką, siaurą nusileidimo kelią
eriams ir neįkemp
s,
ciklam
moto
is,
vaika
su
ms
šeimo
tik
bus skirtas
salos įrengtose
už
ami
paliek
bus
s
galiesiems. Automobiliai šiais metai
s.
kama
nemo
vimas
parka
aikštelėse, kur
ga festivalio tema žada nepaPuiki draugiška aplinka ir ypač griausmin
ybę patekti į savitą magišką
galim
mą
artoja
nepak
ir
mirštamus potyrius
pasaulį įstabaus grožio gamtos apsuptyje.

FEsTivaliO PRaDŽia
Ketvirtadienį prasidėjęs festivalis atvėrė
Amatų kiemo, Kino ir Paskaitų palapinės duris, sutemus kvietė į paslaptingąją Eglyno
sceną, kurioje pasirodė „Undoja“, Driezhas,
McKaras, DJ Grįžulo Ratai bei svečiai iš užsienio „Niel Mitra“ ir „Vril Jeger“. Norintiesiems ramesnio vakaro vyko projekto „Trys
keturiose“ pristatymas. Organizatoriai visus
atvykusius ketvirtadienį kvietė nepraleisti
pirčių.
Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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speciali zona vaikams
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Šeimyniška visos Amerikos svajonių mergina
Garsusis dizaineris Karlas Lagerfeldas (Karl
Lagerfeld), vienos savo kolekcijos veidu
pasirinkdamas aktorę BLeiK LaivLi (Blake
Lively), sakė: „Bleik - visos amerikos svajonių mergina.“ Tad kaip ir kuo gyvena rugpjūčio 25-ąją trisdešimtmetį švęsianti aktorė, turinti, jei tikėsime socialine žiniasklaida
ir komentarais joje, idealų kūną, idealų
vyrą, idealią šeimą ir idealią karjerą?

2017 m. rugpjūčio 25-31 d.

apie aktorystę. Bleik tėvai buvo
labai užsiėmę žmonės, tačiau jaunėlės savo
atžalos niekuomet nenorėjo palikti su aukle,
todėl vedėsi dukterį kartu į vaidybos
pamokas, kurias tuo metu lankė. Tad
aktorystės pradžiamokslis jai prasidėjo
ankstyvoje vaikystėje.
Baigus mokyklą jaunai panelei teko pasirinkti, ar ji nori tęsti karjerą kine (dar besimokydama buvo nusifilmavusi keliuose filmuose)
ir vaidinti seriale „Liežuvautoja“ („Gossip
Girl“), ar pradėti mokslus Stanfordo universitete. Po ilgų dvejonių, bandymų susitarti su
universiteto dekanu aktorė nusprendė, kad karjera svarbesnė. Ir sprendimas pasiteisino - Serenos vaidmuo seriale „Liežuvautoja“ ją iškart
išgarsino.

Rajenas Reinoldsas
(Ryan Reynolds) su
dukrele Džeims (James)

EPA-Eltos nuotr.

DosjĖ

apie stiliaus pojūtį. Stiliaus ikona

vadinama Bleik „mada kvėpavo“ taip pat nuo
pat vaikystės. Jos mama įkvėpė savo
mažametę dukrytę atsakingai domėtis mada
ir drabužiais, kuriuos ji pati turėjo pasirinkti
savo kasdieniniams pasirodymams prieš
kitus. Bleik mama ne vieną kartą persiūdavo
dukrai suaugusiesiems skirtus, iš prabangių
parduotuvių nupirktus drabužius, kad jai jie
tiktų. Vėliau B.Laivli tai komentuodama
spaudai aiškino: „Ji tai darė tik todėl, kad visą
gyvenimą buvo labai kūrybinga, ir todėl, kad
nenorėjo, jog aš vaikščiočiau kaip visi kiti
vaikai su apsmukusiais marškinėliais.“ Tačiau
ne visiems tai patiko. Būdama antrokė ir
lankydama privačią mokyklą, mergaitė
sulaukė labai daug nemalonių atsiliepimų iš
klasės draugų todėl, kad jos apranga nebuvo

Faktai, kurių galbūt
nežinojote
l Jos svajonė - kepyklėlė arba restoranas, nes
Bleik labai mėgsta gaminti. Yra baigusi ne vienus
kulinarijos kursus
l Ji nemėgsta aukštakulnių, nes kompleksuoja dėl
aukšto ūgio (jos ūgis - 178 cm), bet kartu dievina
„Louboutin“ aukštakulnius
l Jos mėgstama spalva - rožinė
l Žavus išskirtinis jos bruožas - apgamas po
dešine akimi
l Jos mėgstamiausi miestai - Niujorkas ir Paryžius
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n Visas vardas - Bleik Kristina Laivli
(Blake Christina Lively)
n Gimė 1987 08 25 Los Andžele
aktoriaus Ernio Laivlio (Ernie Lively)
ir madų pasaulio atstovės, talentų
vadybininkės Elainos Laivli (Elaine
Lively) šeimoje
n 2012 09 09 susituokė su aktoriumi
Rajenu Reinoldsu (Ryan Reynolds)
n Pora augina dvejų su puse metų
dukrelę Džeims (James) ir 2016 m.
gimusią Ines (Ines)

panaši į visų kitų vaikų drabužius. Ir dabar,
pasirodžiusi ant raudonojo kilimo, Bleik
išsiskiria iš visų. O svarbiausia, kad rengiasi
ji be stilistų pagalbos, pasikliaudama vien
savo nuojauta. Tobulu stiliaus pojūčiu.

apie šeimą. Idealia Holivudo pora
vadinami Bleik Laivli ir Rajenas Reinoldsas
(Ryan Reynolds, 40) mėgaujasi šeimos
gyvenimu toli nuo Los Andželo šurmulio ir
paparacų blyksčių - gyvena jaukų kaimo
gyvenimą su dviem dukromis savo idiliškuose
namuose Bedforde, Niujorko priemiestyje.
Abi Holivudo garsenybės ypač saugo savo
asmeninį gyvenimą ir vengia žiniasklaidos
dėmesio. „Aš vertinu savo anonimiškumą.
Žinote, norėti būti aktoriumi ir norėti būti
garsiam - skirtingi dalykai, todėl stengiuosi

kuo mažiau komentuoti asmeninius dalykus“, - neslepia Bleik.
Nors šeimą abu aktoriai vadina gyvenimo
prioritetu, visada randa laiko pabūti dviese,
pavyzdžiui, trumpam pabėgti į meilės miestą
Paryžių.
„Aš nevartoju alkoholio ir kitų narkotinių
medžiagų. Mane auklėjo taip, kad po darbo noriu
eiti namo valgyti vakarienės ir žiūrėti kokį nors
filmą. Nejaučiu noro eiti į klubą nemūvėdama
kelnaičių, - sako aktorė ir priduria: - Jaučiuosi
geriausiai, kai esu su šeima ir kai gaminu.“
Talentingų aktorių pora turi vieną griežtą
taisyklę - niekada abiem nesifilmuoti vienu metu, kad vienas iš tėvų galėtų būti su dukromis.
Jei filmuojasi Rajenas, Bleik lieka su vaikais, jei
dirba ji, namie sėdi dukras dievinantis tėvelis.
Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

Tado Juodsnukio

kvietimas „pagauti dainą“

Plačiau apie laidą „Pagauk dainą“ - 41 p.
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

ETERIO ŽMONĖS

TELEVIZIJA

ETERIO ŽMONĖS

LNK nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Miglei Polikevičiūtei - pagrindinis
serialo „Meilė gydo“ vaidmuo

Naujajame LNK sezone startuosiantis serialas „Meilė gydo“ jau dabar vadinamas vienu
ambicingiausių lietuviškos televizijos projektų: jo filmavimams Vilniuje buvo pastatyta
naujutėlė ligoninė su visiškai įrengtomis palatomis ir veikiančiomis operacinėmis, o aktoriai kasdien mokėsi ne tik medikų kalbos ir terminų, bet ir dirbti su tikra operacinės įranga.
Pagrindinį moters vaidmenį seriale atliks
tituluota aktorė Miglė Polikevičiūtė, jau įvertinta „Auksiniu scenos kryžiumi“ už vaidmenį spektaklyje „Seksualinės mūsų tėvų neurozės“ ir „Sidabrine gerve“ kaip geriausia
antro plano aktorė filme „Miegančių drugelių
tvirtovė“.
Aktorė neslepia, kad pagrindinis vaidmuo
seriale jai yra labai džiugi karjeros naujiena.
Dramoje „Meilė gydo“ M.Polikevičiūtė
vaidins kolegų ypač vertinamą chirurgę Ritą
Senkutę. Nors kasdien ir kovoja dėl kitų žmonių gyvybių, jauna gydytoja viena rūpinasi ir
dešimtmete dukra. Vyro palikta moteris pa-

galbos prašo iš savo mamos, tačiau mainais
turi nuolat klausyti šios priekaištų dėl to, kad
yra bloga motina, kuriai už dukrą labiau rūpi
svetimi žmonės.
„Rita yra labai dramatiškas vaidmuo, be
to, absoliučiai kitoks amplua, nei kada nors
esu vaidinusi. Rita yra vadovaujanti, brandi
moteris, chirurgė iš pašaukimo, tačiau kartu
labai jautri ir pažeidžiama moteris. Savo vidiniu piešiniu man ji išties suprantama ir artima, bet išoriškai - man tai tikras iššūkis.
Juk kurdama šį personažą turiu mokėti net
vadovauti operacinėje“, - savo heroję apibūdina M.Polikevičiūtė.

Nemažai sumaišties į asmeninį gyvenimą
įneša ir dviejų pagrindinių ligoninės chirurgų
kova dėl Ritos dėmesio. Abu jie skiriasi kaip
diena ir naktis, ir, nors Rita stengiasi atsiriboti nuo asmeniškumų, moteriškas troškimas
turėti šalia stiprų ir patikimą vyrą jai yra nesvetimas.
Dėl M.Polikevičiūtės kuriamos herojės
dėmesio kovoja lovelaso vardą pelnęs įtakingo tėvo sūnus Martynas Vilkas ir paslaptingas
naujasis gydytojas Paulius Norkus, kurio rūpestingumas ir vyriškumas sužavi ne vieną
ligoninėje dirbančią moterį. Pati aktorė neslepia, kad tokie vyrų tipažai žavi savaip ir
gali skirtingai pakerėti moterį.
Naujasis draminis serialas „Meilė gydo“ naujajame LNK sezone jau nuo rugsėjo 4-osios,
20 val. pirmadieniais - trečiadieniais.

REiTiNGai
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TV3 18,4 %

Nr. Laida

LNK 12,5 %

1 TARPTAUTINIS VYRŲ KREPŠINIO TURNYRAS/
LIETUVA-PRANCŪZIJA 2
TV3 10,6

LNK 12,6 %
LRT Televizija
9,4 %

TV AUDITORIJOS
PASISKIRSTYMAS

Atidėtas
žiūrėjimas 6,8 %
Kiti
kanalai 26,8 %

Lietuvos rytas TV
TV1
TV6
Info TV
NTV Mir Lietuva

4,7 %
4%
3,5 %
3,1 %
2,7 %

TV8
PBK
LRT Kultūra
REN Lietuva
Liuks!

PASISKIRSTYMAS
GERIAUSIU LAIKU
(19.10-22.30)

BTV 5,7 %

Kiti
kanalai 23,6 %

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

Lietuvos rytas TV
TV1
TV6
TV8
Info TV

LRT Televizija
8,7 %
Atidėtas
žiūrėjimas 7,1 %
BTV 5,9 %

4,1 %
3,9 %
3,9 %
2,8 %
2,7 %

NTV Mir Lietuva
PBK
LRT Kultūra
REN Lietuva
Liuks!

2,5 %
1,6 %
1,1 %
1%
0,3 %

TV ToP10

TV AudiTorijA

TV3 14,2 %

TV Reitingas

2 TARPTAUTINIS VYRŲ KREPŠINIO
TURNYRAS/LATVIJA-LIETUVA

TV3

9,3

3 TV3 ŽINIOS

TV3

7,0

4 LNK ŽINIOS

LNK

6,4

5 EUROJACKPOT

TV3

5,9

6 TARPTAUTINIS VYRŲ KREPŠINIO
TURNYRAS/LIETUVA-RUMUNIJA TV3

5,7

7 2 BARAI. IŠLIKIMO KOVOS

TV3

5,2

8 TELELOTO

LNK

5,1

9 KK2

LNK

4,8

10 TV3 VAKARO ŽINIOS

TV3

4,8

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. rugpjūčio 14 - 20 d.
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Tadas Juodsnukis:

„Tai buvo sena mano svajonė“
Atlikėjas TAdAs Juodsnukis nuo šio rugsėjo ners į sau visiškai naujus vandenis žavusis vaikinas debiutuos kaip TV laidos
vedėjas. nuo šiol Lnk žiūrovai kiekvieną savaitę matys jį vadovaujantį naujam
muzikiniam žaidimui „Pagauk dainą“.
kitoks jaudulys nei scenoje
Tadas neslepia, kad toks pasiūlymas jį ne
tik nustebino, bet ir labai pradžiugino. „Nors
tokio prodiuserių skambučio tikrai nesitikėjau,
tai buvo mano didelė svajonė. Viduje visada
jaučiau norą išbandyti ką nors daugiau nei tik
dainavimą. Visgi šios pareigos bus ir didžiulis
iššūkis“, - jaudulio neslėpė T.Juodsnukis.
Kiekvienoje laidoje dėl pergalės varžysis
dvi žinomų žmonių komandos po du žaidėjus,
be to, kaskart lankysis ir ypatingi svečiai su
savo dainomis ir užduotimis. Abiem komandoms vadovaus kapitonai - laidos rezidentai,
tačiau jų pavardės vis dar laikomos paslaptyje. „Galiu pasakyti tik tiek, kad su tais žmonėmis kiekvienoje laidoje bus galima tikėtis
absoliučiai bet ko“, - intriguoja laidos vedėjas.
Atrodytų, kad atlikėjas jau turėtų būti pratęs būti scenoje, tačiau T.Juodsnukis teigia,
kad dabartinis jaudulys neprilygsta jausmams,
kuriuos patiria prieš pasirodymus. „Man ir
pačiam keista tai, kad jaudulys čia visiškai kitoks nei prieš koncertus. Lipdamas į sceną
dainuoti galvoju labiau techniškai, pavyks sulaisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

dainuoti ar nepavyks, o čia užduotys bus visai
kitos - darbas su auditorija, su dalyviais, su
kamera. Čia negalėsiu jaustis pats sau vienas
ir pats sau fainas, vedėjo darbas - kurti gerą
atmosferą visiems, ir dalyviams, ir žiūrovams“, - dėsto laidos „Pagauk dainą“ vedėjas.

ką atlikėjai žino apie muziką?
Naujajame LNK sezone startuosiantis
muzikinis šou atskleis, kiek apie muziką iš
tiesų nusimano garsiausi Lietuvos atlikėjai ir
kiti žinomi žmonės. Ar jie žino, kas sukūrė
žymiausius šalies hitus? Ar tikrai atlikėjai
atsimena, apie ką dainuoja savo pačių populiariausiose dainose? Originalios užduotys ir
klausimai suksis ne tik apie muziką, bet ir
apie pačius laidos svečius, tad T.Juodsnukis
pažada, kad šioje laidoje bus galima tikėtis ne
vienos pikantiškos ir intriguojančios naujienos. „Tikrai labai laukiu starto. Prodiuseriai
jau dabar pradėjo mane mokyti amato paslapčių, labai tai vertinu, nes tikrai labai noriu
stengtis ir tobulėti“, - teigia Tadas. Tiesa,
naujasis vedėjas atskleidė ir vieną jam nerimą
keliantį momentą - taisyklingą kirčiavimą.
„Bijau, kad to nemoku, todėl jau dabar dedu
pinigus į atskirą vokelį, taupau baudoms už
prastą kirčiavimą“, - juokiasi T.Juodsnukis.
Azartiškasis muzikinis žaidimas „Pagauk
dainą“ - naujame LNK sezone jau rugsėjį!

trumpai
lkl sezonas - su nauju
transliuotoju ir ilgesniu
eterio laiku

Lietuvos krepšinio lyga grįžta į televiziją,
su kuria žengė istorinius žingsnius. BTV vėl
transliuos karščiausias LKL batalijas.
BTV ketveriems metams tapo oficialia
LKL varžybų transliuotoja. Varžybas tiesiogiai transliuos ir LNK kanalų grupei priklausanti interneto televizija LNK GO.
„Simboliška, kad jubiliejinį, 25-tąjį LKL
sezoną transliuos ta pati televizija kaip ir pirmąjį, - pasidžiaugė LKL prezidentas Remigijus
Milašius. - Dėl tokio mūsų pasirinkimo labiausiai džiaugsis krepšinio mėgėjai. Jie visas
svarbiausias LKL rungtynes galės stebėti per
televiziją nepriklausomai nuo savaitės dienos.“
Pasak Zitos Sarakienės, BTV valdančio
UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“
generalinės direktorės, išaugusiai ir sustiprėjusiai lygai reikėjo didesnio transliuotojo,
turinčio didesnį žiūrovų skaičių.
„BTV kasdien žiūri 700 tūkst. žiūrovų, atskleidė Z.Sarakienė. - Kanalas turi solidžią 6,5 proc. rinkos dalį, ir tai yra dvigubai
daugiau, nei transliuotojas, rodęs LKL praėjusį sezoną.“ Z.Sarakienė priminė dvi Panevėžio „Lietkabelio“ pergales prieš Kauno
„Žalgirį“ praėjusio sezono reguliariajame
sezone, šių rungtynių televizijos žiūrovai neišvydo, nes susitikimai vyko pirmadienį.
„Galime pažadėti, kad šiemet žiūrovai nebus
nuskriausti - BTV rodys visus svarbiausius
susitikimus, nepriklausomai nuo savaitės
dienos“, - teigė UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ generalinė direktorė.
LKL sezono atidarymo rungtynės vyks
rugsėjo 19 d., BTV ir LNK GO tiesiogiai
transliuos Aukštaitijos derbį - „Lietkabelio“
susitikimą su Utenos „Juventus“.
Šių ir visų kitų rungtynių transliacija
truks net dvi su puse valandos - tai rekordiškai ilgas eterio laikas vienerioms rungtynėms šalies krepšinio istorijoje. Žiūrovai
prieš rungtynes galės išvysti ne tik komandų
atvykimą į areną, bet ir rūbines bei krepšininkų pasitarimus, kitus užkulisinius vaizdus. Be to, prieš ir po rungtynių treneriai ir
krepšininkai pasidalys savo mintimis, o pertraukas papuoš LKL kuriamos laidos.
Spalio 8 d. pirmą kartą jėgas tarpusavyje išbandys Vilniaus „Lietuvos rytas“ ir
„Žalgiris“ - tai įvyks likus mažiau nei savaitei iki pirmųjų Kauno komandos rungtynių „Eurolygoje“.
LKL finalo dalyvių - „Žalgirio“ ir „Lietkabelio“ - pirmasis susitikimas naujame
LKL sezone numatomas spalio 29 d.

Puslapius parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Penktadienis

TV PROGRAMA

21.30 „Ponas ir ponia

Smitai“

6.10
6.25

6.55
7.55
8.55
10.00
12.00
13.00

13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30

21.30

23.55
2.35

Teleparduotuvė.
Animacinis f.
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
Animacinis f.
„Simpsonai“ (N-7).
TV serialas
„Rezidentai“ (N-7).
TV serialas „Meilės
sūkuryje“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV serialas „Tėvelio
dukrytės“ (N-7).
Animacinis f.
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
Animacinis f.
„Simpsonai“ (N-7).
TV serialas
„Pažadėtoji“ (N-7).
TV serialas
„Pamilti vėl“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
Kontrolinės vyrų
krepšinio rungtynės
Vilniuje. Lietuva Ispanija. Tiesioginė
transliacija.
Veiksmo komedija
„Ponas ir ponia
Smitai“ (N-14).
Drama „Pabėgimas
iš Šoušenko“ (N-14).
Trileris „Paliktieji“
(N-14).

7.55 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“

6.35
6.40
7.05
7.30

7.55

9.50
10.35
11.35
12.35
13.30

15.30
16.30
17.35
18.30
19.30
21.00

23.00
1.05

Dienos
programa.
Animacinis f.
„Visatos broliai“.
Animacinis f.
„Kaukė“.
Animacinis f.
„Linksmieji
detektyvai“.
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.
24 valandos (N-7).
Žinios. Sportas.
Orai.
KK2 penktadienis
(N-7).
Komedija
„Kaip atsikratyti
boso?“ (N-14).
Trileris „Stiklo
namai“ (N-14).
Veiksmo f.
„Operacija
„Kardžuvė“ (N-7).

TV8
Senoji animacija. 8.05 Drama „Titanikas“
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00,
18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7).
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 20.00 Labanakt,
vaikučiai. 21.00 Fantastinė drama „Mano ištakos“
(N-14). 23.10 „Apsukrios kambarinės“ (N-14).
7.10

Info TV
6.30, 17.00, 0.30 Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei
gali. 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos
skambutis (N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20
KK2 (N-7). 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30
Savaitės kriminalai (N-7). 24.00 Žinios rusų k.

PBK
6.25, 9.00, 14.50 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00,
9.25 Labas rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.00
Naujienos. 12.20 „Kopimas į Olimpą“. 14.20 Kontrolinis pirkinys. 15.05 Kartu su visais. 16.00
Mados nuosprendis. 16.55 Vyriška/Moteriška.
17.55 „Iš tiesų“. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00
Laikas. 20.32 Humoristinis šou „Uralo koldūnai“.
21.55 Tarptautinis muzikinis festivalis „Karštis“.
23.55 „Teisėti vagys“. 1.30 EURONEWS.
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22.35 „Bornas.

Palikimas“

6.05
9.05
10.05
11.05
11.50
12.45
13.10
14.00
14.15
15.00
15.10
16.00
16.15
16.30
17.30

18.00
18.30
19.15
19.30
20.25
20.30
20.59
21.00
22.30
22.35

0.45
1.00
1.05

Labas rytas, Lietuva.
„Senis“ (N-7).
„Komisaras
Štolbergas“ (N-7).
„Aukštuomenės
daktaras 3“ (N-7).
Svarbios detalės.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
„Seserys“ (N-7).
Žinios (su vertimu į
gestų k.).
Sportas. Orai.
Kas ir kodėl?
„Aukštuomenės
daktaras 3“ (N-7).
Klausimėlis.lt.
Lietuvos kolumbai.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Sportas. Orai.
Loterija „Jėga“.
Duokim garo!
Trumposios žinios.
Veiksmo trileris
„Bornas. Palikimas“
(N-14).
Klausimėlis.lt.
LRT radijo žinios.
„Detektyvas
Monkas 3“ (N-7).

RTR PlaneTa (BalTIja)
Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55
„Kamenskaja“. 14.55 „Rudens detektyvas“.
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių.
21.00 Petrosiano šou. 23.00 Tai, kas svarbiausia. 1.00 „Gyvena toks vaikinas“.
5.00

Ren
7.15 „Afro-maskvietis“. 8.00 Žvalus rytas! 8.45,
17.35 Tinkama priemonė. 9.40, 18.35 „Šeimos
dramos“. 11.25 Pati naudingiausia programa.
12.15 Čapman paslaptys. 14.00 Mokslo apgauti.
14.55 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 15.50
Žiūrėti visiems! 15.55 „Geidžiama“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Mums net nesisapnavo.

nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
10.20 „Garbės kodeksas 6“. 12.00 Prisiekusiųjų
teismas. 13.25, 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
14.00, 16.25 „Susitikimo vieta“. 17.30 „Voratinklis 5“. 19.50 „Šefas. Naujas gyvenimas“. 21.55
„Atostogos“. 23.45 „Kurtinys. Tęsinys“.

21.30 „Priverstinis

panirimas“

6.40

7.35
8.30
9.30
11.35
12.40
13.45
14.45
15.50
16.55
18.00
18.30
19.30
21.30

23.20

1.25
2.10
3.00

TV serialas
„Džeikas, Storulis
ir šuo“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Voratinklis“ (N-7).
„Žiniuonis“ (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.
TV serialas „Savas
žmogus“ (N-7).
Amerikietiškos
imtynės (N-7).
Veiksmo trileris
„Priverstinis
panirimas“ (N-14).
Kriminalinė drama
„Gundanti klasta“
(N-14).
TV serialas „Visa
menanti“ (N-7).
„Džeikas, Storulis ir
šuo“ (N-7).
Veiksmo trileris
„Priverstinis
panirimas“ (N-14).

6.45 Adelė Karaliūnaitė

6.29
6.45

7.20
7.50
8.20
9.20
10.25
11.30
12.35
13.35
14.40
14.55
16.00
16.47
16.50
18.00
18.52
18.55
20.00
20.30
22.30
23.00
1.05
2.55
3.20
3.40

TV parduotuvė.
Vasara tiesiogiai
su D.Žeimyte.
Pokalbis su žolininke
A.Karaliūnaite.
Vantos lapas.
Pasaulis nuostabus.
Patriotai (N-7).
„Neišsižadėk“ (N-7).
„Albanas“ (N-7).
„Delta“ (N-7).
„Merginos iš
Ukrainos“ (N-7).
„Merdoko
paslaptys“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris. Keliauk
su „Reporteriu“.
Orai.
„Likimo melodija“
(N-7).
Reporteris. Keliauk
su „Reporteriu“.
Orai.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris. Orai.
„Moterų daktaras“
(N-7).
Reporteris. Orai.
„Bitininkas“ (N-7).
„Leningradas. Pokario
gatvės“ (N-7).
„Pasaulio
chameleonai“.
„Laukinė Australija“.
„Merdoko paslaptys“.

TV PolonIa

6.05
7.05
7.55
8.50
9.15
12.00
12.10

13.05
13.20
14.40
15.35
16.05
16.30
17.00
18.30
19.30
20.20
21.05
21.20
22.00

23.25
23.55
0.05

LRT OPUS ORE.
Tikri vyrai.
„Padūkėliai
marsupilamiai“.
„Šokių akademija 3“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Dokumentinis f.
„Spąstai. Prancūzija
terorizmo akivaizdoje“.
Dokumentinis f.
„Viena“.
Bendruomenių
turnyras.
„Padūkėliai
marsupilamiai“.
„Šokių akademija 3“.
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Laisvės vėliavnešiai.
Laba diena, Lietuva.
Lietuvos
tūkstantmečio vaikai.
„Šlovės dienos“ (N-7).
Legendos.
Dokumentinis f. „Lemtingas susitikimas“.
Dokumentinis f.
„Išpažintis“.
XXII Pažaislio
muzikos festivalis.
Pradedamasis koncertas. Viva l’Opera!
Projektas Pi.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje (rusų
kalba iš Prahos).

DIscoVeRy

„Manimi nesirūpink“. 7.55, 19.25 Buvo,
nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.10 Naminukai. 9.00
Klausimai per pusryčius. 11.45, 17.35, 4.30
Varšuvos sukilimas diena po dienos. 11.55,
18.20, 5.05 Trumpa istorija. 12.05, 22.45, 5.15
Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Sveika, Polonija.
13.05 Kolbergo keliu. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50,
19.55, 4.40 „107 kambarys“. 14.25 „Seserys“.
15.20 „Komisaras Aleksas“. 16.10 Prie Tatrų.
16.40 Lenkiškų ir čekiškų dainų ir kultūros festivalis Kudovoje. 17.45 Žodžių žaidimas. 18.30
TV ekspresas. 18.55, 1.20 Lenkiškas grilis. 20.25
Istorijos aktualijos. 20.45, 2.40 Animacinis f.
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40
„Raganius“. 23.50 Koncertas, kokio nebus...
0.50, 6.10 „Laukinė Lenkija“. 1.50 Laida iš Didžiosios Britanijos. 6.35 Dienos receptas.
7.05

TV1000
„Atgal į ateitį III“. 8.30 „Ištikimasis sodininkas“. 11.15 „Cimbelinas“. 13.20 „Tintino
nuotykiai. Vienaragio paslaptis“. 15.35 „Žmonių vaikai“. 17.50 „Atgal į ateitį III“. 20.10
„Divergentė“. 22.50 „Mergina automobilyje, su
akiniais ir šautuvu“. 0.40 „Kiti“. 2.30 „Frenkas“.
4.05 „Interviu su vampyru“.
6.10

20.20 Legendos

6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta.
7.00, 13.35, 21.00, 2.50 Jukono vyrai. 7.50,
20.30 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Aukcionų karaliai 10.05,
1.00 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40,
19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai.
14.30 Aliaska. Šeima iš miško. 22.00, 3.40
Aliaskos pakraštys. 23.00, 4.30 Kas dedasi
Žemėje? 24.00 Nemėginkite pakartoti. 2.00

Kelionė traukiniu Australijoje.

TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 12.00,
19.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30, 20.30
Laivelių pirkimas. 9.00, 13.00, 20.00 Gyvenimas ant ežero. 10.00, 17.00 Viešbučių
verslas. 14.00 Salų paslaptys. 14.30 Gyvenime
ne vien žiedai. 15.00 Ekstremalieji vandens
parkai. 16.00, 22.00, 3.00 Teksaso stilius
nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 24.00, 5.00
Neįprastas maistas. 21.00, 2.00 Merginosbanglentininkės. 23.00, 4.00 Namų medžiuose

gyventojai.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5
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22.55 „Cirkas

„Kolumbija“

6.20
6.50

7.45
9.25
10.25
11.30
12.30
13.30
14.35
15.05
15.35
16.05
16.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.55

1.05
1.55
2.45
3.30

4.15

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“.
„Stivenas Visata“.
„Sandžėjus ir
Kreigas“.
„Rožinė pantera“.
„Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
„Būk su manim“.
„Neklausk meilės
vardo“.
„CSI. Niujorkas“ (N-7).
„Sunkių nusikaltimų
skyrius“ (N-7).
„Be kaltės“ (N-14).
Snobo kinas. Romantinė komedija „Cirkas
„Kolumbija“ (N-14).
„Auklė“.
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Nusikaltimo vieta Kelnas. Pagrindinė
šokėja“ (N-7).

rekomenduoja

17.00 „Havajai 5.0“

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30

14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

20.30
21.30
22.30

1.40

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“ (N-7).
„Pelkė“ (N-7).
Nuo amato
iki verslo.
„CSI Majamis“
(N-7).
„Naujokė“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„Pelkė“ (N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Kobra 11“
(N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
Farai (N-7).
TV3 žinios.
TV3 orai.
Mistinė drama
„Mergina su
drakono tatuiruote“
(N-14).
Drama
„Kaltinamoji Keisė
Antony“ (N-7).

AnimAl PlAnet
Liūno broliai. 7.25, 11.00, 20.10, 2.35
Aligatorių tramdytojai. 8.15, 16.30 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15 Blogas šuo. 10.05,
14.40, 22.55 Šiaurės Amerika. 11.55 Banginių
karai. 15.35, 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 17.25,
21.05 Mirtinai pavojingos Pietų Afrikos gyvatės.
18.20, 22.00 Veterinarų gyvenimas.
6.36

SPort1
Plaukimas. Pasaulio taurė. Eindhovenas.
1 d. 9.00 Lengvoji atletika. „Golden Grand Prix“.
Ispanija. 5 etapas. 12.30 KOK world series. Lenkija. 2 d. 14.30 Pasaulio galiūnų čempionatas.
Bostvana. 4 d. 15.00 „NBA Action“. Krepšinio
lygos apžvalga. 35 laida. 15.30 NBA krepšinio
lyga. Gražiausi sezono momentai. 15.40 Rusijos
„Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ - Kazanės „Rubin“. 17.50 Lietuviai
NBA krepšinio lygoje. Niujorko „Knicks“ - Bostono „Celtics“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Bostvana. 5 d. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 36 laida. 21.00 Plaukimas.
Pasaulio taurė. Eindhovenas. 1 d. 23.00 „NBA
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 35 laida. 23.30
KOK World series. Vilnius. 1 d. 1.50 Vieningoji
krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA - Maskvos srities „Chimki“. Pirmos rungtynės.
7.00

15.25 „Operacija

„Riešutai“

9.00
9.30
10.30
11.30

12.00

13.45
14.45
15.25

17.00
18.00
19.00

20.00
20.30
21.00

22.00
22.30
23.30

Balticum TV
žinios.
„Blogiau
nebūna“ (N-7).
Siaubingi namai.
Skrajojantys ežerai.
Baltų mitai
ir simboliai.
Romantinė
komedija
„Vienu vyru
per daug“.
Pinigai iš nieko.
„Dikensiada“.
Animacinis f.
„Operacija
„Riešutai“.
„Minutė po
minutės“ (N-7).
„Kai šaukia širdis“.
„Apokalipsė.
Antrasis Pasaulinis
karas“ (N-7).
Balticum TV žinios.
Karališkosios
paslaptys.
Pagaliau
penktadienis!
„Meilė Ibizoje“
(N-14).
Balticum TV žinios.
„Į pasaulio kraštą“
(N-14).
Taylor Swift koncertas „Speak now
World Tour live“.
2011 m.

lnK

21 .0 0

„KAiP AtSiKrAtYti BoSo?“
Komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Seth Gordon.
Vaidina: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis.
Vienintelis dalykas galėtų praskaidrinti nuobodų trijų draugų Niko,
Kurto ir Deilo darbą - jei kas į miltus sutrintų jų nepakenčiamus bosus.
Išeiti iš darbo vaikinai negali sau leisti. Bet kartą išgėrę trys draugai sukuria, atrodytų, absoliučiai aiškų planą, kaip atsikratyti savo darbdavių.

„merGinA Su DrAKono
tAtuiruote“
mistinė drama. JAV,
Jungtinė Karalystė. 2011.
Režisierius: David Fincher.
Vaidina: Daniel Craig, Rooney
Mara, Christopher Plummer.

tV6

22 .3 0

„StiKlo nAmAi“
trileris. JAV. 2001.
Režisierius: Daniel Sackheim.
Vaidina: Leelee Sobieski,
Diane Lane, Stellan Skarsgard.

ViASAt SPort BAltic
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga.
Ciurichas. 9.05 Boksas. 9.55 „Formulė-1“.
Vengrijos GP lenktynių apžvalga. 10.55 „Formulė-1“. Belgijos GP treniruotė 1. Tiesioginė
transliacija. 12.45 Futbolas. Europos supertaurė. „Real“ - „Manchester United“. 14.55
„Formulė-1“. Belgijos GP treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 16.40 Smiginis. „Darts
Masters“ turnyras. Pertas. 20.40 Futbolas.
Premier lygos apžvalga. 21.10 Ledo ritulys.
KHL. „Sibir“ - Rygos „Dinamo“. 1.15 Futbolas.
UEFA Čempionų lygos rungtynės. 5.40 Motosportas. Austrijos MotoGP lenktynės.

7.00, 23.10

lnK

23 .0 0

Rubės ir Reto tėvai žūsta autoavarijoje. Vaikai po tokios tragedijos jaučiasi esantys bejėgiai. Nelaimėje jų
nepalieka geriausi šeimos draugai
Glasai. Jie pažada našlaičiams saldų
ir turtingą gyvenimą Kalifornijoje.

„PABĖGimAS iŠ ŠouŠenKo“
drama. JAV. 1994.
Režisierius: Frank Darabont.
Vaidina: Tim Robbins, Morgan
Freeman, Bob Gunton.

euroSPort
6.45, 9.30, 16.00, 21.00, 1.00, 4.00
sportas. Ispanijos turas. 8.15, 5.30

Dviračių
Tenisas.
Australijos atvirasis teniso turnyras. 11.00
Universiada Taivane. Lengvoji atletika. 15.45,
18.45 Dviračių sportas. „Vuelta de Espana“.
19.00, 2.30 Dviračių sportas. 20.55, 22.55
„Eurosport 2“ žinios. 23.00 Jojimas. Europos
čempionatas. Švedija.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

Žurnalistas imasi tyrimo - prieš 40
metų dingusios Švedijos patriarcho dukterėčios paieškų. Jam padeda tatuiruota programišė Lisbet.

tV3

23 .5 5

Endis Dufresnė - jaunas ir perspektyvus bankininkas, kurio gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis, kai jį nuteisia už žmonos ir
jos meilužio žmogžudystę. Endis,
padedamas kalėjimo verteivos,
tampa keisčiausiu kalėjimo kaliniu.

43

ŠeŠtadienis

rekomenduoja

11.00 „Daktaras

Dolitlis 2“

6.15
6.30

LNK

7.00

21 .10

„MONTE KARLAS“

7.30

Nuotykių komedija. JAV, Vengrija. 2011.
Režisierius: Thomas Bezucha.
Vaidina: Selena Gomez, Katie Cassidy, Leighton Meester.

8.00
8.30
9.00

Trys merginos nuvyksta atostogauti į Paryžių. Viena iš jų supainiojama
su turtinga paveldėtoja brite. Draugės staiga atsiduria prabangos ir
aukštuomenės pasaulyje. Netrukus jos privačiu lėktuvu skrenda į svajonių miestą Monte Karlą, kur jų laukia didžiausi nuotykiai.

10.00
10.30
11.00
12.45
14.30
16.10
16.45
18.30

TV3

BTV

22 .0 0

24 .0 0

„PREZIDENTO PATIKĖTINIS“

„PROFAS“

Veiksmo filmas. JAV. 2000.
Režisieriai: Eric Norris,
Michael Preece.
Vaidina: Chuck Norris,
Dylan Neal, Ralph Waite.

Veiksmo trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Boaz Yakin.
Vaidina: Jason Statham, Catherine
Chan, Chris Sarandon.

Džošua Makordas - specialusis agentas, vykdantis tik ypatingas šalies
prezidento užduotis. Tačiau net ir
jam ateina laikas pasitraukti iš mūšio lauko. Prieš tai Džošua turi surasti
įpėdinį, kuris taip pat puikiai, kaip ir
jis, organizuos slaptas operacijas. Į
Makordo akiratį pakliūva buvęs būrio
„Delta“ narys Dekas Sleiteris.

TV1
0. 05

Mei, jauną mergaitę, kurios atmintyje įrašytas neįkainojamas skaičių
kodas, persekioja Triados, Rusijos
gangsteriai ir korumpuoti Niujorko policininkai. Jai į pagalbą ateina
buvęs kovų be taisyklių meistras,
kurio gyvenimą sugriovė Mei persekiojantys gangsteriai. Jis ketina
išgelbėti Mei ir sustabdyti tuos, kurie
nori nužudyti šią jauną vunderkindę.

„CIRKAS „KOLUMBIJA“
romaNtiNė komedija. Belgija,
Bosnija, Didžioji Britanija,
Hercegovina. 2010.
Režisierius: Danis Tanovic.
Vaidina: Predrag Manojlovic,
Mira Furlan, Boris Ler.
Filmo veiksmas vyksta 1991 metais
nedideliame Jugoslavijos miestelyje.
Jugoslavijos žmonės laukia didelių
permainų. Tuo metu, po ilgų gyvenimo metų emigracijoje, į gimtinę
grįžta filmo pagrindinis herojus Divkas.
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19.25
19.30
21.25

24.00
1.40

Teleparduotuvė.
Animacinis f.
„Ančiukų istorijos“.
Animacinis f. „Bailus
voveriukas“.
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
„Ančiukų istorijos“.
Kur giria žaliuoja.
TV serialas
„Kobra 11“ (N-7).
Vasaros gidas.
TV serialas „Moderni
šeima“ (N-7).
Komedija „Daktaras
Dolitlis 2“ (N-7).
Komedija „Karštos
galvos!“ (N-7).
Komedija „Nuotaka
iš anapus“ (N-7).
Animacinis f.
„Simpsonai“ (N-7).
Ekstrasensų mūšis
(N-7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
Eurojackpot.
Veiksmo f. „Taksi“
(N-7).
Nuotykių f. „Kodas
L. O. B. I. A. I.
Paslapčių knyga“
(N-7).
Veiksmo trileris
„Profas“ (N-14).
Komedija „Sekso
abėcėlė“ (N-14).

19.30 „Katės ir šunys.

Kačių kerštas“

6.25
6.30
6.55
7.20

7.45
8.10
8.35
9.00
9.30
9.55
11.25
13.05

14.55
18.30
19.30

21.10
23.20
1.00

Dienos programa.
Animacinis f. „Kaukė“.
Animacinis f. „Linksmieji detektyvai“.
Animacinis f.
„Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
Animacinis f. „Harvis
Biksas“.
Animacinis f. „Keista
šeimynėlė“.
Animacinis f. „Tomo
ir Džerio pasakos“.
Animacinis f.
„Ponas Bynas“.
„Tinginių miestelis“.
„Pasaulio gelbėtojai“.
Filmas šeimai
„Linksmuolė Momo“.
Nuotykių filmas
šeimai „Viktoras
ir krokodilų namo
paslaptis“.
Nuotykių f. „Markas
Polas“ (1, 2) (N-7).
Žinios. Sportas. Orai.
Komedija šeimai
„Katės ir šunys.
Kačių kerštas“.
Nuotykių komedija
„Monte Karlas“ (N-7).
„Kiečiausi Spartos
vyrai“ (N-14).
Komedija „Kaip
atsikratyti boso?“
(N-14).

22.10 „Italas“

6.00
6.05
6.55
7.35
7.50
8.05
9.00
9.30
9.35
10.30
10.35
11.30
11.35
12.10
13.05
14.05
15.45
16.00
17.30
18.05
18.55
19.40
20.25
20.30
21.00

22.05
22.10
23.55

LR himnas.
Karinės paslaptys.
„Tatonka ir mažieji
draugai“.
„Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
„Džiunglių knyga 2“.
Mūsų miesteliai.
Labas rytas, Lietuva.
Žinios. Orai.
Labas rytas, Lietuva.
Žinios. Orai.
Labas rytas, Lietuva.
Žinios. Orai.
Labas rytas, Lietuva.
„Įstabūs laukinio
pasaulio gyventojai“.
„Erdvės. Pasaulio
žavesys“ (subtitruota).
TV serialas „Džesika
Flečer 3“ (N-7).
Žinios. Orai.
Sveikinimų koncertas.
Žinios. Sportas. Orai.
TV serialas „Giminės.
Gyvenimas tęsiasi 3“.
Bėdų turgus.
Stilius.
„Keno Loto“ ir „Jėga“.
Panorama.
Irenos Starošaitės
koncertas „Dvylika
meilės akimirkų“.
Trumposios žinios.
Komiška drama
„Italas“ (N-7).
Trumposios žinios.

rugpjūčio 26 d.

23.50 „Iš tamsybių“

6.25
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

1.40
3.10

Ekstrasensų mūšis
(N-7).
Sveikatos ABC televitrina.
Pavariau (N-7).
Apie žūklę.
TV serialas
„Vandenyno
paslaptys su Džefu
Korvinu“.
Dokumentinis f.
„Gyvybės galia“.
„Pragaro katytė“.
TV serialas
„Žiniuonis“ (N-7).
„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. Vedėjas
A.Ramanauskas
Veiksmo f.
„Prezidento
patikėtinis“ (N-7).
Siaubo trileris
„Iš tamsybių“
(N-14).
TV serialas „Visa
menanti“ (N-7).
Muzikinė kaukė.

TV PROGRAMA

9.30 „Likimo melodija“

7.05
7.09
7.25
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
6.45

Programa.
TV parduotuvė.
„Bekraštė Kanada“.
„Laukinė Australija“.
Skinsiu raudoną
rožę.
„Likimo
melodija“ (N-7).
„Vincentas“.
„Merdoko paslaptys“
(N-7).
MMA „King of the
Cage in the Beach“.
Kovų narvuose
turnyras iš
Palangos paplūdimio
(N-7).
Žinios. Orai.
Partizanų keliais.
„Baltoji strėlė“ (N-7).
Žinios. Orai.
0 laipsnių.
„Ilga kelionė namo“
(N-7).
Žinios. Orai.
„Kapitonas
Gordejevas“ (N-7).
Žinios. Orai.
„Vincentas“.
„Merdoko paslaptys“
(N-7).
„Bekraštė Kanada“.
„Vincentas“.
„Likimo melodija“
(N-7).
„Bekraštė Kanada“.
„Laukinė Australija“.

12.15 „Ponas

Selfridžas 3“

6.00
6.05
7.30
8.00
8.15
8.30
8.45
9.00
9.15
9.30
10.00

12.00
12.15
13.45
15.30
16.00
16.30
17.00
17.45
19.30
20.15
21.00
22.45

23.30
24.00
1.35

LR himnas.
Duokim garo!
Rusų gatvė.
Vilniaus albumas.
Trembita (subtitruota).
Menora (subtitruota).
Vilniaus sąsiuvinis.
Kelias (evangelikams).
Krikščionio žodis.
Maistas ir aistros.
Tramtatulis 2017. Lietuvos vaikų ir moksleivių - liaudies kūrybos
atlikėjų - konkursas.
Durys atsidaro.
„Ponas Selfridžas 3“.
Tomo Leiburo
60-mečio koncertas.
Lietuva mūsų lūpose.
Stop juosta.
ARTS21.
Stilius.
„Bliuzas. Muzikinės
kelionės“. 6 d.
Nes man tai rūpi.
Tikri vyrai.
Drama „Rojaus alėja“.
Pasauliniai meno šedevrai. Atlieka kamerinis ansamblis „Musica
humana“, valstybinis
choras „Vilnius“.
Dabar pasaulyje.
„Skamba skamba
kankliai“.
Lagerių moterys.
Nijolė Sadūnaitė.

23.10 „Detektyvė

Rizoli“

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

2.05
3.35

4.20

Teleparduotuvė.
„Surikatų namai“.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Sodo gyventojai“.
„Surikatų namai“.
„Būrėja“.
„Akloji“.
Šviežias maistas.
Anos Olson receptai.
„Sodininkų pasaulis“.
„Keisčiausi pasaulio
restoranai“.
Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai.
„Širdele mano“ (N-7).
„Akloji“.
„Būrėja“.
„Didingasis amžius.
Jos didenybė
Kiosem“.
„Nebylus liudijimas.
Nuošalioje vietoje“
(N-14).
„Detektyvė Rizoli“ (1)
(N-7).
Romantinė komedija
„Cirkas „Kolumbija“
(N-14).
„Be kaltės“ (N-14).
Anthonis
Bourdainas.
Nepažįstami kraštai.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).

22.30 „Komando“

6.15
6.30

7.30
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00
13.00
14.30
15.00

16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

21.30
22.30
0.15

Teleparduotuvė.
Pavojingiausi
pasaulio
keliai (N-7).
Jokių
kliūčių! (N-7).
Ekstremali
žvejyba.
Nuo amato iki verslo.
Iš peties (N-7).
Nepaprastos lenktynės (N-7).
„Pasaulio
įspūdingiausi“.
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).
Vandens
formulių F2
Europos
čempionatas.
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
Veiksmo trileris
„Komando“ (N-14).
Veiksmo f.
„Dangaus karalystė“
(N-14).

21.00 Justin Timberlake

koncertas

9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30

14.30

16.25
17.25
18.25

20.00

21.00

23.25
0.25
1.25

Balticum TV
žinios.
„Kai šaukia
širdis“.
Pinigai iš nieko.
„Elajus Stounas“.
„Mega virtuvės“ (1).
„Apokalipsė.
Antrasis
Pasaulinis karas“
(N-7).
Fantastinė
komiška drama
„Laimė akimirksniu“
(N-7).
„Minutė po minutės“
(N-7).
„Blogiau nebūna“
(N-7).
Šeimos vakaras.
„Ponas Žirnis ir
Šermanas“.
„Ekstremalūs
žygiai. Šventieji
Kinijos kalnai“.
Justin Timberlake
koncertas
„LoveShow: Live
from Madison
Square Garden“.
2007 m.
„Meilė Ibizoje“
(N-14).
„Į pasaulio kraštą“
(N-14).
Karališkosios
paslaptys.

TV8

PBK

NTV Mir

TV1000

aNiMal PlaNeT

ViasaT sPorT BalTic

Teleparduotuvė. 7.00 „Legenda apie Korą“
(N-7). 7.30 „Vėžliukai nindzės“. 8.00 Teletabiai.
8.30 „Mano mažasis ponis“. 9.30 „Šunyčiai
patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 Svajonių ūkis. 11.30 Svajonių sodai. 13.30 Valgyk
ir lieknėk. 14.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 15.00
Džeimis Oliveris. Gaminame su meile. 16.00
„Detektyvė Fišer“ (N-7). 17.05 Šokiai! (N-7).
19.05 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt,
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama „Prisiminimų vasara“ (N-7). 22.55 Fantastinė drama
„Mano ištakos“ (N-14). 1.00 „Kai šaukia širdis“
(N-7). 1.50 „Detektyvė Fišer“ (N-7).

6.00, 1.10 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Naujienos. 6.35 Grok mylimas, akordeone! 7.10 „Juokingi
kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 7.20, 10.05 „Marinas
ir jo draugai. Povandeninės istorijos“. 7.50 Stebuklų
laukas. 8.45 Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remontas.
10.20 Skanėstas. 11.30 „Karštis“. 13.20 „Uralo
koldūnai“. 14.35 Komedija „Jaunikis“. 16.20, 18.20
„Caraitė Liaguškina“. 18.00 Vakaro naujienos. 20.00
Laikas. 20.20 „Triguba apsauga“. 22.00 Trys akordai. 23.50 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“.

8.00, 10.00, 16.00

„Kiti“. 10.25 „Divergentė“. 13.10 „Interviu su
vampyru“. 15.30 „Frenkas“. 17.30 „Pamotė“. 20.10
„Insurgentė“. 22.25 „Įsimylėjęs iki ausų“. 0.15
„Vaizduotės žaidimas“. 2.25 „Trolių medžiotojai“.

Banginių karai. 8.15, 22.55 Laukiniai ir
pavojingi. 12.50 Grizlio projektas. 13.45 Gaudant
monstrus. 14.40 Krokodilų ataka. 15.35, 0.45
Aligatorių tramdytojai. 18.20 Bronkso zoologijos
sodas. 19.15 Tvenkiniai. 20.10 Mirtinai pavojingos Pietų Afrikos gyvatės. 21.05 Mutantų planeta.

7.00 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“ - Rygos „Dinamo“.
9.00 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas.
9.30 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 10.00 Futbolas.
Premier lygos apžvalga. 10.30 Dviračių sportas. Pasaulio MTBO čempionatas. Vilnius. 12.15 „Formulė-1“. Belgijos GP treniruotė 3. 13.10 Boksas. 13.55

6.45

INFO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 17.00
Pagalbos skambutis (N-7). 17.30 Farai (N-7).
18.00 Savaitės kriminalai (N-7). 18.30 Išgyvenk,
jei gali. 21.30 Yra, kaip yra (N-7). 23.30 Autopilotas. 24.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios
rusų k. 0.30 Yra, kaip yra (N-7). 3.30 Bus visko.
4.25 Valanda su Rūta.

RTR PLANETA (BALTIJA)
5.30, 8.20 „Greitoji pagalba“. 8.00, 11.00, 17.00,
20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki
prieš vieną. 11.40 Izmailovo parkas. 14.20 „Našlys“. 18.05 Šeštadienio vakaras. 20.50 „Laimingas Ksenijos gyvenimas“. 0.55 „Monologas“.

REN
8.40 Kviestinė vakarienė. 13.05 Pažink mūsiškius.
13.45 „Kiekvienam po katinėlį“. 14.35 Mintransas.
15.15 Sąžiningas remontas. 15.55 Pati naudingiausia programa. 16.50 „Pėdsekiai“. 19.05 Prajuokink
komiką. 20.00 „Arijai. Keisti žmonės“. 21.45 „Kaip

jie mus žudo? Slaptas naminių gyvūnų gyvenimas“.
22.40 „Titanikas. Reportažas iš ano pasaulio“.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

Šiandien. 8.20 Gaminame su A.Zyminu. 8.50 Pagrindinis kelias.
9.25 Protingas namas. 10.25 Gyvas ir negyvas maistas. 11.20 Buto klausimas. 12.30
Tu - šaunuolis! 16.20 Kartą... 17.00 Milijono
verta paslaptis. 19.00 Centrinė televizija su
V.Takmenevu. 20.00 „Mentų karai 10“. 23.55
„Kurtinys. Tęsinys“. 1.55 „Pasilinksminkime!“
4.40 „Skalikai 4“.

TV PoloNia
„Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per
pusryčius. 11.40, 6.25 Varšuvos sukilimas
diena po dienos. 11.50 Polonija 24. 12.10
Sveika, Polonija. 12.45 Su Andrusu po Galiciją. 13.15 „Tėvas Mateušas“. 14.10 „Raganius“. 15.05 Kabaretų hitai - 2013 m. 15.50
Okrasa laužo taisykles. 16.20 „Kalnų paslaptys“. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@
lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55,
1.50 „Seserys“. 19.50 „Ranča“ - moterys
laimi. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00
Žinios. Sportas. Orai. 22.00 Koncertas Jasna
Guroje, skirtas Stebuklingojo paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejui. 0.10, 4.50
„Trečiąkart gimęs“. 3.40 „Saldžios akys“. 6.40
Pramoginė laida.
6.40

8.10

DiscoVery
9.10, 18.10 Aliaska. 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 Įgulos karas su
brakonieriais. 21.00 Australijos nardytojų karai.
22.00 Legenda apie krokodilų auksą. 23.00
Mirtinas laimikis. 24.00 Kuperio brangenybės.

TraVel
7.00, 13.00

Naujo būsto paieška. 8.30, 15.00
Laivelių pirkimas. 9.00 Gyvenime ne vien žiedai.
9.30 Salų paslaptys. 10.00 Viešbučių verslas.
11.00 Namai ant ratų. 12.00 Kelionė automobiliu.
16.00 Neįprastas maistas. 18.00 Iškyla gamtoje.
20.00, 1.00 Merginos-banglentininkės. 21.00
Septyni vandens stebuklai. 22.00 Paslaptingieji
vandenys. 23.00 Ekstremalieji vandens parkai.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

7.25

sPorT1
7.00 Plaukimas. „Energy For Swim 2017“. Italija. 1 d. 9.30 „Road to glory“. Laida apie kovos
sportą. 10.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga.
Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“.
Finalas. Pirmos rungtynės. 12.00 Pasaulio rali kroso čempionatas. Portugalija. 2 etapas. 14.00
Lengvosios atletikos čempionatas. Brazilija.
2 etapas. 16.50 ATP tenisas. Miunchenas. Finalas. 18.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga.
Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“.
Finalas. Ketvirtos rungtynės. 20.00 Tiesiogiai.
Spidvėjus. „Golden Grand Prix“. Pasaulio
taurė. Lenkija. 23.10 Rusijos „Premier“ futbolo
lyga. Čempionų kelias. Grozno „Terek“ - Maskvos „Spartak“. 1.10 Lietuviai NBA krepšinio
lygoje. Milvokio „Bucks“ - Toronto „Raptors“.
3.20 KOK World series. Ryga. 1 d. 5.30 Čempionai LT. Graplingas. Palanga 2 d. 6.00 „Road to
glory“. Laida apie kovos sportą.

Ledo ritulys. KHL. „Barys“ - Rygos „Dinamo“.
16.25 Motosportas. Didžiosios Britanijos MotoGP
kvalifikacija. 16.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga.
„Chelsea“ - „Everton“. 19.20 Futbolas. Anglijos
Premier lyga. „Manchester United“ - „Leicester“.
21.30 „Formulė-1“. Belgijos GP kvalifikacija.
22.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Bournemouth“ - „Manchester City“. 0.45 Motosportas.

eurosPorT
6.45, 9.30, 16.15, 21.00, 1.00 Dviračių sportas.
Ispanijos turas. 8.15 Tenisas. Prancūzijos atvirasis teniso čempionatas. 11.00, 19.00 Universiada
Taivane. Lengvoji atletika. 14.30 Dviračių sportas.
Prancūzija. 16.00, 18.45 Dviračių sportas. 20.00
Jojimas. Europos čempionatas. 20.55, 23.25 „Eurosport 2“ žinios. 22.00 Šuoliai su slidėmis. Vasaros „Grand Prix“ serija. Japonija. 23.00 Automo-

bilių lenktynės. FIA Europos ralio čempionatas.
23.30 Imtynės. Pasaulio čempionatas. Prancūzija.
24.00 Jojimas. Europos čempionatas. Lenkija.

45

SekmadieniS

TV PROGRAMA

14.35 „Paukšteli,

spruk“

6.15
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
10.00
11.00
12.50
14.35

16.55
17.25
18.30
19.30

21.30

23.45
1.25

Teleparduotuvė.
„Ančiukų istorijos“.
Animacinis f. „Bailus
voveriukas“.
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
„Ančiukų istorijos“.
„Kung Fu Panda“.
TV serialas
„Kobra 11“ (N-7).
TV serialas
„Havajai 5.0“ (N-7).
Fantastinis nuotykių f.
„Evermoras“ (N-7).
Nuotykių komedija
„Karštos galvos! 2“.
Nuotykių komedija
„Paukšteli, spruk“
(N-7).
Animacinis f.
„Simpsonai“ (N-7).
„Pakeliui į Balį“ (N-7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
2 Barai. Išlikimo
kovos. 2017.
Tiesioginė
transliacija (N-7).
Komedija
„Anoniminis tėtis“
(N-14).
Veiksmo f. „Rokis 4“
(N-7).
Nuotykių f. „Kodas
L. O. B. I. A. I.
Paslapčių knyga“
(N-7).

12.10 „Seni

bambekliai 2“

6.25
6.30
6.55
7.20

7.45
8.10
8.35
9.00
9.30
10.05

12.10

14.15
18.30
19.30
20.35

23.20
1.20

Dienos programa.
Animacinis f. „Kaukė“.
Animacinis f. „Linksmieji detektyvai“.
Animacinis f.
„Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
Animacinis f. „Harvis
Biksas“.
Animacinis f. „Keista
šeimynėlė“.
Animacinis f. „Tomo
ir Džerio pasakos“.
Animacinis f. „Ponas
Bynas“ (1).
Animacinis f.
„Tinginių miestelis“.
Nuotykių komedija
„Gyvenimas ant ratų“
(N-7).
Romantinė komedija
„Seni bambekliai 2“
(N-7).
Katastrofų f. „Potvynis“ (1, 2) (N-7).
Žinios. Sportas. Orai.
Teleloto.
Veiksmo f.
„Nepaprastas
Žmogus-Voras“
(N-7).
Veiksmo f. „Gili
žydra jūra“ (N-14).
Nuotykių komedija
„Monte Karlas“
(N-7).

24.00 „Serena“

6.00
6.05
6.35
7.30
8.00
8.30
9.00
9.25
9.35
9.45
10.00
11.00
11.50
12.40
13.35
15.10
15.45
16.00
17.30
18.05
18.55
19.40
20.30
21.00
22.05
22.10
24.00

LR himnas.
Klausimėlis.lt.
Nacionalinė paieškų
tarnyba.
Šventadienio mintys.
Gimtoji žemė.
Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
Animacinis f. „Tatonka ir mažieji draugai“.
„Džiunglių knyga 2“.
„Auklė Mun“.
„Šikšnosparnis
Patas“.
„Sniego močia“.
„Šunų ABC 3“.
„Didžiųjų medžiotojų
sugrįžimas“.
„Pumos. Kova už
būvį“ (subtitruota).
„Mis Marpl“. 3/2 s.
„Folčio viešbutis 2“.
Žinios. Orai.
60 akimirkų.
Žinios. Sportas. Orai.
TV serialas „Giminės.
Gyvenimas tęsiasi 3“.
Bėdų turgus.
Savaitė.
Panorama.
TV serialas „Laisvės
kaina. Savanoriai“.
Trumposios žinios.
Romantinė komedija
„Tai nutiko Jemene“.
Romantinė drama
„Serena“ (N-14).

0.05 „Kortų namelis“

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
22.00
0.05
2.00
3.30

Baltijos galiūnų
čempionato etapas
Molėtai. 2017 m.
Akivaizdu, bet neįtikėtina.
Tauro ragas (N-7).
Baltijos galiūnų
čempionato finalas
Radviliškis. 2017 m.
TV serialas „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
Dokumentinis f.
„Gyvybės galia“ (1).
„Pragaro katytė“.
TV serialas „Viena už
visus“ (N-7).
Sveikinimai.
Savaitės kriminalai
(N-7).
„Kas žudikas?“
(N-7).
TV serialas
„Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas „44-as
skyrius“ (N-7).
Ekstrasensų mūšis
(N-7).
Romantinė drama
„Amžinai tavo“ (N-14).
TV serialas „Kortų
namelis“ (1) (N-14).
Veiksmo f. „Prezidento
patikėtinis“ (N-7).
Siaubo trileris „Iš
tamsybių“ (N-14).

10.45 „Vera. Sūnus

palaidūnas“

7.05
7.09
7.25
8.30
9.00
10.00

10.35
10.45
12.45
14.55
16.00
16.20
16.50
18.00
18.35
18.40
20.00
20.30
21.00

22.30
23.00

0.15
2.10
3.40

5.40

Programa.
TV parduotuvė.
„Visatos stebuklai“.
Kaimo akademija.
Šiandien kimba.
„Samsonas Rally
Rokiškis“ varžybų
apžvalga.
Ekovizija.
„Vera. Sūnus palaidūnas“ (N-7).
„Moterų daktaras“.
„Mainai gamtoje“.
Žinios. Orai.
Krepšinio pasaulyje
su V.Mačiuliu.
„Baltoji strėlė“ (N-7).
Žinios. Orai.
0 laipsnių.
„Ilga kelionė namo“.
Žinios. Orai.
Skinsiu raudoną rožę.
„Šetlando žmogžudystės. Mėlynas
žaibas“ (N-7).
Žinios. Orai.
„Šetlando žmogžudystės. Mėlynas
žaibas“ (N-7).
„Vera. Sūnus
palaidūnas“ (N-7).
„Moterų daktaras“
(N-7).
„Šetlando žmogžudystės. Mėlynas
žaibas“ (N-7).
„Mainai gamtoje“.

9.30 „Šimtas vaizdų

iš Japonijos“

6.00
6.05
7.00
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.45
11.00

12.00
13.20
13.35
14.10
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.45
19.30
20.15
21.05
22.30
23.30

LR himnas.
Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
Anapus čia ir dabar.
Septynios Kauno
dienos.
Euromaxx.
„Erdvės menas“. 4 d.
„Šimtas vaizdų iš
Japonijos“.
Tikri vyrai.
Mokslo sriuba.
Šv. Jurgio meno
sezonas 2017.
Uždarymo koncertas.
S.Prokofjevas. Baletas vaikams „Pelenė“.
Dokumentinis f. „Lemtingas susitikimas“.
„Išpažintis“.
Mūsų miesteliai.
Pranciškonų kelias
Lietuvoje.
Linija, spalva, forma.
Nacionalinis turtas.
Durys atsidaro.
Bėdų turgus.
„Ukraina. Kaip
klostėsi įvykiai“.
Klauskite daktaro.
Nacionalinė paieškų
tarnyba.
Jamalos koncertas
Lietuvoje.
„Prombergai. Pilkosios zonos simfonija“.
Dabar pasaulyje.

rugpjūčio 27 d.

13.00 „Mylėk savo

sodą“

6.20
6.50
7.50

8.45
9.15
10.15
11.25
12.00

13.00
14.00

15.00
17.00
17.35
18.10

21.00
23.10

1.15
2.00
3.50
4.35

Teleparduotuvė.
„Surikatų namai“.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Sodo gyventojai“.
„Surikatų namai“.
„Būrėja“.
„Akloji“.
Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai.
„Mylėk savo sodą“.
Anthonis
Bourdainas.
Nepažįstami kraštai.
„Širdele mano“
(N-7).
„Akloji“.
„Būrėja“.
Komedija „Gerasis
kaimynas Semas“
(N-7).
„Nebylus liudijimas.
Atspalvis“ (N-14).
Romantinė komedija
„Jis sako „Taip!“
(N-7).
„Detektyvė Rizoli“ (1)
(N-7).
„Nebylus liudijimas“
(N-14).
Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).

rekomenduoja

10.00 Iš peties

6.15
6.30
7.30
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

21.40

22.40
23.10
0.10

2.00

Teleparduotuvė.
Pavojingiausi pasaulio keliai (N-7).
Jokių kliūčių! (N-7).
Tavo augintinis.
Vienam gale
kablys.
Iš peties (N-7).
Nepaprastos lenktynės (N-7).
„Pasaulio įspūdingiausi“.
Jokių kliūčių! (N-7).
Gražiausi žemės
kampeliai.
Pavojingiausi pasaulio keliai (N-7).
Iš peties (N-7).
„Havajai 5.0“ (N-7).
„Elementaru“ (N-7).
„Formulės-1“
pasaulio
čempionato
Didžiojo Belgijos
prizo lenktynės.
Vaizdo įrašas.
TV3 žinios.
TV3 sportas.
TV3 orai.
Nakties TOP. Vasara
(N-14).
„Vikingai“ (N-14).
Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai
(N-14).
Aukščiausia pavara.
Tobula kelionė (N-7).

14.10 „Prieskonių

princesė“

9.00

9.30

10.30
11.30
12.30
13.30
14.10

15.55

17.30
18.00

19.00
20.00
21.00

22.55
23.55

Skrajojantys
ežerai.
Baltų mitai ir
simboliai.
„Ekstremalūs
žygiai.
Šventieji Kinijos
kalnai“.
„Minutė po minutės“
(N-7).
„Blogiau nebūna“
(N-7).
Siaubingi
namai.
„Dikensiada“.
Romantinė
drama
„Prieskonių
princesė“.
Biografinis
dokumentinis f.
„Cukrinio žmogaus
beieškant“.
Karališkosios
paslaptys.
„Apokalipsė.
Antrasis
Pasaulinis karas“
(N-7).
„Mega virtuvės“.
„Kai šaukia
širdis“.
VIP seansas.
„Deklaruotinų
daiktų nėra“ (N-7).
Pinigai iš nieko.
Siaubingi namai.

TV8

PBK

nTV MIR

TV1000

ANIMAL PLANeT

VIASAT SPORT BALTIc

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 Teletabiai. 9.00 „Mano mažasis ponis“.
9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 Vasaros gidas. 11.30 Svajonių sodai.
13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 15.00 Džeimis Oliveris. Gaminame
su meile. 16.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 17.00
Šokiai! (N-7). 19.05 „Kai šaukia širdis“ (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Romantinė drama „Vasara Marakeše“
(N-7). 22.50 Drama „Prisiminimų vasara“
(N-7). 0.40 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 1.35

5.50, 1.05 EURONEWS. 6.15, 9.00, 11.00 Naujienos. 6.25 Sargybinis. 6.45 „Juokingi kamuoliukai.
Pin-kodas“. 7.00, 9.55 „Marinas ir jo draugai. Povandeninės istorijos“. 7.20 Idealus remontas. 8.05

8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki!
8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome namie!
10.25 Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebuklai. 12.00 Važiuosime, pavalgysime! 12.50
„Kaip kine“. 13.55 Tu - šaunuolis! 16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyrimą atliko... 18.00
Naujos rusiškos sensacijos. 19.00 Savaitės
apžvalga. 20.20 Tu nepatikėsi! 21.20 Žvaigždės
susiėjo. 23.05 Sodininkų atsakas. 0.15 „Kurtinys. Tęsinys“. 2.05 „Kelių patrulis 4“.

8.25 „Vaizduotės žaidimas“. 10.50 „Insurgentė“.
13.20 „Marija Antuanetė“. 15.50 „Trolių medžiotojai“. 18.05 „Klik! Arba gyvenimas pagreitintai“.
20.10 „Lojalioji“. 22.30 „Žmogus, kurio nebuvo“.

Liūno broliai. 7.25 Banginių karai. 8.15,
Namai medžiuose. 12.50 Laukinių gyvūnų
gelbėtojas. 13.45 Mirtinai pavojingos Pietų
Afrikos gyvatės. 14.40 Veterinarų gyvenimas.
15.35 Aligatorių tramdytojai. 18.20 Gaudant
monstrus. 19.15 Krokodilų ataka. 20.10 Grizlio
projektas. 21.05 Šiaurės Amerika. 22.55 Laukiniai ir pavojingi. 5.02 Blogas šuo.

Motosportas. Spidvėjus. Lenkijos GP lenktynės. 10.05 Boksas. Floydas Mayweatheris Conoras McGregoras. 12.25 Premier lygos
apžvalga. 13.25 „Formulė-1“. Belgijos GP kvalifikacija. 14.50 „Formulė-1“. Belgijos GP lenktynės. 17.20 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 17.50
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ „Arsenal“. . 20.00 Boksas. Floydas Mayweatheris - Conoras McGregoras. 22.20 Motosportas.
Didžiosios Britanijos MotoGP lenktynės. 23.45
Motosportas. Didžiosios Britanijos MotoGP
Moto2 lenktynės. 1.05 Motosportas. Didžiosios
Britanijos MotoGP Moto3 lenktynės.

„Tėvas Braunas“ (N-7).

Info TV
Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 Ne
vienas kelyje. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 (N-7).
10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta.
13.45 Pagalbos skambutis (N-7). 17.30 Bus
visko. 20.15 KK2 (N-7). 24.00 Dabar pasaulyje.
Savaitė. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 1.20 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2 (N-7).
4.10 Dviračio šou.
6.00
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Artėjant Irinos Skobcevos jubiliejui „Mes niekada
neišsiskirsime...“. 9.10 Fazenda. 10.05 „Maša ir
Lokys“. 10.25 „Garbės žodis“ su J.Nikolajevu. 11.30
„Šuo ant šieno“. 14.05 „Afonia“. 15.55 „Uralo koldūnai“. 17.30 Romantinė komedija „Jei tik, tai tik“.
19.25 Kas nori tapti milijonieriumi? 21.00 Laikas.
21.30 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“. Maskvos
mero taurė. 23.35 Komedija „Karti 2!“

RTR PlaneTa (BalTIja)
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Žinios. Maskva.
11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 11.30, 14.30 „Netikra
nata“. 21.45 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu.

Ren
„Vaikų klubas. 7.05 Pažink mūsiškius. 7.50
„V ir M“. 8.40 Žiūrėti visiems! 9.35 „Kiekvienam po
katinėlį“. 10.30 „Arijai. Keisti žmonės“. 12.20 „Titanikas. Reportažas iš ano pasaulio“. 14.00 „Kaip jie
mus žudo? Slaptas naminių gyvūnų gyvenimas“.
14.55-21.45 „Instruktorius“. 1.05 „Druska“.
7.00

TV PolonIa
7.15, 15.40 „Karalienė Bona“. 8.20 Giminės
saga. 8.45 „Tetos Unros dovanos“. 9.20 Laida
iš Didžiosios Britanijos. 9.40, 18.25 Lenkija
su Miodeku. 9.45 Lenkų pasakos ir sakmės.
10.00 Telerytas. 10.25 Grūdas. 10.55, 20.25,
2.20 Žodžių žaidimas. 11.25 „Magiškas medis“.
12.25, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.45 Turistinė kelionė. 14.00
Šv.Mišios. 16.45, 0.20 Arbatėlė su kabaretu.
17.20, 6.40 Varšuvos sukilimas diena po dienos.
17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55,
1.30 „Seserys“. 19.50, 4.35 Akis į akį. 20.40, 2.45
Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai.
21.45, 3.40 „Raganos“. 22.40 „Puiki popietė“.
0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 5.10 „Puiki popietė“.

DIscoVeRy
Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Brangenybių paieškos. 11.50, 21.00 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 Svajonių automobiliai. 19.05 Kas
dedasi Žemėje? 20.00 Perdirbimas. 22.00 Paskutinės vilties ligoninė. 24.00 Nuogi ir išsigandę.
9.10

TRaVel
9.30 Salų paslaptys. 10.00, 19.00 Viešbučių verslas.
11.00 1959 m. Airstream Globester. 12.00, 18.00
Žvejyba Majamyje. 13.00 Statybos Aliaskoje. 15.00
Namų medžiuose gyventojai. 16.00 Gyvenimas ant
ežero. 17.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 20.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 21.00 Muziejų paslaptys. 22.00 Nežinoma ekspedicija. 23.00
Įkaušęs keliautojas. 24.00 Paslaptingieji vandenys.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

6.36
0.45

SPORT1
Plaukimas. Pasaulio taurė. Berlynas. 1 d.
Spidvėjus. „Golden Grand Prix“. Pasaulio
taurė. Lenkija. Vakar. 12.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Vokietija. 3 etapas. 14.20
Lengvosios atletikos čempionatas. Olandija.
3 etapas. 16.10 ATP tenisas. Švedija. Finalas.
18.00 Tiesiogiai. Lengvoji atletika. Pasaulio
taurė. Vokietija. 20.00 Spidvėjus. „Golden
Grand Prix“. Pasaulio taurė. Lenkija. Vakar.
23.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas.
Ketvirtos rungtynės. 1.30 KOK World series.
Latvija. 1 d. 3.40 Lengvoji atletika. „Grand Prix“.
Japonija. 1 etapas.
7.00
9.00

TV3

21 .3 0

„ANONIMINIS TĖTIS“
Komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Ken Scott.
Vaidina: Vince Vaughn, Chris Pratt, Cobie Smulders.
Tai pasakojimas apie mielą, visų savo galimybių neatskleidžiantį Deividą
Vozniaką, kurio kasdienis pasaulis apvirsta aukštyn kojomis, kai jis su
žino, kad yra 533 vaikų tėvas, nes prieš dvidešimt metų buvo spermos
donoras. Deivido reikalai negalėtų būti blogesni, nes jam iškėlė bylą
142 ir 533 asmenys, norintys žinoti donoro asmenybę.

„AMŽINAI TAVO“
Romantinė dRama. JAV. 2012.
Režisierius: Scott Hicks.
Vaidina: Zac Efron, Taylor
Schilling, Blythe Danner.

BTV

22 .0 0

„JIS SAKO „TAIP!“
Romantinė Komedija. Australija,
JAV. 2008.
Režisierius: Peyton Reed.
Vaidina: Jim Carrey, Zooey
Deschanel, Bradley Cooper.

7.05

TV1

23 .10

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

Karlas Alenas patenka į aklavietę.
Jokios ateities... Kol vieną dieną
įsirašo į asmeninio tobulinimosi
programą, pagrįstą labai paprasta
idėja  visada sakyti „taip“...

„GILI ŽYDRA JŪRA“
VeiKsmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius: Renny Harlin.
Vaidina: Thomas Jane, Saffron
Burrows, Michael Rapaport.

euROSPORT
6.45, 14.45, 16.15, 21.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 8.15 Tenisas. Prancūzijos atvirasis teniso
čempionatas. 9.30 Universiada Taivane. Šuoliai į
vandenį. 11.45 Automobilių lenktynės. „Porsche
Supercup“ serija. Belgija. 13.15 Dviračių sportas.
Prancūzija. 16.00, 18.45 Dviračių sportas. „Vuelta
de Espana“. 19.00 Universiada Taivane. Lengvoji
atletika. 20.00 Jojimas. Europos čempionatas.
20.55, 23.25 „Eurosport 2“ žinios. 22.00 Šuoliai su
slidėmis. Vasaros „Grand Prix“ serija. 23.00 Automobilių lenktynės. FIA Europos ralio čempionatas.
23.30 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga.

Tarnaudamas Irake, JAV jūrų pėsti
ninkas Loganas rado merginos nuot
rauką su užrašu„Būk atsargus“ kitoje
pusėje. Per būrio užpuolimą Loga
nas išgyveno, todėl įtikėjo, kad jį iš
gelbėjo nepažįstamosios nuotrauka.

LNK

23 .2 0

Povandeninėje laboratorijoje
„Aquatica“ plaukioja trys rykliai.
Jiems dirbtinai padidinamas sme
genų tūris, ir tuomet šie rykliai
tampa kur kas didesni, greitesni,
pavojingesni ir protingesni nei kiti
šios žuvų žudikių rūšies atstovai...
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Pirmadienis

rekomenduoja

21.00 2 Barai

6.10
6.25

TV3

6.55
7.55

22 .3 0

„PoPIeRInIaI MIeSTaI“

8.55

Mistinė draMa. JAV. 2015.
Režisierius: Jake Schreier.
Vaidina: Nat Wolff, Cara Delevingne, Austin Abrams.
Kventinas savo kaimynę Margo buvo įsimylėjęs nuo pat vaikystės. Ji
jam atrodė kaip pats didžiausias stebuklas, nuo kurio negalėjo atplėšti akių. O štai Margo brendo visai jo nepastebėdama, susirado kietą
vaikiną, kiekviena jos diena buvo kaip didelis, knygos vertas nuotykis.

10.00
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
21.00
21.30

lnK

TV1

21 .0 0

22 .15

22.30

„VelVeT“

„ŽaIDIMaS Be TaISYKlIŲ“

0.45

tV serialas. Ispanija. 2016.
Režisieriai: Manuel Gomez
Pereira, David Pinillos.
Vaidina: Paula Echevarria,
Miguel Angel Silvestre,
Aitana Sanchez Gijon.

trileris. JAV. 2010.
Režisierius: Doug Liman.
Vaidina: Naomi Watts,
Sean Penn, Sonya Davison.

1.35

Šeštojo dešimtmečio pabaigos
Madride veikia drabužių prekybos centras, kuriame visi norėtų
apsipirkti bent kartą gyvenime.
Tačiau vitrinomis besigrožintys
ponios ir ponai nemato galerijoje
besiskleidžiančios meilės istorijos
tarp Anos ir Alberto.

TV6

23 .0 0

Džordžo Bušo vyriausybė atskleidžia Valeri tapatybę. Tuo metu ji
vykdo CŽV užduotį - Irake ieško
masinio naikinimo ginklų. Jos
vyras Amerikos diplomatas Džo
Vilsonas aiškinasi, ar irakiečiai tikrai
pirko uraną iš Nigerio. O Baltieji
rūmai ima mušti karo būgną be
jokių įrodymų. Dėl skuboto karo
Džo kreipiasi į spaudą.

„MIRTIeS KlIKa“
trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Doug Campbell.
Vaidina: Barbara Alyn Woods,
Tina Ivlev, Lexi Ainsworth.
Sara ir Džeidė buvo geriausios
draugės, kol mokykloje pasirodė
naujokė Ešlė. Pavydas ir varžybos
pasiekia pavojingą ribą. Netrukus
Sara dingsta, o jos mama pasiryžusi
padaryti viską, kad rastų dukrą, - ji
nujaučia, kad čia prisidėjo ne žudikas maniakas, o merginos draugės.
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2.30
3.20
4.05

Teleparduotuvė.
Animacinis f. „Did
vyrių draugužiai“.
„Simpsonai“ (N7).
TV serialas
„Rezidentai“ (N7).
TV serialas „Meilės
sūkuryje“ (N7).
TV Pagalba (N7).
TV serialas „Tėvelio
dukrytės“ (N7).
Animacinis f. „Kempi
niukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“ (N7).
TV serialas
„Pažadėtoji“ (N7).
TV serialas „Pamilti
vėl“ (N7).
TV Pagalba (N7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
TV serialas „Tėvelio
dukrytės“ (N7).
2 Barai (N14).
TV3 vakaro žinios.
TV3 sportas. TV3 orai.
Mistinė drama „Popie
riniai miestai“ (N7).
TV serialas „Kastlas“
(N7).
TV serialas
„Naujakuriai“ (N7).
TV serialas
„Legendos“ (N14).
TV serialas „Tironas“
(N14).
Ekstrasensų mūšis.

20.00 „Visi vyrai 

kiaulės... 2“

6.35
6.40
7.05
7.30
7.55

9.50
10.35
11.35
12.35
13.30
15.30
16.30
17.35
18.30
19.30
20.00

21.00
21.30
22.15
0.25

1.20
2.10

Dienos programa.
Animacinis f.
„Visatos broliai“.
Animacinis f.
„Kaukė“.
Animacinis f. „Links
mieji detektyvai“.
TV serialas „Volkeris,
Teksaso reindžeris“
(N7).
24 valandos (N7).
Yra, kaip yra (N7).
24 valandos (N7).
Nuo... Iki.
TV serialas „Gyve
nimo šukės“ (N7).
TV serialas „Dvi
širdys“.
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos (N7).
Žinios. Sportas. Orai.
KK2 (N7).
TV serialas „Visi
vyrai  kiaulės... 2“
(N7).
Vaikai šėlsta.
Žinios. Sportas. Orai.
Trileris „Žaidimas be
taisyklių“ (N7).
TV serialas
„Juodasis sąrašas“
(1) (N7).
TV serialas „Judantis
objektas“ (N7).
Veiksmo f. „Gili
žydra jūra“ (N14).

21.30 „Emilija iš

Laisvės alėjos“

6.00
6.05
9.05
10.05
11.05
11.50
12.45
13.10
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
23.35
0.30
1.00
1.05
2.00
2.05
3.00
3.05

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
TV serialas „Senis“.
TV serialas „Komi
saras Štolbergas“.
TV serialas „Aukštuo
menės daktaras 3“.
Savaitė.
Klausimėlis.lt.
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.
Dokumentinė apybraiža
„Gimę tą pačią dieną“.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
Vaidybinis f. „Emilija
iš Laisvės alėjos“.
TV serialas „Jaunasis
Popiežius“ (1) (N14).
Kelias į namus.
LRT radijo žinios.
Dokumentinė apybraiža
„Gimę tą pačią dieną“.
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.
LRT radijo žinios.
Specialus tyrimas.

rugpjūčio 28 d.

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
19.30
20.30
21.00

23.20
1.15
3.00
3.45

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).
Fantastinis veiksmo f.
„Prisiminti
pavojinga“ (N-14).
Romantinė drama
„Amžinai tavo“ (N-14).
TV serialas „Kortų
namelis“ (1) (N-14).
TV serialas „Džeikas,
Storulis ir šuo“ (N-7).
Dokumentinis f.
„Gyvybės galia“.

TV PROGRAMA

13.35 „Merdoko

paslaptys“

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
18.40
18.55
20.00
20.30
21.30
22.30
23.15
23.45
0.50
1.50
2.30
3.20
4.10
4.55

Programa.
TV parduotuvė.
Skinsiu raudoną rožę.
Kaimo akademija.
Patriotai (N-7).
„Neišsižadėk“ (N-7).
„Albanas“ (N-7).
„Baltoji strėlė“ (N-7).
„Kapitonas
Gordejevas“ (N-7).
„Merdoko paslaptys“
(N-7).
TV parduotuvė.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris. Orai.
„Likimo melodija“
(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).
„Merginos iš
Ukrainos“ (N-7).
Reporteris.
„Delta“ (N-7).
„Chiromantas“ (N-7).
„Merdoko paslaptys“
(N-7).
„Delta“ (N-7).

19.30 „Šlovės dienos“

6.00
6.05
7.25
8.00
8.50
9.15
12.00
12.15

14.40
15.35
16.05
16.30
17.00
18.30
19.00
19.30
20.20
21.00

21.45
23.25
23.50
24.00
0.30

LR himnas.
Džiazo muzikos
vakaras.
Pranciškonų kelias
Lietuvoje.
Mūsų miesteliai.
Leliūnai. 2 d.
„Šokių akademija 3“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Tramtatulis 2017.
Lietuvos vaikų ir
moksleivių - liaudies
kūrybos atlikėjų konkursas.
„Padūkėliai marsupilamiai“.
„Šokių akademija 3“.
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Rusų gatvė.
Laba diena, Lietuva.
Septynios Kauno
dienos.
Euromaxx.
„Šlovės dienos“ (N-7).
LRT Kultūros
akademija.
„Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis vertybėmis“.
„Giminės“.
Linija, spalva, forma.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
Džiazo muzikos
vakaras.

18.00 „Neklausk meilės

vardo“

6.20
6.50

7.45
8.15
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
22.40
1.05
1.55
2.45
3.30

4.15

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Akloji“.
„Būrėja“.
„Juodieji meilės
deimantai“ (N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„CSI. Niujorkas“.
„Auklė“.
„Stivenas Visata“.
„Sandžėjus ir
Kreigas“.
„Rožinė pantera“.
„Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
„Būk su manim“.
„Neklausk meilės
vardo“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Sunkių nusikaltimų
skyrius“ (N-7).
„Velvet“ (N-7).
„Ponia Dila“ (N-7).
„Auklė“.
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Nebylus liudijimas“
(N-14).

16.00 „Kaulai“

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
19.20
20.30

21.00
22.00
23.00
0.55

2.25

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“
(N-7).
„Pelkė“ (N-7).
Kur giria žaliuoja.
„CSI Majamis“
(N-7).
„Naujokė“ (N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
„6 kadrai“ (N-7).
Teleparduotuvė.
„Pelkė“ (N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Kobra 11“ (N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
„Naša Raša“
(N-14).
JJ show (N-14).
Trileris „Mirties
klika“ (N-14).
Siaubo trileris
„Ką radau, tas
mano“ (S).
Rizikingiausi policijos darbo epizodai
(N-14).

23.35 „88 minutės“

9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
14.00

14.30
15.30

16.30

18.00
19.00
20.00
20.30
21.10

23.05
23.35

Karališkosios
paslaptys.
„Kai šaukia
širdis“.
Pinigai iš
nieko.
„Mega virtuvės“.
Drama „Greisės
belaukiant“.
Skrajojantys
ežerai.
Baltų mitai ir
simboliai.
„Elajus
Stounas“.
„Apokalipsė.
Antrasis
Pasaulinis karas“
(N-7).
Animacinis f.
„Aviukas
Šonas“.
„Blogiau nebūna“
(N-7).
„Siaubingi
namai“.
Balticum TV
žinios.
„Dikensiada“.
Kino akademija.
„Pakeliui į amžinybę“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
Kriminalinis
trileris „88 minutės“
(N-14).

TV8

PBK

NTV Mir

TV1000

aNiMal PlaNeT

ViasaT sPorT BalTic

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N7). 8.35
„Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji animacija.
10.05 Romantinė drama „Vasara Marakeše“
(N7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N7). 13.00
„Kerštas ir meilė“ (N7). 15.00 Ekstremalūs
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N7).
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N7). 18.00 „Kerš
tas ir meilė“ (N7). 20.00 Labanakt, vaikučiai.
Senoji animacija. 21.30 Romantinė drama „Ne
ištikimybės sutartis“ (N7). 23.15 „Apsukrios
kambarinės“ (N14). 1.10 Ekstremalūs namų

EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 15.00
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 „Triguba ap
sauga“. 14.05 Sąmokslo teorija. 15.05 Kartu su
visais. 16.00 Mados nuosprendis. 16.55 Vyriška/
Moteriška. 17.55 „Iš tiesų“. 18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55 „Sau
gumas“. 23.05 „Tyrimo paslaptys“. 0.40 „Iš tiesų“.

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 6“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
14.00, 16.25 „Susitikimo vieta“. 17.30 „Voratinklis 5“. 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
19.50 „Šefas. Žaidimas paaukštinant tarnyboje“.
21.55 „Mentas 2“. 23.50 Dienos apžvalga. 0.20
Pozdniakovas. 0.35 „Kurtinys. Tęsinys“.

6.10 „Žmogus, kurio nebuvo“. 8.30 „Veidai minioje“. 10.30 „Lojalioji“. 13.10 „Ištikimasis sodininkas“. 15.35 „Cimbelinas“. 17.50 „Žmonių vaikai“.
20.10 „Niujorko gaujos“. 23.30 „Saldus lapkritis“.

7.25, 11.00, 20.10 Aligatorių tramdytojai. 8.15,
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45,
19.15, 1.40 Blogas šuo. 10.05, 14.40, 22.55,
5.02 Šiaurės Amerika. 11.55 Mirtinai pavojingos Pietų Afrikos gyvatės. 12.50 Veterinarų
gyvenimas. 15.35, 23.50 Laukiniai ir pavojingi.
17.25, 21.05 Gaudant monstrus. 18.20, 22.00

Smiginis. „Darts Masters“ turnyras. Pertas. 11.00 Motosportas. Didžiosios Britanijos
MotoGP Moto3 lenktynės. 12.20 Motosportas.
Didžiosios Britanijos MotoGP Moto2 lenktynės. 13.40 Motosportas. Didžiosios Britanijos
MotoGP lenktynės. 15.05 Futbolas. Anglijos
Premier lyga. „Liverpool“ - „Arsenal“. 16.55
Ledo ritulys. KHL. „Ugra“ - Rygos „Dinamo“.
Tiesioginė transliacija. 19.30 „Formulė-1“.
Belgijos GP lenktynės. 21.55 Boksas. Floydas
Mayweatheris - Conoras McGregoras. 0.15,
5.00 Ledo ritulys. KHL. „Ugra“ - Rygos „Dinamo“. 2.15 Futbolas. Anglijos Premier lyga.
„Bournemouth“ - „Manchester City“.

pokyčiai.

Info TV
Autopilotas. 6.30 Pagalbos skambutis
(N7). 8.00 Savaitės kriminalai (N7). 8.30
Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 Išgyvenk, jei
gali. 11.30 Yra, kaip yra (N7). 12.35 Pagalbos
skambutis (N7). 13.30 24 valandos (N7).
15.20 KK2 (N7). 17.00 Info diena. 21.00 Die
nos komentaras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas
vakaras, Lietuva. 23.30 Dienos komentaras.
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30
Info diena.
6.00

6.00, 1.35

RTR PlaneTa (BalTIja)
Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Žinios. Vietos laikas. 11.55
„Svotai“. 13.00 60 minučių. 14.55 „Tyrimo
paslaptys“. 18.00 Andrejus Malachovas. Tie
sioginis eteris. 19.00 60 minučių. 21.00 „Likimo
gijos“. 23.00 „Liuba. Meilė“.
5.00

Ren
„Afromaskvietis“. 8.00 Žvalus rytas! 8.40
Tinkama priemonė. 9.30 „Šeimos dramos“. 11.15
Mums net nesisapnavo. 14.00 Mokslo apgauti.
14.55 Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 15.50
„Geidžiama“. 17.35 Tinkama priemonė. 18.25 „Šei
mos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.20
Juoktis leidžiama. 23.05 „V ir M“. 23.50 „Gauja“.
7.10

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.15 Knygų kandys. 8.30
Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius.
11.40 Panorama. 11.50 Varšuvos sukilimas: diena
po dienos. 12.00, 18.20 Trumpa istorija. 12.10
Kultūringieji PL. 13.05 Valstybės interesai. 13.35,
16.25 Žinios. 13.50, 19.55 „Laimės spalvos“. 14.25
„Raganos“. 15.20 Akis į akį. 15.50 „Pabėgimas ir
sugrįžimas į vaikystės miestą“. 16.10 Varšuvos
sukilimas: diena po dienos. 16.40 Turistinė kelionė. 16.55 „Baron24“. 17.30 Atostogos su vaiduokliais“. 18.00 Mano žvėrynas. 18.10 Povandeninė
ABC. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Sekmadienis su...
19.40 Prie Tatrų. 20.45 Animacinis f. 21.00 Žinios.
21.45 „Persikėlimai“. 22.45 Polonija 24. 23.05
Polonijos pokalbis. 23.20 Sveika, polonija.

DiscoVery
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai
veikia? 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta.
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10
Aukcionų karaliai. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55, 24.00 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Išgyvenimas nepaprastomis
sąlygomis. 21.00 Nuogi ir išsigandę. 22.00 Šėtono kanjonas. 23.00 Įveikti baimes su B.Grilsu.

TraVel
7.00, 12.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.30,
13.30, 20.30 Laivelių pirkimas. 9.00, 13.00, 20.00
Gyvenimas ant ežero. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 14.00 Salų paslaptys
14.30 Gyvenime ne vien žiedai. 15.00 Ekstremalieji
vandens parkai. 16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 24.00 Neįprastas maistas.
21.00 Bikiniai ir takeliai. 21.30 Geriausi paplūdimiai. 22.00 Paslaptingi paplūdimiai.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

Mako rykliai.

sPorT1
Pasaulio taurės lengvosios atletikos
varžybos. Vokietija. Vakar. 10.00 Pasaulio
taurės spidvėjaus varžybos. Lenkija. 13.00
KOK world series. Latvija. 1 d. 15.10 „NBA
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 36 laida.
15.40 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ - Lokomotiv.
17.50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Čikagos
„Bulls“ - Toronto „Raptors“. 20.00 Pasaulio
galiūnų čempionatas. Kinija. 1 d. 20.30 „NBA
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 37 laida.
21.00 Pasaulio taurės lengvosios atletikos varžybos. Vokietija. Vakar. 24.00 KOK K-1. Latvija.
„Grand Prix“. 1.10 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Ispanija. 1 etapas. 2.40 NBA krepšinio
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Pirmos rungtynės.
7.00

7.00

eurosPorT
6.45, 9.30, 16.00 Dviračių sportas. Ispanijos
turas. 8.15, 12.00 Universiada Taipėjuje. Lengvoji Atletika. 10.45, 15.45 Sporto linksmybės.
11.00, 16.30 Tenisas. Prancūzijos atvirasis teniso čempionatas. 17.55 „Eurosport 2“ žinios.
18.00, 22.15, 2.15 Tenisas. JAV atvirasis teniso
čempionatas. 22.00, 2.00 Tenisas.
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0.50 „Kastlas“

6.10
6.25
6.55
7.55
8.55
10.00
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
21.00
21.30
22.30
0.50
1.40
2.35
3.25
4.15

Teleparduotuvė.
Animacinis f. „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).
Animacinis f. „Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“ (N-7).
TV serialas
„Pažadėtoji“ (N-7).
TV serialas
„Pamilti vėl“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
TV serialas „Tėvelio
dukrytės“ (N-7).
2 Barai (N-14).
TV3 vakaro žinios.
TV3 sportas. TV3 orai.
Veiksmo f. „Dvigubas
smūgis“ (N-14).
TV serialas
„Kastlas“ (N-7).
TV serialas
„Naujakuriai“ (N-7).
TV serialas
„Legendos“ (N-14).
TV serialas „Tironas“
(N-14).
Ekstrasensai detektyvai (N-7).

15.30 „Dvi širdys“

6.35
6.40
7.05
7.30
7.55

9.50
10.35
11.35
12.35
13.30

15.30
16.30
17.35
18.30
19.30
20.00

21.00
21.30
22.15
0.05
1.00
1.50

Dienos programa.
Animacinis f.
„Visatos broliai“.
Animacinis f.
„Kaukė“.
Animacinis f. „Linksmieji detektyvai“.
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 „Visi
vyrai - kiaulės... 2“
(N-7).
Vaikai šėlsta.
Žinios. Sportas. Orai.
Trileris „Išlikimo
žaidimas“ (N-14).
TV serialas „Juodasis sąrašas“ (N-7).
TV serialas „Judantis
objektas“ (N-7).
Trileris „Žaidimas be
taisyklių“ (N-7).

10.05 „Komisaras

Štolbergas“

6.00
6.05
9.05
10.05
11.05
11.50
12.45
13.10
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

23.10
0.15
1.00
1.05
2.00

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
TV serialas „Senis“.
TV serialas „Komisaras Štolbergas“.
TV serialas „Aukštuomenės daktaras 3“.
Dokumentinė apybraiža
„Gimę tą pačią dieną“.
Klausimėlis.lt.
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.
„25-asis kadras.
Terra incognita“.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
„LRT - atkurtos
Lietuvos šimtmečio
transliuotojas“.
Naujas sezonas.
TV serialas „Tvin
Pyksas 3“ (N-14).
„Detektyvas
Monkas 4“ (N-7).
LRT radijo žinios.
„Baltijos kelias“.
LRT radijo žinios.

18.00 Info diena

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

22.50
1.05
1.55
2.40

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“.
Pagalbos skambutis
(N-7).
Nuotykių komedija
„Didingiausias filmas“ (N-14).
Veiksmo f. „Prisiminti pavojinga“.
TV serialas „Nikita“
(1) (N-7).
TV serialas „Džeikas,
Storulis ir šuo“ (N-7).
Su cinkeliu (N-7).

12.35 „Kapitonas

Gordejevas“

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
18.40
18.55
20.00
20.30
21.30
22.30
23.15
23.45
0.50
1.50
2.30
3.20

Programa.
TV parduotuvė.
Vasara tiesiogiai su
D.Žeimyte. Pokalbis
su G.Landsbergiu.
Darbščios rankos,
atviros širdys.
Auginantiems savo
kraštą.
Patriotai (N-7).
„Neišsižadėk“ (N-7).
„Albanas“ (N-7).
„Baltoji strėlė“ (N-7).
„Kapitonas
Gordejevas“ (N-7).
„Bitininkas“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris. Orai.
„Likimo melodija“.
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
Orai.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris. Orai.
„Gluchariovas“ (N-7).
„Delta“ (N-7).
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
Orai.
„Kapitonas
Gordejevas“ (N-7).
„Merginos iš
Ukrainos“ (N-7).
Reporteris.
„Delta“ (N-7).
„Chiromantas“ (N-7).

16.05 „Kaip atsiranda

daiktai 11“

6.00
6.05
7.10
7.55
8.50
9.15
12.00
12.10
12.25
13.00
14.40
15.35
16.05
16.30
17.00
18.30
19.00
19.30
20.20
21.10

22.00
23.45
23.55
0.05
0.35
1.40
2.25

LR himnas.
Džiazo muzikos
vakaras.
Klauskite daktaro.
„Padūkėliai
marsupilamiai“.
„Šokių akademija 3“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Dokumentinis f. „Lemtingas susitikimas“.
Dokumentinis f.
„Išpažintis“.
„Giminės“.
„Padūkėliai
marsupilamiai“.
„Šokių akademija 3“.
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Misija. Vilnija.
Laba diena, Lietuva.
Stambiu planu.
„Erdvės menas“. 4 d.
„Šlovės dienos“ (N-7).
Anapus čia ir dabar.
„Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis vertybėmis“.
Romantinė komedija
„Tai nutiko Jemene“.
Durys atsidaro.
Viena istorija.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
LRT OPUS ORE.
„Šlovės dienos“ (N-7).
Misija. Vilnija.

rugpjūčio 29 d.

6.50 Daktaras Ozas

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

23.10
1.25
2.15
3.05
3.50

4.35

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“ .
„Auklė“.
„Stivenas Visata“.
„Sandžėjus ir
Kreigas“.
„Rožinė pantera“.
„Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
„Būk su manim“.
„Neklausk meilės
vardo“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Sunkių nusikaltimų
skyrius“ (N-7).
„Midsomerio žmogžudystės V. Kirminas
pumpure“ (N-7).
„Ponia Dila“ (N-7).
„Auklė“.
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
„Velvet“ (N-7).

rekomenduoja

8.45 Tavo augintinis

6.30
6.45
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

23.55

2.00

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“ (N-7).
„Pelkė“ (N-7).
Tavo
augintinis.
„CSI Majamis“
(N-7).
„Naujokė“ (N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„Pelkė“ (N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Kobra 11“ (N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
„Naša Raša“
(N-14).
Veiksmo f.
„Šiandien tu
mirsi“ (N-14).
Veiksmo f.
„Aš - robotas“
(N-7).
Rizikingiausi
policijos
darbo epizodai
(N-14).

13.50 „Kai šaukia

širdis“

9.00
9.30

10.30
11.10
12.10

13.50
14.50
15.50
16.50
18.30
19.30
20.00
20.30

21.30
22.30
23.00
24.00

Balticum TV
žinios.
„Ekstremalūs
žygiai.
Šventieji Kinijos
kalnai“.
„Dikensiada“.
„Blogiau
nebūna“ (N-7).
Fantastinis
veiksmo trileris
„Metalinis
tornadas“
(N-7).
„Kai šaukia
širdis“.
„Siaubingi
namai“.
„Mega
virtuvės“.
Animacinis f.
„Varnų diena“.
Pinigai iš nieko.
Karališkosios
paslaptys.
Balticum TV
žinios.
„Minutė po
minutės“
(N-7).
„Elajus Stounas“.
Balticum TV
žinios.
„Meilė Ibizoje“
(N-14).
„Blogiau nebūna“
(N-7).

TV8

PBK

nTV MIR

TV1000

AnimAl PlAnet

ViASAt SPort BAltic

Teleparduotuvė. 6.25 TV Pagalba (N-7).
„Mano mažasis ponis“. 8.35 Senoji animacija. 10.05 Romantinė drama „Neištikimybės sutartis“ (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. 21.30 Romantinė
drama „Daktaras ir 3 moterys“ (N-7). 23.15
„Apsukrios kambarinės“ (N-14). 0.15 „Medikopteris“ (N-7). 1.10 Ekstremalūs namų pokyčiai.

6.00, 1.35 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 „Saugumas“.
14.45 Kartu su visais. 15.40 Mados nuosprendis. 16.45 Vyriška/Moteriška. 17.45 „Iš tiesų“.
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos
laikas. 21.00 „Saugumas“. 23.05 „Tyrimo paslaptys“. 0.40 „Iš tiesų“.

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 6“. 12.00 Prisiekusiųjų
teismas. 13.25, 18.30 Ypatingas įvykis. 14.00,
16.25 „Susitikimo vieta“. 17.30 „Voratinklis 5“.
19.50 „Šefas. Žaidimas paaukštinant tarnyboje“.
21.55 „Mentas 2“. 23.50 Dienos apžvalga.

11.10 „Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis“.
13.25 „Mergina automobilyje, su akiniais ir šautuvu“. 15.20 „Kiti“. 17.25 „Divergentė“. 20.10
„Laukinė upė“. 22.20 „Trys metrai virš dangaus“.

7.25, 11.00, 20.10 Aligatorių tramdytojai. 8.15,
16.30 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15 Blogas šuo. 10.05, 14.40, 22.55 Šiaurės Amerika.
11.55 Gaudant monstrus. 12.50 Mako rykliai.
15.35, 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05
Grizlio projektas. 18.20 Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 22.00 Aš išgyvenau gyvūno puolimą.

RTR PlaneTa (BalTIja)

TV PolonIa

5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.40, 14.40,
17.00, 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
„Likimo gijos“. 23.00 Vakaras su V.Solovjovu.

8.30, 2.15 Pasakų šalyje. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.40 Panorama. 11.50, 0.25, 4.30 Varšuvos sukilimas: diena po dienos. 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, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25
„Saldžios akys“. 15.25 „Namų atmintis“. 16.40,
6.50 Kita stotelė - Silezijos Lvuvekas. 16.55, 1.15
„Baron24“. 17.30, 1.45 „Atostogos su vaiduokliais“. 18.00 Knygų kandys. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „Chuliganas“. 19.25 „Naszaarmia.pl“.
20.25, 6.35 „Karpatai - kultūros kalnai“. 20.45,
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas.
Orai. 21.45, 3.40 „Tėvas Mateušas“. 22.35 Dienos receptas. 0.10 „Pabėgimas ir sugrįžimas į
vaikystės miestą“. 0.40 Kažkas matė, kažkas žino.

7.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Ciurichas. 9.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga.
„Newcastle“ - „West Ham“. 10.55 Futbolas.
Anglijos Premier lyga. „Manchester United“ „Leicester“. 12.45 Ledo ritulys. KHL. „Ugra“ Rygos „Dinamo“. 14.45 Futbolas. Europos supertaurė. „Real“ - „Manchester United“. 16.55
Ledo ritulys. KHL. „Traktor“ - „Metallurg“. Tiesioginė transliacija. 19.25 Ledo ritulys. KHL.
Maskvos „Dinamo“ - „Jokerit“. Tiesioginė transliacija. 22.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga.
„Liverpool“ - „Arsenal“. 23.50 Ledo ritulys. KHL.
Maskvos „Dinamo“ - „Jokerit“. 1.50 Futbolas.
UEFA Čempionų lyga. „Nice“ - „Napoli“. 3.40
Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 5.00
Ledo ritulys. KHL. „Traktor“ - „Metallurg“.

6.10
8.05

Info TV
Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis
(N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2
(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 Info diena.
6.30

50

Ren
Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.40
„Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia programa. 12.15 Juoktis leidžiama. 13.55 Mokslo apgauti. 14.50 Pasaulio paslaptys su Anna Čapman.
15.40 Žiūrėti visiems! 16.00 „Tikri“. 17.45 Tinkama priemonė. 18.35 „Šeimos dramos“. 20.25
Kviestinė vakarienė. 21.25 Geriausias šefas. 0.05
Rusiškas vairavimas. 0.35 „Gauja“.
8.05

DIscoVeRy
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00,
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia?
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Aukcionų karaliai. 10.05
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge.
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių
perpardavinėtojai. 14.30 Didžiosios statybos. 21.00
Vyras, moteris, gamta. 22.00 Gelbėtojai su sunkiaisiais automobiliais. 23.00 Naminukės sezonas.

TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 12.00,
19.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30, 20.30
Laivelių pirkimas. 9.00, 13.00, 20.00 Gyvenimas
ant ežero. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 14.00
Salų paslaptys. 14.30 Gyvenime ne vien žiedai.
15.00 Ekstremalieji vandens parkai. 16.00 Teksaso
stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 23.00
Neįprastas maistas. 21.00 Geriausi paplūdimiai.
21.30 Salų tyrinėtojai. 22.00 Įkaušęs keliautojas.
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SPort1
Pasaulio taurės spidvėjaus varžybos. Lenkija. 10.00 Pasaulio taurės plaukimo varžybos.
Maskva. 1 d. 12.00 KOK K-1. Latvija. „Grand
Prix“. 13.10 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. 1 d. 13.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos
apžvalga. 37 laida. 14.10 Pasaulio rali-kroso
čempionatas. Ispanija. 1 etapas. 15.40 Rusijos
„Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ - FC „Orenburg“. 17.50 Lietuviai
NBA krepšinio lygoje. Toronto „Raptors“ - Niujorko „Knicks“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. 2 d. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio
lygos apžvalga. 38 laida. 21.00 Pasaulio taurės
spidvėjaus varžybos. Lenkija. 24.00 KOK world
series. Vilnius. 1 d. 1.20 Pasaulio rali-kroso
čempionatas. Portugalija. 2 etapas. 3.20 NBA
krepšinio lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ Klivlando „Cavaliers“. Antros rungtynės.
7.00

lnK

22 .15

„iŠliKimo ŽAiDimAS“
Trileris. JAV. 2015.
Režisierius: Jean-Baptiste Leonetti.
Vaidina: Michael Douglas, Jeremy Irvine, Martin Palmer.
Šaltakraujiškas, turtingas verslininkas Džonas pasamdo jauną seklį Beną
kartu keliauti į Mojavės dykumą medžioti retų gyvūnų. Medžioklės pradžioje Džonas atsitiktinai nušauna vyrą. Bandydamas išvengti kalėjimo
bausmės, jis sugalvoja planą, kaip šia žmogžudyste apkaltinti Beną.

„cSi. niuJorKAS“
TV serialas. JAV, Kanada. 2013.
Režisierės: Ann Donahue,
Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine
Giovinazzo, Hill Harper.

tV1

19 .0 0

„DViGuBAS SmŪGiS“
Veiksmo filmas. JAV. 1991.
Režisierius: Sheldon Lettich.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Geoffrey Lewis, Alonna Shaw.

tV3

22 .3 0

Veiksmo filmas. JAV, Vokietija. 2004.
Režisierius: Alex Proyas.
Vaidina: Will Smith,
Bridget Moynahan, Alan Tudyk.

euroSPort
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Dvynius dar kūdikystėje atskyrė
kraupus įvykis - tėvų nužudymas.
Aleksas buvo numestas ant našlaičių prieglaudos slenksčio ir užaugo
Honkonge, o Čedas, išgelbėtas apsauginio Frenko, atsidūrė užsienyje.

„AŠ - roBotAS“

6.00, 11.00, 14.30, 19.00, 22.15, 2.15 Tenisas.
JAV atvirasis teniso čempionatas. 9.30, 15.15,
16.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 10.00

Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga.
10.30 Universiada Taipėjuje. Lengvoji Atletika.
12.00 Universiada Taipėjuje. Tenisas. 14.00
Jojimas. 15.45, 18.45 Dviračių sportas. „Vuelta
de Espana“. 18.55 „Eurosport 2“ žinios. 22.00,
2.00 Tenisas.

Detektyvas Mekas Teiloras - nusikaltimo vietos tyrėjas, manantis,
kad viskas susiję ir visi turi savo
istoriją. Jo darbas - jo gyvenimas.
Tokia pat meile darbui pasižymi ir
jo partnerė Stela Bonasera.

tV6

23 .5 5

2035 metais žmonija tapo visiškai
priklausoma nuo robotų. Kiekvienam robotui įdiegiama programa,
verčianti nekelti prieš žmogų rankos.
Tačiau po kelių keistų įvykių paaiškėja, kad programa nėra tokia patikima.

51

trečiadienis
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13.30 „Simpsonai“

6.10
6.25

LNK

6.55
7.55

22 .15

„TAMSI TIESA“

8.55

Veiksmo trileris. Kanada. 2012.
Režisierius: Damian Lee.
Vaidina: Kim Coates, Eva Longoria, Kevin Durand.
Endis Garsija vaidina buvusį CŽV agentą, kuris tęsia savo karjerą politikoje.
Jis bandys išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta vienoje iš Pietų Amerikos respublikų. Pasak kai kurių šaltinių, ten vyksta masinės žudynės ir engiama
vietos bendruomenė. Jo bendražygė padės politikui išsiaiškinti tiesą.

10.00
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
21.00
21.30
22.25
22.30

TV1

TV6

23 .4 5

23 .10

„PONIA DILA“

„MELAS VARDAN TIESOS“

melodrama. Turkija. 2013.
Režisierius: Onur Tan.
Vaidina: Hulya Darcan, Erkan
Petekkaya, Hatice Sendil.

komiškas trileris. JAV. 1994.
Režisierius: James Cameron.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger,
Jamie Lee Curtis, Tom Arnold.

Gražuolės Dilos vyras Ihsanas ir jo
konkurentas Riza įsivelia į pavojingą konfliktą dėl labai vertingos
žemės. Užvaldytas emocijų, Riza
padaro didžiausią klaidą gyvenime - nužudo Ihsaną. Našlės Dilos gyvenimas apvirsta aukštyn
kojomis. Dila prisiekia surasti ir
atkeršyti tam, kuris padarė šį nusikaltimą.

Garis Taskeris, kaip ir priklauso
slaptajam agentui, gyvena dvigubą gyvenimą. Namie jis ramus
šeimos žmogus, dirbantis kompiuterių kompanijos darbuotoju
ir dažnai važinėjantis į komandiruotes. Jo žmona Helen Tasker nė
neįtaria apie jo slaptą gyvenimą,
kovą su teroristinėmis organizacijomis.

TV3

19 .3 0

„TĖVELIO DUKRYTĖS“
tV serialas. Rusija. 2007.
Režisierė: Irina Vasiljeva.
Vaidina: Andrej Leonov, Miroslava
Karpovič, Nona Grišajeva.
Tėtis vienas augina penkias dukras.
Marijai galvoje tik mados ir išvaizda,
Dovilė - kieta ir niūroka gotė, Živilė
iš rankų nepaleidžia futbolo kamuolio, o Karolina - tikra moksliukė.
Yra dar ir mažiausioji - Paulina, kurią
visi meiliai vadina Sagute. Ji nuolat
mėtosi tikrais išminties perlais.
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0.35
1.30
1.55

2.20
3.10

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.
„Tėvelio dukrytės“
(N-7).
2 Barai (N-14).
TV3 vakaro žinios.
Vikingų loto.
Trileris
„Priverstas žudyti“
(N-14).
„Kastlas“ (N-7).
TV serialas
„Naujokė“ (N-7).
TV serialas
„Paskutinis iš vyrų“
(N-7).
„Legendos“ (N-14).
TV serialas
„Tironas“ (N-14).

19.30 KK2

6.40
7.05
7.30

7.55
9.45
10.35
11.35
12.35
13.30
15.30
16.30
17.35
18.30
19.30
20.00

21.00
21.30
22.15
0.25

1.20
2.10

18.00 Kas ir kodėl?

Animacinis f.
„Visatos broliai“.
Animacinis f.
„Kaukė“.
Animacinis f.
„Linksmieji
detektyvai“.
„Volkeris, Teksaso
reindžeris“ (N-7).
24 valandos (N-7).
Yra, kaip yra
(N-7).
24 valandos (N-7).
Bus visko.
„Gyvenimo šukės“
(N-7).
TV serialas
„Dvi širdys“.
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos (N-7).
Žinios.
KK2 (N-7).
TV serialas
„Visi vyrai kiaulės... 2“ (N-7).
Vaikai šėlsta.
Žinios.
Veiksmo trileris
„Tamsi tiesa“ (N-14).
TV serialas
„Juodasis sąrašas“
(N-7).
„Judantis objektas“
(N-7).
Trileris „Išlikimo
žaidimas“ (N-14).

6.00
6.05
9.05
10.05
11.05
11.50
12.45
13.10
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
23.15

0.15
1.00
1.05

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Senis“ (N-7).
„Komisaras
Štolbergas“ (N-7).
„Aukštuomenės
daktaras 3“ (N-7).
„25-asis kadras.
Terra incognita“.
Klausimėlis.lt.
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.
Premjera! „Vokietija
1983-iaisiais“
(1) (N-14).
„Detektyvas
Monkas 4“ (N-7).
LRT radijo žinios.
„Misija Sibiras’16. Dvi
savaitės, trukusios
vieną poliarinę dieną“.

rugpjūčio 30 d.

15.50 „Muchtaro

sugrįžimas“

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

23.00

0.50
1.40
2.25
3.30

„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“.
Pagalbos skambutis
(N-7).
Veiksmo trileris
„Žmogžudysčių
sąrašas“ (N-14).
Nuotykių komedija
„Didingiausias
filmas“ (N-14).
„Nikita“ (N-7).
„Džeikas, Storulis
ir šuo“ (N-7).
Su cinkeliu (N-7).
Pagalbos skambutis
(N-7).

TV PROGRAMA

6.50 Vasara tiesiogiai

su D.Žeimyte

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
18.40
18.55
20.00
20.30
21.30
22.30
23.15
23.45
0.50

1.50
2.30
3.20

TV parduotuvė.
Vasara tiesiogiai
su D.Žeimyte.
Pokalbis su broliais
Gataveckais.
Kitomis akimis.
Skinsiu raudoną
rožę.
Patriotai (N-7).
„Neišsižadėk“ (N-7).
„Albanas“ (N-7).
„Delta“ (N-7).
„Merginos iš
Ukrainos“ (N-7).
„Bitininkas“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris.
„Likimo melodija“
(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.
„Delta“ (N-7).
„Chiromantas“
(N-7).

13.45 Jamala

6.00
6.05
7.05
7.55
8.50
9.15
12.00
12.10

13.45

15.10
16.00
16.30
17.00
18.35
19.30
20.15
20.30
22.30

23.55
0.05
0.35

1.40

LR himnas.
LRT OPUS ORE.
„Parranda Polar“.
Stilius.
„Padūkėliai
marsupilamiai“.
„Šokių akademija 3“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
„Bliuzas. Muzikinės
kelionės“. „Bliuzas
po Jungtinės
Karalystės vėliava“.
„Eurovizija 2016“
nugalėtojos Jamalos
koncertas Lietuvoje.
„Padūkėliai
marsupilamiai 2“.
„Šokių akademija 3“.
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Laba diena, Lietuva.
Teatras.
„Šlovės dienos“ (N-7).
Mokslo sriuba.
„Laisvės keleiviai“.
Elito kinas. Drama
„Nesveikai laiminga“
(N-14).
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
XXII Klaipėdos pilies
džiazo festivalis. Jojo
Mayer ir Klaipėdos
džiazo orkestras.
„Šlovės dienos“
(N-7).

21.00 „Midsomerio

žmogžudystės V“

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

23.10
1.35
2.00
2.50

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“.
„Stivenas Visata“.
„Sandžėjus ir
Kreigas“.
„Rožinė pantera“.
„Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
„Būk su manim“.
„Neklausk meilės
vardo“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Sunkių nusikaltimų
skyrius“ (N-7).
„Midsomerio
žmogžudystės V.
Mirties varpas“
(N-7).
„Ponia Dila“ (N-7).
„Auklė“.
„Policija ir Ko“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).

19.00 „Kobra 11“

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30

14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

21.00
22.00

23.45

2.35

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“
(N-7).
„Pelkė“ (N-7).
Gražiausi žemės
kampeliai.
„CSI Majamis“
(N-7).
„Naujokė“ (N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„Pelkė“ (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).
Veiksmo f.
„Transporteris 2“
(N-7).
Komiškas trileris
„Melas vardan
tiesos“ (N-7).
Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai (N-14).

19.00 „Ekstremalūs žygiai.

Šventieji Kinijos kalnai“

9.00
9.30

10.30
11.30
12.30
13.30

15.15
16.15

18.00
19.00

20.00
20.30
21.30

22.30
23.00
23.40
0.40

Balticum TV
žinios.
„Minutė
po minutės“
(N-7).
„Elajus
Stounas“.
„Kai šaukia
širdis“.
„Siaubingi namai“.
Romantinė
drama „Prieskonių
princesė“.
„Blogiau nebūna“
(N-7).
Drama
„Praeities paslaptys“
(N-7).
„Mega virtuvės“.
„Ekstremalūs
žygiai. Šventieji
Kinijos kalnai“.
Balticum TV
žinios.
Pinigai
iš nieko.
„Apokalipsė.
Antrasis
Pasaulinis karas“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
„Dikensiada“.
„Elajus
Stounas“.
„Į pasaulio kraštą“
(N-14).

TV8

PBK

NTV Mir

TV1000

aNiMal PlaNeT

ViasaT sPorT BalTic

Teleparduotuvė. 6.25 TV Pagalba (N-7).
„Mano mažasis ponis“. 8.25 Senoji animacija. 10.05 Romantimnė drama „Daktaras ir
3 moterys“ (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. 21.30 Romantinė drama
„Meilė, skyrybos, knygos“ (N-7). 23.10 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 0.05 „Medikopteris“
(N-7). 1.05 Ekstremalūs namų pokyčiai.

6.00, 1.30

EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.30
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas.
11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Saugumas“. 14.45
Kartu su visais. 15.45 Mados nuosprendis. 16.45 Vyriška/Moteriška. 17.50 „Iš tiesų“. 18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00 „Saugumas“. 23.00 „Tyrimo paslaptys“. 0.35 „Iš tiesų“. 1.45
Melodrama „Mylima mechaniko Gavrilovo moteris“.

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 6“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25, 18.30 Ypatingas įvykis.
Apžvalga. 14.00, 16.25 „Susitikimo vieta“. 17.30
„Voratinklis 5“. 19.50 „Šefas. Žaidimas paaukštinant tarnyboje“. 21.55 „Mentas 2“. 23.50
Dienos apžvalga. 0.20 „Kurtinys. Tęsinys“.

8.30 „Trys metrai virš dangaus“. 11.05 „Kaukė“.
13.10 „Laukinė upė“. 15.25 „Vaizduotės žaidimas“. 17.40 „Insurgentė“. 20.10 „Lygūs“. 22.10
„Didžioji afera“. 0.25 „Išlikimo eksperimentas“.

8.15, 16.30, 22.00, 0.45, 4.15 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Blogas šuo. 10.05,
14.40, 22.55, 5.02 Šiaurės Amerika. 11.55
Grizlio projektas. 12.50 Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai ir pavojingi.
17.25, 21.05, 3.25 Bronkso zoologijos sodas.

Premier lygos apžvalga. 8.00 Ledo ritulys.
KHL. „Traktor“ - „Metallurg“. 10.00 Ledo ritulys.
KHL. Maskvos „Dinamo“ - „Jokerit“. 12.00 Motosportas. Didžiosios Britanijos MotoGP lenktynės. 13.25 Krepšinis. Europos čempionatas.
Latvija - Slovėnija. 15.15 Krepšinis. Europos
čempionatas. Lietuva - Gruzija. 17.05 Krepšinis. Europos čempionatas. Kertvirtfinalis. 18.55
„Formulė-1“. Belgijos GP lenktynių apžvalga.
19.55 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - Minsko
„Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 22.30 Dviračių
sportas. Pasaulio MTBO čempionatas. Vilnius.
0.20, 4.55 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - Minsko
„Dinamo“. 2.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga.
„West Bromwich“ - „Stoke“.

6.10
8.05

INfO TV
Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis
(N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2
(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 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 60 minučių. 14.55 „Tyrimo paslaptys“. 18.00
Tiesioginis eteris. 19.00 60 minučių. 21.00 „Likimo gijos“. 23.00 Vakaras su V.Solovjovu. 1.30
Žinios. Sankt Peterburgas. 1.50 „Vasilisa“.

REN
Žvalus rytas! 8.35 Tinkama priemonė. 9.25
„Šeimos dramos“. 11.05 Pati naudingiausia programa. 12.00 „Pačios baisiausios epidemijos“.
13.45 Mokslo apgauti. 14.35 Pasaulio paslaptys.
15.30 Žiūrėti visiems. 15.50 „Tikri“. 17.35 Tinkama
priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė
vakarienė. 21.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 23.10 „Kiekvienam po katinėlį“. 0.05 „Gauja“.
8.00

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

TV PoloNia
Mūsų bičiuliai. 8.30 Petersburskio muzikos šou. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.40
Panorama. 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, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40
„Laimės spalvos“. 14.25 „Persikėlimai“. 15.25
„Ranča“ - moterys laimi. 16.15, 4.30 Varšuvos
sukilimas: diena po dienos. 16.40 Istorijos aktualijos. 16.55, 1.40 „Baron24“. 17.30, 2.10 „Atostogos su vaiduokliais“. 18.00 Laida vaikams. 18.30
TV ekspresas. 18.55 „Laiko kariai. Kunigaikščio
Juzefo ulonai, arba Įpareigojanti tradicija“. 19.25,
1.10 Rytų studija. 20.25, 6.35 Vilnoteka. 21.00,
3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Venecija“. 0.10 XXI
tarptautinis romų kultūros ir dainų festivalis.
8.05

DiscoVery
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00,
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.40,
17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių
karai. Kanada. 9.40, 18.40 Aukcionų karaliai. 10.05
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 11.50, 24.00 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05,
22.00, 3.40, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai.
14.30 Nesėkmių garažas. 21.00, 2.50 Iš meilės automobiliams. 23.00, 4.30 Gatvių lenktynės.

TraVel
7.00, 12.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.30,
13.30, 20.30 Laivelių pirkimas. 9.00, 13.00,
20.00 Gyvenimas ant ežero. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 14.00 Salų paslaptys. 14.30 Gyvenime ne vien žiedai. 15.00 Ekstremalieji vandens
parkai. 16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto
rinkoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas maistas.
21.30, 2.00 Salų tyrinėtojai. 22.00, 3.00 Iškyla
gamtoje. 23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

sPorT1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Toronto „Raptors“ - Niujorko „Knicks“. 9.10 Rusijos „Premier“

futbolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ FC „Orenburg“. 11.10 Pasaulio galiūnų čempiontas.
Kinija. 2 d. 11.40 „NBA Action“. 38 laida. 12.10 KOK
world series. Vilnius. 1 d. 13.30 ATP 250 teniso turnyras. Miunchenas. Finalas. 15.10 „Čempionai LT“.
Graplingas. Palanga. 3 d. 15.40 Rusijos „Premier“
futbolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“
- FC „Rostov“. 17.40 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Klivlando „Cavaliers“ - Oklahomos „Thunder“.
20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. 3 d.
20.30 „NBA Action“. 39 laida. 21.00 NBA krepšinio
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando
„Cavaliers“. Pirmos rungtynės. 23.30 KOK world
series. Vilnius. 2 d. 0.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 3.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden
state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Antros
rungtynės. 5.30 ATP 250 teniso turnyras.

7.00

eurosPorT
6.00, 13.35, 19.00, 22.15, 2.15 Tenisas. JAV
atvirasis teniso čempionatas. 9.30, 15.00, 16.00
Dviračių sportas. Ispanijos turas. 10.55 Atletų
istorijos. 11.00 Universiada Taipėjuje. Krepšinis.
12.00 Automobilių lenktynės. „Blancpain“ sprindo
serija. Vengrija. 12.30 Automobilių sportas. FIA
Europos ralio čempionatas. 13.05 Automobi-

lių sportas. „Porsche Supercup“ serija. Belgija.
15.45, 18.45 Dviračių sportas. „Vuelta de Espana“.
18.55 „Eurosport 2“ žinios. 22.00, 2.00 Tenisas.
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TV PROGRAMA

18.30 Europos vyrų

krepšinio čempionatas

6.10
6.25
6.55
7.55
8.55
10.00
12.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.00
18.25
18.30

19.20
19.35

20.25
20.30
21.00
21.30
22.25
22.30
0.10

Teleparduotuvė.
„Didvyrių draugužiai“.
„Simpsonai“ (N-7).
„Rezidentai“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“.
TV Pagalba (N-7).
„Tėvelio dukrytės“.
„Simpsonai“ (N-7).
„Pažadėtoji“ (N-7).
„Pamilti vėl“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
Tiesiai iš EuroBasket
2017.
Europos vyrų krepšinio čempionatas.
Lietuva - Gruzija.
Tiesioginė transliacija.
Tiesiai iš EuroBasket
2017.
Europos vyrų krepšinio čempionatas.
Lietuva - Gruzija.
Tiesioginė transliacija.
Tiesiai iš EuroBasket
2017.
„Tėvelio dukrytės“
(N-7).
2 Barai (N-14).
TV3 vakaro žinios.
Vikingų loto.
Trileris „Rembo“
(N-14).
Europos vyrų krepšinio čempionatas.
Italija - Izraelis.
Vaizdo įrašas.

13.30 „Gyvenimo šukės“

6.40
7.05
7.30

7.55

9.50
10.35
11.35
12.35
13.30
15.30
16.30
17.35
18.30
19.30
20.00
20.30
21.30
22.15
0.20

1.15
2.05
2.35

Animacinis f.
„Visatos broliai“.
Animacinis f.
„Kaukė“.
Animacinis f.
„Linksmieji
detektyvai“.
TV serialas
„Volkeris, Teksaso
reindžeris“ (N-7).
24 valandos (N-7).
Yra, kaip yra (N-7).
24 valandos (N-7).
Bus visko.
„Gyvenimo šukės“
(N-7).
„Dvi širdys“.
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos (N-7).
Žinios.
KK2 (N-7).
„Visi vyrai kiaulės... 2“ (N-7).
Vaikai šėlsta.
Žinios.
Trileris „Tuk tuk“
(N-14).
TV serialas
„Juodasis sąrašas“
(N-7).
„Judantis objektas“
(N-7).
Alchemija. VDU
karta.
Retrospektyva.
„Menininkų portretai“.

18.30 Klauskite daktaro

6.00
6.05
9.05
10.05
11.05
11.50
12.45
13.10
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

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Senis“ (N-7).
„Komisaras
Štolbergas“ (N-7).
„Aukštuomenės daktaras 3“ (N-7).
Gyvenimas.
Klausimėlis.lt.
Klauskite daktaro.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
„Seserys“ (N-7).
Žinios.
Kas ir kodėl?
Klauskite daktaro.
Specialus tyrimas.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Dėmesio centre.
Loterija „Jėga“.
Svarbios detalės.
Vaidybinis f.
„Sangailės vasara“
(N-14). Rež.
A.Kavaitė. Vaidina
J.Steponaitytė,
A.Diržiūtė ir kt.
„Detektyvas
Monkas 4“ (N-7).
LRT radijo žinios.
Specialus tyrimas.
LRT radijo žinios.

18.30 „Savas žmogus“

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
23.05

1.00
1.50
2.40
4.55

„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).
Veiksmo f.
„Drąsiaširdis“ (N-7).
Veiksmo trileris
„Žmogžudysčių
sąrašas“ (N-14).
„Nikita“ (N-7).
„Džeikas, Storulis
ir šuo“ (N-7).
„Savas žmogus“
(N-7).
Savaitės kriminalai
(N-7).

8.20 Patriotai

6.34
6.50

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

1.50
2.30
3.20
4.10

TV parduotuvė.
Vasara tiesiogiai
su D.Žeimyte.
Pokalbis su Gema
Umbrasiene.
Šiandien kimba.
Patriotai (N-7).
„Neišsižadėk“ (N-7).
„Albanas“ (N-7).
„Delta“ (N-7).
„Merginos iš
Ukrainos“ (N-7).
„Bitininkas“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Albanas“ (N-7).
Reporteris. Orai.
„Likimo melodija“
(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.
„Delta“ (N-7).
„Chiromantas“
(N-7).
„Merdoko paslaptys“
(N-7).

0.05 Dabar pasaulyje

6.00
6.05

7.10
8.50
9.15
12.00
12.10
14.05

15.05
15.55
16.20
16.45
17.00
18.30
19.00
19.30
20.20

21.10
22.05
23.20
23.55
0.05
0.35
1.40

LR himnas.
Džiazo muzikos
vakaras. Jojo Mayer
ir Klaipėdos džiazo
orkestras.
Bėdų turgus.
„Šokių akademija 3“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
„Laisvės keleiviai“.
Šv. Jurgio meno
sezonas 2017.
Uždarymo koncertas.
„Padūkėliai
marsupilamiai 2“.
„Šokių akademija 3“.
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Vilniaus sąsiuvinis.
Laba diena, Lietuva.
Atspindžiai.
Maistas ir aistros.
„Šlovės dienos“
(N-7).
Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
Svečias - kompozitorius Stefan Lano. 1 d.
„Spąstai. Prancūzija
terorizmo akivaizdoje“.
Lietuvos patriotai.
Stambiu planu.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
LRT OPUS ORE.
Umiko.
„Šlovės dienos“ (N-7).

rugpjūčio 31 d.

16.30 „Būk su manim“

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
1.10
2.00
2.50

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“.
„Stivenas Visata“.
„Sandžėjus
ir Kreigas“.
„Rožinė pantera“.
„Skūbis Dū.
Paslapčių biuras“.
„Būk su manim“.
„Neklausk meilės
vardo“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Sunkių
nusikaltimų skyrius“
(N-7).
„Nusikaltimo vieta Kelnas. Kaimynai“
(N-7).
„Ponia Dila“ (N-7).
„Auklė“.
„Policija ir Ko“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).

rekomenduoja

17.00 „Havajai 5.0“

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30

14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

21.00
22.00

0.45

2.35

Teleparduotuvė.
„Kobra 11“ (N-7).
„Pelkė“ (N-7).
Vienam gale kablys.
„CSI Majamis“
(N-7).
„Naujokė“
(N-7).
„Kaulai“ (N-14).
„Havajai 5.0“
(N-7).
„Univeras.
Naujas bendrikas“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„Pelkė“ (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).
Veiksmo f. „Kietas
riešutėlis 4.0“
(N-14).
Romantinė
komedija
„Rubė Sparks“
(N-14).
Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai (N-14).

16.10 Karališkosios

paslaptys

9.00
9.30
10.30
11.30

12.30

14.10
15.10

16.10
16.40

18.20
19.00
20.00
20.30
21.30
22.30
23.00

24.00

Balticum TV
žinios.
Pinigai iš nieko.
„Mega virtuvės“.
„Apokalipsė.
Antrasis
Pasaulinis karas“
(N-7).
Animacinis f.
„Kalakutai:
atgal į ateitį“.
„Minutė po minutės“
(N-7).
„Ekstremalūs
žygiai. Šventieji
Kinijos kalnai“.
Karališkosios
paslaptys.
Kriminalinė
veiksmo komedija
„Banditės“
(N-7).
„Dikensiada“.
„Elajus Stounas“.
Balticum TV
žinios.
„Siaubingi namai“.
„Blogiau nebūna“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
„Apokalipsė.
Antrasis
Pasaulinis karas“
(N-7).
„Kai šaukia
širdis“.

TV8

PBK

nTV MIR

TV1000

AnimAl PlAnet

ViASAt SPort BAltic

Teleparduotuvė. 6.25 TV Pagalba (N-7).
„Šunyčiai patruliai“. 8.40 Senoji animacija. 10.10 Romantinė drama „Meilė, skyrybos,
knygos“ (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. 21.30 Romantinė drama „Ana ir
karalius“ (N-7). 0.30 „Apsukrios kambarinės“
(N-14). 1.20 „Medikopteris“ (N-7). 2.15 Ekstremalūs namų pokyčiai.

EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.35
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas.
11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Saugumas“. 14.50
Kartu su visais. 15.50 Mados nuosprendis. 16.55
Vyriška/Moteriška. 17.50 „Iš tiesų“. 18.55 Tegul
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00
„Saugumas“. 22.55 „Tyrimo paslaptys“. 0.30 „Iš
tiesų“. 1.40 „Serioža“. 2.55 „Kaskart kitaip“.

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 6“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25, 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
14.00, 16.25 „Susitikimo vieta“. 17.30 „Voratinklis
5“. 19.50 „Šefas. Žaidimas paaukštinant tarnyboje“. 21.55 „Mentas 2“. 23.50 Dienos apžvalga.
0.20 „Kurtinys. Tęsinys“. 2.20 „Susitikimo vieta“.

6.10 „Lojalioji“. 8.35 „Didžioji afera“. 10.55 „Lygūs“.
13.05 „Žmogus, kurio nebuvo“. 15.30 „Veidai minioje“. 17.30 „Lojalioji“. 20.10 „Piteris Penas“.
22.25 „Vandens ieškotojas“. 0.40 „Triušio urvas“.

7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Aligatorių tramdytojai.
8.15, 12.50, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10,
13.45 Blogas šuo. 10.05, 14.40, 22.55, 5.02 Šiaurės
Amerika. 11.55 Bronkso zoologijos sodas. 15.35,
23.50, 5.49 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25
Banginių karai. 19.15, 1.40 Didžiausi ir blogiausi.

6.55, 3.15

6.10
8.05

Info TV
Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis
(N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2
(N-7). 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 Info diena.
6.30
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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 Tiesioginis eteris. 19.00 60 minučių. 21.00
„Likimo gijos“. 23.00 Vakaras su V.Solovjovu.
1.30 Žinios. Sankt Peterburgas. 1.50 „Vasilisa“.

Ren
Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35
„Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia programa. 12.05 Labiausiai šokiruojančios hipotezės.
14.45 Pasaulio paslaptys. 15.35 Žiūrėti visiems!
15.50 „Tikri“. 17.35 Tinkama priemonė. 18.30
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Čapman paslaptys. 23.15 Žiūrėti visiems!
8.00

TV PolonIa
„Manimi nesirūpink“. 8.00 Rytų studija. 8.35
Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.40 Panorama. 11.50, 4.30 Varšuvos sukilimas: diena po dienos. 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, 16.25 Žinios. 13.50,
19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Seserys“.
15.20 „Venecija“. 16.10 Prie Tatrų. 16.40 Vilnoteka.
16.55, 1.40 „Baron24“. 17.30, 2.10 „Atostogos
su vaiduokliais“. 18.00 Animacinis f. 18.30 TV
ekspresas. 18.55 Kelionės su istorija. 19.25, 6.35
Valstybės interesai. 20.25 Palenkės gyventojų pėdsakais. Florida. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00,
3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Komisaras Aleksas“. 0.10
A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti.
7.05

DIscoVeRy
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip
tai veikia? 8.40, 17.40, 23.00, 4.30 Sandėlių
medžiotojai. 9.10, 18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių
karai. Kanada. 9.40, 18.40 Aukcionų karaliai.
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05,
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30
Aukso karštinė. 22.00, 3.40 Kosmoso verslas.
24.00 Turto gelbėtojai. 1.00 Greitai ir garsiai.

TRaVel
7.00, 12.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.30,
13.30, 20.30 Laivelių pirkimas. 9.00, 13.00, 20.00
Gyvenimas ant ežero. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 14.00 Geriausi paplūdimiai. 14.30 Gyvenime
ne vien žiedai. 15.00 Ekstremalieji vandens parkai.
16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje.
18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas maistas. 21.00, 2.00
Salų tyrinėtojai. 21.30, 2.30 Septyni vandens stebuklai. 22.00, 3.00 Paslaptingi paplūdimiai.

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

SPort1
NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Pirmos rungtynės. 9.30 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos
„Spartak“ - FC „Rostov“. 11.30 „NBA Action“. 39
laida. 11.40 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija.
3 d. 12.10 KOK world series. Vilnius. 2 d. 13.10
Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Maskva. 2 d.
15.10 „NBA Action“. 39 laida. 15.40 Rusijos
„Premier“ futbolo lyga. FC „Rostov“ - Maskvos
CSKA. 17.50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje.
Klivlando „Cavaliers“ - Niujorko „Knicks“. 20.00
Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. 4 d. 20.30
„NBA Action“. 30 laida. 21.00 NBA krepšinio
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando
„Cavaliers“. Finalas. Antros rungtynės. 23.30 KOK
world series. Vilnius. 3 d. 0.50 Pasaulio rali-kroso
čempionatas. Didžioji Britanija. 5 etapas. 2.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido
„Real“ - Valensijos „Valencia“. Ketvirtos rungtynės.
7.00

„Trans World Sport“ žurnalas. 7.55
Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 8.25
Motosportas. Didžiosios Britanijos MotoGP
Moto2 lenktynės. 9.45 Krepšinis. Europos čempionatas. Kertvirtfinalis. 11.35 Krepšinis. Europos čempionatas. Pusfinalis. 13.25 Krepšinis.
Europos čempionatas. Finalas. 15.35 Krepšinis.
Europos čempionatas. Vokietija - Ukraina. Tiesioginė transliacija. 17.40 Boksas. 18.20 Krepšinis. Europos čempionatas. Lietuva - Gruzija.
Tiesioginė transliacija. 20.25 Boksas. 20.50
„Mobil-1“ The Grid lenktynės. 21.20 Krepšinis.
Europos čempionatas. Italija - Izraelis. Tiesioginė transliacija. 23.25, 5.15 Ledo ritulys. KHL.
Rygos „Dinamo“ - „Spartak“. 1.25 Krepšinis.
Europos čempionatas. Vokietija - Ukraina.

tV8

21 .3 0

„AnA ir KArAliuS“
Romantinė dRama. JAV. 1999.
Režisierius: Andy Tennant.
Vaidina: Jodie Foster, Chow Yun-Fat, Ling Bai.
Epinė drama nukels į XIX a. pabaigos pietryčių Aziją ir papasakos apie
jauną britų našlę Aną Leonovens, atvykstančią į Siamą mokyti penkiasdešimt aštuonių karaliaus Mongkuto vaikų. Anglė iš anksto buvo nusiteikusi, kad Siamas - atsilikusi šalis, o jos valdovas - tamsuolis despotas.
Tačiau vos po kelių savaičių Ana suvokia klydusi.

„KietAS rieŠutĖliS 4.0“
Veiksmo filmas. JAV, Jungtinė
Karalystė. 2007.
Režisierius: Len Wiseman.
Vaidina: Bruce Willis, Timothy
Olyphant, Justin Long.

tV6

22 .0 0

„tuK tuK“
tRileRis. JAV, Čilė. 2015.
Režisierius: Eli Roth.
Vaidina: Keanu Reeves, Lorenza
Izzo, Ana de Armas.

lnK

22 .15

Evanas yra sėkmės sulaukęs architektas, laimingai vedęs mylimą moterį ir turintis du vaikus. Vieną savaitgalį jis priverstas praleisti seniai planuotą išvyką prie jūros dėl netikėtai
atsiradusio darbinio užsakymo...

„remBo“
tRileRis. JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius: Sylvester Stallone.
Vaidina: Sylvester Stallone,
Julie Benz, Matthew Marsden.

euroSPort
6.00, 11.00, 13.30, 19.00, 22.15, 2.15 Tenisas.
JAV atvirasis teniso čempionatas. 9.30, 12.30,
15.00, 16.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas.
15.45, 18.45 Dviračių sportas. „Vuelta de Espana“. 18.55 „Eurosport 2“ žinios. 22.00, 2.00

Tenisas.
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Kol amerikiečiai švenčia Nepriklausomybės dieną, teroristai rengia
kompiuterinę ataką prieš JAV infrastruktūrą, tikėdamiesi nublokšti
Ameriką atgal į „tamsos amžių“.

tV3

22 .3 0

Nuo Džono Rembo kelionės į Afganistaną prabėgo dvidešimt metų.
Jis gyvena Šiaurės Tailande ir dirba
laive. Vieną dieną pas jį atvyksta
misionieriai ir prašo padėti nugabenti valgį ir medicinos priemones
į Tailando ir Birmos pasienį...
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Kinas
Premjera

Premjera

„Baris Sylas:
Amerikos sukčius“
„American Made“

„Forum Cinemas“ nuotr.

Vilnius
FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 25-31 d. 10.20,
12.40, 14.50, 17 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, 3D, V) - 25-31 d.
11, 13.10 val.
„Baris sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 25-31 d. 15.40, 19, 21.40, 23.40 val. (23.40 val.
seansas vyks 25-26 d.).
„Terminatorius 2“. Paskutinio teismo diena“
(veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 15.20, 18, 20.30,
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 25-26 d.).
„lūšna turtuolių rajone“ (drama, Jungtinė Karalystė,
N-13) - 25-31 d. 16, 20.40 val.
„stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 25-31 d.
18.40, 21.35 val.
„Terminatorius 1 ir 2“ maratonas (veiksmo f., JAV,
N-13) - 26 d. 16 val.
„septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV) - 30 d.
18.15 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 25-31 d. 13, 15.30,
18.10, 21, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 25-26 d.).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 11.20, 13.30, 14.40, 15.50 val.
(26 d. 14.40 val. seansas nevyks).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 18.20 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) 25-31 d. 16.10, 18.50, 21.40, 23.20 val. (26 d. 18.50,
21.40 val. seansai nevyks; 23.20 val. seansas vyks 25-26 d.).
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija,
N-13) - 25-31 d. 10.50, 16.50, 19, 21.25, 23.59 val.
(10.50 val. seansas vyks 26, 28, 30 d.; 26 d. 16.50 val.
seansas nevyks; 23.59 val. seansas vyks 25-26 d.).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 25-31 d. 10.10, 11.10, 13.35 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija,
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 25-31 d. 10.30,
21.15 val.
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„Forum Cinemas“ nuotr.

„Operacija
„Riešutai“ 2“

„The Nut Job2: Nutty by Nature“

Trileris „Baris Sylas: Amerikos sukčius“ pasakoja painią, paslaptingą, neįtikėtiną ir tikrą istoriją. Pagrindinis jos herojus - pilotas Baris
Sylas, kurį vaidina Tomas Kruzas (Tom Cruise). Pilotuoti lėktuvą išmokęs vos 15-os metų, devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Baris
buvo vienas geriausių aviakompanijos TWA lakūnų. Būtent tuomet jį
užverbavo CŽV, tikėdamasi panaudoti savo operacijose prieš Centrinės
Amerikos šalyse stiprėjančias komunistų organizacijas. Tačiau tikrovė
pranoko visus lūkesčius. Pastebėję lakūno gabumus, į Barį dėmesį atkreipė legendinio Medeljino
o rugpjūčio 25 d.
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„Forum Cinemas“ inf.

„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 25-31 d. 12.30, 13.40 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija,
N-13) - 25, 27, 29, 31 d. 10.50 val. 26, 29 d. 18.30 val.
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 25, 28 d.
18.30 val.
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) 27, 31 d. 18.30 val.
„lūšna turtuolių rajone“ (drama, Jungtinė Karalystė,
N-13) - 25, 27, 29, 31 d. 12.50 val.
„stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) 26, 28, 30 d. 12.50 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) 25-31 d. 10.40 val. (vasaros akcija vaikams).
FORuM CinEMAs VinGis
„Baris sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 25-31 d. 13.20, 15.30, 19, 21.30 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 25-31 d. 11.10,
15.20, 17.30 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, 3D, V) - 25-31 d.
13.10, 18.40 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., originalo k.,
Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 25-31 d. 11.30, 16.20 val.
„Terminatorius 2“. Paskutinio teismo diena“ (veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 13.40, 18.30, 21.40 val.
„lūšna turtuolių rajone“ (drama, Jungtinė Karalystė,
N-13) - 25-31 d. 16.10, 18.50, 20.50 val.
„stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) 25-31 d. 15.20, 18.10, 21.15 val.
„septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV) - 30 d.
21 val.
„Pamatyk kine: „12 įtūžusių vyrų“ (1957)
(drama, JAV, N-13) - 29 d. 19 val. (specialus seansas).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 12.10, 13.20, 14.30, 16.40,
18.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 11 val.
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija,
N-13) - 25-31 d. 11.10, 16.30, 19.40, 21.45 val.

Veidai
„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kinas

„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 25-31 d. 13.30,
16.40, 19.10, 21.40 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija,
N-13) - 25-31 d. 11.40, 15.50, 20.40 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija,
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 25-31 d. 14.15 val.
25, 27, 29 d. 21 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 25-31 d. 11.20, 13.50 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) 25-31 d. 18.20, 21 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 25-31 d. 11, 13.10 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 26, 28, 31 d. 21 val.
„Avelės ir Vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 25-31 d. 11.20 val.
(vasaros akcija vaikams).
sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Dovanoju širdį“ (drama, Prancūzija, Belgija) 25 d. 16.30 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija,
N-13) - 25 d. 18.30 val. 26 d. 21 val. 27 d. 18 val. 29 d.
18.40 val. 30 d. 16.40 val. 31 d. 19 val.
„Baigiamieji egzaminai“ (drama, Rumunija,
Prancūzija, Belgija) - 25 d. 20.40 val. 26 d. 16.10 val.
27 d. 20.10 val. 29 d. 20.50 val. 30 d. 18.50 val.
„Paskutinė šeima“ (biografinė drama, Lenkija) - 26 d.
18.40 val.
„stefanas Cveigas: Atsisveikinimas su Europa“ (biografinė drama, Austrija, Vokietija, Prancūzija) - 27 d. 16 val.
„Aš nesu ponia Bovari“ (drama, Kinija) - 28 d. 17.20 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) 28 d. 20 val.
„Tai tik pasaulio pabaiga“ (drama, Kanada,
Prancūzija) - 29 d. 16.40 val.
„skalvijos“ kino akademijos atvirų durų diena 30 d. 15 val.
„Kita vilties pusė“ (drama, Suomija, Vokietija) 30 d. 21.10 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija) - 31 d. 17 val.
„The Rolling stones“ turas po lotynų Ameriką“ (dokumentinis muzikinis f., Jungtinė Karalystė) - 31 d. 21.10 val.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5
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Neprivalai būti didelis, kad būtum did
vyris! Voveriukas Surlis ir jo gauja grįžta
naujuose filmo „Operacija „Riešutai“ 2“
nuotykiuose. Jau pažįstami istorijos herojai
džiaugiasi gyvenimu iš banko plėšikų atko
votoje riešutų parduotuvėje. Tačiau galiau

MULTIKINO OZAS
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 25, 27-29, 31 d.
10.15, 11, 12.30, 14.45, 17.45 val. 26, 30 d. 10.15, 12.30,
14.45, 17.45 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, 3D, V) 25-29, 31 d. 13, 15.30 val. 30 d. 15.30 val.
„Terminatorius 2“. Paskutinio teismo diena“
(veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 25, 27, 29, 31 d. 19.15 val.
26, 28, 30 d. 21.30 val.
„Stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) 25-31 d. 13.30, 16.15, 19, 21.40 val.
„Lūšna turtuolių rajone“ (drama, Jungtinė
Karalystė, N-13) - 25, 27, 29, 31 d. 22 val. 26, 28, 30 d.
19.15 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 25-31 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 20.45, 22 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) 25-31 d. 16.20, 19.15, 21.45 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 25-31 d. 16.45,
19.45, 22 val.
„Laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija,
N-13) - 25-31 d. 17, 18.45, 21.20 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10, 11, 12.15, 13.15, 14.30,
17.15 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 15.15 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 25-27, 29-31 d. 11.30, 14 val. 28 d. 11.30 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija,
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 25-27, 29-31 d.
19 val. 28 d. 14, 19 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 25-31 d. 10, 11.15 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 26 d. 11 val.
(specialus seansas mažiukams).
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) 30 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

siai jie nusprendžia grįžti į gamtą  Laisvės
parką. Žalias ir erdvus parkas svetingai pri
ima keturkojus gyventojus. Tačiau jų planus
apie tobulą ir idilišką gyvenimą parke su
žlugdo gobšus miesto meras.
Šis sumano Laisvės parką sulyginti su

OZO KINO SALĖ
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija,
N-13) - 25 d. 18 val. 26 d. 16.50 val. 30 d. 18 val.
„Mokytoja“ (komiška drama, Slovakija, Čekija) - 25 d.
20 val. 26 d. 19 val. 30 d. 20 val. 31 d. 18.30 val.
„Tobuli melagiai“ (komiška drama, Italija) 26 d. 15 val.
„Šokėja“ (drama, Prancūzija) - 26 d. 20.50 val.
„Holivudas pasiūlė per mažai“ (dokumentinis f.,
Lietuva) - 31 d. 18 val.

KAUNAS
FORUM CINEMAS
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 25-31 d. 10.10,
12.20, 14.35, 15.30, 16.50 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, 3D, V) - 25-31 d.
11.40 val.
„Terminatorius 2“. Paskutinio teismo diena“
(veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 16, 19,
22.20 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 25-31 d. 17.10, 18.50, 19.30, 21.50 val.
(18.50 val. seansas vyks 27 d.; 27 d. 19.30 val.
seansas nevyks).
„Stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 25-31 d.
12.40, 20, 22.40 val.
„Lūšna turtuolių rajone“ (drama, Jungtinė Karalystė,
N-13) - 25-31 d. 10.20, 17.40, 20.10 val.
„Terminatorius 1 ir 2“ maratonas (veiksmo f., JAV,
N-13) - 27 d. 16 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV) - 30 d.
18.50 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10.40, 12.15, 12.50, 15,
17.20 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 9.40, 13.50 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 25-31 d. 14.50,
17.30, 19.10, 21.30, 22.50 val. (27 d. 17.30 val. seansas
nevyks).

žeme ir jo vietoje pastatyti triukšmingą ir
gyvūnėliams mirtinai pavojingą atrakcionų
parką. Iššūkių nebijantis Surlis su kompa
nija stoja į nuožmią kovą prieš mero kėslus.
Karas dėl namų prasideda!
„Forum Cinemas“ inf.

„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) 25-31 d. 14.25, 19.40, 22.30 val. (27 d. 14.25 val. seansas
nevyks).
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija,
N-13) - 25-31 d. 12.10, 18.50 val. (18.50 val. seansas
vyks 25, 29, 31 d.).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 25-31 d. 9.50, 14.05 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 25-31 d. 9.30, 16.35 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija,
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 25-31 d.
11.40 val.
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) 25, 29, 31 d. 22 val.
„Laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija,
N-13) - 26, 28 d. 18.50 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 26, 28, 30 d. 22 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, JAV, N-7) - 25-31 d. 10 val. (vasaros akcija vaikams).
CINAMON
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 25-29, 31 d. 14.10, 16.30, 19.30, 22 val. 30 d.
21.45 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) 25-29, 31 d. 10.30, 11.30, 12.40, 18 val. 30 d. 10.15,
12.10 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, 3D, V) 25-29, 31 d. 13.40, 15.40 val. 30 d. 14.15 val.
„Lūšna turtuolių rajone“ (drama, Jungtinė Karalystė,
N-13) - 25-29, 31 d. 13.15, 18.10 val. 30 d. 20 val.
„Stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) 25-29, 31 d. 19.45 val. 30 d. 18.45 val.
„Terminatorius 2“. Paskutinio teismo diena“
(veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 25-29, 31 d. 21.15 val.
30 d. 22.30 val.
„Laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija,
N-13) - 30 d. 22.20 val.
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Kinas

Premjera

„Terminatorius 2. Paskutinio teismo diena“ (3D)
„Terminator 2: Judgment Day“

Kino teatruose nuo rugpjūčio 25 d.
n Veiksmo filmas, JAV, 2017
n Režisierius: James Cameron
n Vaidina: Arnold Schwarzenegger,
Linda Hamilton, Robert Patrick ir kiti

„Terminatorius 2“ sugrįžta 3D formatu!
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija,
N-13) - 25-29, 31 d. 15.30 val. 30 d. 15.40 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) 25-29, 31 d. 12.30, 17.20, 20, 22.30 val. 30 d. 19 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 25-29, 31 d. 10.15, 14.40, 17 val. 30 d.
10, 11, 12.20, 14.30, 16.45 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-29, 31 d. 12.10 val. 30 d. 13.15,
15.30, 17.45 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV) - 25-29, 31 d. 19,
22.20 val. 30 d. 19.45, 21.30 val.
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) 30 d. 22.10 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 25-29, 31 d. 11.15 val.
30 d. 11.30, 13.45 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija,
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 25-29, 31 d.
22.15 val. 30 d. 20.10 val.
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) 30 d. 16.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 25-29, 31 d. 10, 15 val. 30 d. 10.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, 3D, V) - 30 d. 12.45, 15 val.
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV) 25-29, 31 d. 20.15 val. 30 d. 18 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų
miestas“ (fantastinis f., Prancūzija, 3D) - 30 d. 17.15 val.

KlAipėDA
FORUM CiNEMAS
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 25-31 d. 10.30,
12.40, 14.50, 17 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, 3D, V) - 25-31 d.
13.30 val.
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„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 25-31 d. 15.50, 19.10, 21.50, 23.20 val.
(23.20 val. seansas vyks 25-26 d.).
„Terminatorius 2“. paskutinio teismo diena“
(veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 15.40, 18.45,
21.40 val. (26 d. 15.40 val. seansas nevyks).
„lūšna turtuolių rajone“ (drama, Jungtinė Karalystė,
N-13) - 25-31 d. 18.20 val.
„Stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) 25-31 d. 20.50, 23.30 val. (23.30 val. seansas
vyks 25-26 d.).
„Terminatorius 1 ir 2“ maratonas (veiksmo f., JAV,
N-13) - 26 d. 17.30 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV) 30 d. 18 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota
lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10.10, 12.15,
14.25, 16.35 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija,
dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 11.20 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 25-31 d. 15.30,
18.40, 21.10, 23.50 val. (26 d. 18.40 val. seansas nevyks;
23.50 val. seansas vyks 25 d.).
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) 25-31 d. 12.50, 18, 20.40 val. (30 d. 18 val. seansas
nevyks).
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija,
Rusija, N-13) - 25-31 d. 17.20, 19.25, 21.30, 23.40 val.
(26 d. 21.30 val. seansas nevyks; 23.40 val. seansas vyks
25-26 d.).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 25-31 d. 10.50, 13.20 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 25-31 d. 10.40, 12.30 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija,
N-13) - 25-31 d. 14.40 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 25-31 d. 10.20 val. (vasaros akcija vaikams).

Kai prieš visą ketvirtį amžiaus filme „Terminatorius 2: Paskutinio teismo diena“ išgirdome geležinę Misterio Visata frazę „I’ll be
back“ („Aš sugrįšiu“), nė numanyti negalėjome, kad ji mus vėl pasieks iš ekranų. Režisierius Džeimsas Kameronas (James Cameron), jau sėkmingai išbandęs filmo konvertavimą į 3D formatą su „Titaniku“, naujam
gyvenimui nusprendė prikelti ir „Terminatorių 2“ - blokbasterį, turintį gerbėjų tarp įvairaus amžiaus žiūrovų.
Sėkmingiausias veiksmo ir mokslinės
fantastikos filmų režisierius tapo ir 3D formato „tėvu“ plačiojoje industrijoje. Dž.Kameronas, turintis inžinieriaus išsilavinimą,
pats sukūrė savo 3D filmavimo kameras.
„Terminatorius 2: Paskutinio teismo diena“
pirmąkart ekranuose žybtelėjo 1991 metais
su salę drebinančiais specialiaisiais garso ir
vaizdo efektais. O jo pilnai atnaujinta 3D versija - tai jau kitas, aukštesnis kino efektų lygis, su kuriuo užaugs ir naujos filmo fanų kartos XXI amžiuje.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kinas
Žmonija, išgyvenusi atominę apokalipsę,
2029-aisiais gyvena nuožmioje kovoje su savo pačių sukurtais robotais ir mašinomis, kuriuos valdo piktavalis „Skynet“. Norėdami
galutinai eliminuoti žmonijos pasipriešinimo
lyderį Džoną Konorą, „Skynet“ kiborgai siunčia į praeitį du robotų prototipus, kurių misija - nužudyti jį dar vaikystėje. Pirmą kartą
„Skynet“ nusiuntė į 1984-uosius mirtį nešantį terminatorių T-800, kai Džonas Konoras
dar nebuvo gimęs, tačiau ši misija nepavyko.
Antrasis, pažangesnis modelis T-1000, pagamintas iš pavidalą galinčio keisti lydinio, nusiunčiamas į 1995-uosius, kuriuose pradeda
Džono ir jo motinos Saros Konor persekiojimą. Ateities žmonės gelbėti jaunąjį lyderį išsiunčia kitą terminatorių, perdarytą T-800
modelį 101, kurį vaidina Arnoldas Švarcenegeris (Arnold Schwarzenegger). Civilizacijos
ateitis - jo rankose. Galinga robotų dvikova
tampa istorine. Kol vaikas moko terminatorių
žmogiškumo, jo motina skuba sunaikinti pirmuosius sukurtus protingų mašinų pavyzdžius. Turėdami juos saugantį išauklėtą „gerietį“ terminatorių, Konorai pradeda keisti
žmonijos ateitį.
„Garsų pasaulio įrašai“ inf.

„Terminatorius 2“ - viena
iš visų laikų didžiausių
ir daugiausiai uždirbusių
franšizių. Keturi „Oskarai“ ir
du BAFTA apdovanojimai už
specialiuosius ir vizualiuosius
efektus. Tai populiariausia
dalis iš visų „Terminatorių“
sagos, kelianti klausimus apie
ateitį, likimą, laisvą valią ir
technologijas, turi 4 milijonus
fanų „Facebook“.

ŠiAUliAi
FORUM CiNEMAS
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 25-31 d. 10.10,
12.20, 14.30, 16.40 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, 3D, V) 25-31 d. 13.25 val.
„Terminatorius 2“. paskutinio teismo diena“
(veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 15.40, 18.40,
21.40 val. (26 d. 15.40, 18.40 val. seansai nevyks).
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV,
N-13) - 25-31 d. 19.10, 21.50 val.
„lūšna turtuolių rajone“ (drama, Jungtinė Karalystė,
N-13) - 25-31 d. 18 val.
„Stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) 25-31 d. 20.40 val.
„Terminatorius 1 ir 2“ maratonas (veiksmo f., JAV,
N-13) - 26 d. 17.30 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV) 30 d. 20.55 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10.30, 12.40, 14.50, 17 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 11.20 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 25-31 d. 15.15,
18.50, 21.30 val. (26 d. 21.30 val. seansas nevyks).
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) 25-31 d. 12.50, 18.15, 20.55 val. (30 d. 20.55 val. seansas
nevyks).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 25-31 d. 15.30 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija,
N-13) - 25-31 d. 12.30 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 25-31 d. 10.20 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10.40 val. (vasaros akcija vaikams).

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

Pagrindinis rÎmÎjas

www.tai-aš.lt www.kultura.lt

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5
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teatras/Koncertai
Premjera

Kaip atsikratyti draugo?
Profesionalus komedijos teatras „Domino“
pristato karščiausią rudens sezono naujieną - draugišką komediją „Kaip atsikratyti
draugo?“.

jera -

Spektaklio „Kaip atsikratyti draugo?“ prem
spalio 7 d. 15 ir 19 val.
„Domino“ teatre Vilniuje

Teatras

„Domino“ archyvo nuotr.

Koncertai
vilniuS

KlaipėdOS dRaMOS TEaTRaS
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas
„Pašaliniams draudžiama“. Rež. O.Koršunovas (Klaipėdos
dramos teatras).
27 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršak „Katės namai“.
Rež. D.Rabašauskas.
30, 31 d. 18 val. Didžiojoje salėje - A.Juozaitis
„Karalienė Luizė“. Rež. G.Padegimas.

Šv.KOTRynOS BažnyČia
27 d. 20 val. - Alexis Taylor (Hot Chip) / Solo Piano
Show. Atlikėjas Alexis Tayloras (vokalas, fortepijonas,
D.Britanija). Naujo albumo „Piano“ pristatymas.
MOKyTOJŲ naMai
26 d. 19 val. VMN kiemelyje - Koncertų ciklas
„Senamiesčio muzika“: A.Kaniava „Laivas restoranas“.
Atlikėjai: A.Kaniava (vokalas, gitara), S.Mickis (klavišiniai),
A.Ten (gitara, bandža), N.Bakula (akordeonas).
31 d. 20 val. - Alinos Orlovos koncertas.
vu BOTaniKOS SOdaS
27 d. 18 val. - Baigiamasis Kristupo festivalio koncertas
„Auksinės miuziklų melodijos“. K.Krysko (vokalas), VDU
kamerinis orkestras. Dir. J.Janulevičius.

ŠiauliŲ dRaMOS TEaTRaS
31 d. 18 val. Ch.Frenkelio vilos parke - A.Tam
„Dibukas“. Rež. R.Banionis.

panEvėžyS
J.MilTiniO dRaMOS TEaTRaS
30 d. 18 val. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis B.Hrabalas „Stotelė“ (N-16). Rež. J.Glomb.

palanga
KulTŪROS CEnTRaS „RaMyBė“
26 d. 20 val. - „Urvinis žmogus“ (Idioteatras).
27 d. 20 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“.
V.Bičkutė, D.Rudytė, V.Kochanskytė.

Karina Krysko

Komedijoje vaidins puikiai žiūrovams pažįstami profesionalūs aktoriai Neringa Varnelytė, Andrius Žiurauskas, Sakalas Uždavinys, Aleksas Kazanavičius ir „Domino“ teatro
debiutantas Rimantas Bagdzevičius.
Spektaklio siužetas tiek pat gyvenimiškas, kiek ir komiškas. Kaip atsikratyti draugo,
su kuriuo bendravimas tampa nepakeliama
našta? Tokį klausimą sprendžia Pjeras ir Klotilda - tipiška sutuoktinių pora. Tam, kad puoselėtum draugystę, reikia skirti daug laiko.
O jo vis trūksta...
Porelė nusprendžia: reikia atsikratyti Antuano ir Beatrisės - draugų, kuriuos pažįsta
net trisdešimt metų! Ji - nuobodi, jis - egocentriškas. Bendravimas su jais jau nebeteikia
jokio malonumo. Tačiau senų draugų taip lengvai neatsikratysi. Reikia gero, kruopščiai parengto plano! Pjeras pasiūlo suruošti... atsisveikinimo vakarienę: tobulą vakarą, kuris bus
paskutinis. Įsivaizduokite: jausmingas, nostalgiškas, nepamirštamas susitikimas, kurio metu skamba mėgstamiausia svečių muzika, geriamas brangiausias vynas, valgoma skaniausia
vakarienė, žarstomi komplimentai. Tiesiog tobulai elegantiškas būdas ištarti „sudie“! Tačiau
vakaro pabaiga žada netikėtų staigmenų...

KaunaS

Klaipėda

Šiauliai
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Koncertai/Parodos

pažaiSliO viEnuOlynaS
27 d. 18 val. - Baigiamasis koncertas. Giacomo Puccini
„Messa di Gloria“. Atlikėjai: Lietuvos valstybinis simfoninis
orkestras (meno vadovas ir vyr. dir. G.Rinkevičius). Kauno
valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis).
Solistai: E.Montvidas (tenoras), K.Smoriginas (bosas).
Dir. G.Rinkevičius.
30 d. 19 val. - Pažaislio liepų alėjos vakarai. Rolandas
Kazlas ir Pakeleiviai: J.Dambrauskaitė, A.Daugirdas,
A.Piragis, D.Didžiulis, L.Čekelis, Ž.Mockūnas,
M.Lukoševičius.
adFORM KiEMEliS
25 d. 19 val. - Mantas Jankavičius akustiškai.
31 d. 20 val. - „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.

palanga
KulTŪROS CEnTRaS
„RaMyBė“
25 d. 20 val. - „el Fuego“ - „Apie meilę...“
J.Sakalauskas, P.Bagdanavičius, R.Spalinskas.
KuRHauZaS
25 d. 20 val. - „Linksmieji klasikai“. Zbignev Levicki ir
Daumantas Slipkus.
26 d. 20 val. - „Vasaros klasika“. Šiaulių kamerinis
orkestras.
KOnCERTŲ Salė
26 d. 20 val. - Koncertas „Senos dainos - geros dainos“.
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

aktoriai apie draugus
Premjeros, kurią žiūrovai išvys spalio 7 d., aktoriai
prisipažįsta: ir jų gyvenime pasitaiko žmonių, kurie...
šiek tiek užknisa!
„Manau, kiekvienas žmogus turi draugų, kuriuos labai
myli, ir tokių, kurių taip norisi atsikratyti... Tačiau to
kažkodėl vis nepadarome. Prisipažįstu: esu
pernelyg didelis bailys, kad pasiūlyčiau žmogui
nutraukti draugystę. Kad ir koks jis nemielas
man būtų...“, - sako aktorius sakalas
uždavinys.
„Kad ir kaip man būtų gėda, prisipažinsiu... Kartą paauglystėje esu savo draugę
išprašiusi iš namų. Tiesiog labai norėjau
skaityti knygą, o mes su ja sėdėjome
nieko neveikdamos. Ėmiau ir pasakiau tiesiai šviesiai: išeik, nes aš
turiu kitų reikalų. Įdomiausia tai, kad
toji draugė iki šiol man yra viena
artimiausių. Smagiai pasijuokiame
prisiminusios šį įvykį“, - atvirauja aktorė
Neringa Varnelytė.
Aktorius Aleksas kazanavičius konkretus:
„Mielai atsikratyčiau to draugo, kuris, atėjęs
į svečius, pamirštų... išeiti. Surengčiau jam
gedulingą vakarienę, slapta tikėdamasis, kad
ji nevirs pusryčiais“.
Na, o aktorius rimantas Bagdzevičius
tiki, jog kiekvienam žmogui gali būti suteiktas
dar vienas šansas: „Aš manau, kad jei draugystės saitai trūkinėja, tai tokia ten ir buvo
draugystė... Tuomet ar verta susėdus kartu
gadinti vyną ir austres? Na, nebent tuo atveju,
jei vakarienė pavirstų susitarimu viską mesti ir kartu
išsiruošti ilgai kelionei po pasaulį“.

„Laisvalaikio“ inf.

NIDA
Kamerinės muzikos festivalis „Kuršių nerija 2017“.
29 d. 20 val. Juodkrantė, Evangelikų liuteronų
bažnyčioje; 30 d. 20 val. Nida, Evangelikų
liuteronų bažnyčioje - „Neringos vasaros muzika“.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos medinių pučiamųjų
kvintetas.

DruskININkAI
Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su
M.K.Čiurlioniu“
27 d. 19 val. Druskininkų bažnyčioje Sakralinės muzikos valanda. I.Prudnikovaitė
(mecosopranas), R.Beinaris (obojus, anglų ragas),
G.Beinarytė (arfa), B.Beinarytė (fleita),
G.Kviklys (vargonai).

kITI MIEsTAI
27 d. 18 val. Paežerių dvaro rūmų parke Paežerių dvaro festivalis. „Gyvenimas kaip filmas“.
Ch.Ruebens (gitara), N.Bakula (akordeonas),
T.Dešukas (smuikas), V.Nivinskas (kontrabosas).
30 d. 18 val. Paežerių dvaro rūmuose Paežerių dvaro festivalis. „Muzikinė mozaika.
10 stygų“. Julius Kurauskas (klasikinė gitara),
Aidas Strimaitis (smuikas).
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

Parodos
VIlNIus
Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A
Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos
senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Lietuvos istorija šiuolaikiniuose medaliuose
Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Tapytojos Jūratės Mykolaitytės kūrybos paroda
A. ir A.Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15
Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir
audiniai, Tamošaičių kūriniai
kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
Parodos, skirtos Kazio Varnelio 100-osioms metinėms
lGGrC Tuskulėnų rimties parko memorialinio
komplekso konferencijų salė
Žirmūnų g. 1F
Fotodokumentinė paroda „Baltijos kelias - kelias į
nepriklausomybę“
Fotografijos galerija „Vilnius“
Stiklių g. 4
Evaldo Ivanausko fotografijų paroda „Dislokacijos“

radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24
Lietuvių tautiniai ir tradiciniai drabužiai: tekstilė, grafika,
tapyba
Vu biblioteka
Universiteto g. 3
Paroda „O laikai! O papročiai!“
lietuvos technikos biblioteka
Šv. Ignoto g. 6
Saulės Jurkynienės kūrybos darbų paroda „Akimirkos“
lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr.51
Andriaus Zakarausko tapybos darbų paroda „Grubi linija“
VDA parodų salė „Titanikas“
Maironio g. 3
Galerijos „Meno parkas“ menininkų paroda „Choras“
B.Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus
A.Vienuolio g. 12-1
Eglės Gelažiūtės-Petrauskienės paroda „Tik neatsigręžk
atgal, nes akmeniu pavirsi...“
Vilniaus miesto sav. centrinė biblioteka
Žirmūnų g. 6
Mariaus Čepulio fotografijų paroda „Paukščiai kitaip“
(lTMks) projektų erdvė „sodų 4“
Sodų g. 4
Dainiaus Liškevičiaus paroda „On passe a l’orange“
Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7
Justo Žekonio paroda „Švarraštis“
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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

62

Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai.
15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

kavinės, barai, restoranai
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt
Restoranas „Lauro lapas“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai
(nuolaida negalioja dienos pietums).
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.
Europos centro golfo klubas.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.
Tel. (8 5) 261 7722

apgyvendinimo paslaugos
Viešbutis ir restoranas
„Moon Garden Hotel“
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui
ir 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 219 99 49,
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt
Viešbutis „Rinno”
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina”
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).
Tel. (8 5) 245 3939

Restoranas „Esse“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai
(išskyrus verslo pietus, banketus
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai).
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida
maistui ir gėrimams.
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus akcijinius patiekalus
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida
europietiškos virtuvės
patiekalams (iki 10 žmonių).
Tel. (8 37) 452433,
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako
gaminiams nuolaida netaikoma.
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje.
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 687) 70 077,
www.facebook.com/mojitonaktys
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui
ir 15% nuolaida sąskaitai
viešbučio restorane.
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida
pirčių-baseino komplekso paslaugoms,
kitoms papildomoms pramogoms ir
paslaugoms bei sąskaitai restorane.
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

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

Anželikos Cholinos šokio teatras
15% nuolaida 2 bilietams.
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams,
išskyrus premjeras, šventinius
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt
„Senamiesčio lėlių“ teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 679) 61 422,
www.puppetstheatre.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,
www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,
www.cezariogrupe.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 682) 66 383,
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt
Lietuvos rusų dramos teatras
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt
Teatras vaikams „Raganiukės teatras”
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių
dramos teatro“ spektaklius nuo
didžiausios galiojančios bilietų kainos.
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt

spOrtas ir pramOgOs
Sostinių golfo klubas
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai ir
kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic Club“
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas
Vilnius.10 % nuolaida visiems
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida
vienkartiniam apsilankymui,
20% nuolaida abonementui,
15% nuolaida soliariumo abonementui.
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų
suaugusiųjų abonementams.
Tel. (8 5) 247 0700,
www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų
grupinių laisvalaikio užsiėmimų
(šokių) abonementams.
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Irklentės „Suping.lt“
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose,
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.
* Trukmė 2 val.
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas
Jurbarko r., Smalininkai. 50%
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui
(1 asm.) startiniam mokesčiui,
30% nuolaida individualiam (2 asm.)
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas „Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis”
30% nuolaida dažasvydžio
pramogai (iki 3 asmenų).
Tel. (8 676) 11 121

mOkymO kUrsai
„American English School”
24 Eur nuolaida kalbų
kursams Lietuvoje,
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir
stovykloms užsienyje.
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006,
www.ames.lt
„Soros International House”
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams
mokytis grupėse Lietuvoje.
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai
„Senamiesčio lėlės“
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių
gaminimo kursams.
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

kitOs prekės
Tekstilės dizaino studija
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,
www.lovelyhomeidea.com
Interjero salonas-galerija
„Lauros namai“
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams,
kvepiančioms žvakėms, persiškiems
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.
Tel. (8 696) 11 600,
www.laurosnamai.lt
Gėlių salonas „Indigo gėlės“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida
aksesuarams, šalmams,
aprangai, detalėms.
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė
„Triturus”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų
krautuvėlė „Naturalia“
Vilnius. 5% nuolaida
šviežiai mėsai, 20% graikiškai
produkcijai, 20% itališkiems
makaronams.
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.
10% nuolaida tortams.
www.alkava.lt

sveikatiNgUmO paslaUgOs

Soliariumas „Nefertiti”
Kaunas. 15% nuolaida
soliariumo paslaugoms.
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti”
Vilnius. 15% nuolaida
visoms procedūroms.
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

kitOs paslaUgOs

Šv.Kristoforo odontologijos klinika
Vilnius. 100% nuolaida pirmai
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui
ir burnos higienos procedūroms,
5% dantų protezavimui.
Tel. (8 5) 261 7143, www.kristoforoklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo
centras „Gemma“
Vilnius. 12% nuolaida visoms
paslaugoms (išskyrus slaugą).
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt
Mityba-sportas-rezultatas
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20% nuolaida akinių rėmeliams,
saulės akiniams, jų priedams.
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt
Optikos „Vizija”
15% nuolaida prekėms
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

kitOs pramOgOs
Kelionių agentūra „Boutique Travel“
Vilnius. Papildoma pramoga
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos
kelionės aprašyme.
Tel. (8 5) 210 1216, www.boutiquetravel.lt
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas
„Dainuvos nuotykių slėnis“
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt
Vakarienė ant Druskonio ežero laive
„Druskonio perlas“
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,
www.saltytour.lt

Švarumo centras „Joglė”
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida
drabužių valymui ir 15% nuolaida
odinių ir kailinių gaminių valymui.
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo
ir taisymo paslaugoms.
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir
gyvūnų maistui, 15% nuolaida
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,
15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt
Tekstilinė automobilių
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur,
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei
priklausančių lengvųjų automobilių
ir mikroautobusų nuomai.
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas
„Švari auto“
Vilnius. 20% nuolaida automobilio
plovimo ir valymo paslaugoms.
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Naujos kartos vandens dviračiai
„Waterpillar’ius“
Druskininkai. 50% nuolaida
vandens dviračio nuomai.
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau
kaip 2 žmonėms.
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,
1 asmeniui.
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo
ir amerikietiško biliardo žaidimams.
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

laisvalaikis 2 0 1 7 r u g p j ū č i o 2 5

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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AVINUI

JAUČIUI

DVYNIAMS

Naujos pažintys suteiks ne tik
emocinį palaikymą, bet bus ir finansiškai
naudingos. Avinai nebus linkę ieškoti
savo antrosios pusės. Stenkitės plaukti
pasroviui, nes laukia tuščias periodas.
Naujos veiklos nereikėtų imtis, nes vis
kas kris iš rankų. Tiesiog tęskite įprastus
darbus ir laukite mėnesio pabaigos,
kai prasidės palankesnis laikotarpis.
Sveikata pagerės, atsiras daugiau jėgų.

Tapsite populiarūs tarp priešingos
lyties atstovų, būsite patrauklūs ir gražūs.
Didelė tikimybė sutikti svajonių žmogų.
Turintiems antrąją pusę gali kilti nesutarimų
dėl pinigų ir turto. Darbui ir karjerai laikas
gana palankus. Tačiau kad darbai vyktų
sklandžiai, reikia gerų tarpusavio santykių.
Didelių sveikatos problemų nekils. Bus jaut
rūs inkstai. Kasdien gerkite daug vandens,
nevalgykite aštraus, sūraus ir kepto maisto.

Asmeniniame gyvenime
galimos malonios staigmenos, dovanėlės
ar širdį glostantis dėmesys. Netikėtai
prasidėjęs romanas gali tapti laimingos
santuokos pagrindu. Reikėtų susitelkti ne
į galutinį tikslą, ne į tai, kas bus, o į eta
pus, vedančius to tikslo link. Jums kelia
mi reikalavimai bus nemaži. Nesiimkite
saviveiklos ir nepradėkite tvarkyti reikalų,
kol neturėsite kompetentingo užnugario.

VĖŽIUI

LIŪTUI

Laukia laikinas atokvėpis. Nors
ir labai norėsis, tačiau dabar ne metas
atverti jausmus priešingos lyties atstovui.
Metas patikėti jus supančių žmonių nuo
širdumu, neleiskite, kad jūsų laimę raizgy
tų smulkios abejingumo gijos. Palankus
ir sėkmingas laikas darbo ir karjeros
reikalams tvarkyti. Reikėtų atkreipti dėmesį
į sveikatą, būsite jautrūs ir pažeidžiami.
Turėtumėte daugiau laiko skirti poilsiui.

Gali sugrįžti sena meilė ir
vėl sukelti daug malonių romantiškų
jausmų. Ko gero, tas meilės jausmas ir
nebuvo visai išblėsęs. Santykiai gali būti
dramatiški, sugrąžinti senas problemas.
Permainų bus tiek daug, kad nespėsite
reaguoti. Jei pajusite, kad darbas tampa
rutina, į jį pažvelkite kūrybiškai. Sveikata
bus puiki, būsite energingi, džiaugsitės
ir mėgausitės gyvenimo malonumais.

SVARSTYKLĖMS

SKORPIONUI

Vienišas Svarstykles gali aplanky
ti labai stiprus meilės jausmas. Tikėtina,
kad tas jausmas bus vienpusis ir su
mylimu žmogumi juo pasidalyti neteks.
Darbe jūsų laukia daug įvairių nutikimų,
gali gluminti darbų gausa. Šiuo laiko
tarpiu reikės daugiau laiko ir dėmesio
skirti sveikatai, ją puoselėti. Saugokitės
nelaimingų atsitikimų, traumų. Gali būti,
kad teks apsilankyti pas gydytojus.

OŽIARAGIUI
Romantiškas tarpusavio santykių
atspalvis išnyks. Jūsų antroji pusė nebus
linkusi ieškoti kompromisų. Palanku pla
nuoti kelionę į užsienį, ieškoti galimybių
susirasti darbą svetur. Darbus stenkitės
atlikti kruopščiai ir laiku. Rimtesnių
problemų jūsų sveikata nekels. Galite
jausti sumažėjusį pasitikėjimą savimi.
Domins istoriniai filmai ir knygos.
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Jūsų naujas mylimasis gali būti
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių
porų taip pat laukia malonus laikas, daug
aistringų vakarų. Tinkamas laikas bend
radarbiauti su kitomis įmonėmis. Jeigu
turite savo įmonę, gali atsirasti galimybė
ją sujungti su kita verslo grupe. Stenkitės
būti diplomatiški, nes galite pakliūti į
nemalonią situaciją. Turėsite šiokių tokių
sveikatos problemų. Lėtinkite tempą.

VANDENIUI
Meilės reikalai klostysis
neblogai. Galite susitikti su sena meile.
Siekti karjeros  ne pats geriausias lai
kas. Viskas, kas vyks darbinėje aplinko
je, jus erzins, bus daug nesusipratimų.
Sveikata bus puiki, problemos nekan
kins. Numatytą operaciją geriau atidėti.
Sportuokite, nepamirškite grūdinimosi
procedūrų.

Atsakymą iki rugpjūčio 29 d. siųskite
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite:
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR.
Praeito kryžiažodžio laimėtoja
Vytautė užaitė iš Vilniaus. Jai bus
įteikta Jo Marchant knyga „Stebuklingi
vaistai. Minčių įtaka kūnui“.

Atlikėja Violeta
Riaubiškytė-Tarasovienė
1974 08 25

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

Kryžiažodžio, išspausdinto
praėjusiame numeryje,
atsakymai:

MERGELEI
Vieniši šio ženklo atstovai
turi galimybę sutikti partnerį, atitinkantį
jų lūkesčius. Turėsite nuversti kalnus,
sutvarkyti daugybę svarbių reikalų,
būsite gundomi įvairiais pelningais
pasiūlymais, nepaslyskite rinkdamiesi.
Geras laikas apmąstyti visas savo karje
ros galimybes, baigti pradėtus darbus.
Rimtų sveikatos problemų Mergelės
neturės. Gali šiek tiek trūkti energijos.

Vertikaliai: Baskina. Bakara. AV.
Talka. Amalas. La. Tumas. Rinka.
Ras. Save. Paketas. Kas. Pareisi.
Ataka. Tarnas. Ava. Agramantas.
Sapa. Ailantas. Man. Ril. Margas.
Mak. Sati. Bra. Tas. Karabasas. Estas.
To. Arau. SA.
Horizontaliai: Čaturanga. Re.
Samas. Rimas. Aklas. Pala. Iks.
Marta. Na. Satangas. Garantas.
Vertas. Baseinas. Ko. Kam. Sas. Ma.
Karpis. Mara. Šalia. Vakar. Ranka. Ba.
Asketas. Sau. Atavaras. Gal. Akapitas.
Vaisa. Alisa.
Pažymėtuose langeliuose:
PuslaPiai.

Aktorius Remigijus Sabulis
1954 08 29

ŠAULIUI
Poros, susidūrusios su santykių
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar daž
niau. Vienišiai turės galimybę sutikti savo
žmogų. Visą dėmesį ir jausmus skirkite
asmeniniam gyvenimui, nenustebkite, jei
pasitaikys nedidelis tarnybinis romanas.
Jeigu tektų sudarinėti sutartis, jas pasira
šykite jums palankiomis sąlygomis. Pats
laikas susirūpinti sveikata. Ji daug proble
mų nekels, tačiau dėmesio pareikalaus.

Laidų vedėja
Beata Nicholson
1979 08 31

ŽUVIMS
Gali kilti sunkumų su antro
siomis pusėmis. Nesusituokusioms
poroms iškilę nesklandumai trukdys būti
kartu, tarp sutuoktinių vyraus šaltumas.
Vienišiai gali tikėtis pažinties su jaunes
niu partneriu. Darbe galimi pasikeitimai,
konfliktai, didelis sukrėtimas, įvairios
kliūtys, neleidžiančios atlikti darbo koky
biškai. Saugokitės avarijų ir kliūčių kelyje.

Penkiakovininkas
Andrejus Zadneprovskis
1974 08 31
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SUDOKU

GEROS DIENOS: rugPjūčio 25, 27 d.
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beprotiškas pasaulis
aNEkDOTai

EPA-Eltos nuotr.

ŠVIESA. Singapūre nuo
rugpjūčio 18 iki 26 dienos
vyksta įspūdingas šviesų
ir instaliacijų festivalis,
pavadintas „Nakties
festivaliu“. Tad vakarais
ir naktimis gatvėse pilna
žmonių, atėjusių
pasigrožėti reginiu.
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l
Policininkas turguje pastebi piratinių kompaktinių diskų prekeivį:
- Tai ką, prekiauji nelegalia produkcija?
- Ką jūs! Čia atsinešiau kitiems parodyti savo asmeninę kolekciją!
- Tai kad mačiau, kaip iš tavęs ką
tik nupirko kompaktą!
- Nenupirko! Atėmė! O pinigų davė,
kad tylėčiau!
l
Pokalbis šeimoje:
- Užuot mokęsis, tu lakstai paskui
mergas!
- Tėti...
- Ir nepertraukinėk manęs, kas čia
tėvas?!!
- Abu, tėti, abu...
l
Vyras ateina į vaikų darželį sūnaus
pasiimti. Auklėtoja jo klausia:
- O kuris čia jūsų vaikas?
- O koks skirtumas? Vis vien ryt atgal atvesiu.
l
Į žmogaus duris beldžiasi kaimynas:
- Jei jūs nenustosite groti savo saksofonu, aš išprotėsiu!!!
- Jau išprotėjote! Aš jau dvi valandos,
kaip negroju!
l
Mokytoja klausia Petriuko:
- Kas toliau, Mėnulis ar Afrika?
- Aišku, kad Afrika! Juk Mėnulį tai
matome, o Afrikos - ne.
l
Įkaušęs vyrukas eina šaligatviu, statydamas vieną koją ant šaligatvio, o kitą ant grindinio, tad smarkiai svyruoja.
- Po perkūnais! Tiek metų pragyvenau, o tik dabar pastebėjau, kad taip šlubuoju! - stebisi žmogelis.
l
Policininkas sustabdo jauną vairuotoją, gerokai viršijusį greitį.
- Bet, pone, aš galiu viską paaiškinti! - šaukia vyras.
- Paaiškinsi viską mano šefui, o kol
kas pasėdėsi kameroje.
- Bet aš noriu pasakyti...
- Užsičiaupk...
Po kelių valandų policininkas užsuka į kamerą ir sako:
- Tau pasisekė, šefas dabar savo dukters
vestuvėse. Kai jis grįš, bus gerai nusiteikęs!
- Nė nesitikėkite, aš - jaunikis.
l
Dievas pažadėjo vyrui, kad gerą ir
paklusnią žmoną galima rasti bet kokiame Žemės kampelyje. O paskui sukūrė
Žemę apvalią ir ilgai juokėsi...
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