
su

SIMONOS BURBAITĖS 
kasdieniai stebuklai

Nr. 32 (1012) 2017 m. rugpjūčio 11-17 d.



laisvalaikis 2 0 1 7  r u g p j ū č i o  1 1 3

Šiame numeryje

redaktorė

Irena BaBkauskIenė 
laisvalaikis@respublika.net
tel. (8 5) 212 36 26

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė-gvIldė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
agne.vaitasiute@respublika.net

dIzaInerės
liuda MackevIčIenė
liudam@respublika.net
adelė dagelIenė 
adele.dageliene@respublika.net
neringa serŽanIenė
neringa.serzaniene@respublika.net

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

koordinatorė  tel. (8 5) 212 31 00 
apskaitininkė tel. (8 5) 212 31 21

Faksas (8 5) 261 72 88, 
reklama@respublika.net

 ■ Kokią staigmeną Viktorijos Nenartovič vestuvių dieną pateikė jos auklėtiniai - „Mo-
dus Dance“ šokėjai? 12 p.

 ■ Kokius laisvalaikio užsiėmimus reko-
menduoja laidų vedėja Eglė Daugė-
laitė-Kryževičienė?                     15 p.

 ■ Iš kur atėjo ir iš ko dar mokosi krepši-
nio komentatorius Rytis Vyšniauskas, 
jau spėjęs pelnyti sporto aistruolių 
simpatijas?                                      41 p.

su

SIMONOS BURBAITĖS 
kasdieniai stebuklai

Nr. 32 (1012) 2017 m. rugpjūčio 11-17 d.

Vi
rše

lyj
e:

 Si
m

on
a B

ur
ba

itė
m

ak
ia

ža
s: 

Vi
rg

a S
te

ib
lyt

ė
St

ili
us

: i
rin

a C
yb

in
a

Dr
ab

už
ia

i: G
ed

im
in

o 2
2

Fo
to

gr
af

ija
: m

on
ik

a D
ov

id
ai

tė

naujas krepšinio balsas

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

Vasaros topas pagal eglę

 Įspūdinga vestuvinė dovana 4-11  INTERVIu
Simona Burbaitė

14 VEIDaI
Simona Krasauskienė

16-18 ŽVaIgŽDėS
Karalius Felipė VI  
(Felipe VI), karalienė 
Leticija (Letizia), Džoana 
Rouling (Joanne Rowling)

20-23 STILIuS
„Valentino“ minimalistinis 
iškilmingumas

24-25 gRoŽIo paLETė
penelopės Krus (penelope 
Cruz) grožio ritualai

26-27 gIDaS
Europos parkas

29 pSIChoLogIJoS KoDaS
Kodėl mėginame save 
įsprausti į svetimų 
nuomonių rėmus?

30-31 ĮDoMyBėS
Tarptautinė kačių diena

32-33 KaLEIDoSKopaS
Turistų lankomiausias 
ankor Vatas Kambodžoje

34-37 SCENa
Marius Jampolskis, 
Džiugas Siaurusaitis, 
Vladas Bagdonas,  
Kristina Kazlauskaitė

38 DaToS
Kara Delevin  
(Cara Delevingne)

39-55 ETERIo ŽMoNėS, 
TV pRogRaMa
Linas Kunigėlis

56-61 „LaISVaLaIKIo“ gIDaS
Kinas, teatras, koncertai

62-63 „LaISVaLaIKIo“ KLuBaS

64-65 hoRoSKopaS, SuDoKu

66 BEpRoTIšKaS paSauLIS



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

Eimantė Juršėnaitė

- Neseniai grįžai iš Romos, kokių 
įspūdžių parsivežei? 

- Roma buvo mano svajonių miestas, tačiau 
niekaip į ją neišsiruošdavau. Šiemet turėjau 
savaitę atostogų, tad su geriausiu draugu plau-
kų stilistu Mantu Tautvaišu Romoje praleido-
me 4 dienas. Mane sužavėjo šio miesto didybė, 
istorija. Ten galima vykti net ir neturint aiš-
kaus kelionės plano - už kiekvieno kampo sle-
piasi kas nors nepaprasto. Manau, kad Roma - 
tobula vieta pasiklysti. Tikrai žinau, kad ten 
dar sugrįšiu - esu įsitikinusi, kad kiekvieną 
kartą ten galima pamatyti ką nors naujo. 

- Romoje gausu architektūros ir isto-
rijos paminklų. Kuris jų tau paliko di-
džiausią įspūdį?

- Žinoma, Koliziejus. Jį būtina pamatyti ir 
dieną, ir vakare. Žvelgdama į jį tiesiog nega-
li negalvoti, kokią ilgą istoriją jis turi - juk 
toje vietoje kažkada vyko gladiatorių kovos... 
Vis dėlto viešint Romoje patarčiau pamatyti 
ne tik lankytinas vietas, bet ir paklaidžioti 
miesto gatvėmis, užsukti į ledainę ar kavinu-
kę, pasimėgauti maistu, apsilankyti fantastiš-
kose terasose... Žinoma, liepos mėnesį Ro-
moje labai karšta - vietiniai patikino, kad ge-
riausias laikas čia apsilankyti yra balandžio 
pabaiga ar gegužės pradžia.

- Kai lietuviška vasara saule nelepi-
na, galbūt tas Romos karštis buvo trum-
pa galimybė pasidžiaugti vasara. Apskri-
tai dažniau susigundai šiltais kraštais?

- Iš tiesų prieš kelionę į Romą kiek pasi-
domėjau, o ir socialiniame tinkle klausiau, ką 
verta pamatyti, be lankytinų objektų, ir pan., 
todėl žinojau, kad bus karšta. Nepasakyčiau, 
kad karštis buvo sekinantis, tačiau kitą kartą 
į Romą vykčiau pavasarį. Kai Lietuva gerais 
orais nelepina, stengiuosi vykti, kur šilčiau. 

Nors esu nemažai kur buvusi (ne tik Euro-
poje, bet ir už Atlanto bei Azijoje), vykdama 
darbo reikalais pamatydavau ne itin daug. Vis 
tik mane labiausiai traukia Europa, dėl savo 
istorijos, architektūros ir žmonių. 

- Nors neseniai grįžai iš Italijos, savo 
tinklaraštyje prasitarei, kad su vaikinu 
jau planuojate atostogas prie Viduržemio 
jūros. Kur keliausite? 

- Turime net kelias idėjas, kur norėtume 
nuvykti - Ispanija, Graikija arba Turkija. Iš 
tiesų nesu buvusi poilsinėje kelionėje, kai 
apsigyveni viešbutyje su visomis įskaičiuo-
tomis paslaugomis ir tiesiog ilsiesi. Taip ilsė-
tis veikiausiai net ir nemoku, tikiu, kad vis 
tiek surasčiau veiklos. Kai keliaujame savo 
malonumui, dažniausiai stengiuosi daug pa-
matyti, sužinoti, tad manau, kad atėjo laikas 
padovanoti sau ir poilsinę kelionę.

- Keliauti tenka ne tik savo malonu-
mui, bet ir darbo reikalais. Kiek kartų 
per metus tenka krautis lagaminus?

- Įvairiai. Kaip modelis jau nebekeliauju, 
tačiau, pavyzdžiui, pernai kaip tinklaraštininkė 
į užsienį vykau 6 kartus - mane kvietė kom-
panijos, žinomi prekių ženklai. Lietuviškam 
tinklaraščiui, manau, tai neblogas rezultatas. 

- Ar kelionėms kaip nors ruošiesi? 
Domiesi, kaupi informaciją, skaitai ke-
lionių vadovus ar tinklaraščius? 

- Kai vykstu darbo reikalais, dažniausiai 
kelionės laikas būna kruopščiai suplanuotas, 
darbotvarkė įtempta. Laisvo laiko pasižval-
gyti paprastai būna nedaug. Kai keliauju savo 
malonumui, pasidomiu, ieškau informacijos 
internete, knygose, tačiau jei noriu sužinoti, 
kur verta pavalgyti ar ką pamatyti, be žino-
miausių lankytinų vietų, rekomendacijų (ku-
rios dažniausiai pasitvirtina) ir patarimų klau-
siu draugų ar sekėjų socialiniame tinkle. 

Simona BurBaitė:
Niekur nuo savęs nepabėgsi

n Gimimo data: 1992 02 13, Panevėžys

n Studijos: 2015 m. baigė VGTU kūrybinių 
industrijų studijas ir gavo komunikacijos diplomą

Veikla: 
n 2013 m. dalyvavo grožio konkursuose „Mis 
Aukštaitija“ (tapo „Mis foto“), „Mis Lietuva“ (tapo 
1-ąja vicemis), atstovavo Lietuvai tarptautiniame ir 
prestižiniame grožio konkurse „Mis Visata“
n Nuo 2013 m. dirba modeliu, dalyvauja 
žinomiausių šalies dizainerių kolekcijų  
pristatymuose ir fotosesijose
n Nuo 2015 m. rašo savo tinklaraštį 
simonaburbaite.com apie madą, grožį ir sveiką 
gyvenseną
n Yra knygos „Tavo geriausia draugė“ (2017) 
autorė

Dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu

Modelis, tituluota gražuolė, tinklaraštininkė ir knygos „Tavo geriausia draugė“ autorė 
SiMona BurBaiTė (25) yra gražus pavyzdys ir įkvėpimas daugeliui moterų bei 
merginų - ji visuomet atrodo nepriekaištingai, visada turi ką pasakyti ir nuolat  
stengiasi motyvuoti kitas. Pati Simona ne visada buvo savimi patenkinta, tik sukauptas 
žinių ir patirčių bagažas padėjo jai pakeisti požiūrį į gyvenimą bei pasiekti tikslų, kurie 
galbūt atrodė sunkiai įgyvendinami. Pasak merginos, svarbiausia suvokti, jog viskas 
prasideda nuo meilės sau. Visai neseniai norėdama pasilepinti ji buvo trumpam  
pabėgusi į savo svajonių miestą romą... 
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- Kokie 3 dalykai tiesiog privalo būti 
tavo kelionių lagamine? 

- Patogūs batai, telefonas ir įkroviklis. 

- Mėgsti ilsėtis Lietuvoje? Gal bent 
savaitgalius leidi sodyboje ar kokiame 
nors SPA?

- Į lietuvišką pajūrį važiuoju retai, nes ma-
nau tai savotiškas žaidimas „va bank“ - nieka-
da nežinai, ar pasiseks su geru oru. Žinoma, 
jei oras geras, Lietuvoje tikrai yra ką veikti, 
pavyzdžiui, mėgstu laiką leisti prie ežerų, jei 
oras prastas, apsilankau SPA centre. Man labai 
patinka Birštone esantis „Vytautas Mineral 
SPA“ centras ir Anykščiuose įsikūręs „SPA 
Vilnius“. Jei niekur nevažiuoju, stengiuosi pa-
simėgauti masažu ir grožio procedūromis. 

- Esi miesto ar gamtos žmogus? 
- Miesto.

- Vadinasi, sunkoka tave įtikinti pra-
leisti savaitgalį stovyklaujant palapinėje... 

- Sunku, tačiau įmanoma. Jei pasiūlymas 
bus labai viliojantis ir vertas dėmesio, gal ir 
pavyks...

- Ne kartą sakei, kad turi savo mity-
bos, sporto ir poilsio režimą. Ar per atos-
togas leidi sau kiek pasukčiauti ir į tam 
tikrus dalykus pažvelgti pro pirštus? 
Sunkoka patikėti, kad viešėdama Romo-
je nepasimėgavai itališka virtuve...

- Paradoksalu, prieš kelionę į Romą savo 
tinklaraštyje rašiau, kaip nepaleisti vadžių per 
atostogas, tačiau iš kelionės grįžau 3 kilogra-
mais sunkesnė. (Juokiasi.) Nieko baisaus, tai 
tik papildoma motyvacija grįžti į seną režimą, 
kurio jau buvau pasiilgusi. Nereikia nuolatos 
spausti savęs į rėmus, tik reikia pagalvoti, ar 
išvykų ir progų atsipalaiduoti nebus per daug. 
Mano režimas nėra toks jau griežtas, dietų 
nesilaikau, nes tai būtų tikra kančia, tiesiog 
stengiuosi rinktis sveikesnius produktus. Ka-
dangi sveika mityba jau tapo mano gyvenimo 
būdu, įprastą mitybos režimą pavyksta išlai-
kyti ir atostogaujant. Leidžiu sau pasimėgau-
ti ir desertais, tačiau stengiuosi neperlenkti 
lazdos. Kadangi svarbu susiplanuoti, kada rei-
kia pavalgyti, rankinėje visuomet turiu svei-
kų užkandžių ir žinau, kad alkana neliksiu.

- O ar tau reikia laiko pabūti vienai, 
skirti laiko sau?

- Šiandien gyvenimo tempas - beprotiškas 
ir mums nuolat viskam trūksta laiko. Mes  

Man tiesiog 
būtina susikurti 
akiMirkas, kai 
galiu Mėgautis 
raMiu buviMu
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Grožio priemones renkuosi galbūt net 
kruopščiau nei maisto produktus. Apie mais-
tą žinau nemažai, tad paprastai rinkdamasi 
produktus ilgai nesugaištu, o štai pasidomėti 
kosmetika reikia daugiau laiko. Ypač kai ren-
kuosi priemones veido priežiūrai. Juolab kad 
tai glaudžiai susiję su mano darbu - negalėčiau 
rekomenduoti produkto, kurio nesu išban-
džiusi. Užduotį palengvina tai, kad vengiu 
eksperimentų ir retai iškeičiu priemones, ku-
rios yra patikimos ir tinkamos. Svarbiausia 
rasti tai, kas tinka ne tavo mamai, sesei ar 
draugei, bet būtent tau.

 - Poilsio ir atostogų tikrai nusipelnei, 
veikiausiai dar visai neseniai išgyvenai 
labai darbingus ir įtemptus metus, ku-
riuos vainikavo autorinė knyga - „Tavo 
geriausia draugė“... 

- Skirtingai nuo daugelio nuomonės, tink-
laraščio rašymas nėra vien malonus laisvalai-
kio užsiėmimas - tai rimtas ir daug energijos 
reikalaujantis darbas. Man tai ne laisvalaikio 
praleidimo būdas, o pagrindinė veikla. Dirbu 
24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. 
Tiek įrašai, tiek nuotraukų srautas turi būti 
reguliarus, todėl tai užima nemažai laiko - 
domėtis, skaityti straipsnius, išbandyti įvai-
rius produktus. Ypač svarbu kokybiškos nuo-
traukos ir vizuali estetika - turi išmanyti fo-
topagrindus ir žinoti, kaip nuotrauka sukelti 
emociją. Stengiuosi savo auditorijai sukelti 
smalsumą, visada išlikti įdomi. Didelė ir ko-
munikabilumo reikšmė - tenka bendrauti su 
įvairių sričių specialistais, susipažinti su įvai-
riais prekių ženklų atstovais, dalyvauti ren-
giniuose ir seminaruose. Su savo sekėjomis 
esu nuoširdi - atsakyti į laiškus stengiuosi 
kiekvienai: įsigilindama į jos problemą, patar-
dama, nes man labai brangus žmonių pasiti-
kėjimas. Knygai taip pat skyriau daug laiko ir 
jėgų, sudėjau daug meilės, kurią, neabejoju, 
skaitydamos moterys tikrai pajus, tačiau da-
bar esu pailsėjusi ir pasiruošusi tęsti darbus 
su nauja energija.

- Primink, kaip gimė knyga „Tavo ge-
riausia draugė“. 

- Iš tikrųjų netikėjau, kad diena, kai ran-
kose laikysiu savo knygą, ateis taip greit. Dar 
kaip šiandien prisimenu „Alma Littera“ lei-
dyklos atstovės Ugnės skambutį su pasiūly-
mu apsvarstyti galimybę rašyti knygą. Nors 
mintis ją rašyti mano galvoje sukosi gerokai 
anksčiau - prieš daugiau nei metus - tada, kai 

Dabar aš 
suprantu stilių 
kaip įvairiausių 
asmenybės 
aspektų visumą, 
ne tik vilkimą 
maDingą Drabužį. 
stilius - tai, kas 
yra už aprangos

niekaDa nebuvau 
stiliaus ikona, 
tačiau mano 
kelionė iki savo 
stiliaus atraDimo 
buvo tikrai įDomi
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visur be paliovos lekiame ir skubame, o su-
stoti, pasimėgauti dabartimi ir pabūti tiesiog 
su savimi nespėjame. Bet vis tik turėtume 
nepasiduoti skubėjimui, stresui ir pirmiausia 
neužmiršti savęs. Dirbdama nemažai bendrau-
ju, sutinku daug žmonių ir to bendravimo kar-
tais būna net kiek per daug. Todėl man tiesiog 
būtina susikurti akimirkas, kai galiu mėgautis 
ramiu buvimu. Juokaudama sakau, kad tokiu 
būdu suteikiu sau prabangą neskubėti, o ir 
pagarba laikui reiškia pagarbą sau. Iš tikrųjų 
tos akimirkos sau gali būti ir visai trumpos 
(pavyzdžiui, kol vairuoji) arba ilgesnės. Aš daž-
niausiai atsikeliu pusvalandžiu anksčiau, kad 
galėčiau pasimėgauti kasdieniais ritualais, ku-
rie man padeda atsipalaiduoti - pavyzdžiui, 
puodelis kavos klausantis mėgstamos muzikos 
ir vartant žurnalus. Taip pat dievinu atpalai-
duojančią vonią vakare su žvakėmis ir smilka-
lais. Tikiu, kad dienos pabaigoje svarbu pasi-
rūpinti ne tik kūnu, bet ir siela - nueiti miego-
ti laiku, neprisivalgius ir ramiomis mintimis. 

- Atrodo, kad gyvenimo smulkmenas 
stengiesi paversti nedideliais stebuklais... 

- O ką dar galima paversti stebuklais? 
Nieko nereikia laikyti „ypatingoms akimir-
koms“ - nei žvakių, nei gražių apatinių. Nes 
ta ypatinga akimirka yra dabar. Kiekvienas 
galime atvirai sau atsakyti, kiek vietos gyve-
nime skiri viskam, kas šiandien vyksta ir kiek 
džiaugmo tau tai teikia? 

- Net ir patiekalų receptai, kuriais da-
liniesi tinklaraštyje, atrodo labai nekasdie-
niški - braškių pica, bananiniai blynukai, 
sveikuoliškas tortas... Kur semiesi idėjų? 

- Įvairiai. Kai kurie receptai sugalvoti ma-
no pačios. Kartais idėjų ieškau „Instagram“, 
skaitau maisto tinklaraščius... Mintys apie 
receptus kyla net ir vakarieniaujant restora-
ne. Man patinka galvoti, kaip vieną ar kitą 
patiekalą paversti sveikesniu, kokius ingre-
dientus pakeisti. Tai nėra sudėtinga, tereikia 
fantazijos. Daug kam dar atrodo, kad sveika 
mityba labai sudėtinga, o naudojami produk-
tai keisti ir negirdėti. Stengiuosi surasti vi-
siems žinomus ir lengvai randamus produk-
tus ir parodyti, kad iš jų galima nesudėtingai 
pagaminti sveiką ir skanų patiekalą. 

- Atrodo, kad maistą renkiesi labai 
apgalvotai, o ar kosmetikos bei kūno 
priežiūros priemones taip pat kruopščiai 
atsirenki, domiesi sudėtimi?

„LaisvaLaikio“ interviu
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Skatinu SupraSti, 
kad mylėti Save 
reikia ir tada, 
kai užSibrėži 
Siekti tikSlo ir jį 
paSiekuS
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„LaisvaLaikio“ interviu

ėmiausi rašyti savo tinklaraštį. Tik nesiėmiau 
jokių veiksmų, tiesiog tyliai svajojau. O va ėmė 
svajonė ir materializavosi - įgavo fizinį kūną. 
Kasdien sulaukiu nemažai moterų laiškų su 
įvairiais klausimais, patarimų prašymais ar tie-
siog noru padiskutuoti. Ir man labai norisi kiek-
vienai jų skirti dėmesio, padėti, nuoširdžiai pa-
sikalbėti, išklausyti. Todėl ir gimė idėja iš pra-
džių tinklaraščiu sukurti tokią erdvę, kur mo-
terys jaustųsi gerai, atrastų sau naudingų daly-
kų, skatinančių tobulėti, o tuo pačiu galėtume 
bendrauti ir palaikyti viena kitą. Patirtis įvai-
riuose grožio konkursuose, penkerių metų dar-
bas mados, grožio ir pramogų industrijoje, tink-
laraščio rašymas bei nuolatinis domėjimasis 
mada man suteikė žinių ir įgūdžių, kuriais ir 
norėjau pasidalyti su moterimis. Todėl dabar 
geriau pagalvojus - viskas tendencingai mane 
vedė link knygos - aš žinojau, kad ją rašysiu. 
Manau, tinklaraštis buvo tarsi repeticija prieš 
knygą, kuri nereikalavo didelių investicijų. No-
rėjosi, kad anksčiau ar vėliau visa informacija 
būtų moterims po ranka, nes temų tinklarašty-
je be galo daug ir galbūt sunku atrasti tą temą, 
kuri yra šiuo metu moteriai aktualiausia. O kny-
ga leido visą informaciją tvarkingai sudėlioti ir 
greičiau ją rasti. Pats knygos rašymo procesas - 
visiškai nauja ir be galo įdomi patirtis. Tiesa, 
turėjau pasiūlymą, jog knygą rašytų profesio-
nali žurnalistė, man tebūtų reikėję išdėstyti jai 
savo mintis, tačiau aš nuo pat pradžių žinojau, 
kad rašyti knygą norėsiu pati. Knygą rašiau 
tarsi geriausiai draugei, todėl jos formatas nėra 
įprastas. Knyga man leido įprasminti save ir 
savo veiklą, patirtį, o tuo pačiu savo pavyzdžiu 
įkvėpti moteris, kad viskas yra įmanoma.

- Pristatydama knygą sakei, kad ne-
turėti geriausios draugės yra pavojinga... 

- Vyrai atsipalaiduoja žiūrėdami sporto var-
žybas, o moterys - besišnekučiuodamos su 
draugėmis. Nesidalindamos savo išgyvenimais 
ir problemomis mes patiriame daug streso. 

Apskritai artima draugė - tai žmogus, su 
kuriuo visiškai gali būti savimi, neprivalai ap-
simetinėti ar stengtis įtikti. Tokia draugė stip-
rina moters saugumo jausmą. Todėl ir noriu, 
kad skaitydamos šią knygą moterys įsivaiz-
duotų, kad tai pokalbis su geriausia, besąlygiš-
kai mylinčia drauge. Ši knyga turi aiškią misi-
ją: padėti moterims geriau save pažinti - at-
rasti, kas tinka ir yra naudinga būtent jai, kas 
padeda gerai jaustis: nuo lūpdažio spalvos iki 
valios vietoj keksiuko rinktis džiovintas datu-

les. Aš ir nesiūlau išspręsti situaciją/problemą 
už moterį, taip pat nesakau, kad tik mano ke-
lias ir patarimai yra teisingiausi ar geriausi. 
Knyga siūlo patirtį bei pagalbą ir tik pati mo-
teris sprendžia, kas jai yra geriausia. Tikiu, 
kad kiekviena knygos puslapiuose ras tai, ko 
ieško, ką gali sau pritaikyti ar kas tinka būtent 
jai. Be to, knygoje dalinuosi ne tik savo patir-
timi, įžvalgomis ir patarimais, bet ir specialis-
tų, savo srities profesionalų komentarais, su 
kuriais konsultavausi rašydama. Manau tam, 
kad stipriai mylėtume, save įprasmintume, 
ugdytume moteriškumą ir būtume kūrybin-
gos, - kiekvienai iš mūsų yra gyvybiškai būti-
nas moteriškas ryšys. Džiaugiuos, kad kiek-
vienu knygos puslapiu galiu moterims pado-
vanoti tą ryšį, tarsi apkabinti kiekvieną ją skai-
tančią. Gaunu nemažai skaitytojų laiškų, ku-
riuose jos dėkoja už knygos jaukumą, šiltumą 
ir naudingą informaciją. Vadinasi, ji atlieka sa-
vo misiją. Žinau, kad tikrai neįmanoma per-
skaityti visų pasaulio knygų, bet tikiu, kad tos, 
kurios tarsi skirtos būtent tau, - neabejotinai 
atsidurs tavo rankose ir ją perskaitysi. Neabe-
joju, kad „Tavo geriausia draugė“ būtent tokia.

- Ir pradėjusi rašyti tinklaraštį, ir pri-
statydama knygą moterims primeni, kad 
jos turi save mylėti, motyvuoji pasitikė-
ti, pasirūpinti savimi... Tas dėmesys sau 
ir rūpestis nėra kiek egoistiškas?

- Kaip tik neseniai skaičiau psichologinį 
straipsnį apie tai, kad pabūti egoiste gerąja 
prasme moteriai labai naudinga. Todėl skatinu 
skirti laiko sau, kad ir kokia užimta bebūtų (juk 
šiandien moteris - barbė devyndarbė, kuri pri-
siima labai daug atsakomybių) - nepamiršti 
rūpintis savo vidiniu ir išoriniu grožiu. Skatinu 
suprasti, kad mylėti save reikia ir tada, kai 
užsibrėži siekti tikslo ir jį pasiekus. Šiais lai-
kais moterims keliami itin aukšti reikalavimai: 
moteris turi būti ir graži (nepriekaištinga oda, 
plaukai, nagai), ir asmenybė (turi turėti savo 
nuomonę, su ja turi būti įdomu bendrauti), ir 
domėtis sveika mityba, ir sportuoti, ir stilingai 
atrodyti, ir mokėti bendrauti, ir būti sąmojinga. 
Ne visoms moterims pavyksta atitikti tokius 
standartus, bet jos ne mažiau nori jaustis pa-
kankamai gražios, ir to siekia. 

- Galbūt jei pamirštame save, esame 
nelaimingos ir savimi nepatenkintos ir 
neturime ką duoti kitiems...

- Jei moteris nepasitikės savimi, nuolat bus 
susirūpinusi, pagiežinga, pavydi, nepadės nei 
grožio injekcijos, nei brangiausi kremai ar gra-
žiausias makiažas. Nepaisant to, kokią tave 

nori matyt kiti - privalai išlikti savimi ir visada 
jaustis verta būti ten, kur esi. Turime būti iš-
tikimos sau, daugiau rūpintis, kaip jaučiamės, 
o ne „ką apie mane gali pagalvoti kiti“. Kas-
dieniame fone mes kiekviena galime būti mo-
teriška, nesumeluota, tikra ir išraiškinga.

- Stengiesi moteris skatinti tobulėti, 
tačiau nemanai, kad būtinai visos turi 
būti tobulos? 

- Tobulumas yra nuobodu ir neįdomu. Ne-
turime visos atrodyti tobulai, valgyti ir rengtis 
pagal vadovėlį. Atvirkščiai, turime puoselėti 
savo unikalumą ir nepasiduoti, jei kartais kas 
nors neišeina taip, kaip norėtum. Charizma, 
elegancija, gyvenimo būdas, plaukai, strazdanos 
ar balso tembras daro mus išskirtines ir auten-
tiškas. Be to, nereikėtų taip mistifikuoti jaunys-
tės, nors dauguma moterų tą daro - metams 
bėgant grožis ne vysta, o įgauna tik daugiau 
naujų spalvų. Aš nesureikšminu grožio kulto, 
nestoviniuoju valandomis prie veidrodžio - ma-
kiažą pasidarau per penkiolika minučių, o jei 
kartais nespėju grįžti persirengti renginiui ar 
pavalgyti, - tai darau savo automobilyje!

- Kas tau yra moteriškumas? 
- Tikiu, kad išorinis moters grožis yra 

neatsiejamas nuo jos vidinės būsenos, darnos 
su savimi ir harmonijos, emocinės pusiaus-
vyros pojūčio - kai moters skleidžiamos ver-
tybės, elgsena ir mintys dera. Šalia tokios 
moters tiesiog norisi būti ir tokia moterimi 
būti yra gera. Pati ją stengiuosi nuolat puo-
selėti savyje, manau, tai nuolatinis procesas 
ir viso gyvenimo darbas. Juk tu su savimi 
būsi visą savo gyvenimą ir niekur nuo savęs 
nepabėgsi - turi sugebėti priimti save ne tik 
tada, kai lydi sėkmė, bet ir tada, kai sekasi 
ne taip gerai, kaip norėtum. Be to, moteriai 
turi būti įdomu gyventi, todėl nauji atradimai 
tarsi suteikia kasdienybei spalvą ir aromatą.

- Spalį tavo tinklaraščiui bus 2-eji! Kai 
kalbėjomės prieš porą metų sakei, kad už-
sienyje tinklaraštininkai tikrai gali uždirb-
ti, nes tai puikus reklamos kanalas, tačiau 
pas mus tokio suvokimo dar nebuvo. Gal-
būt laikai pasikeitė, ir tinklaraštininkai da-
rosi vis įtakingesni, labiau pastebimi, įdo-
mesni užsienio ir Lietuvos kompanijoms?

Be paliovos 
lekiame ir 
skuBame, o sustoti, 
pasimėgauti 
daBartimi ir paBūti 
tiesiog su savimi 
nespėjame

su savimi Būsi visą 
savo gyvenimą ir 
niekur nuo savęs 
nepaBėgsi - turi 
sugeBėti priimti save 
ne tik tada, kai lydi 
sėkmė, Bet ir tada, 
kai sekasi ne taip 
gerai, kaip norėtum

grožio priemones 
renkuosi galBūt 
net kruopščiau 
nei maisto 
produktus
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Jei moteris 
nepasitikės 
savimi, nuolat 
bus susirūpinusi, 
pagiežinga, pavydi, 
nepadės nei grožio 
inJekciJos, nei 
brangiausi kremai 
ar gražiausias 
makiažas M
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- Manau, dabar įvairios kompanijos mato 
didesnę naudą bendradarbiaudamos su tink-
laraštininkais nei prieš porą metų ir tikiuosi, 
kad bent šiek tiek prie to prisidėjau ir aš. 
Tačiau, mano akimis, kokybiško turinio Lie-
tuvoje vis dar trūksta. Todėl įvairios kompa-
nijos ir prekių ženklai dažniau bendradarbiau-
ja su žmonėmis, turinčiais daug sekėjų socia-
liniuose tinkluose, ir jiems nebūtina rašyti 
tinklaraščio. Bet asmeniškai man svarbu ra-
šyti tinklaraštį, nes tai yra savotiška savire-
alizacija ir erdvė, kurioje moterys gali rasti 
naudingų dalykų, padiskutuotų, pasidalintų 
patirtimi, patobulėtų. Nesistengiu, kad mane 
kopijuotų, bet gerai, jei kiekviena turime pa-
vyzdį, kuris motyvuotų siekti savo tikslų. No-
riu, kad moteris pagalvotų: „Jei ji gali, tai ir 
aš galiu!“ Kurdama save kaip prekės ženklą 
stengiuosi perteikti tam tikras vertybes. Tai 
kokybė, estetika, sveikas gyvenimo būdas, 
veiklumas. Negalėčiau veidmainiauti ir siū-
lyti savo auditorijai to, kas man nepatinka ir 
netinka, net jei už tai būtų mokama.

- Moterys ir merginos kone kas rytą 
susiduria su dilema „kuo apsirengti“, o 
tavo tinklaraštyje daugybė stiliaus idėjų 
ir derinių... Turi kokių nors stiliaus prin-
cipų ar nelaužomų taisyklių?

- Man labai pasisekė, nes sutikau nuostabią 
draugę ir partnerę - stilistę Iriną Cybiną, su 
kuria dirbame jau porą metų. Ji man padeda 
visais stiliaus (ir ne tik) klausimais. Prisipa-
žinsiu, kad niekada nebuvau stiliaus ikona, ta-
čiau mano kelionė iki savo stiliaus atradimo 
buvo tikrai įdomi. Dabar aš suprantu stilių kaip 
įvairiausių asmenybės aspektų visumą, ne tik 
vilkimą madingą drabužį. Stilius - tai, kas yra 
už aprangos. Man tai kur kas platesnė sąvoka - 
moters skleidžiamos vertybės, jos gyvenimo 
būdas, manieros, elegancija, pasitikėjimas sa-
vimi, charizma. Net moters plaukų spalva ir 
makiažas yra stiliaus dalis. Pati įsitikinau, kad 
kai drabužiai dera su asmenybe ir dar įdomiai 
atrodo, jie traukia aplinkinių žvilgsnius ir išsi-
skiria iš minios. Mano spintoje nėra drabužio, 
kurio nedrįsčiau ar nenorėčiau dėveti. Be to, 
manau, labai svarbu būtent tau tinkamos spal-
vos - jei geltona suknelė tinka tavo draugei, 
nebūtinai ji tiks tau. Taip pat ne pro šalį pasi-
daryti antropometrinį tyrimą, kad sužinotumė-

te savo kūno proporcijas ir galėtumėte pasi-
rinkti tinkamiausius siluetus. Galiausiai reikia 
nemažai dėmesio skirti aksesuarams - būtinai 
kokybiškai rankinei ir batams bei papuošalams. 
Pravartu pagalvoti, kiek laiko praleidžiate dar-
be, pramogaudami, ir paskaičiuoti, ar užtekti-
nai daiktų turite skirtingoms aplinkoms... Iš 
tiesų apie stilių rašiau ir savo knygoje, tad ga-
lėčiau dar ilgai vardinti... (Juokiasi.)

- Tavo tinklaraštyje yra ir trumpų in-
terviu su žinomomis moterimis bei mer-
ginomis. Užduosiu klausimą, kurį ir pati 

užduodi savo pašnekovėms. Suknelė ar 
kelnės?

- Man patinka suknelės, nes prie jų pakan-
ka priderinti rankinę ir batelius. Kelnės - di-
desnis iššūkis, tačiau gali sugalvoti daugiau 
skirtingų derinių... Todėl renkuosi kelnes. 

- Dar vienas klausimas iš tavo artile-
rijos - kava ar arbata? 

- Kava! Savo dienos pradžios tikrai neįsi-
vaizduoju be šito magiško ir juodo kavos puo-
delio. Man tai nėra tik gėrimas - tai ritualas, 
atsipalaidavimas, laikas sau. 
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„LaisvaLaikio“ interviu

Manau, taM, kad 
stipriai MylėtuMe, 
save įprasMintuMe, 
ugdytuMe 
MoteriškuMą ir 
būtuMe kūrybingos, - 
kiekvienai iš Mūsų yra 
gyvybiškai būtinas 
Moteriškas ryšys

nereikėtų taip 
Mistifikuoti 
jaunystės, nors 
dauguMa Moterų tą 
daro - MetaMs bėgant 
grožis ne vysta, o 
įgauna tik daugiau 
naujų spalvų

Šių metų birželį Simona pristatė savo 
autorinę knygą „Tavo geriausia draugė“

Dariaus Kučio nuotr.
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Pirmąjį rugpjūčio penktadienį Mendelsono maršas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 
skambėjo šokių studijos „Modus Dance“ vadovei Viktorijai NeNartoVič 
ir jos mylimajam draudimo kompanijoje dirbančiam jeVgeNijui BaBiNceVui. 
Santuokos įžadus pora ištarė po trejų metų draugystės, o Viktorija, ištaigingos  
ceremonijos metu sunkiai tramdžiusi džiaugsmo ašaras, tapo Nenartovič-Babinceva. 
Pora iškėlė šventę, kurios ilgai nepamirš ne tik jie, bet ir jų svečiai. Į ceremoniją  
nuotaka atvyko baltu „Ford Mustang“ kabrioletu, o jaunikis - su „Porche“. Įspūdingą 
staigmeną jauniesiems surengė ir nuotakos auklėtiniai bei jų tėvai - pasipuošę  
baltai, katedros aikštėje jie surengė įsimintiną hiphopo pasirodymą. jaunuosius 
sveikino gausus artimųjų ir bičiulių būrys. Savo šeimininkų šventės nepraleido  
ir pora Maltos bišonų, svarbiai dienai papuoštų peteliškėmis.

Vestuvinė dovana Viktorijai Nenartovič -
„ Modus Dance“ auklėtinių šokis 

veidai

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas     

Viktorija Nenartovič į savo vestuves 
atvyko „Ford Mustang“ kabrioletu

Jaunuosius nustebino 
šokių studijos „Modus 
Dance“ auklėtiniai, surengę 
įspūdingą pasirodymą 
Katedros aikštėje

laisvalaikis 2 0 1 7  r u g p j ū č i o  1 1 13

veidai

Šeimininkų vestuvėse dalyvavo ir Viktorijos bei 
Jevgenijaus augintiniai - Maltos bišonai Modis ir Grafas
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Pasivaikščioti Po 
botanikos Parką, 
nesvarbu, kur jis bebūtų 

Dar galima ir nedidelę iškylą su
sior ganizuoti.

Man patys mieliausi ir jaukiausi 
Palangos botanikos parkas, Užutrakio 
parkas arba Kairėnų botanikos sodas, 
kai žydi alyvos ar jazminai.

2

žvaigždė rekomenduoja

Top 3 vasariški laisvalaikio užsiėmimai 
pagal eglę daugėlaitę-kryževičienę

surengti savaitgalio 
ekskursiją Po lietuvą,
miestus, miestelius ar dvarus

Susidarykite maršrutą, užsisakykite 
nakvynę ar įsimeskite palapinę, prikal
binkite dar draugų ir pirmyn. Puikus 
savaitgalis garantuotas.

3

Pamatyti neringą  
Plaukiant laivu

Jei tik oras geras, ši kelionė laivu 
Kuršių mariomis  kažkas neapsako
ma. Neringa ir taip beprotiškai graži, 
bet nuo laivo denio dar gražesnė. Be to, 
pusę kelionės galima keliauti dviračiu, 
pavyzdžiui, nuo Juodkrantės, stabtelėti 
užkąsti pakrantėje ir vėl minti pedalus 
iki Nidos.

1

Kol dar saulė lepina šiltais spinduliais, derėtų  
suskubti ir nepramiegoti visos vasaros  
prie televizoriaus ar kompiuterio ekrano.  
Laidos „Labas rytas, Lietuva“ vedėja  
EgLė DaugėLaitė-KryžEvičiEnė (29) 
rekomenduoja tris laisvalaikio užsiėmimus,  
kurie praskaidrins net ir niūriausią dieną. 

Parengė Agnė VAITASIŪTĖKEIZIKIENĖ
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Saulėtą rytą viešųjų ryšių specia
listė ir portalo „ApieVestuves.lt“ 
vyriausioji redaktorė Simona 
KraSauSKienė moteris pakvietė 
į romantiškus pusryčius sostinės 
„Liu“ desertinėje, kur pristatė 
naujausią savo kūrinį  „Būsimos 
nuotakos darbo knygą 2018“. 
Eimantės Juršėnaitės 
ir stasio Žumbio fotoreportažas

Tai darbo kalendorius, papildytas 
patarimais, mėnesio išklotinėmis, 
biudžeto ar svečių susodinimo pla-
nais ir kita naudinga informacija. Si-
mona džiaugiasi, kad merginos vis 
dar rašo ranka ir planuoja savo die-
notvarkes bei vestuves: „Tikiu, kad 
užpildytos darbo knygos dedamos į 
asmenines knygų lentynas ir palie-
kamos kaip šeimos relikvijos. Mes 
su komanda sukūrėme tik trafaretą, 
kuris gyvena atskirą gyvenimą kiek
vienos moters rankose“. Šio prista-
tymo nepraleido ir garsios šalies mo-
terys. Rytą jos praleido smagiai be-
sišnekučiuodamos, sveikindamos 
autorę, vartydamos jos naujausią kū-
rinį ir ragaudamos Liucinos Rimgai-
lės gamintų skanėstų. 

Simona KraSauSKienė 
pristatė pagalbininką nuotakoms

VEIDAI

Verslininkė, „Liu“ desertinės 
savininkė Liucina Rimgailė 

svečius vaišino savo  
gamintais keksiukais

Simona Krasauskienė  
pristatė naujausią savo  
kūrinį - „Būsimos nuotakos  
darbo knygą 2018“

Atlikėja  
Elena Puidokaitė-Atlanta

Verslininkė  
Erika Purauskytė

Aksesuarų 
dizainerė Simona 
Brazdžionytė
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ŽvaigŽdės

Kaip ir milijonai poilsiautojų, Ispanijos ka-
rališkoji šeima kiekvieną rugpjūtį vyksta 
į Maljorką - labiausiai turistų lankomą Is-
panijai priklausančio Balearų salyno salą.

Tad ir šį rugpjūtį Maljorkos sostinės Pal
mos gatvelėse galima buvo pamatyti Ispanijos 
karalių FelIPę VI (Felipe VI, 49) ir karalie
nę leTIcIją (letizia, 44) su dukromis Leo
nora (leonor, 11) ir SoFIja (Sofia, 10).

Ispanijos karalius Felipė ir karalienė le
ticija, apsistoję nuošaliau esančiuose Mari
vento rūmuose, nevengia pasivaikščioti ne 
tik Palmos gatvelėmis ir sveikintis su čia su
tiktais praeiviais, bet ir užsukti į greta esan
čius kaimelius. Šįkart jie publikos buvo šiltai 
pasveikinti, kai atvyko į muziejų „can Pru
nera Modern Museum“ pamatyti parodos 
„Pablo Picasso and joan Miro. History of a 
Friendship“ Solero kaimelyje.

Ispanijos karališkosios šeimos atostogos 
Maljorkoje - sena tradicija. jau 40 metų Ispa
nijos karališkoji šeima čia atvyksta vasarą bei 
per Velykų atostogas ir apsistoja Marivento 
rūmuose.

Tradicija tapusios vasaros atostogos Maljorkoje

Ispanijos karališkąją šeimą galima pamatyti 
vaikštinėjančius Palmos gatvelėmis

EPA-Eltos nuotr.

Ispanijos karalius Felipė VI (Felipe VI) ir karalienė Leticija (Letizia) 
su dukromis princesėmis Leonora (Leonor) ir Sofija (Sofia) 
pozavo prie Marivento rūmų, kuriuose jie visada apsistoja
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ŽvaigŽdės

Kembridžo hercogienė Ketrina 
(Catherine, 35) pelnytai vadinama 
stiliaus ikona. Jai pavyksta žavingai 
sulaužyti ir nerašytą taisyklę - ateiti į 
oficialų renginį jau vilkėta apranga.

Hercogienė mėgsta pakartoti suk
nelę pakeisdama tik aksesuarus. Ne
seniai ji, viešėdama Belgijoje ir daly
vaudama iškilminguose renginiuose su 
Belgijos karališkąja šeima, buvo pasi
puošusi balta „Alexander McQueen“ 
suknele, kurią ji vilkėjo prieš keletą 
metų per savo dukrelės Šarlotės (Char
lotte) krikštynas. Taupiąja hercogiene 
jau pakrikštyta Ketrina turi visada pra
verčiantį stiliaus kodą: pakeisk bate
lius, delninę  ir ta pati suknelė nušvis 
naujai.

...ir per dukrelės Šarlotės  
(Charlotte) krikštynas (2015)

EPA-Eltos nuotr.

Kai keičiasi 
tik bateliai ir 
delninė...Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Hercogienės Ketrinos taisyklės

Hercogienė 
Ketrina (Catherine) 
vizito Belgijoje 
metu (2017)...
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ŽvaigŽdės

Britė Džoana Rouling (Joanne Rowling, 
52), knygų serijos apie jaunąjį burtininką 
Harį Poterį (Harry Potter) autorė, yra  
geriausiai apmokama pasaulio rašytoja. 
Šiais metais ji užėmė pirmąją vietą žurnalo 
„Forbes“ sudaromame geriausiai  
apmokamų pasaulio rašytojų sąraše.

Naujausias reitingas buvo paskelbtas lei-
dinio tinklalapyje praėjusį ketvirtadienį.

Žurnalo duomenimis, nuo 2016 metų bir-
želio Dž.Rouling uždirbo 95 milijonus dolerių 
ir pralenkė pernykštį lyderį - amerikiečių ra-
šytoją Džeimsą Patersoną (James Patterson), 
įtempto siužeto romanų apie inspektorių Alek-
są Krosą (Alex Cross) autorių. Jis per praėju-
sius metus uždirbo 87 milijonus dolerių.

Pastarąjį kartą geriausiai apmokama pasau-
lio rašytoja Dž.Rouling buvo pripažinta 2008 
metais. Šįsyk sugrįžti į pirmąją vietą jai padėjo 
filmas „Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“, 
kurio veiksmas vyksta „Hario Poterio visatoje“, 
bei pernai išleistos pjesės „Haris Poteris ir pra-
keiktas vaikas“ pastatymas teatre.

Nuo 1999 metų Dž.Rouling tris kartus už-
ėmė pirmąją vietą „Forbes“ sudaromame ge-
riausiai apmokamų pasaulio rašytojų sąraše.

Džoana Rouling - daugiausiai 
uždirbanti pasaulio rašytoja

1 

Džoana Rouling (Joanne Rowling), 
uždirbusi 95 mln. dolerių

2 

JAV rašytojas Džeimsas Patersonas 
(James Patterson), uždirbęs 87 mln. dolerių

3 

Amerikiečių vaikų rašytojas Džefas Kinis 
(Jeff Kinney), uždirbęs 21 milijoną dolerių

4 

JAV rašytojas, „Da Vinčio kodo“ autorius Denas 
Braunas (Dan Brown), uždirbęs 20 milijonų 

dolerių

5 

„Siaubo karalius“ Stivenas Kingas 
(Stephen King), uždirbęs 15 milijonų dolerių

2017 m. rašytojų penketukas 
pagal honorarų dydį

Džeimsas Patersonas  
(James Patterson) 

Faktai apie dž.rouling (j.rowling)
n Pirmuosius savo romanus ji parašė 
Edinburgo kavinukėje, Škotijoje. Ji buvo vieniša, 
sunkiai išgyvenanti motina, gaunanti pašalpą,  
kai pradėjo rašyti knygą „Haris Poteris ir  
Išminties akmuo“.
n Daugelis jos rankraščių buvo atmesti. 
„Daugybę kartų esu išgirdusi NE ,- sakė  
rašytoja. - Pirmasis leidėjas atmetė Harį 
atsiųsdamas patį šiurkščiausią nepritarimą“. 
Teigiama, kad daugiau nei 12 leidyklų rankraščius 
atmetė prieš tai, kol „Bloomsbury“ priėmė pirmąjį 
romaną apie Harį Poterį. Tad rašytojos žinutė 
visiems - NIEKADA NEPASIDUOK.

n Istorija apie Harį Poterį sulaukė pasaulinės sėkmės 
ir buvo įvertinta ne vienu apdovanojimu. Parduotos 
daugiau kaip 400 milijonų egzempliorių tiražu knygos 
bei jų ekranizacijos tapo perkamiausia visų laikų 
serija. Knygose autorė pasirašo J.K.Rowling.
n Be kūrinių vaikams, Dž.Rouling yra parašiusi 
romaną „Netikėta vakancija“ (2012 m.) suaugu-
siems. Vėliau sekė dar du detektyvai - „Gegutės 
šauksmas“ (2013 m.) ir „Šilkverpių vikšras“  
(2014 m.), kurie išleisti Roberto Galbraitho 
slapyvardžiu. Pastarieji taip pat sulaukė tarptau-
tinio pripažinimo, o britų televizija jau ėmė kurti 
daugiaserijinę kriminalinės istorijos versiją.
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Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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StiliuS

„Valentino“ ritualai  ir minimalistinis iškilmingumas

Dar viena sezono 
tendencija - drabužių 
daugiasluoksniškumas ir 
netradicinių spalvų gausa

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

StiliuS

„Valentino“ aukštosios mados kolekcija 2017-2018 metų rudeniui ir žiemai,  
neseniai pristatyta Paryžiuje, akivaizdžiai pademonstravo naujojo sezono  
koncepciją, kuri pasireiškia netinkamais dydžiais ir netradicinėmis spalvomis. 

„Valentino“ ritualai  ir minimalistinis iškilmingumas

Šio sezono tendencija - didesnio dydžio 
stilius, kai dėvimi per dideli drabužiai

EPA-Eltos nuotr.

„Aš bandžiau pakeisti aukštosios ma-
dos kodeksą, kad viskas turi būti vieninga 
ir suderinta - pasiūliau naują koncepciją, 
kai pasirenkami per dideli drabužių dydžiai 
ir netradicinės spalvos, kurios, kartu su-
formuotos, įgauna žavesio“, - sakė „Valen-
tino“ mados namų dizaineris Pjeras Paolo 
Pičiolis (Pierpaolo Piccioli). „Valentino“ ko-
lekcijos siluetai - paprasti ir minimalisti-
niai, tačiau modeliams prabangumo ir iš-
skirtinumo suteikia spalvos, aksesuarai bei 
prabangiai rafinuota medžiaga. Tas pats mi-
nimalistinis iškilmingumas įsiskverbia ir į 

vakarinę aprangą. „Šiandien, kai dominuo-
ja technologinės galimybės ir jų kultas, aš 
norėjau dvasingumo, kažkokio šventumo, 
kažko, kas realizuojama per apeigas ir ri-
tualus, panašius į tai, kas vyksta aukštai. 
Ši koncepcija ir buvo šios kolekcijos pra-
džia, - sakė P.P.Pičiolis. - Juk apranga yra 
svarbiausias ritualas šventame pasaulyje“. 
Tad nenuostabu, jog kolekcijoje dominuo-
ja siluetai, panašūs į kunigų, vyskupų dra-
bužius, vienuoliškus apdarus, o rankinių 
leitmotyvas tampa gyvūnų, kurie simboli-
zuoja septynias nuodėmes, galvos.
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stilius

Rankinės - skirtingų gyvūnų 
galvos, atspindinčios 
septynias mirtinas nuodėmes

Ir vakarinei aprangai būdingi 
minimalistiniai siluetai

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Grožio paletė
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Garsi ispanų aktorė, „Oskaro“ laureatė, PeNelOPė Krus 
(Penelope Cruz, 43) neretai vadinama viena ryškiausių 
šių dienų stiliaus ikonų. Dviejų vaikų mama spinduliuoja 
moteriškumą bei charizmą, nestokoja humoro jausmo 
ir į gyvenimą bei grožį stengiasi žvelgti paprastai ir su 
šypsena. Ji nebijo bėgančių metų, nedideles raukšleles 
vadina savo žavesiu ir tiki, kad laimė prideda daugiausia 
grožio. „laisvalaikis“ atskleidžia, kokių dar grožio  
principų laikosi garsi aktorė.

EPA-Eltos nuotr.
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Grožio paletė

Tiki makiažo galia

Penelopės veide nematyti plastinių 
operacijų pėdsakų, tik kelios šarmingos 
mimikos raukšlelės: „Moterys turi senti 
švęsdamos moteriškumą, o ne patirdamos 
visuomenės spaudimą. Man patinka kos-
metikos prekių ženklai, kurie tai deklaruo-
ja savo reklaminėse kampanijose“. Ji sako, 
kad mokykloje ji buvo bjaurusis ančiukas, 
nors juokauja, kad užaugo tėvų grožio sa-
lone. „Ten praleidau nemažai laiko, moku 
kirpti plaukus ir netgi atlikti depiliaciją vaš-
ku. Ar patikėtumėte, kad kartą depiliavau 
kojas savo draugei aktorei Selmai Hajek 
(Salma Hayek)? Juokauju, kad jei aktorės 
karjera nenusiseks, turiu planą B. Kadan-
gi augau tokioje aplinkoje, žinau, kokią ga-
lią turi makiažas - jis priverčia moteris pa-
sitempti, žengti su pasitikėjimu, eleganci-
ja“, - įsitikinusi aktorė, pripažįstanti, kad 
dažytis kasdien ji vis dėlto nemėgstanti. 
„Arčiau širdies natūralus grožis, todėl kas-
dien pasidažau tik lūpas ir blakstienas“. 

Plaukus lePina ir 
Pačios gaminTa kauke

Vizitine aktorės kortele gali-
ma vadinti vešlius tamsius plau-
kus. Ji pati įsitikinusi, kad jokia 
spalva moteriai netinka geriau už 
natūralią, todėl, norėdama išsau-
goti plaukų žvilgesį, drastiškų 
eksperimentų nesiima, nebent 
kartais žaismingumo tamsiems 
plaukams suteikia karamelinės 
spalvos sruogelėmis ar kirpčiu-
kais. Kad plaukai atrodytų pui-
kiai, ji  nuolat juos lepina drėki-
nančiais aliejais ir maitinančio-
mis kaukėmis. Plaukus ji puose-
lėja ir pačios gaminta kauke: iš 
mango, šviežiai maltos kavos, 
klevų sirupo, cinamono ir putpe-
lių kiaušinių pagamintą masę ji 
tepa ant plaukų ir po valandos nu-
plauna.

Derina miTybą bei sPorTą 
Žinoma aktorė įsitikinusi, kad mity-

ba grožui  ne mažiau svarbi nei kasdie-
nė odos priežiūra. Ji mėgaujasi Vidur-
žemio jūros kraštų virtuve, tačiau daž-
niausiai renkasi vaisius bei daržoves, ryžius, jogurtą, sūrį, žuvį, vištieną, rie-
šutus, dribsnius, tačiau labai mėgsta ir makaronus. Svarbiausia, kad valgydama gautų proteinų. „Pastaruoju metu ne-
mažai apie tai skaitau, domiuosi. Kas-
dien vartoju papildus, enzymus ir vita-
minus“, - sakė aktorė. Dailias kūno li-
nijas padeda išlaikyti joga, pilatesas ir šokių pamokos. Bent valandą per dieną ji stengiasi praleisti aktyviai. 

Prikelia aTsiminimus

Kvepalai garsiai moteriai yra viena iš 
svarbiausių įvaizdžio detalių. Įdomu tai, kad 
vaidindama skirtingas herojes, pagal kuria-
mą charakterį ji parenka vis skirtingą kvapą. 
„Nors kiekvienas mano vaidmuo kvepia ki-
taip, vieninteliai kvepalai, be kurių iš tiesų 
negaliu gyventi - „Lancome Tresor“. Kvė-
pinuosi jais nuo tada, kai man buvo 13 me-
tų - taigi daugiau nei pusę gyvenimo. Pame-
nu, kad pamačiusi šių kvepalų reklamą su 
garsia aktore Isabela Roselini, labai jų užsi-
maniau. Tėvai man padovanojo pirmąjį bu-
teliuką ir iki šiol esu jiems ištikima - tai vaiz-
duotės ir realybės dermė, kvapas moterims, 
kurios tvirtai stovi ant žemės, tačiau nepa-
miršta svajoti. Nieko keisto, kad šis kvapas 
man siejasi su daugybe malonių prisimini-
mų. Apskritai, kvapai dažnai mane nuveda į 
prisiminimų pasaulį“, - sakė P.Krus.

rauDonąjį kilimą Paverčia 

scena 

„Nemažai laiko praleidusi tėvų įkur-

tame grožio salone, puikiai moku pasi-

dažyti ir susišukuoti plaukus. Tačiau iš-

mokti gražiai pasidažyti akis, prireikė 

nemažai laiko. Makiaže man svarbu ryš-

kios akys, nes tikiu, kad žvilgsnis pasako 

daugiau nei žodžiai“, - sakė P.Krus. Pasak 

jos, svarbu pasirinkti kokybišką tušą, nes 

tai tarsi maža juoda suknelė akims. Kad 

žvilgsnis būtų išraiškingas, ji renkasi juo-

dą dūminį ar klasikinį tamsiai rudų ats-

palvių makiažą.  „Kasdien nesidažau, ta-

čiau kai rengiuosi iškilmingoms pro-

goms, man patinka pasipuošti, priderin-

ti makiažą. Apsivilkusi prabangią sukne-

lę, kaskart pasijuntu taip, tarsi būčiau 

įsijautusi į naują rolę“, - sakė ji. 

laikosi savo režimo
Žinoma aktorė įsitikinusi, kad jokios taisyklės grožio neapibrėžia, o ir stebuk-lingų formulių, padedančių išsaugoti jau-nystę, nėra. Garsi moteris stengiasi tin-kamai rūpintis savo oda ir reguliariai lai-kosi jai tinkamo režimo -  kiekvieną va-karą Penelopė naudoja prausiklį ir švei-tiklį, taip pat drėkinančią kaukę bei paa-kių kremą. Dienai ji renkasi drėkinančias priemones, būtinai su apsauga nuo sau-lės. P.Krus patikino, kad kai atsisakė ža-lingų įpročių, jos odos būklė akivaizdžiai pagerėjo. „Gražiausia jaučiuosi po masa-žo! Tai puikus būdas atsipalaiduoti bei atgaivinti ir kūną, ir mintis. Rekomen-duoju visiems!“, - įžvalgomis dalinosi aktorė. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Makiažas yra aktorės Penelopės Krus darbo 
dalis, laisvalaikiu ji mėgsta atrodyti  
natūraliai ir kosmetikos beveik nenaudoja
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Menininkas surengė daug parodų JAV, o Niujor-
ko miesto Vitnio (Whitney) Amerikos meno, Ol-
braito-Nokso (Albright-Knox), Indianapolio muzie-
juose ir kitose viešosiose erdvėse jo darbai tapo 
nuolatinių ekspozicijų dalimi. Paskutinės penkios 
ekspozicijos, dar jam gyvam esant, buvo surengtos 
Grendstrito (Grandstreet) galerijoje Niujorke. Eu-
ropos parko muziejui S.Soferio fondas padovanojo 
skulptūrą „Midmien“, kuri buvo sukurta XX a. 8-ojo 
dešimtmečio pradžioje. Ši įdomi nerūdijančio plie-
no skulptūra tarsi sujungia muziką ir vizualųjį me-
ną, taip pat tai - ypač būdingas šio menininko darbas, 
jo kūrybos „vizitinė kortelė“.

Išraiškingas Europos parko reljefas, kalvelės 
ir lomos, nedideli tvenkiniai kartu su meno kūri-
niais sudaro nedalomą visumą. Europos parkas 
laikomas vienu įspūdingiausių šiuolaikinio meno 
muziejų po atviru dangumi. Muziejaus kolekcijo-
je - žymiausių šiuolaikinio meno kūrėjų Magdale-
nos Abakanovič (Magdalena Abakanowicz), Solio 
Le Vito (Sol Le Witt), Deniso Openhaimo (Dennis 
Oppenheim), Beverli Peper (Beverly Pepper) 
įspūdingi darbai. Europos parke galima išvysti 
skulptūrą iš televizorių, Gineso rekordų agentūros 
pripažintą pasaulio rekordu, skulptūriškos archi-
tektūros Edukacijos centrą ir kitų Gintaro Karoso 
aplinkos meno kūrinių.

l Europos parkas įtrauktas į 50-uką įdomiausių 

meno vietų pasaulyje, kurios pristatomos Emi 

Dempsei (Amy Dempsey) knygoje „Destination Art“. 

Didžiosios Britanijos dienraščio „The Independent“ 

paskelbtame geriausių vaizduojamojo meno vietų 

Europoje rinktiniame sąraše 30-uoju numeriu įrašytas 

Europos parko muziejus.

l Už muziejaus po atviru dangumi sukūrimą Gintarui 

Karosui 2006 metais įteikta Nacionalinė pažangos 

premija.

Įvertinimas

Europos parkas: gamtos ir meno  susitikimas

Gidas

Dar nebuvote Europos parke? Tada pravartu į vasaros kelionių ar pramogų sąrašą 
įtraukti ir jį. Nes ši kelionė turi dvigubą dozę emocijų. Pabūsite nuostabioje gamtoje ir 
apžiūrėsite gausią įspūdingų meno kūrinių parodą. Netoli Vilniaus esantis Europos  
centro muziejus Europos parkas neseniai pasipildė dar vienu įspūdingu kūriniu -  
visuomenei neseniai jau pristatyta žymaus JAV menininko Sasono Soferio (Sasson  
Soffer, 1925-2009) skulptūra „Midmien“.

Vieta, kurioje susitinka menas ir gamta, 
palieka neišdildomą įspūdį kiekvienam 
atvykusiajam
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Gidas

n Europos parkas, Joneikiškių k., Vilniaus r.
n El. paštas hq@europosparkas.lt 
n Tel.: (8-5) 23 77 077, 23 77 070

ADRESAS

n Europos parkas įkurtas skulptoriaus Gintaro Karoso 
1991 metais
n Modernaus ir šiuolaikinio meno muziejaus po atviru 
dangumi plotas yra 55 ha. Parko įkūrėjas yra ir specia-
liai meno kūriniams formuojamo kraštovaizdžio autorius
n Europos parką kasmet aplanko nuo 40 iki 65 tūkst. 
žmonių
n Europos parkas - pirmasis nevyriausybinės organiza-
cijos muziejus Lietuvoje. Pajamos už bilietus ir paslau-
gas yra pagrindinis muziejaus pajamų šaltinis, nes 
mūsų šalyje dar nėra sukurta nevyriausybinių muziejų 
veiklos rėmimo programa
n Muziejaus tikslas - meno kalba įprasminti geografinį 
Europos žemyno centrą, 1989 metais nustatytą 
Prancūzijos Nacionalinio geografijos instituto
n Europos parke eksponuojama daugiau kaip 
100 meno kūrinių, kurių autoriai - 34 pasaulio šalių 
menininkai

fAktAi

Skulptūrą iš televizorių Gineso rekordų 
agentūra pripažino pasaulio rekordu

Europos parkas: gamtos ir meno  susitikimas
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l Suaugusiesiems - 9 EUR
l Studentams ir pensininkams - 7 EUR
l Moksleiviams - 5 EUR

(Taikomos įvairios nuolaidos šeimoms,  
grupėms (daugiau kaip 10 žmonių), socialiai  

remtiniems moksleiviams, neįgaliesiems)

BiliEtŲ kAiNOS

l Muziejus yra 19 km į šiaurę nuo Vilniaus centro. Iš Vilniaus važiuokite Kalvarijų gatve iki Santariškių žiedo, pasukite Žaliųjų ežerų kryptimi ir sekite kelio nuorodas į Europos parką.
l Į muziejų galima atvykti autobusu, kurio maršrutas - Žalgirio st. - EUROPOS PARKAS - Skirgiškės.

kAiP AtvYkti

n Muziejus dirba kasdien nuo 10.00 val. iki 

saulėlydžio. Vasarą paskutiniai lankytojai  

įleidžiami iki 19.00 val.

DARBO lAikAS

Europos parką papuošė žymaus 
JAV menininko Sasono Soferio 
(Sasson Soffer) skulptūra

Eltos (Gedimino Savickio) nuotr.
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SCENA
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 Psichologijos kodas

socialiniai lūkesčiai

Dažnai galima išgirsti samprotavimų, koks 
turi būti tikras vyras, tikra moteris, šiuolaiki-
nė mama, išsilavinęs vaikas, sėkmės lydimas 
žmogus. Tos nuostatos dažnai būna nelogiš-
kos, prieštaringos, o kartais ir apskritai netei-
singos. Tačiau jos vis tiek sukuria spaudimo 
efektą: tik vykdydamas visus minėtus reika-
lavimus žmogus gali įsilieti į sociumą. Bėda 
ta, kad pernelyg daug žmonių junta šį spaudi-
mą, diena po dienos velka šį per didelių rei-
kalavimų jungą ir jaučia didžiulį nerimą dėl 
savo tariamo netobulumo ir neatitikimo.

Baimė būti atstumtiems

Tokioje elgsenoje slypi gili psichologinė 
prasmė. Baimė būti kitų nepriimtam - viena 
galingiausių, gyvenanti kiekviename iš mūsų 
nuo seniausių laikų. Juk jeigu tu kažkuo ne-
įtiksi gentainiams ir giminė nuo tavęs nusi-

suks, laukinėje gamtoje būsi pasmerktas žū-
ti. Tavęs nebus kam apginti nuo grobuonių ir 
pamaitinti susirgus. Todėl yra taip svarbu iš-
laikyti ryšį su panašiais į save, laikytis nusta-
tytų taisyklių, niekuo neišsiskirti, daryti vis-
ką, kad būtum laikomas savu. Tyrimai rodo, 
kad kaimo vietovių gyventojams iki šiol svar-
biausia yra kaimynų, to paties kaimo gyven-
tojų nuomonė apie juos - tų, su kuriais nuo-
latos bendrauja. Jie žino, kad žmogus, esantis 
šalia, - vienintelis, į kurį galima atsiremti sun-
kią minutę, todėl reikia, kad būtum grupės 
priimtas. Tai išlikimo klausimas.

Įsiklausykite į save!

Šiuolaikiniam žmogui jau nereikia kovoti 
dėl išlikimo, todėl geri santykiai su aplinki-
niais nėra esminės svarbos. Tačiau visuome-
ninė sąmonė, regis, nespėja su tais pokyčiais. 
Daugelis ir toliau lieka priklausomi nuo ap-
linkinių vertinimo. Mūsų kultūroje vis dar 
vyrauja nuomonė, kad viskas turi būti „kaip 
pas visus“, gyvenime reikia turėti „inkarą“, 
tai yra oficialų sutuoktinį, vaikų ir nuolatinį 
darbą biure. O jeigu žmogus neturi poros, kol 
kas neketina susilaukti vaikų, jam patinka 

dirbti namuose, tikriausiai jam kažkas nege-
rai. Todėl tie, kas „neatitinka standartų“, ne-
retai jaučiasi nejaukiai ir net gėdijasi, kad ne-
moka „teisingai“ gyventi. Daugelį tai smar-
kiai trikdo, sekina - juk tarsi reikia įrodinėti, 
kad turi teisę gyventi taip, kaip nori pats, o 
ne kaip patinka aplinkiniams.

Nereikia stengtis bet kokia kaina pelnyti 
žmonių palankumą. Nemėginkite save 
įsprausti į griežtus svetimų nuomonių, kaip 
teisingai gyventi, rėmus, todėl jokio vieno, 
visiems tinkamo standarto nėra. Maža to, jo-
kio visuomenės spaudimo nėra, yra tik mūsų 
sudėtingi santykiai su žmonėmis, kurių nuo-
monę dėl kažkokių priežasčių vertiname la-
biau už savo. Nors daug teisingiau būtų orien-
tuotis į savo vidinį gyvenimo kodeksą ir tik 
stengtis, kad jis neprieštarautų bendražmo-
giškosioms vertybėms.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Kodėl mėginame save įsprausti į svetimų nuomonių rėmus
Nemokykite manęs gyventi!   arba

Kodėl aplinkinių nuomonė mums yra to-
kia svarbi? Nejau kiti žmonės geriau žino, 
kaip reikia gyventi?

Daugelis ir toliau 
lieka priklausomi 
nuo aplinkinių 
vertinimo   

EPA-Eltos nuotr.
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 Įdomybės

Rugpjūčio 8-ąją murkiančių gyvūnų sa-
vininkai paminėjo Tarptautinę kačių die-
ną, kurią 2002 metais paskelbė Tarptau-
tinis gyvūnų fondas „Animal Welfare“.

Tiesa, kai kurios šalys Kačių dieną mini 
kitomis dienomis. Pavyzdžiui, Rusijoje Ka-
čių diena švenčiama kovo 1-ąją, JAV - spalio 
29-ąją, Japonijoje - vasario 22-ąją, Lenkijo-
je pasirinkta vasario 17-oji diena. Lietuvoje 
šių gyvūnėlių mylėtojai kartu su pasauliu 
Tarptautinę kačių dieną švenčia rugpjūčio 
8-ąją. Ir Lietuvoje, ir pasaulyje katės kon-
kuruoja su šunimis dėl labiausiai mėgstamo 
naminio gyvūno statuso.

Kai kuriose kultūrose nuo senovės ka-
tės laikomos šventais ir magiškais gyvū-
nais. Todėl su katėmis siejama daug prieta-
rų ir burtų, kurių populiariausias, beje, apie 
juodą katę, perbėgusią kelią. Ir nors dauge-
lis pasakys, jog tokiais niekais netiki, tačiau 
nusispjaus per petį tris kartus.

Ir katės turi savo dieną

Populiariausi prietarai
l  Jei katė braižo grindis - lauk stipraus vėjo ir pūgos.
l  Dažnai čiaudi - lietus.
l  Jei katė galanda nagus į vertikalius objektus - orų pokyčiai.l  Jei katė atsistoja ant užpakalinių kojų ir ręžiasi link šeimininko - naujiena ar pelnas.l  Jei katę įžeidžia žmogus - artimiausiu metu jam nutiks nelaimė.l  Katė su mėlynomis akimis apsaugo šeimininką nuo piktadarysčių ir klastos.l  Juoda katė saugo namus nuo vagių, nužiūrėjimo ir blogų žmonių.l  Jei juoda katė perbėga kelią - nemalonumai. Norint eiti toliau, reikia nusispjauti per petį tris kartus.l  Katė gali nukeliauti ilgą kelią, kad grįžtų į savo namus.
l  Jei katė slepiasi nuo svečio arba šnypščia, reiškia, kad žmogus blogas.l  Kelionę geriau atidėti, jei katė prieš išvykstant pradeda garsiai kniaukti. Jeigu išvykti būtina, į autobusų  stotį ar oro uostą reikia vykti kitu keliu nei planuota.
l  Jei suaugusi katė sukasi, yra labai susinervinusi - lauk nemalonumų.l  Kai katė perbėga tarp draugų ir įsimylėjėlių - kils ginčas. Tokiu atveju reikia susikibti už rankų ir tris  kartus vienu metu pakartoti: „Traukis nuo manęs“.
l  Sapnuoti katę - intriga arba išdavystė.

Vandens lelijų, hiacintų festivalis Las Pine 
(Filipinai) kasmet sutraukia gausų turistų 
būrį. Juos žavi ne tik nuostabūs žydinčių 
vandens gėlių vaizdai, nacionaliniai šokiai 
ir tradicijos, bet ir unikalūs šokėjų,  
festivalio dalyvių drabužiai, aksesuarai. 
Mat jie pasiūti ir pagaminti iš džiovintų 
vandens lelijų, hiacintų stiebų, lapų,  
žiedų. Festivalio tikslas - parodyti žmonių 
meilę ir pagarbą gamtai, kuri daugeliui 
tampa pragyvenimo šaltiniu.

Ir aksesuarai  
pagaminti iš  

džiovintų vandens augalų

EPA-Eltos nuotr.
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ĮDOMYBĖS

Už taUrę gėrimo - 8 700 eUrų

Šveicarijos slidinėjimo kurorte vie-
šintis kinas už taurę viskio sumokėjo 
8700 eurų.

Už 139 km į pietryčius nuo Ciuricho 
miesto įsikūrusiame Sankt Morico ku-
rorte, norėdamas paragauti viskio, vyras 
iš Kinijos už taurę šio gėrimo paklojo  
9 tūkst. 999 Šveicarijos frankus.

Turistas paragavo 1878-ųjų metų 
„Macallan“ viskio. Gėrimas 27 metus lai-
kytas statinėje, o 1905-aisiais supiltas į 
butelį. Šį viskį kinas nusipirko viešbutyje 
„Waldhaus Hotel“, siūlančiame didžiausią 
pasaulyje viskių pasirinkimą. Butelis šio 
viskio apytikriai kainuoja 50 tūkst. Švei-
carijos frankų (43 tūkst. 630 eurų), bet 
atidarius gėrimą, jis netenka savo vertės. 
Ji sumažėja dėl viskio oksigenacijos.

atleistas valdininkas,  
į darbą nėjęs 10 metų

Valensijos parlamentas atleido pro-
vincijos archyvo darbuotoją, kuris 10 me-
tų nėjo į darbą, bet gavo algą.

Karlesas Resijus (Carles Recio) nuo 
2006 metų ėjo Valensijos provincijos tary-
bos Bibliografijos skyriaus vadovo parei-
gas, o jo darbo užmokestis sudarė apie 50 
tūkstančių eurų per metus. Valdininkas 
kasdien 7 valandą 30 minučių užsiregist-
ruodavo prie įėjimo į savo biuro pastatą, 
o po pusvalandžio neva su reikalais pa-
traukdavo nežinoma kryptimi. Baigiantis 
darbo dienai jis vėl sugrįždavo, kad užfik-
suotų savo išėjimo iš darbo laiką. Pats jis 
teigia „visada daręs vieną ir tą patį - dir-
bęs su dokumentais“.

Deputatai dar turi nuspręsti, kaip nu-
bausti jo viršininkę - archyvo direktorę 
Mariją Chosė Gil (Maria Jose Gil).

miniviešbUtis  
krovininiame krane

Krovininis kranas Kopenhagoje (Da-
nija) pertvarkytas į miniviešbutį, pavadi-
nimu „Krane“. Bokštinio krano kabinoje, 
esančioje 15 metrų aukštyje vietos uoste, 
galės apsigyventi du žmonės. Be miega-
mojo, ten numatyta ir SPA zona su sūku-
rine vonia. Už nakvynę nenaudojamame 
uosto krane teks pakloti 2,9 tūkst. JAV 
dolerių per parą. Be to, miniviešbutyje su 
įstiklintomis sienomis ir terasa bus įreng-
ta ir deryboms skirta patalpa. Viešbutis 
lankytojų lauks jau šiais metais, tiksli jo 
atidarymo data neskelbiama.

Eltos inf.

trUmpai

Unikali gamtos  
ir kultūros šventė

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Vandens lelijų, hiacintų festivalyje - unikalūs 
šokėjų, kurių drabužiai pagaminti iš džiovintų 
vandens lelijų, hiacintų stiebų, pasirodymai

EPA-Eltos nuotr.
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KaleidosKopas

Ankor Vato šventyklos kompleksas - turis-
tų lankomiausias objektas Ankoro mieste 
Kambodžoje. Tačiau, pasirodo, šioje vietoje 
atradimų padaryti dar gali ir archeologai.

Neseniai archeologai induistų Ankor Vato 
šventyklos komplekse iškasė didžiulę, kaip 
manoma, XII a. pabaigos antikinę statulą. Prie 
įėjimo į antikinę ligoninę pastatyta 2 metrų 
aukščio žmogaus statula iš smiltainio tikriau-
siai atliko saugotojo funkciją, mano tyrėjai.

Ankor Vatas yra viena populiariausių tu-
ristų lankomų vietų šalyje. Pernai skirtingais 
Khmerų imperijos periodais (nuo IX iki XV a.) 
statytas šventyklos kompleksas sulaukė apie 
2,5 mln. lankytojų.

Vietos žiniasklaida antikinės skulptūros 
atradimą pavadino „tuo, kas nutinka tik fil-
muose“. Archeologai statulą aptiko 40 cm po 
žeme, kasinėdami karaliaus Džajavarmano 
VII (Jayavarman) valdymo laikotarpiu (nuo 
1181 iki 1220 m.) pastatytą ligoninę.

Kambodža: turistų lankomiausioje 
vietoje atradimą padarė ir archeologai

Praėjusiais metais Ankor Vato  
šventyklą aplankė per 2,5 mln. turistų

EPA-Eltos nuotr.
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Bent septyni viešbučiai Ispanijos Bar-
selonos mieste šiais metais nukentėjo 
nuo kraštutinių kairiųjų organizacijų, 
protestuojančių prieš vis labiau augan-
tį turizmą regione, puldinėjimų.

Pasak žiniasklaidos, šiemet per tokias 
chuliganizmo akcijas keli viešbučiai buvo 
apipilti dažais, daugelyje miesto vietovių 
atsirado grafičiai, nukreipti prieš turistų 
antplūdį į Barseloną. Kaip jau skelbta 
anksčiau, jaunimo organizacijos „Arran“, 
palaikančios Katalonijos pasitraukimą iš 
Ispanijos, užpuolė autobusą su turistais 
Barselonoje. Nežinomi asmenys sustabdė 
transporto priemonę ir supjaustė jos pa-
dangas. Akcijos prieš augantį turizmą vy-
ko ir Balearų salose, ir Valensijoje.

Barselona ypač populiari tarp poilsiaujan-
čių ispanų bei užsienio svečių. Šių metų ba-
landį Katalonijos sostinės valdžia pateikė 
ataskaitą, pagal kurią 2016 metais išaugo ku-
rortinio miesto gyventojų, prašančių apribo-
ti poilsiautojų srautus, skaičius. Barselonos 
gyventojų, manančių, kad turistų aptarnavi-
mo galimybių riba jau pasiekta, skaičius (48,9 
proc.) viršijo skaičių tų miestiečių, kurie įsi-
tikinę, kad būtina į Katalonijos sostinę pri-
traukti daugiau miesto svečių (47,5 proc.).

Ispanija 2016 metais pasiekė naują re-
kordą pagal šalį aplankiusių užsienio turis-
tų skaičių. Kaip skelbė organizacija „Fron-
tur“, sekanti atvykstančių į šalį užsienio 
turistų srautus, per 12 mėnesių Ispanijoje 
apsilankė 75,6 mln. svečių iš užsienio, ar-
ba 10,3 proc. daugiau nei 2015-aisiais.

 KALEIDOSKOPAS

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Barselona: radikalų 
akcijos prieš turistų antplūdį

Kambodža: turistų lankomiausioje 
vietoje atradimą padarė ir archeologai

Ankor Vato šventykla įtraukta į 

UNESCO pasaulio paveldo sąrašą
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 Scena

Humoristinė išpažintis

„Egzistuoja labai daug mitų apie pramogų 
pasaulį. Mudu su Džiugu Siaurusaičiu pamė-
ginsime atskleisti, koks iš tiesų yra šou vers-
las. Sykiu nuimsime kaukes nuo „išaukštin-
tų“ pramogų pasaulio atstovų. Tai bus humo-
ristinė išpažintis“, - paskutinį šių metų fes-
tivalio ant vandens renginį pristatė M.Jam-
polskis.

Aktorius ir atlikėjas, kuris jau nebesuskai-
čiuoja kelintą kartą pasirodys „Muzikuojančio 
kelto“ scenoje, nė nedvejodamas sakė, kad 
šis festivalis yra nuostabus potyris. „Besilei-
džianti saulė, Kuršių marios - tai jau yra ste-
buklas. O jei dar scenoje vyksta pramoginė 
programa... Kas gali būti geriau? Tai puiki 
vieta atlikėjams pasirodyti, kadangi net ir tuo 
atveju, jei žiūrovui renginys nepatinka, šis 
vis tiek negali iš jo pabėgti. Nebent per bor-
tą“, - juokėsi pašnekovas.

M.Jampolskis ir Dž.Siaurusaitis 
nuims kaukes nuo „išaukštintų“ pramogų pasaulio atstovų
Jei trokštate ištrūkti iš kasdienybės ir patirti neišdildomų įspūdžių, nepraleiskite 
progos išvysti originalų, teatralizuotą naujo, bet galingo dueto - Mariaus 
JaMpolskio (38) ir Džiugo siaurusaičio (45) - humoro šou. Du talentingi, 
charizmatiški aktoriai ir atlikėjai, žinomi televizijos veidai Marius Jampolskis ir 
Džiugas siaurusaitis rugpjūčio 12 d. „Muzikuojančio kelto“ scenoje pristatys nau-
ją humoro programą - „Šou verslo grimasos“.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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 Scena

XV TARPTAUTINIS 
DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS 
FESTIVALIS „TAI-AŠ“
2017 m. spalio 17 – 21 d. 

Vilniuje, Gargžduose, Skapiškyje

www.tai-aš.lt   www.kultura.lt

Festivalio rengÎjas Pagrindinis rÎmÎjas

M.Jampolskis ir Dž.Siaurusaitis 
nuims kaukes nuo „išaukštintų“ pramogų pasaulio atstovų

kai sutampa „feng shui“

Tai - pirmas bendras šių aktorių projek-
tas, gimęs spontaniškai. „Su Džiugu esame 
seni pažįstami. Jis vedė mano vestuves. Tu-
rime daug bendrų temų, sutampa mūsų „feng 
shui“, tad nusprendėme kartu sukurti prog-
ramą. Beje, pasaulinę premjerą pamatys „Mu-
zikuojančio kelto“ lankytojai, kurie, aišku, iš 
renginio  išeiti  negalės“, -  toliau  juokavo  
M.Jampolskis. Paklaustas, kokių turi ateities 
planų, atlikėjas atsakė, jog yra minčių į sceną 
sugrįžti duetu su Irūna Puzaraite. Tačiau de-
talių atskleisti jis kol kas nenorėjo.

Erdvė siurprizams

Festivalyje ant vandens pirmą kartą pasi-
rodysiantis Džiugas Siaurusaitis sakė, jog lū-
kesčių prieš debiutą jis neturintis. „Net neį-
sivaizduoju, ką reiškia pasirodyti „Muzikuo-
jančiame kelte“. Nežinau, kokia bus publika 
bei scena. Tai bus nauja ir įdomi patirtis“, - 
kalbėjo aktorius.
Anot pašnekovo, „Šou verslo grimasos“ 

primins „stand up’ą“, kuriame bus daug dia-
logų,  dainų.  „Mudviejų  su Mariumi prana-
šumas prieš kitus žinomus „stendaperius“ 
yra tai, kad mūsų tandemas visiškai naujas. 
Pub lika nė nežino, ko iš mūsų tikėtis, ir dėl 
to mes  turime  erdvės  siurprizams“, -  at-
skleidė jis. Apskritai Dž.Siaurusaičiui links-
muolių ar kvailelių vaidmenys atitenka daž-
nai. „Man nėra svarbu, ar vaidmuo linksmas, 
ar liūdnas. Svarbiau, kad jis būtų geras. Ne-
manau,  kad  kažkaip  specialiai  vis  gaunu 
linksmus vaidmenis“, - pasakojo įprastai te-
levizijos  serialuose  komiškus  personažus 
įkūnijantis aktorius.

Kaip ir kasmet, rudens sezoną Vilnius 
pasitiks įspūdingai - į miesto gatves, parkus 
grįžta įvairiomis pramogomis stebinančios 
„Sostinės dienos 2017“. Vilniečiai ir miesto 
svečiai kviečiami pirmąjį rudens savaitgalį 
švęsti mieste, kuris keletą dienų alsuos ne-
sibaigiančiomis festivalio linksmybėmis.

Rugsėjo 1-3 dienomis  24-ą  kartą 
vykstančioje miesto šventėje šiemet da-
lyvaus daugiau nei 150 skirtingų meninin-
kų, o tai yra rekordinis skaičius.
Viena pagrindinių „Sostinės dienų“ erd-

vių - Gedimino prospektas - taps tikromis 
kultūrinėmis dūzgėmis. Nuo Katedros  iki 
Lukiškių aikštės nusidrieksiančiame „Dūz-
giančiame prospekte“ bus įrengtos 4 veiks-
mų erdvės. „Menų ir muzikos gatvėje“ ka-
raliaus vizualiųjų menų ekspozicijos, profe-
sionalių menininkų parodos, o taip pat skir-
tingose scenose vyks šiandien geidžiamiau-
sių atlikėjų koncertai, gatvės teatro spektak-
liai ir džiazo atlikėjų bei bardų pasirodymai. 
Smarkiai išaugusiame „Dizaino skvere“, ku-
ris šiemet „okupuos“ ne tik V.Kudirkos aikš-
tę, bet ir patį Gedimino prospektą nuo Jo-
gailos iki A.Jakšto gatvės, festivalio svečiai 
galės pamatyti naujausias dizainerių kolek-

cijas, o „Knygų alėjoje“ įsigyti naują knygą 
ir susitikti su knygų autoriais ar leidėjais.
„Gardžių  lauktuvių  kelias“  skirtas 

trokštantiems  išbandyti naujus skonius - 
gardėsių čia ras ir mėsos patiekalų mėgė-
jai, ir žaliavalgiai, ir smaližiai.
Didžiausia šiemetinių „Sostinės dienų“ 

naujovė - specialiai įrengta erdvė atnaujin-
toje Neries krantinėje tarp Karaliaus Min-
daugo  ir Žaliojo  tiltų,  kurioje  įsikurs  itin 
daug gurmaniškųjų „Food Truck“ virtuvių. 
Naują energiją šioje erdvėje taip pat įžiebs 
daugybė stilingų muzikinių pasirodymų, ku-
riuos surengs įdomiausi šiandienos elekt-
roninės ir alternatyviosios muzikos atlikė-
jai bei didžėjai. Sutemus ši erdvė pakvies 
pasižiūrėti  unikalios 3D videoprojekcijos 
„Neries baletas“, kuriai ekranu taps į įspū-
dingą aukštį iškeltas Neries upės vanduo.
Videoprojekcijos seansai bus rodomi abu 

festivalio vakarus rugsėjo 1 ir 2 d. nuo 23 val.
Viena  pagrindinių  „Sostinės  dienų“ 

programos dalių, kaip ir kasmet, - didieji 
festivalio koncertai Katedros aikštėje. Šie-
met  jie  numatomi  rugsėjo  1-osios  ir 
2-osios dienos vakarais.
Visi festivalio renginiai nemokami.

Rekordinės „Sostinės dienos 2017“

Stasio Žumbio nuotr.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Scena

„Galiu dainą „Baltas lino gyvenimas“ dai-
nuoti ir dainuoti, tokia ji man graži“, - sako jo 
scenos partnerė, ne mažesnėmis legendomis 
apipinta ir scenoje dabar itin retai pasirodan-
ti aktorė Kristina Kazlauskaitė. Jubiliejinį fes-
tivalį vainikuosiančiame vakare pasirodys ir 
daugiau netikėtų muzikinių porų.

„Vladai, ar tu prisimeni, kaip aš kartą sce-
noje supainiojau žodžius? - susitikusi scenos 
kolegą ir seną bičiulį klausė K.Kazlauskaitė. - 
Prieš išeidama į sceną vis kartojau: toli - arti, 
arti - toli, bekartodama susipainiojau. Daina 
buvo visai šviežia, pamačiau minią, viskas nu-
tirpo, pamečiau žodžius.“ - „Matyt, viskas bai-
gėsi gerai, nes aš tokios istorijos neprisime-
nu“, - juokiasi V.Bagdonas ir mėgina prisimin-
ti beveik liaudies daina tapusio „Balto lino 
gyvenimo“ istoriją: aktoriui paskambino kom-
pozitorius Alvydas Jegelevičius, jis pats susi-
rado ir tuomet beprotiškai populiarioje Kęs-
tučio Antanėlio roko operoje „Meilė ir mirtis 
Veronoje“ dainavusią K.Kazlauskaitę. „Orkes-
tras įrašė savo partiją, mes - savo, nebuvo 
ypač sunku. Tai - daina dialogas“, - pasakoja 
V.Bagdonas.

K.Kazlauskaitė šypsosi: „Iškart žinojau, 
kad gimsta populiari daina, mane užkabino 
lengva melodija ir nuostabus tekstas apie Lie-
tuvą. Daina ne etnografinė, o estradinė, jau-
čiau, kad netrukus ją dainuos visa Lietuva. Ir 
dabar, kur tik nuvažiuoju, žmonės prašo mane 
ją padainuoti, o kai dainuoju, mane taip jaudi-
na, visą dūšią ištraukia.“

Su aktoriumi, bardu Andriumi Kaniava 
due tą „Purpurinio vakaro“ scenoje atliks dai-
nininkė Giedrė Kilčiauskienė. „Iškart sutikau, 
kai man pasiūlė, - sako Giedrė. - Smalsu, o ir 
tekstai geri man patinka. Su Andriumi sceno-
je susidursime pirmąkart, tačiau jaučiu, kad 
man artima jo energetika. Rodos, nemeluoja 
scenoje jis.“

Didžioji fes tivalio „Purpurinis vakaras“ 
staigmena - neįtikėtini duetai
„Manęs dažnai prašo padainuoti Alvydo 
Jegelevičiaus dainą „Baltas lino gyveni-
mas“. Bet aš nedainuoju jos vienas, nes tai 
dviejų daina“, - sako legendinis aktorius 
ir iki skausmo pažįstamos dainos atlikė-
jas Vladas Bagdonas. Rugpjūčio 19 dieną 
Anykščiuose, Dainuvos slėnyje, Vladas į 
sceną išeis ne vienas.

Kristina Kazlauskaitė  
ir Vladas Bagdonas 

Viktorijos Pranaitytės nuotr.
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Scena

Koncertas „Neįtikėtini duetai“ taps dešim-
tojo, jubiliejinio, festivalio „Purpurinis vakaras“ 
finaliniu akcentu. „Staigmenų bus daug, - žada 
festivalio organizatorius, „Bardai LT“ vadovas 
Benas Jakštas. - Pagalvojome, kad būtų gražu 
padaryti tarsi visų dešimties festivalių apžval-

gą, taigi koncertui pasirinkome tuos atlikėjus, 
kurie festivalyje yra pasirodę ne vieną kartą. 
Drauge išrinkome po dvi žinomiausias jų dainas 
ir subūrėme duetus. Kai kurie duetai bus itin 
netikėti, o kai kurie, kaip kad Vlado Bagdono 
ir Kristinos Kazlauskaitės, labai laukiami.“

Didžioji fes tivalio „Purpurinis vakaras“ 
staigmena - neįtikėtini duetai

Giedrė Kilčiauskienė
Organizatorių nuotr.

„Purpurinio vakaro“ scenoje  

rugpjūčio 19 d. garsiems dainininkams ir  

bardams pritars ritmo grupė ir  

styginių kvartetas

„Laisvalaikio“ inf.

Andrius Kaniava
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

K.Delevin: modelio karjeros man negana

n Kara Delevin (Cara Delevingne) gimė 
1992 m. rupgjūčio 12 d. Londone, Anglijoje
n Modelio karjerą pradėjo nuo 2009 m.
n Kaip modelis išgarsėjo 2012 m. 
n Tais pačiais metais ji pradėjo savo kaip 
aktorės karjerą ir debiutavo filme „Ana 
Karenina“
n Visai neseniai kino teatrus pasiekė naujau-
sias filmas „Valerianas ir tūkstančio planetų 
miestas“, kuriame K.Delevin atlieka pagrindinį 
vaidmenį. Šiame filme skamba ir jos daina 
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Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

apie amžių

„Nematau nieko blogo dėl 

raukšlių. Jos rodo patirtį. Man 

atrodo, moterys turėtų sutikti, 

kad amžius yra gražu. Senti 

yra gyvenimo dalis, ir su tuo 

nereikia kovoti, reikia su tuo 

susitaikyti ir gyventi.“ 

apie vaikystę
„Vaikystėje aš gyvenau savo pa-

saulyje. Žaisdavau su kaladėlėmis, 
bėgiodavau kieme, žaisdavau su 
gyvūnais. Niekada nesidomėjau 
mada. Kartą, kai per tetos vestu-
ves turėjau būti pamerge, atsisa-
kiau eiti altoriaus link be savo fut-
bolo šortų po suknele. Mano mama 
bandė mane puošti gražiausiomis 
suknelėmis, bet man jos nepatiko. 
Mano abi sesės buvo tikros stilei-
vos, o aš drabužiais nesidomėjau. 
Kai su mama nueidavome į parduo-
tuvę, nusimesdavau visus drabu-
žius ir pabėgdavau. Man tai būdavo 
juokinga.“ 

apie aktOrystę

„Nuo pat ankstyvos vaikystės 

norėjau būti aktorė ir muzikantė. 

Bet kai pradėjau lankyti mokyklą, 

susidūriau su labai talentingais 

žmonėmis ir supratau, kad aš netu-

riu jokių galimybių. Bet pažiūrėki-

te - man pavyko, nes tai buvo mano 

didžiausia aistra. Dėl to turiu būti 

dėkinga ir modelio karjerai, nes be 

šios patirties niekada nebūčiau pra-

simušusi į kino industriją.“ 

apie grOžį

„Šiandieniame pasaulyje mane 

vargina, kai kiti sprendžia, kaip turi 

atrodyti grožis. Aš pavargau nuo to, 

kad visuomenė apibrėžia grožio są-

voką ir mes visi turime ją priimti. 

Nuplėškite drabužius, nuvalykite 

makiažą, nukirpkite plaukus. Kas 

mes tada būsime? Kas tada apibrėš 

mūsų grožį? Kaip mes patys mato-

me grožį?“

apie futbOlą
„Man iki šiol patinka žaisti fut-

bolą. Kai vasarą grįžtu namo į Ang-
liją, susitinku parke su savo draugais 
ir pamatau, kad kas nors žaidžia fut-
bolą, būtinai prisijungiu. Man labai 
patinka žaisti futbolą, bėgioti, spar-
dyti kamuolį. Kartais pavargstu nuo 
pareigos visada būti pasitempusiai, 
pasipuošusiai, todėl kai nedirbu, esu 
labai paprasta, dėviu patogius dra-
bužius. Man labai svarbu jaustis pa-
togiai, nesuvaržytai, gal todėl, kad 
didžią dalį laiko dirbdama dėviu labai 
nepatogius drabužius, todėl kasdie-
nai renkuosi treningus ir sportinius 
batelius.“  

apie JOgą

„Joga man yra vienintelis bū-

das, kai galiu atsipalaiduoti ir pabū-

ti su savimi. Nes visuomet yra vie-

tų kūne, kur jauti skausmą. Net jei 

tai visiškai iracionalus skausmas, 

vis tiek geriau jį surasti ir pašalin-

ti. Jei neverkčiau kiekvieną dieną, 

laikyčiau savyje visas blogas emo-

cijas, galiausiai jos imtų mane er-

zinti ir tai matytųsi ne tik iš mano 

nuotaikos, bet ir ant mano odos.“ 

Nors iki šiol ji buvo žinoma kaip  
garsi manekenė, pastaruoju metu 
Kara DeleviN (Cara Delevingne) 
vis dažniau minima kaip populiari 
Holivudo aktorė. rugpjūčio 12 d.  
25-ąjį gimtadienį švęsianti  
žvaigždė sako, kad būti modeliu  
jai niekada nebuvo gana. Tik  
įsisukusi į kino industriją ji atrado  
tikrąjį savo pašaukimą.

„Sporto namų“ nuotr.
Plačiau apie Europos krepšinio čempionato komentatorius - 41 p.

Krepšinio čempionatą 
žiūrėsime su 

Ryčiu Vyšniausku

2017 m. rugpjūčio 11-17 d.
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UžkUlisiai

TV1 4,6 %
TV6 4,6 %
Lietuvos rytas TV 3,9 %
TV8 3,7 %
Info TV 2,5 %

NTV Mir Lietuva 2,5 %
LRT Kultūra 1,6 %
PBK 1,4 %
REN Lietuva 0,8 %
Liuks! 0,2 %

Lietuvos rytas TV  4,9 %
TV1 4,1 %
TV6 3,3 %
Info TV 2,9 %
TV8 2,8 %

NTV Mir Lietuva 2,5 %
PBK 1,9 %
LRT Kultūra 1,5 %
REN Lietuva 0,8 %
Liuks! 0,3 %

TV3 13,5 %

LNK 13,4 %

TV3 15,8 %

LNK 13,1 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

 
BTV 6,9 %BTV 6,6 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 7,1 %

LRT Televizija 
9,8 %

TV
 Au

di
To

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
9,4 %

Kiti 
kanalai 24,9 %

Kiti 
kanalai  21,9 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 6,7 %

Išskirtinio projekto antroji dalis pasakos 
apie bene tamsiausią Lietuvos istorijos laiko-
tarpį, XX a. vidurį. Dvylikos dalių filme žiū-
rovams bus priminti skaudūs istoriniai įvy-
kiai, tarp kurių - žydų holokaustas.

Prodiuserių kompanijos „Videometra“ dau-
giaserijinis filmas „Laisvės kaina. Partizanai“ 
primins apie praėjusio amžiaus viduryje vyku-
sias tris okupacijas ir masinius trėmimus, ho-
lokaustą, terorą, bandymą fiziškai ir dvasiškai 
sugniuždyti Lietuvą. Kartu - ir apie šioje tam-
sybėje sužydusias gėles: žmones, kurie, nebi-
jodami mirties, vieną ranką ištiesė žydams, o į 
kitą paėmė ginklą, kad apgintų Lietuvos laisvę.

„Tai yra vienas iš tragiškiausių laikotarpių 
mūsų tautos istorijoje: okupacijos, trėmimai 

į Sibirą, rezistencinė kova, partizaninis karas, 
holokaustas... Mes turime apie tai kalbėti, 
nes taip buvo, tai labai svarbūs istoriniai fak-
tai. Dabar bandome aprėpti tą neaprėpiamą 
dalyką ir viską sudėti į dvylika serijų“, - sakė 
filmo „Laisvės kaina. Partizanai“ režisierius 
Saulius Balandis.

Serialo scenos filmuojamos daugelyje uni-
kalių, tą laikotarpį atitinkančių Lietuvos vie-

tų. Žydų sušaudymo scena buvo filmuojama 
Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiš-
kėse. Kad viskas atrodytų kuo tikroviškiau, į 
pagalbą filmuojant buvo pasitelktas Kauno 
karo istorijos klubas „Grenadierius“.

Šio klubo patirtis atkuriant XX a. karo is-
toriją ir sukauptas rekvizitas - kareivių unifor-
mos ir karinės technikos rekvizitas - buvo itin 
naudingi filmuojant šią sceną. Nacių kareiviai 
atrodė lyg laiko mašina atgabenti iš praeities.

Dvylikos dalių filme žiūrovų laukia jau ne 
tik pamėgtų Marcelės Kubiliūtės (akt. Toma 
Vaškevičiūtė), Kosto Boreckio (akt. Mykolas 
Vildžiūnas), Prano Kuktos (akt. Marius Rep-
šys), bet ir naujų herojų nuotykiai ir žygdar-
biai. Serialo autoriai tiki deramai atspindėję 
asmenybes, kurios, nepaisant kraupių aplin-
kybių, sugebėjo išsaugoti žmoniškumą.

„Laisvalaikio“ inf.

TV
 To

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 TARPTAUTINIS VYRŲ KREPŠINIO  
 TURNYRAS/GRUZIJA-LIETUVA TV3 7,8

2 TV3 ŽINIOS TV3 7,4

3 TARPTAUTINIS VYRŲ KREPŠINIO  
 TURNYRAS/LENKIJA-LIETUVA TV3 7,1

4 LNK ŽINIOS LNK 7,0

5 KK2 LNK 6,7

6 VIKINGLOTTO TV3 6,0

7 DĖMESIO CENTRE LRT  5,1

8 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 5,1

9 LABAS VAKARAS, LIETUVA LNK 4,9

10 PANORAMA LRT 4,8
Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. liepos 31 - rugpjūčio 6 d.

Istorinis dokumentinis filmas „Laisvės kaina. 
Partizanai“, režisuojamas Sauliaus Balandžio, 

pasirodys naujame LRT TELEVIZIJOS sezone.

„Laisvės kaina. Partizanai“:
atkurti skaudūs istoriniai įvykiai
Didelio žiūrovų dėmesio sulaukusio  
istorinio vaidybinio daugiaserijinio filmo 
„Laisvės kaina. Savanoriai“ kūrybinė  
komanda kuria tęsinį, skirtą okupacijos 
ir rezistencijos laikotarpiui. Jis vadinsis 
„Laisvės kaina. Partizanai“.

Kadrai iš filmo „Laisvės kaina. Partizanai“
LRT nuotr.
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Krepšinio karštinė įgauna pagreitį - sporto 
aistruoliai sulaikę kvapą stebi kontrolines 
rungtynes, kurių metu rinktinės vyrai ren-
giasi Europos krepšinio čempionatui. Nuo 
rudens TV3 transliuos ir „Eurobasket 2017“. 
Visas nacionalinės komandos kovas komen-
tuoti patikėta profesionalų duetui - LiNui 
KuNigėLiui ir Ryčiui VyšNiausKui. Linas - 
patyręs krepšinio čempionatų vilkas, o Rytis - 
vienas naujųjų krepšinio balsų, kurio temb-
ras aistruoliams pažįstamas kaip LKL kovų ar 
futbolo čempionato komentatoriaus.

Anglų filologijos studijas baigęs Rytis ko-
mentatoriaus karjerą pradėjo po konkurso 
internete, kuriame jam pasisekė ir atsirado 
progų save išbandyti: „Pirmą kartą komen-
tavau 2011 metais, kai laimėjau „Viasat Sport 
Baltic“ konkursą ir su kolega gavau teisę pa-
komentuoti vienas rungtynes, o 2013 metais 
pradėjau komentuoti internetui. Galima sa-
kyti, kad per trejus metus, nuo 2013 iki dabar, 
labai daug visko įvyko“, - pasakojo vaikinas. 
Su euforija jis prisimena ir dieną, kai sulaukė 
pasiūlymo komentuoti šių metų čempionatą: 
„Tą dieną ir išvirtas kiaušinis skanesnis, ir 
saulė ryškiau šviečia, ir viskas daug gražiau.“

Nors Rytį galima vadinti jaunu komentato-
riumi ir jis pats tikina, kad iš savo kolegos Lino 
Kunigėlio dar mokosi, tačiau patirties jam ne-
trūksta: „Nenorėčiau nurašyti nė vieno mačo 
ar turnyro, kurį teko komentuoti, nes iš kiek-

vieno kažką pasiimi, bet didžiausia auditorija ir 
didžiausia atsakomybė turbūt buvo praėjusiais 
metais, kai komentavau Europos futbolo čem-
pionatą ir jaučiau, kad esu girdimas, kad gaunu 
atsiliepimų. Tais pačiais metais buvo olimpinės 
žaidynės, kai irgi buvo didelis dėmesys ir žiū-
rimumas“, - sako Rytis ir tikina, kad jau dabar 
gyvena naujo iššūkio laukimu. Rytis atskleidė, 
kad pasiruošti kiekvienam mačui jam reikia 
bent poros valandų: „Čempionato finale susi-
tinka dvi stipriausios komandos, kurios iki to 
nuėjo netrumpą kelią, tad dažniausiai visi žai-
dėjai jau yra gerai žinomi ir pakanka poros va-
landų pasiruošti, patogiai susirašyti komandų 
ar krepšininkų statistiką. Dažniausiai čempio-
natų metu per labai trumpą laiką sužaidžiama 
daug mačų, tad daugiau laiko tam skirti vargu 
ar pavyktų. Kalbant apie kontrolines draugiškas 
rungtynes - daugumą komandų dabar išvystame 
pirmą kartą, tad pasiruošimas rungtynėms 
trunka kur kas ilgiau.“ 

Rytis ir pats anksčiau aktyviai sportavo - 
vaikystėje lankė krepšinio treniruotes, o pa-
augęs noriai žaidė ir krepšinį, ir futbolą, tačiau 
patyręs 3 rimtas kelio traumas dabar aistrą 
sportui reiškia komentatoriaus kėdėje: „Esu 
sporto aistruolis, tad visos rungtynės, ypač 
tokio aukšto lygio kaip Europos krepšinio 
čempionatas, man sukelia labai daug emocijų. 
Žinoma, kai žaidžia lietuviai, dar degu ir noru, 
kad laimėtų mūsų šalies rinktinė. „Eurobas-
ket“ bus labai išskirtinė patirtis, nes būsiu 
pačiame įvykių sūkuryje. Tai nesulyginami 
dalykai su komentavimu iš studijos. Išbandy-
mas didelis, bet aš labai jo laukiu. Galiu pa-

sakyti, kad su Linu esame komanda, aš tikrai 
puikiai jaučiuosi šalia tokio patyrusio profe-
sionalo ir žmogaus, iš kurio kiekvieną kartą 
galiu mokytis.“

Kaip profesionalą Rytį vertina ir čempio-
natų senbuvis Linas Kunigėlis, jis visai nesi-
baimina, kad didžiuliame krepšinio renginyje 
teks dirbti su kur kas jaunesniu kolega: „Aš į 
Rytį žiūriu kaip į seną vilką, puikiai suprantan-
tį krepšinį, su kuriuo dirbti vienas malonumas. 
Aš vertinu žmones ne pagal amžių, o pagal 
profesionalumą. Jeigu kalbėtume apie pasitikė-
jimą, tai Ryčiu pasitikiu labiau nei pats savimi. 
Sutampa mūsų tempas, humoro jausmas, kuris 
yra labai svarbus komentuojant dviese“, -  
kolegos pranašumus vardija Linas Kunigėlis. 

Linas Kunigėlis - Europos krepšinio čem-
pionatų senbuvis. Linas skaičiuoja, kad daly-
vavo visuose Europos krepšinio čempiona-
tuose nuo 1999 metų, o šis jau bus šeštasis, 
kurį komentuos. Nors Linas jau puikiai įsi-
vaizduoja, kas jo laukia, sako, kad visuomet 
yra nenuspėjamų dalykų: „Aišku, labai norė-
tųsi, kad maloniai nustebintų rinktinė. Bet ir 
šiaip krepšinio ar apskritai sporto išskirtinis 
bruožas, kuris traukia, yra tai, kad niekada 
nežinai, kas bus. Niekada nežinai baigties, 
scenarijaus, tai yra pati didžiausia intriga. O 
jaudulį jaučiu prieš kiekvieną eterį. 

Stengiuosi salėje atsidurti prieš pusantros 
valandos, pajausti atmosferą, pereiti į darbinę 
savijautą. Visada smagu susitikti ir su rinkti-
nės nariais, užsienio kolegomis“, - apie lau-
kiantį čempionatą pasakoja L.Kunigėlis. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Žiūrovų pamėgtas duetas komentuos
Europos krepšinio čempionato kovas 
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Rytis Vyšniauskas Linas Kunigėlis
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 20.30  „Moterų daktaras“  12.00  Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas

 22.35  „Bornas. Absoliutus 
  pranašumas“

 0.40  „Laukinės 
  atostogos“

 19.30  „Atlantida. 
Prarastoji imperija“

 TV8
6.25 Teleparduotuvė. 6.40 TV Pagalba (N-7). 
8.15 „Šunyčiai patruliai“. 8.45 Senoji animacija. 
9.45 Romantinė drama „Vanduo drambliams“ 
(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 „Kerš-
tas ir meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Romantinė komedija 
„Teta Helena“ (N-7). 23.20 „Apsukrios kamba-
rinės“ (N-14). 0.15 „Medikopteris“ (N-7). 1.15 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 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). 17.00, 21.00 Info diena. 22.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 23.30 Savaitės kriminalai 
(N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.05 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.55 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.15 „Žaidimo ka-
ralienė“. 14.25 Skanėstas. 15.10 Kartu su visais. 
16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Mote-
riška. 17.55 Iš tiesų. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 
Laikas. 20.32 Humoristinis šou „Uralo koldūnai“. 
21.55 Tarptautinis muzikos festivalis „Karštis“. 
23.55 Komedija „Prisimenu - neprisiminu“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Atra-
mos taškas“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 Humoro 
laida. 23.20 „Darbas prie klaidų“. “ 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 
9.45 „Šeimos dramos“. 11.35 Gyva tema. 
12.25 Čapman paslaptys. 14.05 Mokslo ap-
gauti. 15.00 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
15.50 „Kareiviai. Vėl rikiuotėje“. 17.35 Tinka-
ma priemonė. 18.35 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 Mums net nesisap-
navo. 0.10 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiš-
kas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
11.20 „Garbės kodeksas 85“. 13.25 Ypatin-
gas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Voratink lis 3“. 
18.25 Ypatingas įvykis. Tyrimas. 19.50 „Šefas. 
Naujas gyvenimas“. 23.35 „Patrulis“. 1.30 
„Kurtinys. Tęsinys“. 3.30 „Mes ir mokslas. 
Mokslas ir mes“. 4.20 „Skalikai 2“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tyla prie užliejamosios pievos“. 7.55, 
19.25 Buvo, nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.10 Na-
minukai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 5.05 Trumpa istorija. 12.05, 22.45, 5.15 
Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.30 Sveika, Poloni-
ja. 13.05 Kolbergo keliu. 13.35, 16.25 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.40 „107 kambarys“. 14.25 „Se-
serys“. 15.20 „Komisaras Aleksas“. 16.10 Prie 
Tatrų. 16.40 „Eska Music Awards“ - vasaros 
hitai. 17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 TV eks-
presas. 18.55 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 M.Grechutos auksnės dainos. 0.45, 6.10 
„Laukinė Lenkija“. 1.10 Lenkija su Miodeku. 
1.20 Lenkiškas grilis. 1.50 Laida iš D.Britanijos. 

 TV1000
8.20 „Sielonešė“. 10.45 „Žiedų valdovas. Dvi tvirto-
vės“. 14.05 „Pasmerkti sužadėtiniai“. 15.50 „Neįti-
kėtina jaunojo išradėjo T.S.Spiveto kelionė“. 17.55 
„Atgal į ateitį I“. 20.10 „Keliamieji metai“. 22.10 
„Naujausias testamentas“. 0.25 „Hercogienė“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
21.00, 2.50 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai vei-
kia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Garažų auksas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmin-
gi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Aliaska. 22.00 Aliaskos pakraštys. 23.00 
Kas dedasi Žemėje? 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 12.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30, 20.30 Laivelių 
pirkimas. 9.00, 15.00, 21.00, 2.00 Neįprastos vilos. 
10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 13.00, 20.00 Gyve-
nimas ant ežero. 14.00 Salų paslaptys. 14.30 Gy-
venime ne vien žiedai. 16.00, 22.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 24.00 Neįpras-
tas maistas. 23.00 Namų medžiuose gyventojai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

15.30 TV serialas 
„Pamilti vėl“ (N-7).

16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Atlantida. Prarastoji 
imperija“ (N-7).

21.20 Veiksmo f. 
„Pavojingasis 
Bankokas“ (N-14).

23.25 Trileris „Apgaulinga 
aistra“ (N-14).

1.30 Komedija „Blogas 
senelis 5“ (S).

3.05 Filmas šeimai 
„Nokautas“ (N-7).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Ogis ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. 

„Tomo ir Džerio 
šou“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Nuo... Iki.
13.30 TV serialas 

„Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Komedija 

„Mano motinos  
prakeikimas“  
(N-14).

22.55 Veiksmo trileris 
„Malibu pakrantės 
rykliai“ (N-14).

0.40 Kriminalinė drama 
„Laukinės atostogos“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 TV serialas „Komisa-

ras Štolbergas“ (N-7).
11.05 TV serialas „Aukštuo-

menės daktaras 2“.
11.50 Svarbios detalės.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 TV serialas „Aukštuo-

menės daktaras 2“.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Lietuvos kolumbai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.30 Trumposios žinios.
22.35 Veiksmo trileris 

„Bornas. Absoliutus 
pranašumas“ (N-14).

0.25 Lietuva mūsų lūpose.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas 

„Detektyvas  
Monkas 3“ (N-7).

2.00 LRT radijo žinios.

6.40 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

8.30 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

9.30 TV serialas 
„Žiniuonis“ (N-7).

11.35 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

13.45 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

14.45 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

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

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Savas 

žmogus“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Įsakymo vykdymas“ 
(N-14).

23.25 Trileris „Desperado“ 
(N-14).

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

2.10 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

2.55 Veiksmo trileris 
„Įsakymo vykdymas“ 
(N-14).

6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Pasaulis nuostabus.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
16.47 Orai.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
18.52 Orai.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
20.27 Orai.
20.30 „Moterų daktaras“.
22.30 Reporteris. Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas“ (N-7).
1.15 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

3.10 „Jaunikliai“.
3.40 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
4.25 „Delta“ (N-7).
5.15 „Chiromantas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 
7.05 Tikri vyrai.
7.50 ARTi.
8.10 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
8.35 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio lengvosios 

atletikos čempiona-
tas. Tiesioginė trans-
liacija iš Londono.

14.45 „Padūkėliai 
marsupilamiai“.

15.10 „Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

15.35 „Šokių akademija 2“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
16.30 Laisvės vėliavnešiai.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.15 Legendos.
21.00 Pasaulio lengvosios 

atletikos čempiona-
tas. Tiesioginė trans-
liacija iš Londono.

0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos 

vakaras. 
1.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
2.25 Atspindžiai.
2.55 Maistas ir aistros.

 23.25  „Desperado“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės dei-

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

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Be kaltės“ (N-14).
22.55 Snobo kinas. 

Kriminalinė komedija 
„Žmogiška silpnybė“ 
(N-14).

1.45 „Auklė“.
2.10 „Policija ir Ko“ N-7.
3.00 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.30 „Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Pamišęs“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Pėdsakai“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Nuo amato iki 
verslo.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

16.00 „Kaulai“ (N-14).
17.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 orai.
22.30 Veiksmo f. 

„Diena po rytojaus“ 
(N-7).

1.00 Fantastinis trileris 
„Iksmenai. Pirma 
klasė“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

10.30 Siaubingi namai.
11.30 Skrajojantys ežerai. 

Baltų mitai ir  
simboliai.

12.00 Romantinė 
komedija „Princas 
ir aš. Karališkas 
medaus mėnuo“.

13.40 Pinigai iš nieko.
14.40 „Dikensiada“.
15.20 Animacinė nuotykių 

komedija „Kalakutai: 
atgal į ateitį“.

17.00 Noriu šio 
automobilio.

18.00 „Kai šaukia širdis“.
19.00 „Apokalipsė. Antrasis 

Pasaulinis karas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Karališkosios 

paslaptys.
21.00 Pagaliau 

penktadienis!  
„Meilė Ibizoje“ 
(N-14).

22.00 Balticum TV žinios.
22.30 „Į pasaulio kraštą“ 

(N-14).
23.30 Muse koncertas 

„Live at Rome 
Olympic Stadium“. 
2013 m.

„MANO MOTINOS 
PRAKEIKIMAS“
Komedija. JAV. 2012.
Režisierė: Anne Fletcher.
Vaidina: Barbra Streisand, 
Seth Rogen, Julene Renee.

Chemikas Endriu siekia parduoti savo 
naują išradimą. Pakeliui į Las Vegasą 
vaikinas sustoja aplankyti mamos. 
Jiedu išsikalba ir Endriu sužino, kad jis 
buvo pavadintas ne šiaip sau...

„MALIBU  
PAKRANTĖS RYKLIAI“
VeiKsmo trileris. 
Australija, Kanada. 2009.
Režisierius: David Lister.
Vaidina: Renee Bowen, Remi 
Broadway, Joel Amos Byrnes.

Malibu pakrantę sukrečia povande
niniai smūgiai. Netrukus evakuojami 
žmonės. Kai pašėlęs cunamis į kran
tą išmeta didžiulius ryklius, likę žmo
nės priversti gelbėti savo gyvybes...

rugpjūčio 11 d.

 15.20  „Kalakutai: 
  atgal į ateitį“

 1.00  „Iksmenai. 
  Pirma klasė“

 21.00  „Be kaltės“

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00, 18.20, 20.10, 22.00 Veterinarų gyve-
nimas. 8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 
13.45, 19.15 Gyvūnų policija. 10.05, 14.40, 22.55 
Mutantų planeta. 11.55 Banginių karai. 15.35, 23.50 
Akvariumų verslas. 17.25, 21.05 Gyvybė Žemėje. 

 SPORT1
7.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempio-
nų kelias. Maskvos „Spartak“ - FC „Orenburg“.  
9.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Čikagos 
„Bulls“ - Toronto „Raptors“. 11.10 Pasaulio galiū-
nų čempionatas. Kalifornija. 4 laida. 11.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 27 laida. 12.00 
NBA krepšinio lyga. Gražiausi sezono momentai. 
12.10 KOK world series. Moldova. 2 d. 14.20 
Europos triatlono čempionatas. Panevėžys. 14.50 
„Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 15.20 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 28 laida. 
15.50 Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 2 d. 
17.50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Toronto 
„Raptors“ - Niujorko „Knicks“. 20.00 Tiesiogiai. 
Plaukimas. Pasaulio taurė. Eindhovenas. 1 d. 22.00 
NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state „War-
riors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Pirmos 
rungtynės. 0.30 KOK World series. Vilnius. 1 d. 
2.50 Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos 
CSKA - Maskvos „Khimki“. Pirmos rungtynės. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.55 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės 
etapas. 10.00 Smiginis. Darts Masters turny-
ras. Oklendas. Tiesioginė transliacija. 14.00 
Moto sportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės fina-
las. 17.05 Smiginis. Darts Masters turnyras. 
Oklendas. 21.05, 3.25 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 21.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Arsenal“ - „Leicester“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Futbolas. Anglijos lygos taurė. „Bury“ - 
„Sunderland“. 1.35, 5.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Leicester“. 

 EUROSPORT
6.30, 9.30, 16.00, 0.20, 2.00 Dviračių sportas. 
8.00, 11.00, 18.00, 18.45, 2.30, 5.00 Pasau-
lio lengvosios atletikos čempionatas. Didžioji 
Britanija. 18.35, 0.10 Sporto naujienos. 4.00 
Dviračių sportas. „Arctic Race“. Norvegija. 

„DIENA PO RYTOJAUS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2004.
Režisierius: Roland Emmerich.
Vaidina: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum.

Netikėti staigūs klimato pokyčiai visame pasaulyje sukelia neregėto 
masto kataklizmus. Profesorius Edrienas Holas privalo surasti ir išgelbėti 
savo sūnų, kartu su draugais įkalintą milžinišku ledo miestu virtusiame 
Niujorke. Prasidėjus nevaldomam visuotiniam bėgimui, herojus iške
liauja ten, iš kur visi trokšta kuo greičiau ištrūkti.

„PAVOJINGASIS BANKOKAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2008.
Režisieriai: Oxide Pang Chun,
Danny Pang.
Vaidina: Nicolas Cage, Shahkrit 
Yamnarm, Charlie Yeung.

Samdomas žudikas Džo atvyksta 
į Bankoką. Čia jis turi atlikti pas
kutinę užduotį  įvykdyti keturias 
žmogžudystes  po kurios bus 
galima išeiti užtarnauto poilsio. 

LNK
21.00

TV3
21.20

LNK
22.55

TV6
22.30

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Nenugalimasis 
žmogus-voras“.

7.30 Animacinis f. „Bailus 
voveriukas“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Animacinis f. „Kung 
Fu Panda“ (N-7).

9.00 TV serialas 
„Kobra 11“ (N-7).

10.00 Vasaros gidas.
10.30 TV serialas „Moderni 

šeima“ (N-7).
11.00 Komedija „Spąstai 

tėvams. Medaus 
mėnuo Havajuose“.

12.50 Filmas šeimai „Šok-
lusis bičiulis“ (N-7).

14.40 Komedija „Undinė“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Veiksmo f. „Grūdin-

tas plienas“ (N-7).
22.05 Veiksmo trileris 

„Pagrobimas 3“ 
(N-14).

0.15 Siaubo drama 
„Megė“ (S).

2.00 Veiksmo f. 
„Pavojingasis 
Bankokas“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
7.20 Animacinis f. 

„Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 Animacinis f. „Harvis 
Biksas“.

8.10 Animacinis f. „Keista 
šeimynėlė“.

8.35 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio pasakos“.

9.00 Animacinis f. 
„Ponas Bynas“.

9.30 Animacinis f. 
„Tinginių miestelis“.

10.00 „Ogis ir tarakonai“.
10.10 Animacinis f. „Suju-

dimas džiunglėse“.
11.50 Komedija „Šnipė 

Harieta“.
13.55 Pričiupom!
14.55 Veiksmo nuotykių f. 

„Paslaptingoji sala“ 
(1) (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Veiksmo komedija 

„Piko valanda 3“ 
(N-7).

21.20 Komedija „Bukas ir 
bukesnis 2“ (N-14).

23.35 Siaubo komedija 
„Pa likti po pamokų“ 
(N-14).

1.25 Komedija „Mano 
motinos prakeiki-
mas“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Karinės paslaptys.
6.55 „Tobotai 2“.
7.20 „Tatonka ir mažieji 

draugai“.
7.35 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.50  „Džiunglių knyga 2“.
8.05 Mūsų miesteliai. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Įstabūs laukinio 

pasaulio gyventojai“. 
13.05 „Erdvės. Pasaulio 

žavesys“. 6 d. 
14.05 „Džesika Flečer 3“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.05 TV serialas „Gimi nės. 

Gyvenimas tęsiasi 3“.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Grupės „Studija“ 

35-metis.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Komedija „Sumanūs 

advokatai“ (N-14).
1.25 Trileris „Valstybė 

prieš Fricą Bauerį“.

 1.25  „Valstybė prieš 
  Fricą Bauerį“

 12.50  „Šok lusis 
  bičiulis“

ŠeŠtadienis

„PAGROBIMAS 3“
Veiksmo trileris. Prancūzija. 2014.
Režisierius: Olivier Megaton.
Vaidina: Liam Neeson, Forest Whitaker, Maggie Grace.

Agentui Brajanui Milsui pagaliau pavyko susitaikyti su buvusia žmona. 
Bet vienas kitu jie džiaugsis labai neilgai. Išėjęs pirkti bandelių pusry-
čiams, grįžęs ras buvusią žmoną be gyvybės ženklų. Po Lenoros mirties 
jis sulauks dar baisesnių dalykų - įtarimų. Prasideda žūtbūtinės gaudynės.

rekomenduoja

„PIKO VALANDA 3“
Veiksmo komedija. JAV, Vokietija. 
2007.
Režisierius: Brett Ratner.
Vaidina: Jackie Chan, 
Chris Tucker, Max Von Sydow.

Kinų mafija Paryžių paverčia tik-
ru kovos lauku. Konsulas Hanas 
atskleidžia naujus triuškinančius 
įkalčius apie galingiausios ir ži-
nomiausios nusikalstamos gaujos 
veiksmus, tačiau jį nutildo žudiko 
kulka. Paskutinė miestiečių viltis - 
detektyvas Li ir jo kolega Karteris. 
Jie tiksliai net nežino, ko jie ieško.

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

Našle tapusi reporterė Rebeka 
sužino, kad jos vyras buvo nužu-
dytas. Šią netikėtą tiesą jai atsklei-
džia FTB agentas Džonas. Netru-
kus jie abu tampa nežinomų jėgų 
taikiniais. Bet nesiliauja ieškoti 
sensacingų faktų apie didžiulį ko-
rupcijos tinklą. Dviese prieš gerai 
organizuotą nusikalstamą sistemą.

„ŽMOGIŠKA SILPNYBĖ“
kriminalinė komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Paul Thomas 
Anderson.
Vaidina: Joaguin Phoenix, 
Josh Brolin, Owen Wilson.

Šasta Fei Hepvort pasamdo savo bu-
vusį vaikiną Larį Sportelą, kad šis su-
rastų jos pagrobtą vaikiną, mergišių ir 
nekilnojamojo turto magnatą. Kitoje 
byloje jam duodama užduotis surasti 
saksofonininką Kojų Herlingeną, kuris 
įtariamas savo mirties suklastojimu.

LNK
19.30

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Legenda apie Korą“ 
(N-7). 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 „Tėve-
lio 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. Seno-
ji animacija. 21.00 Romantinė drama „Sveno 
palikimas“ (N-7). 22.55 Drama „Kloja“ (N-14). 
0.50 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 1.35 „Detektyvė 
Fišer“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 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 pasau-
lyje. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Yra, kaip yra 
(N-7). 3.30 Bus visko. 4.25 Valanda su Rūta. 

 PBK
6.00, 1.05 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.35 Grok mylimas, akordeone! 7.10 Vaikų 
klubas. 7.50 Stebuklų laukas. 8.45 Ganytojo 
žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.05 Vaikų klubas. 
10.20 Skanėstas. 11.30 „Trys muškietininkai“. 
13.10 „Uralo koldūnai“. 14.15 „Išeiti, kad sugrįž-
ti“. 17.55 Vakaro naujienos. 18.15 Trys akordai. 
20.50 Laikas. 20.20 „Triguba apsauga“. 22.10 
Šiandien vakare. 23.40 Linksmųjų ir išradingųjų 
klubas. 1.25 Detektyvas „Dešimt negriukų“. 

 RTR PLANeTA (BALTIjA)
4.40, 8.20 „Šeimos detektyvas“. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki 
prieš vieną. 11.50 Humoras! Humoras! Humoras! 
14.30 „Lengvapėdė nuotaka“. 18.30 „Tankų batalio-
nas“. 20.50 „Gyvensiu“. 0.45 „Blondinė už kampo“. 

 ReN
7.10 Vaikų klubas. 7.15 „Kareiviai“. 9.00 Kviestinė 
vakarienė. 13.20 Pažink mūsiškius. 13.40 „Kiek-
vienam po katinėlį“. 14.35 Mintransas. 15.20 
Sąžiningas remontas. 16.00 Pati naudingiausia 
programa. 16.50 „Pėdsekiai“. 19.15 Prajuokink 
komiką. 20.00 „Baltųjų dievų palikuonys“. 21.50 
Vakarinis kvartalas. 0.30 „Kriminaliniai žaidimai“. 

BTV
22.00

TV3
22.05

TV1
0.10

 7.45  „Harvis Biksas“
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6.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.00 Pavariau (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.05 TV serialas 

„Vandenyno  
paslaptys su  
Džefu Korvinu“.

10.35 TV serialas 
„Gyvybės galia“.

11.50 Pragaro 
katytė.

13.00 TV serialas 
„Žiniuonis“ (N-7).

15.05 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
(N-7).

16.10 Kas žudikas? (N-7).
17.25 TV serialas 

„Muchtaro  
sugrįžimas“  
(N-7).

18.30 TV serialas 
„44-as skyrius“ 
(N-7).

19.30 Muzikinė kaukė.
22.00 Veiksmo f. 

„Apgaulė“ (N-14).
23.50 Siaubo f. 

„Leik Plasidas  
prieš anakondą“ (S).

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

3.05 Muzikinė kaukė.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Bekraštė Kanada“.
8.30 „Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 „Likimo melodija“.
11.30 „Vincentas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.00 MMA „King of the 

Cage in the Beach“ 
(1). Kovų narvuose 
turnyras iš Palangos 
paplūdimio.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
16.50 „Baltoji strėlė“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis 

su Žygimantu 
Pavilioniu.

18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Vincentas“.
0.30 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
2.25 „Bekraštė Kanada“.
3.15 „Vincentas“.
4.25 „Likimo melodija“ 

(N-7).
5.55 „Bekraštė Kanada“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Rusų gatvė).
8.10 Trembita (subtitruota).
8.25 Menora (subtitruota).
8.40 Vilniaus sąsiuvinis.
8.55 Kelias.
9.10 Krikščionio žodis.
9.25 Maistas ir aistros.
9.55 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
10.25 „Ponas Selfridžas 3“.
12.00 Pasaulio lengvosios 

atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

14.45 Legendos.
15.30 Lietuva mūsų lūpose.
16.00 Stop juosta.
16.30 ARTS21.
17.00 Stilius.
17.45 „Bliuzas. Muzikinės 

kelionės“. 4 d. 
19.30 Nes man tai rūpi.
20.15 Tikri vyrai.
21.00 Pasaulio lengvosios 

atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Viktoras Palėjus ir 

Valstybinis Vilniaus 
kvartetas.

1.50 Anapus čia ir dabar.
2.40 TV režisieriaus Arvydo 

Ilginio 65-osioms 
gimimo metinėms. 
Bronius Radzevičius. 
Drama „Nuoširdumas“. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Surikatų namai“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
12.00 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
13.35 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
14.05 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

15.00 „Širdele mano“ 
(N-7).

17.00 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.00 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“.

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Turtas“ (N-14).

23.10 „Begėdis“ (N-14).
0.10 Kriminalinė komedija 

„Žmogiška silpnybė“ 
(N-14).

2.50 „Be kaltės“ (N-14).
4.20 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

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

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Ledo kelias (N-7).
7.30 Jokių 

kliūčių! (N-7).
9.00 Ekstremali 

žvejyba.
9.30 Nuo amato iki 

verslo.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Aukščiausia 

pavara.  
Tobula kelionė 
(N-7).

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

kampeliai.
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“ (N-7).

19.00 „Skorpionas“ (N-7).
20.00 „Bibliotekininkai“ 

(N-7).
21.00 Planetos talentai 

(N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Trileris 

„Dienos šviesa“ 
(N-7).

0.50 Komedija „Laimėk“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai iš 
nieko.

11.30 „Elajus 
Stounas“.

12.30 Skaniausias 
gatvės  
maistas.

13.30 „Apokalipsė. 
Antrasis  
Pasaulinis  
karas“ (N-7).

14.30 Dokumentinis f. 
„Visai šalia“.

16.25 Noriu šio 
automobilio.

17.25 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

18.25 Šeimos 
vakaras.  
„Bitė Maja“.

20.00 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

21.00 Peter Gabriel 
koncertas  
„Back to Front -  
live in London“. 
2013 m.

23.30 „Meilė Ibizoje“ 
(N-14).

0.30 „Į pasaulio 
kraštą“ (N-14).

1.30 Karališkosios 
paslaptys.

 10.25  „Ponas 
  Selfridžas 3“

 8.30  „Laukinė 
  Australija“

 9.30  Apie žūklę  23.30  „Meilė Ibizoje“  14.05  Anthonis 
  Bourdainas

TV PROGRAMArugpjūčio 12 d.

 NTV Mir
7.45 Jūs juoksitės. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 8.50 Pagrindinis 
kelias. 9.25 Protingas namas. 10.25 Gaminame 
su A.Zyminu. 10.50 Gyvas ir negyvas maistas. 
11.50 Buto klausimas. 12.50 Rusiškas grožis. 
13.50 Tu - šaunuolis! 16.20 Kartą. 17.00 Mi-
lijono verta paslaptis. 19.30 „Dingę be žinios. 
Antras kvėpavimas“. 23.35 Ekstrasensai prieš 
detektyvus. 1.10 „Kurtinys“. 3.10 „Kaznokra-
dai“. 4.05 „Skalikai 2“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.50 Polonija 24. 12.10 Svei-
ka, Polonija. 12.45 Su Andrusu po Galiciją. 
13.15 „Tėvas Mateušas“. 14.10 „Raganius“. 
15.05 Kabaretų hitai - 2014 m. 15.55 Okrasa 
laužo taisykles. 16.30 Žydros atostogos. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 
„Seserys“. 19.50 Lenkijos serialų muzika. 
Koncertas. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Nak-
tys ir dienos“. 22.50, 4.45 „Numiriau, kad 
gyvenčiau“. 0.25, 6.15 Koncertas Liublino 
žydų atminimui. 

 TV1000
8.50 „Hercogienė“. 11.10 „Keliamieji metai“. 
13.10 „Čarlio Sen Klodo mirtis ir gyvenimas“. 
15.10 „Vampyrų akademija“. 17.30 „Maveri-
kas“. 20.10 „Bado žaidynės. Strazdas giesmi-
ninkas“. 22.30 „Naujienų medžiotojas“. 

 DiscoVery 
9.10, 18.10 Aliaska. 10.05 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 10.55 Dalaso automobilių rykliai. 
11.50 Paskui klasikinius automobilius. 12.40 
Senienų medžiotojai. 13.35 Sunkvežimių vairuo-
tojai. 14.30 Kelionė traukiniu Australijoje. 15.25 
Išgyventi su Edu Stafordu. 16.20, 22.00 Legenda 
apie krokodilų auksą. 17.15 Aukso karštinė. 19.05 
Aliaskos pakraštys. 20.00 Įgulos karas su brako-
nieriais. 21.00 Australijos nardytojų karai. 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 Merginos-banglentininkės. 21.00 Paslap-
tingi paplūdimiai. 22.00 Paslaptingieji vandenys. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Liūno broliai. 7.25 Banginių karai. 8.15, 22.55 
Akvariumų verslas. 12.50 Šunų gelbėtojai. 13.45 
Gaudant monstrus. 14.40 Kraugeriškų krokodilų 
irštva. 15.35, 0.45 Veterinarų gyvenimas. 18.20 
Bronkso zoologijos sodas. 19.15 Tvenkiniai. 20.10 
Gyvybė Žemėje. 21.05 Mutantų planeta. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas. 
Pirmos rungtynės. 9.10 „Road to glory“. Laida 
apie kovos sportą. 9.40 Čempionai LT. Graplin-
gas. Palanga. 3 d. 10.10 Plaukimas. Pasaulio 
taurė. Eindhovenas. 1 d. Vakar. 12.10 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Švedija. 7 etapas. 14.10 
ATP tenisas. Miunchenas. Pirmasis pusfinalis. 
16.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Mask va. 1 d. 
18.00 KOK World series. Vilnius. 2 d. 20.00 
Tiesiogiai. Plaukimas. Pasaulio taurė. Eindho-
venas. 2 d. 22.00 Tiesiogiai. Spidvėjus. „Grand 
Prix“. Švedija. (Pastaba. Transliacija prasidės 
iškart po plaukimo varžybų pabaigos.) 23.00 
„Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 23.30 
KOK World series. Vilnius. 2 d. 1.30 Lietuviai 
NBA krepšinio lygoje. Detroito „Pistons“ -  
Niujorko „Knicks“. 4.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Norvegija. 6 etapas.  

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Boksas. 8.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos 2017-2018 metų apžvalga. 9.30, 2.00 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 10.00 Smi-
ginis. Darts Masters turnyras. Oklendas. Tie-
sioginė transliacija. 14.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Watford“ - „Liverpool“. Tie-
sioginė transliacija. 16.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Burnley“. Tiesioginė 
transliacija. 19.20 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Brighton“ - „Manchester City“. Tiesiogi-
nė transliacija. 21.30 Motosportas. Spidvėjus. 
Švedijos GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
23.00 Motosportas. Austrijos MotoGP Moto3 
kvalifikacija. 23.55 Motosportas. Austrijos Mo-
toGP Moto2 kvalifikacija. 0.55 Motosportas. 
Austrijos MotoGP Moto2 kvalifikacija. 3.45 
Futbolas. Europos supertaurė. „Real“ - „Man-
chester United“. 

 eurosPorT
6.30, 9.30, 0.15 Dviračių sportas. 8.00, 11.00, 
19.25, 2.30, 5.00 Pasaulio lengvosios atletikos 
čempionatas. Didžioji Britanija. 19.15, 0.10 
Sporto naujienos. 4.00 Dviračių sportas. „Arc-
tic Race“. Norvegija. 

 22.30  „Dienos šviesa“ 
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 23.50  „Akloji zona“  9.30  „Šimtas vaizdų 
  iš Japonijos“

 20.35  „Beveik mirtina“ 23.10  „Rokis 2“

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Nenugalimasis 
žmogus-voras“.

7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“.
9.00 TV serialas 

„Kobra 11“ (N-7).
10.00 TV serialas 

„Havajai 5.0“ (N-7).
11.00 Nuotykių f. „Šnipų 

vaikučiai. Laiko ser-
gėtojas“ (N-7).

12.45 Romantinė drama 
„Prisimink sekma-
dienį“ (N-7).

14.45 Nuotykių f. „Baltoji 
iltis 2. Mitas apie 
baltąjį vilką“ (N-7).

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

17.25 Pakeliui į Balį (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 2 Barai. Išlikimo 

kovos. Tiesioginė 
transliacija (N-7).

21.30 Kriminalinis veiksmo f. 
„Adrenalinas“ (N-14).

23.10 Kovinis f. „Rokis 2“ 
(N-7).

1.40 Veiksmo trileris 
„Pagrobimas 3“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
6.55 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio šou“.
7.20 Animacinis f. 

„Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 Animacinis f. „Harvis 
Biksas“.

8.10 Animacinis f. „Keista 
šeimynėlė“.

8.35 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio pasakos“.

9.05 Animacinis f. 
„Ponas Bynas“.

9.35 Animacinis f. 
„Tinginių miestelis“.

10.05 Nuotykių f. „Antroji 
džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu“.

11.55 Komedija „Seni 
bambekliai“ (N-7).

14.05 Veiksmo drama 
„Didvyriai“ (N-7).

16.45 Komedija 
„Robotas ir Frenkas“ 
(N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Teleloto.
20.35 Veiksmo nuotykių 

komedija „Beveik 
mirtina“ (N-7).

22.40 Kriminalinis trileris 
„Džonas Q“ (N-7).

0.50 Komedija „Bukas ir 
bukesnis 2“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 „Tobotai 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 „Broliukas ir sesutė“.
11.00 „Šunų ABC 3“.
11.50 „Plėšrūnai“. 8 d. 
12.40 „Neaprėpiama gamta“.
13.35 „Mis Marpl“. 
15.10 „Folčio viešbutis 2“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 TV šou „60 akimirkų“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.05 TV serialas „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi 3“.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 TV serialas „Laisvės 

kaina. Savanoriai“.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Romantinė komedija 

„Vedybų ceremonija“.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 Romantinė nuotykių 

drama „Arnas, riteris 
tamplierius“ (N-7).

1.50 „Plėšrūnai“. 8 d. 
2.40 „Neaprėpiama gamta“.

6.30 Baltijos galiūnų 
čempionato etapas. 
Tauragė. 2017 m.

7.30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.

8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Baltijos galiūnų 

čempionato etapas. 
Akmenė. 2017 m.

10.05 TV serialas 
„Vandenyno 
paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

10.35 TV serialas „Gyvybės 
galia“.

11.50 Pragaro katytė.
13.00 TV serialas „Viena už 

visus“ (N-7).
13.35 Sveikinimai.
15.40 Savaitės kriminalai.
16.10 Kas žudikas? Bau-

džiamosios bylos 
(N-7).

17.25 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.30 TV serialas „44-as 
skyrius“ (N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis.
22.00 Romantinė komedija 

„Sugėrovai“ (N-14).
23.50 TV serialas „Akloji 

zona“ (N-14).
1.35 Veiksmo f. „Apgaulė“ 

(N-14).
3.00 Siaubo f. „Leik 

Plasidas prieš  
anakondą“ (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Bekraštė Kanada“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Vaiko 

nuotrauka“ (N-7).
12.45 „Moterų daktaras“.
14.50 „Dykumos“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
16.50 „Baltoji strėlė“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su 

Aušra Maldeikiene.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.00 „Šetlando žmog-

žudystės. Juodas 
varnas“ (N-7).

22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Šetlando žmog-

žudystės. Juodas 
varnas“ (N-7).

0.15 „Vera. Vaiko 
nuotrauka“ (N-7).

2.10 „Moterų daktaras“.
3.40 „Šetlando žmog-

žudystės. Juodas 
varnas“ (N-7).

6.05 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

7.00 Anapus čia ir dabar.
8.00 Septynios Kauno 

dienos.
8.30 Euromaxx.
9.00 „Erdvės menas“. 2 d. 
9.30 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos“. 10 d. 
10.00 Tikri vyrai.
10.45 Mokslo sriuba.
11.00 Baltijos gitarų festi-

valis ir konkursas. 
12.10 Be pykčio.
13.00 Baleto solistės Nelės 

Beredinos benefisas. 
13.30 Mūsų miesteliai. 
14.25 Pasaulio lengvosios 

atletikos čempiona-
tas. Moterų 20 km 
ėjimas. Tiesioginė 
transliacija.

16.15 Šventadienio mintys.
16.45 Bėdų turgus.
17.30 „Dorai gyventi ir 

dorai numirti“.
18.20 „Krymas. Įvykių kro-

nika“ (subtitruota).
19.20 Klauskite daktaro.
20.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
21.00 Pasaulio lengvosios 

atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.

 18.25  Kitoks pokalbis

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Legenda apie Korą“ 
(N-7). 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 „Tėve-
lio 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 
Elzase“ (N-7). 22.55 Romantinė drama „Sveno 
palikimas“ (N-7). 0.50 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 
1.40 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 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 skambu-
tis (N-7). 1.25 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 
4.10 Dviračio šou. 

 PBK
5.50, 1.35 EURONEWS. 6.15, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.25 Sargybinis. 6.50 Vaikų klubas. 7.15 
Idealus remontas. 8.05 Sveikata. 9.10 Kol visi 
namie. 9.55 Vaikų klubas.  10.25 „Garbės žodis“ 
su J.Nikolajevu. 11.30 „Trys muškietininkai“. 
13.30 „Kazanovos auskaras“. 17.10 Maksimas 
Galkinas, Kristina Orbakaitė, Nikolajus Bas-
kovas, Valerija ir kiti jubiliejiniame baleto šou 
„Todes“. 19.25 Kas nori tapti milijonieriumi? 
21.00 Laikas. 21.35 Linksmųjų ir išradingųjų 
klubas. 23.50 Komedija „Maratonas“. 2.00 Ko-
medija „Donas Sezaras de Bazanas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.50 „Gyvensiu“. 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 „Meilė už du“. 21.45 Sekmadienio va-
karas su V.Solovjovu. 0.15 „Žvalgybos žaidimai“.  

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.05 Pažink mūsiškius. 7.25 Ru-
siškas vairavimas. 7.50 „Kiekvienam po katinėlį“. 
8.45 Žiūrėti visiems! 9.15 Prajuokink komiką. 9.55-
17.25 „Kelių patrulis“. 0.50 „Druska“. Specialus 
leidimas. „Mumij Troll“. 20 metų albumui „Jūrinė“. 

 nTV MIR
7.30 Jūs juoksitės. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 8.45 Kūdikio lūpo-
mis. 9.25 Valgome namie! 10.20 Pirmoji pava-
ra. 11.00 Technikos stebuklai. 11.50 Sodininkų 
atsakas. 12.55 Važiuosime, pavalgysime! 13.50 
Tu - šaunuolis! 16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 
Tyrimą atliko... 18.00 Naujos rusiškos sen-
sacijos. 19.30 Tu nepatikėsi! 20.05 „Dingę be 
žinios. Antras kvėpavimas“. 0.20 Ekstrasensai 
prieš detektyvus. 1.50 „Kelių patrulis 4“. 5.15 
„Akistata“. 

 TV PolonIa
7.15 „Karalienė Bona“. 8.25 Giminės saga. 8.50 
„Milijonierė“. 9.20 Laida iš D.Britanijos. 9.40, 
18.25 Lenkija su Miodeku. 9.45 Lenkų pasakos 
ir sakmės. 10.00 Telerytas. 10.30 Grūdas. 11.00, 
20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 11.25 Pasakų ša-
lyje. 11.50 „Šimtas minučių atostogų“. 12.45, 
13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties 
Angelas. 14.00 Šv.Mišios. 15.20 Turistinė kelio-
nė. 15.40 „Karalienė Bona“. 16.45, 0.20 Arbatėlė 
su kabaretu. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV eks-
presas. 18.50, 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, 5.15 
„Svetima laimė“. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
8.50 „Naujienų medžiotojas“. 11.05 „Žinau, 
ką veikei aną vasarą“. 13.05 „Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas“. 15.25 „Paranoja“. 
17.30 „Asmens sargybinis“. 20.10 „Medžioklės 
sezonas atidarytas 2“. 21.45 „Anonimas“.

 DIscoVeRy 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Legenda 
apie krokodilų auksą. 11.50, 21.00 Aukso karštinė. 
12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 Karai 
dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Dalaso au-
tomobilių rykliai. 16.20 Prasti inžinierių sprendi-
mai. Klaidų taisymas. 17.15 Nepaprasti inžinierių 
sprendimai. 18.10 Svajonių automobiliai. 19.05 
Kas dedasi Žemėje? 20.00 Perdirbimas. 22.00 
Įgulos karas su brakonieriais. 23.00 Tukanų šalis. 

 TRaVel
10.00, 19.00 Viešbučių verslas. 11.00 1959 m. 
Airstream Globester. 12.00, 18.00, 1.00 Aliaskos 
gidas. 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 Paslaptingi paplūdimiai. 

 21.00  „Laisvės kaina. 
  Savanoriai“
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 21.00  „Javos karštis“ 19.00  „Skorpionas“ 21.00  „Nebylus 
  liudijimas“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Surikatų namai“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
12.00 Šviežias maistas. 

Anos Olson  
receptai.

13.00 „Mylėk savo 
sodą“.

14.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

14.55 „Širdele mano“ 
(N-7).

16.55 „Akloji“.
17.55 „Būrėja“.
19.05 Komedija 

„Varpas  
suskambėjo“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Didesnė meilė“ 
(N-14).

23.10 Mistikos trileris 
„Apokalipsės  
pranašai“ (N-14).

0.55 „Begėdis“ (N-14).
1.50 „Nebylus 

liudijimas“ (N-14).
3.40 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
4.25 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Ledo kelias (N-7).
7.30 Jokių 

kliūčių! (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Pasaulio 

įspūdingiausi.
13.00 Jokių 

kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“ (N-7).

19.00 „Skorpionas“ 
(N-7).

20.00 „Bibliotekininkai“ 
(N-7).

21.00 Planetos talentai 
(N-7).

21.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Nakties TOP. 
Vasara (N-14).

23.00 „Vikingai“ (N-14).
24.00 Kvailiausi 

pasaulio  
nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai ir  
simboliai.

9.30 „Lėktuvai, 
pakeitę  
pasaulį“.

10.30 Noriu šio 
automobilio.

11.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

12.30 Siaubingi 
namai.

13.30 „Dikensiada“.
14.10 Nuotykių 

komedija  
„Vikis - mažasis 
vikingas“.

15.45 Veiksmo 
komedija  
„Po priedanga“.

17.30 Karališkosios 
paslaptys.

18.00 „Apokalipsė. 
Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

19.00 Skaniausias gatvės 
maistas.

20.00 „Kai šaukia 
širdis“.

21.00 VIP seansas. 
„Javos karštis“ 
(N-14).

22.50 Pinigai iš 
nieko.

23.50 Siaubingi namai.

„ADRENALINAS“
Kriminalinis veiKsmo filmas. Jungtinė Karalystė, JAV. 2006.
Režisierius: Mark Neveldine.
Vaidina: Jason Statham, Amy Smart, Jose Pablo Cantillo.

Samdomas žudikas Čevas sužino, kad jam sušvirkštas „Pekino koktei-
lis“ - nuodai, pradedantys veikti organizme sulėtėjus širdies ritmui. Kol 
nerastas priešnuodis, Čevas žino, kad jo gyvybę gali palaikyti tik nenu-
trūkstančios adrenalino dozės jo širdžiai. Tai reiškia bėgti, plėšti vidury 
dienos, įsivelti į muštynes.

TV3
21.30

rekomenduoja

„SUGĖROVAI“
romantinė Komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Joe Swanberg.
Vaidina: Olivia Wilde, 
Jake Johnson, Anna Kendrick.

Du draugai - Lukas ir Keitė - kartu 
dirba alaus darykloje. Nenuostabu, 
kad šio gėrimo jie nepaleidžia iš 
rankų. Tik gaila, kad iš tiesų alus 
tikrų žaizdų negydo. Nei fizinių, 
nei dvasinių...

„APOKALIPSĖS PRANAŠAI“
mistiKos trileris. JAV. 2009.
Režisierius: Jonas Akerlund.
Vaidina: Dennis Quaid, 
Ziyi Zhang, Clifton Collins Jr.

Detektyvas Eidanas Breslinas po žmo-
nos mirties labai atitolo nuo sūnų. 
Darbe jis tiria keistus nužudymus, 
kuriuos sieja biblinė pranašystė apie 
keturis Apokalipsės pranašus. Narp-
liodamas bylą, Breslinas atranda pri-
bloškiantį ryšį tarp savęs ir įtariamųjų.

„DŽONAS Q“  
Kriminalinis trileris. JAV. 2002.
Režisierius: Nick Cassavetes.
Vaidina: Gabriela Oltean, Denzel 
Washington, Kimberly Elise.

Džonas Q Arčibaldas yra paprastas 
žmogus. Jo žmona Denis ir sūnus 
Maiklas yra visas jo pasaulis. Bet kai 
Maiklas rimtai suserga, viskas tary-
tum griūva. Sūnui būtina širdies 
persodinimo operacija...

BTV
22.00

LNK
22.40

TV1
23.10

 ANImAL PLANET
6.36 Liūno broliai. 7.25 Banginių karai. 8.15, 
0.45 Namai medžiuose. 12.50 Gyvūnų gelbėtojai. 
13.45 Gyvybė Žemėje. 14.40 Veterinarų gyveni-
mas. 18.20 Gaudant monstrus. 19.15 Kraugeriš-
kų krokodilų irštva. 20.10 Šunų gelbėtojai. 21.05 
Mutantų planeta. 22.55 Akvariumų verslas. 

 SPORT1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Detroito „Pis-
tons“ - Niujorko „Knicks“. 9.10 „Road to glory“. 
Laida apie kovos sportą. 9.30 Čempionai LT. Gra-
plingas. Palanga 4 d. 10.00 Plaukimas. Pasaulio 
taurė. Eindhovenas. 2 d. Vakar. 12.00 Spidvėjus. 
„Grand Prix“. Švedija. (Pastaba. Pusfinalių ir finalo 
važiavimai). Vakar. 13.00 ATP tenisas. Miunche-
nas. Antras pusfinalis. 15.40 Plaukimas. Pasaulio 
taurė. Eindhovenas. 1 d. 17.40 NBA krepšinio lyga. 
Gražiausi sezono momentai. 17.50 KOK world se-
ries. Vilnius. 1 d. 20.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. 
Eindhovenas. 2 d. Vakar. 22.00 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Finalas. Antros rungtynės. 0.30 KOK 
world series. Vilnius. 2 d. 1.30 KOK world series. 
Vilnius. 1 d. 2.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Čempionų kelias. Roterdamo „Feyenoord“ - 
Arnhemo „Vitesse“. 4.50 Lietuviai NBA krepšinio 
lygoje. Toronto „Raptors“ - Niujorko „Knicks“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
5.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Watford“ - 
„Liverpool“. 7.45 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Burnley“. 9.35, 1.30 Fut-
bolas. Anglijos Premier lygos apžvalga. 10.35 
Motosportas. Austrijos MotoGP apšilimas. 
Tiesioginė transliacija. 11.15 „Mobil-1“ The 
Grid lenktynės. 11.45 Motosportas. Austrijos 
MotoGP Moto3 lenktynės. Tiesioginė trans-
liacija. 13.05 Motosportas. Austrijos MotoGP 
Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 14.45 
Motosportas. Austrijos MotoGP lenktynės. Tie-
sioginė transliacija. 16.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Newcastle“ - „Tottenham“. Tie-
sioginė transliacija. 17.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester United“ - „West 
Ham“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Smiginis. 
Darts Masters turnyras. Oklendas. 23.30 Moto-
sportas. Nascar 400 mylių lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 2.30 Motosportas. Austrijos Mo-
toGP Moto3 lenktynės. 

 EUROSPORT
6.30, 16.15, 0.15 Dviračių sportas. 8.00, 9.45, 
20.30, 2.30 Pasaulio lengvosios atletikos čem-
pionatas. Didžioji Britanija. 9.30, 24.00 Sporto 
linksmybės. 18.00 Jojimas. Čempionų turas. 
19.25, 0.10 Sporto naujienos. 19.30 TBA. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

„Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 TV serialas „Pamilti 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
21.00 2 Barai (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo drama 

„Gelbėtojas“.
1.20 TV serialas „Kastlas“ 

(N-7).
2.10 TV serialas „Tėvynė“ 

(N-14).
3.10 TV serialas „Greis-

lendas“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio šou“.
7.55 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Nuo... Iki.
13.30 TV serialas „Gyveni-

mo šukės“ (N-7).
15.30 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Trileris „Operacija 

„Argo“ (N-14).
0.35 TV serialas „Pasiutę 

šunys“ (N-14).
1.40 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
2.30 Veiksmo ir nuotykių 

komedija „Beveik 
mirtina“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 TV serialas „Komisa-

ras Štolbergas“ (N-7).
11.05 TV serialas „Aukštuo-

menės daktaras 2“.
11.50 Savaitė.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 TV serialas „Aukštuo-

menės daktaras 2“.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 „Nemunu per Lietuvą“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Svetim-

šalė 2“ (N-14).
0.25 Kelias į namus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 3“.
2.00 LRT radijo žinios.

 19.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 13.30   „Simpsonai“  13.30  „Gyveni mo 
  šukės“

Pirmadienis

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji ani-
macija. 10.05 Romantinė drama „Vasara Elzase“ 
(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. Se-
noji animacija. 21.00 Melodrama „Meilės kaina“ 
(N-7). 22.50 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 
23.50 „Medikopteris“ (N-7). 0.50 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Pagalbos skambutis 
(N-7). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7). 8.30 
Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 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 komenta-
ras. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 „Triguba ap-
sauga“. 14.05 Sąmokslo teorija. 15.15 Kartu su 
visais. 16.05 Mados nuosprendis. 17.05 Vyriška/
Moteriška. 18.00 „Iš tiesų“. 19.00 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  20.40 „Ko-
manda“. 21.35 „Baudėjas“. 23.30 „Iš tiesų“. 0.50 
Pasverti ir laimingi 4. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Ka-
menskaja“. 14.55 „Rudens detektyvas“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Li-
kimo gijos“. 0.45 „Ukraina. Mazepos operacija“. 

 Ren
7.10 „Afro-maskvietis“. 8.00 Žvalus rytas! 8.40 
Tinkama priemonė. 9.30 „Šeimos dramos“. 11.15 
Mums net nesisapnavo. 13.55 Mokslo apgauti. 
14.50 Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 
15.45 „Kareiviai. Vėl rikiuotėje“. 17.35 Tinkama 
priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kvies-
tinė vakarienė. 21.25 Juoktis leidžiama. 23.15 „V 
ir M“. 0.05 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 

„oPeRaCIja „aRGo“
Trileris. JAV. 2012. 
Režisierius: Ben Affleck.
Vaidina: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman.

Tikrais faktais paremta drama sukurta pagal buvusio CŽV darbuotojo 
Tonio Mendeso atsiminimų knygą. Pasakojama apie 1979 metais Irane 
kilusią krizę, būtent tuo metu buvo užgrobta JAV ambasada ir įkaitais 
paimti jos darbuotojai. Vis dėlto šešiems iš jų pavyko pabėgti ir pasi-
slėpti Kanados ambasadoriaus namuose.

„MeIlĖS KaIna“
MelodraMa. Vokietija. 1998. 
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Anja Schute, 
Rudiger Joswig, Christian 
Leonard.

Viskio gamyklos darbininkas Hen-
ris neriasi iš kailio darbdavių aky-
se. Dėl savo žinių ir gudrumo jis 
pakyla karjeros laiptais. Tačiau 
jo santuoka byra. Ar įmanoma 
išgelbėti santuoką, kai šeimoje 
jausmai jau atšalę, ir kaip nepa-
siduoti silpnybei - imti ieškoti 
naujos meilės?

„GelBĖTojaS“
VeiksMo draMa. JAV. 2006.
Režisierius: Andrew Davis.
Vaidina: Kevin Costner, 
Ashton Kutcher, Sela Ward.

Katastrofos metu komandos nete-
kęs legendinis JAV Pakrančių ap-
saugos tarnybos gelbėtojas Benas 
Rendalas išsiunčiamas treniruoti 
ypač sudėtingomis sąlygomis 
dirbančio elitinio gelbėtojų bū-
rio. Vienas iš būrio naujokų - jau-
nas plaukimo čempionas Džeikas 
Fišeris - nepripažįsta senstančio 
Rendalo autoriteto.

„leMTInGaS PoSŪKIS 4. 
KRUVInojI PRaDŽIa“
siaubo Trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Declan O’Brien.
Vaidina: Jennifer Pudavick, 
Tenika Davis, Kaitlyn Leeb.

Grupelė draugų per žiemos atostogas 
susiruošia slidinėti. Deja, kompaniją 
užklups sniego audra ir jie, beieškoda-
mi užuovėjos, atklys į seną sanatoriją. 
Kai kas prisimins savo brolio istorijas 
apie šią įstaigą ir joje gyvenusius ka-
nibalus, tačiau draugai nepatikės... 

lnK
22.15

TV6
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TV8
21.00

6.40 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

8.30 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

9.30 TV serialas „Šuo“ 
(N-7).

10.35 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

13.45 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

14.45 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

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

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Savas 

žmogus“ (N-7).
19.30 TV serialas „Šuo“ 

(N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Nuotykių f. „Tamsioji 

banga“ (N-14).
23.15 Romantinė komedija 

„Sugėrovai“ (N-14).
1.05 TV serialas „Akloji 

zona“ (N-14).
2.40 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ 
(N-7).

3.25 Dokumentinis f. 
„Gyvybės galia“.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Skinsiu raudoną rožę.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 Grilio skanėstai.
8.40 Patriotai (N-7).
9.40 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.45 „Viskas dėl tavęs“ 

(N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Marionečių šokiai“ 

(1) (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.30 „Marionečių šokiai“ 

(N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.30 „Marionečių šokiai“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.15 „Kapitonas 

Gordejevas“ (1) 
(N-7).

0.15 „Merginos iš 
Ukrainos“ (N-7).

1.15 Reporteris.
2.00 „Delta“ (N-7).
2.50 „Chiromantas“ 

(N-7).
3.40 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
4.25 „Delta“ (N-7).
5.15 „Chiromantas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
7.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
7.55 Mūsų miesteliai. 
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Krymas. 

Įvykių kronika“.
13.00 Viktoras Palėjus ir 

Valstybinis Vilniaus 
kvartetas.

14.15 Projektas Pi.
14.40 „Padūkėliai marsupi-

lamiai“.
15.35 „Šokių akademija 2“.
16.05 „Kaip atsiranda daik-

tai 11“.
16.30 Rusų gatvė).
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Euromaxx.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 LRT Kultūros 

akademija.
21.10 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.00 „Giminės“.
23.40 Laisvės vėliavnešiai. 
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos 

vakaras. 
1.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
2.25 Rusų gatvė.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Akloji“.
8.15 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji 

meilės deimantai“ 
(N-7).

10.25 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

11.30 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

12.30 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Velvet“ (N-7).
22.40 „Ponia Dila“ (N-7).
0.55 „Auklė“.
1.45 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.20 „Nebylus liudijimas“ 

(N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Pėdsakai“ (N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

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

bendrikas“ (N-7).
14.00 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

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

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 JJ show (N-14).
23.00 Siaubo trileris 

„Pjūklas 7.  
Pabaiga“ (S).

0.55 Siaubo trileris 
„Lemtingas  
posūkis 4. Kruvinoji 
pradžia“ (S).

2.30 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Karališkosios 
paslaptys.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai iš 
nieko.

11.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

12.30 Filmas šeimai 
„Tvenkinio  
paslaptys“.

14.00 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai ir  
simboliai.

14.30 „Elajus Stounas“.
15.30 „Apokalipsė.

 Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

16.30 Animacinė 
nuotykių komedija 
„Olseno gaujos  
nuotykiai“.

18.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

19.00 Siaubingi namai.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino akademija. 

„Mėnesienos  
magija“.

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 Kriminalinė drama 
„Nežinomasis“ 
(N-14).

 19.30  „Šlovės dienos“ 8.40  Patriotai 13.45  „Diag nozė - 
  žmogžudystė“

 16.30  „Olseno gaujos 
  nuotykiai“

 18.00  „CSI Majamis“ 21.00  „Velvet“

TV PROGRAMArugpjūčio 14 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Garbės kodeksas 5“. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 
16.30 „Voratinklis 4“. 18.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 19.50 „Šefas. Naujas gyvenimas“. 
21.50 „Mentas 2“. 23.40 „Teisingumo tuzinas“. 
1.35 „Kurtinys. Tęsinys“. 3.35 „Tamsioji pusė“. 
4.20 Aštraus siužeto f. „Snaiperis“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.05, 18.20 Trumpa 
istorija. 8.20 Knygų kandys. 8.30, 2.15 Suraiz-
gyta ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 
Kultūringieji PL. 13.00, 19.20 Kelionės su isto-
rija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Raganos“. 15.20 Akis į akį. 
15.55 „Čia viskas prasidėjo“. 16.40 „Peiliu ir ša-
kute“. 16.55, 1.15 „Baron24“. 17.30, 1.45 „Ke-
lionė už vieną šypseną“. 18.00 Mano žvėrynas. 
18.10 Povandeninė ABC. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Paslėpti lobiai. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00 Žinios. 21.45 „Persikėlimai“. 22.45 Polo-
nija 24. 23.05 Sveika, Polonija. 23.45 „Jasna 
Guros „Te Deum Laudamus 966“ - 2016“. 0.45 
„Laukinė Lenkija“. 

 TV1000
8.10 „Anonimas“. 10.45 „Žinau, ką veikei aną va-
sarą“. 12.45 „Medžioklės sezonas atidarytas 2“. 
14.20 „Eskobaras. Kruvinas rojus“. 16.40 „Žiedų 
valdovas. Dvi tvirtovės“. 20.10 „Atgal į ateitį II“. 
22.20 „Pirmoji nuodėmė“. 0.35 „Ant ribos“. 

 DiscoVery 
6.10, 9.40, 18.40 Garažų auksas. 7.00, 10.05 
Sunk vežimių vairuotojai. 7.50, 20.30 Kaip tai 
veikia? 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. 10.55, 24.00 Išgyventi drau-
ge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 13.35 Jukono vyrai. 
14.30 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 
21.00 Nuogi ir išsigandę. 22.00 Šėtono kanjonas. 

 TraVel
10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 11.00 Pilies pa-
slaptys. 12.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 13.00, 
20.00 Gyvenimas ant ežero. 13.30, 20.30 Laivelių 
pirkimas. 14.00 Salų paslaptys. 14.30 Gyvenime 
ne vien žiedai. 15.00 Ekstremalieji vandens parkai. 
16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
18.00 Neįprastas maistas. 21.00 Merginos-ban-
glentininkės. 22.00 Paslaptingieji vandenys. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 12.50, 20.10, 2.35 Veterinarijos 
pasaulis. 8.15, 16.30, 0.45 Namelių medyje 
meistrai. 9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Gyvūnų poli-
cija. 10.05, 14.40, 22.55 Mutantų planeta. 11.55 
Gyvybė Žemėje. 15.35, 23.50 Apsvaigę. 17.25, 
21.05 Pabaisos. 18.20, 22.00 Pabaisų sala. 

 sPorT1
7.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Eindhovenas. 
2 d. 9.00 Spidvėjus. „Grand Prix“. Švedija. 
10.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Ispanija. 
11.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
25 laida. 12.00 NBA krepšinio lyga. Gražiausi 
savaitės momentai. 12.10 KOK world series. 
Lenkija. 14.20 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
Kinija. Finalas. 15.20 Čempionai LT. Graplingas. 
Palanga 1 d. 15.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - FC „Heeren-
veen“. 17.50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. 
Niujorko „Knicks“ - Golden State „Warriors“. 
20.00 Pasaulio galiūnų čempiontas. Kalifornija. 
20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
21.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Eindhovenas. 
2 d. 23.00 „Road to glory“. Laida apie kovos 
sportą. 23.30 KOK world series. Vilnius.1.50 Ru-
sijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Maskvos „Spartak“ - Kazanės „Rubin“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
11.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Ar-
senal“ - „Leicester“. 13.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Watford“ - „Liverpool“. 14.50 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ -  
„Burnley“. 16.40 Motosportas. Austrijos Mo-
toGP lenktynės. 18.00 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Manchester United“ - „West Ham“. 
19.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „New-
castle“ - „Tottenham“. 21.40 Futbolas. Vokie-
tijos DfB taurė. „Hansa“ - „Hertha“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Smiginis. Darts Masters 
turnyras. Oklendas. 3.15 Premier lygos apž-
valga. 5.05 Motosportas. Austrijos MotoGP 
apšilimas. 5.40 Motosportas. Austrijos Mo-
toGP lenktynės. 

 eurosPorT
6.30, 13.00, 18.00, 0.15, 2.30 Dviračių sportas. 
„BinckBank“ turas. 8.00, 14.30, 19.35, 1.00, 
5.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempiona-
tas. Didžioji Britanija. 9.30, 17.00, 22.00 Fut-
bolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 12.00, 
21.00 Dviračių sportas. Arktinės lenktynės. 
Norvegija. 16.00 Lengvoji atletika. 19.25, 0.10 
Eurosport žinios. 23.30 FIFA futbolas. 24.00, 
4.00 Dviračių sportas. „Tour de France“.

laisvalaikis 2 0 1 7  r u g p j ū č i o  1 1 49



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

TV PROGRAMA AntrAdienis

 23.05  Dainuok 
  mano dainą

 6.45  Pokalbis su 
  V.Grubliausku

 20.10  „Tai, kas tikra“ 13.50  Dainuoja Veronika
   Povilionienė

 11.10  „Haris Poteris ir 
paslapčių kambarys“

 19.30  Kontrolinės vyrų 
krepšinio rungtynės

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji ani-
macija. 10.05 Melodrama „Meilės kaina“ (N-7). 
12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Kerš-
tas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 17.00 
„Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerštas ir 
meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Melodrama „Antroji proga“ 
(N-7). 22.55 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 
23.55 „Medikopteris“ (N-7). 0.55 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Akivaizdu, bet neįtikėti-
na. 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 Bus visko. 17.55 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina. 18.45 Yra, kaip yra 
(N-7). 19.45 Pagalbos skambutis (N-7). 20.35 
24 valandos (N-7). 22.20 KK2 (N-7). 24.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 1.20 Yra, kaip yra (N-7). 2.20 
Pagalbos skambutis (N-7). 3.05 24 valandos 
(N-7). 4.40 KK2 (N-7). 

 PBK
6.00, 0.30 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Robinzonas“. 14.05 
„Komanda“. 15.15 Kartu su visais. 16.05 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 „Iš 
tiesų“. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas.  20.40 „Komanda“. 21.30 „Bau-
dėjas“. 23.35 „Iš tiesų“. 0.55 Pasverti ir laimingi 4. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Kamens-
kaja“. 14.55 „Rudens detektyvas“. 17.40 Tiesioginis 
eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Likimo gijos“. 
0.45 Žinios. 

 Ren
7.15 „Afro-maskvietis“. 8.05 Žvalus rytas! 8.45 
Tinkama priemonė. 9.35 „Šeimos dramos“. 
11.20 Gyva tema. 12.15 Juoktis leidžiama. 14.05 
Mokslo apgauti. 15.00 Pasaulio paslaptys su 
Anna Čapman. 15.50 Žiūrėti visiems! 15.55 „Ka-
reiviai. Vėl rikiuotėje“. 17.40 Tinkama priemonė. 
18.35 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarie-
nė. 21.25 Geriausias šefas. 23.40 Rusiškas vai-
ravimas. 24.00 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Garbės kodeksas 5“. 12.00 Prisiekusių-
jų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00, 16.30 „Voratinklis 4“. 18.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Šefas. Naujas gyve-
nimas“. 21.45 „Mentas 2“. 23.35 „Teisingumo 
tuzinas“. 1.30 „Kurtinys. Tęsinys“. 

 TV PolonIa
8.20 Lenkiškų dainų muziejus. 9.00 „Sumaištis 
dėl Basios“. 10.55 „D|em“ ir „Keb’Mo“ festivalyje 
„Rawa Blues Festival 2016“. 12.00, 6.30 „Varšuva 
1920. Pavojuje atsidūrusio miesto portretas“. 
12.30, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 12.40 Lenkijos 
kariuomenės šventės 2017 transliacija. 14.30, 
15.10, 16.15, 18.15, 18.50, 19.20, 19.45, 22.35, 
23.40, 0.40, 2.40, 5.05, 6.25, 7.00 Generolai. 
14.40, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 15.20 „Nak-
tys ir dienos“. 16.25, 0.50 „Jojimas šuoliais“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Žydros atostogos. 
19.25 „Naszaarmia.pl“. 20.25 Kultūros informaci-
jos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.45, 3.40 „Tėvas Mateušas“. 22.45, 5.15 Polo-
nija 24. 23.05 Sveika, Polonija. 23.50 Pasienio 
kultūros festivalis 2017. Koncertas. 

 TV1000
8.10 „Neįtikėtina jaunojo išradėjo T.S.Spiveto 
kelionė“. 10.20 „Ant ribos“. 12.10 „Atgal į ateitį 
II“. 14.15 „Aidas“. 16.05 „Hercogienė“. 18.15 
„Keliamieji metai“. 20.10 „Kramer prieš Kramerį“. 
22.15 „Atpirkimas“. 0.35 „Laimingasis Gilmoras“.  

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. 9.40 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. 18.40 
Aukcionų karaliai. 21.00 Vyras, moteris, gamta. 
22.00 Aukso karštinė. 23.00 Naminukės sezonas. 

 TRaVel
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. 12.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 14.00 Salų paslaptys. 14.30 Gyve-
nime ne vien žiedai. 15.00 Ekstremalieji vandens 
parkai. 16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto 
rinkoje. 18.00, 23.00 Neįprastas maistas. 21.00 Mer-
ginos-banglentininkės. 22.00 Įkaušęs keliautojas. 

6.00 Teleparduotuvė.
6.15 Animacinis f. „Laimin-

gasis ančiukas“.
7.00 Komedija „Mažylio 

atostogos“.
9.00 Komedija „Pono 

Poperio pingvinai“ 
(N-7).

10.50 Animacinis f. „Simp-
s onų filmas“ (N-7).

12.25 Aš tikrai myliu 
Lietuvą! Vasario 
16-oji. Šventinis 
koncertas ir viktorina. 

14.05 Animacinis f. „Rio“ 
(N-7).

15.55 Romantinė komedija 
„Ilgai ir laimingai. 
Pelenės istorija“ (N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 Kontrolinės vyrų 

krepšinio rungtynės 
Kaune. Lietuva - 
Prancūzija. Tiesioginė 
transliacija.

21.30 Drama „Aš - ketvir-
tas“ (N-7).

23.45 Mokslinės fantasti-
kos f. „Beždžionių 
planetos sukilimas“ 
(N-7).

1.45 TV serialas „Kastlas“ 
(N-7).

2.30 TV serialas „Tėvynė“ 
(N-14).

3.35 TV serialas 
„Greislendas“ (N-14).

6.20 Dienos programa.
6.25 Filmas šeimai 

„Džesis ir Petas“.
8.00 Nuotykių f. 

„Peliukas  
Stiuartas Litlis 2“.

9.25 Nuotykių 
komedija  
„Viena diena 
Niujorke“.

11.10 Nuotykių f. 
„Haris Poteris ir 
paslapčių kambarys“ 
(N-7).

14.20 Veiksmo komedija 
„Klik! Arba  
gyvenimas  
pagreitintai“ (N-7).

16.30 Romantinė 
komedija „Visados 
kaip pirmą kartą“ 
(N-7).

18.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

19.30 Nuotykių f. 
šeimai  
„Paskutinis Oro 
valdovas. Ango 
legenda“ (N-7).

21.35 Veiksmo trileris 
„Itališkas  
apiplėšimas“ (N-7).

23.45 Romantinė komedija 
„Be įsipareigojimų“ 
(N-14).

1.45 Trileris „Operacija 
„Argo“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 TV serialas „Folčio 

viešbutis 2“ (N-7).
7.50 Grupės „Studija“ 

35-metis. 1 d.
9.00 Laumės juosta 2017. 
10.30 Pasaka „Auksinė 

žąsis“.
12.00 Žolinės atlaidai 

Pivašiūnuose. 
13.50 Rūta žalioji... 

Dainuoja Veronika 
Povilionienė.

14.55 Romantinė komedija 
„Netikras jaunikis“.

16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
17.50 Drama „Edeno sodas“. 
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Drama „Nuodėmės 

užkalbėjimas. Jurgos 
Ivanauskaitės roma-
nų motyvais. 

22.45 Auksinis protas.
23.55 Trumposios žinios.
24.00 TV serialas „Svetim-

šalė 2“ (N-14).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detekty-

vas Monkas 3“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Rūta žalioji... 

Dainuoja Veronika 
Povilionienė.

6.30 TV serialas 
„Džeikas,  
Storulis ir šuo“ 
(N-7).

7.25-19 Dainuok mano 
dainą.  
Dalyvauja:  
Č.Gabalis, 
S.Januška,  
Mia,  
K.Krysko-Skambinė, 
V.Mauručaitė, 
L.Mondeikaitė, 
A.Pilypaitė, 
T.Augulis, 
A.Vilčinskas, 
L.Pačkauskas.

21.00 Nuotykių 
komedija  
„Samdiniai  
be vėliavos“  
(N-7).

23.05-2.40 Dainuok 
mano dainą. 
Dalyvauja:  
Č.Gabalis, 
S.Januška,  
Mia,  
K.Krysko-Skambinė, 
V.Mauručaitė, 
L.Mondeikaitė, 
A.Pilypaitė, 
T.Augulis, 
A.Vilčinskas, 
L.Pačkauskas.

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. Pokalbis 
su Klaipėdos meru 
V.Grubliausku.

7.20 Darbščios rankos, 
atviros širdys.

7.50 Auginantiems savo 
kraštą.

8.20 Grilio skanėstai.
8.40 Patriotai (N-7).
9.40 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.45 „Viskas dėl tavęs“ 

(N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Lemtingas panašu-

mas“ (1) (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Lemtingas panašu-

mas“ (N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.25 „Lemtingas panašu-

mas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Gluchariovas“ (N-7).
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.15 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
0.15 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
1.15 Reporteris.
2.00 „Delta“ (N-7).
2.50 „Chiromantas“ (N-7).
3.40 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo! 
8.20 Žolinė. 2000 m.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Animacinis f. 

„Gustavo nuotykiai“.
11.00 Žagarės vyšnių fes-

tivalis 2016 „Viskas 
yra gerai“. 

11.50 B.Dauguvietis. 
„Žaldokynė“. 
1998 m. Rež. 
K.Kymantaitė.

13.45 Muzika aplink 
pasaulį. Dalyvauja 
D.Pulausko 
džiazo grupė, 
V.Povilionienė ir 
D.Montvydas.

14.45 „Turtuolis vargšas“.
20.10 „Tai, kas tikra“. 

Irenos Starošaitės ir 
Žilvino Žvagulio gyvo 
garso koncertas. 

21.45 „Žalčio karūna“.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. 
1.30 B.Dauguvietis. 

„Žaldokynė“. 1998 m. 
3.30 Muzika aplink 

pasaulį. Dalyvauja 
D.Pulausko 
džiazo grupė, 
V.Povilionienė ir 
D.Montvydas.

4.35 LRT Kultūros 
akademija.
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rugpjūčio 15 d. 

 16.25  Celine Dion 
  koncertas

 12.30  „Havajai 5.0“ 21.00  „Midsomerio 
  žmogžudystės“

 AnimAl PlAnet
6.36 Pelkių broliai. 7.25, 11.00 Veterinarijos pa-
saulis. 8.15, 16.30, 0.45 Namelių medyje meistrai. 
9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Gyvūnų policija. 10.05, 
14.40, 22.55, 5.02 Mutantų planeta. 11.55 Pabai-
sos. 12.50 Pabaisų sala. 15.35, 23.50, 5.49 Ap-
svaigę. 17.25, 21.05, 3.25 Grizlių projektas. 18.20, 
22.00, 4.15 Gelbėtojai. 20.10, 2.35 Dr.Džefas. 

 SPort1
7.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Eindhovenas. 9.00 
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Niujorko „Knicks“ -  
Golden State „Warriors“. 11.10 Pasaulio galiūnų 
čempiontas. Kalifornija. 3 d. 11.40 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 28 laida. 12.10 KOK 
world series. Vilnius. 1 d. 14.30 Spidvėjus. „Grand 
Prix“. Švedija. 15.30 Čempionai LT. Graplingas. 
Palanga 2 d. 15.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Čempionų kelias. Roterdamo „Feyenoord“ - 
Roterdamo „Sparta“. 17.50 Lietuviai NBA krepšinio 
lygoje. Detroito „Pistons“ - Niujorko „Knicks“. 
20.00 Pasaulio galiūnų čempiontas. Kalifornija. 
20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 29 
laida. 21.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Eindhove-
nas. 1 d. 23.00 „Road to glory“. Laida apie kovos 
sportą. 23.30 KOK world series. Vilnius. 2 d. 1.30 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Maskvos „Spartak“ - Machačkalos „Anzhi“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Vokietijos DfB taurė. „Hansa“ - 
„Hertha“. 8.50 Motosportas. Spidvėjus. Švedijos 
GP lenktynės. 11.50 Premier lygos apžvalga. 
12.50 Futbolas. Anglijos lygos taurė. „Colches-
ter“ - „Aston Villa“. 14.45 Futbolas. Anglijos 
lygos taurė. „Bury“ - „Sunderland“. 16.35 Fut-
bolas. Vokietijos DfB taurė. „Hansa“ - „Hertha“. 
18.25 Premier lygos apžvalga. 19.25 Futbolas. 
Europos supertaurė. „Real“ - „Manchester Uni-
ted“. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. Tiesioginė transliacija. 23.45 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lygos rungtynės. 1.35 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Brighton“ - 
„Manchester City“. 3.25 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lygos 2017-2018 metų apžvalga. 

 euroSPort
6.30, 19.00 FIFA futbolas. 7.00 Dviračių sportas. 
Arktinės lenktynės. Norvegija. 8.00, 1.30, 5.00 
Dviračių sportas. „BinckBank“ turas. 9.30, 18.30 
Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 11.45, 
22.00 Dviračių sportas. „Tour de France“. 12.00, 
23.00, 2.30 Pasaulio lengvosios atletikos čem-
pionatas. Didžioji Britanija. 13.30, 0.35 Lengvoji 
atletika. 14.30 TBA. 19.30 Jojimas. 19.55, 0.25 
Eurosport žinios. 20.00 Dviračių sportas. Ispanijos 
turas. 21.00, 4.00 Dviračių sportas. Italijos turas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Akloji“.
8.15 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės dei-

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

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Kas 
nužudė Robiną?“ 
(N-7).

23.10 „Ponia Dila“ (N-7).
1.35 „Auklė“.
2.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
3.15 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
4.00 „Velvet“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Pėdsakai“ (N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Naujokė“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Rezidentai“ 
(N-7).

22.00 Veiksmo f. 
„Šaulys“ (N-14).

0.30 Veiksmo f. 
„Fantastiškas  
ketvertas“ (N-7).

2.20 Rizikingiausi 
policijos darbo  
epizodai (1) (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Lėktuvai, 
pakeitę  
pasaulį“.

10.30 „Dikensiada“.
11.10 Animacinė 

fantastinė  
komedija  
„Keista magija“.

12.55 „Kai šaukia 
širdis“.

13.55 Skaniausias 
gatvės maistas.

14.55 Animacinė 
nuotykių  
komedija 
„Zambezija“.

16.25 Celine Dion 
koncertas 
„Une Seule Fois“. 
2013 m.

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Karališkosios 

paslaptys.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Minutė po 

minutės“ (1)  
(N-7).

21.30 „Elajus Stounas“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Meilė Ibizoje“ 

(N-14).
24.00 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).

„AŠ - KetVirtAS“
Drama. JAV. 2011.
Režisierius: Daniel John Caruso.
Vaidina: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Dianna Agron.

Žemė tapo prieglobsčiu devyniems medžiojamiems ateiviams. Kartu su 
savo globėjais jie ieško saugiausių vietų ir tikisi likti gyvi. Galingi priešai 
naikina juos eilės tvarka. Džonas Smitas turi ketvirtą numerį ir šis filmas 
bus jo istorija. Mūsų planetoje jis keis gyvenamąsias vietas, draugus ir 
nė sykio neatsisuks praeitin.

tV3
21.30

„itAliŠKAS APiPlĖŠimAS“
Veiksmo trileris. JAV, Prancūzija, 
Jungtinė Karalystė. 2003.
Režisierius: F.Gary Gray.
Vaidina: Mark Wahlberg, Charlize
Theron, Jason Statham.

Plėšikų komanda atlieka amžiaus 
apiplėšimą. Viskas nepriekaištingai 
pavyksta, tačiau komandoje atsiradęs 
išdavikas viską susižeria sau. Dabar va-
deiva Čarlis ir jo gauja trokšta keršto.lnK

21.35

„ŠAulYS“
Veiksmo filmas. JAV. 2015.
Režisierius: Pierre Morel.
Vaidina: Sean Penn, 
Javier Bardem, Ray Winstone.

Samdomų snaiperių komandai 
priklausantis Džimas Terjė gauna 
užsakymą iš nežinomo kliento. 
Reikia nužudyti Kongo Respubli-
kos ministrą, kuris siekia pakeisti 
kasybos įstatymus...tV6

22.00

„ViSADoS KAiP  
PirmĄ KArtĄ“
romantinė komeDija. JAV. 2004.
Režisierius: Peter Segal.
Vaidina: Adam Sandler, Drew 
Barrymore, Rob Schneider.

Havajuose gyvenantis jūrų zoolo-
gas Henris visą savo laisvalaikį skiria 
į Havajus atostogauti atvykusioms 
moterims vilioti. Tačiau vieną die-
ną mergišius sutinka mielą ir žavią 
Liusę ir ją įsimyli iš pirmo žvilgsnio. lnK

16.30

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Kempi

niukas Plačiakelnis“.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N7).
7.55 TV serialas 

„Rezidentai“ (N7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N7).
10.00 TV Pagalba (N7).
12.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N7).
13.00 Animacinis f. „Kempi

niukas Plačiakelnis“.
13.30 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N7).
14.30 TV serialas 

„Pažadėtoji“ (N7).
15.30 TV serialas „Pamilti 

vėl“ (N7).
16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N7).
21.00 2 Barai (N14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Drama „Geras melas“ 

(N14).
0.45 TV serialas 

„Kastlas“ (N7).
1.35 TV serialas 

„Naujakuriai“ (N7).
2.30 TV serialas „Tėvynė“.
3.25 TV serialas „Greis

lendas“ (N14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. „Links

mieji detektyvai“.
7.55 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N7).

9.50 24 valandos (N7).
10.35 Yra, kaip yra (N7).
11.35 24 valandos (N7).
12.35 Bus visko.
13.30 TV serialas „Gyveni

mo šukės“ (N7).
15.30 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N7).
20.00 TV serialas „Visi 

vyrai  kiaulės... 2“ 
(N7).

21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Niko“ 

(N14).
0.20 TV serialas „Pasiutę 

šunys“ (N14).
1.25 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N7).
2.15 Veiksmo trileris 

„Itališkas apiplėši
mas“ (N7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 TV serialas „Komisa

ras Štolbergas“ (N7).
11.05 TV serialas „Aukštuo

menės daktaras 2“.
11.50 Emigrantai.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 TV serialas „Aukštuo

menės daktaras 2“.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 „Nemunu per 

Lietuvą“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Svetim

šalė 2“ (N14).
0.30 Stop juosta.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detekty

vas Monkas 3“ (N7).
2.00 LRT radijo žinios.

 11.05  „Aukštuo menės 
  daktaras 2“

 12.00  „Tėvelio dukrytės“  15.30  „Dvi širdys“

Trečiadienis

„GERAS MELAS“
Drama. Kenija, Indija, JAV. 2014.
Režisierius: Philippe Falardeau.
Vaidina: Reese Witherspoon, Arnold Oceng, Ger Duany.

Per civilinį karą keturi Sudano vaikai tampa našlaičiais, kai išžudomas 
visas jų kaimelis. Vieniši mažamečiai leidžiasi į sunkią ir pavojingą kelionę 
per dykumą, kol pasiekia saugią vietą - Kenijos pabėgėlių stovyklą. Vaikai 
čia įsikuria ir apsipranta, o po kelerių metų jau jaunuoliai yra atrenkami 
tarp kelių tūkstančių laimingųjų keliauti į Ameriką.

rekomenduoja

TV3
22.30

„KITO GYVENIME“
Trileris. JAV. 2015.
Režisierius: Tarsem Singh.
Vaidina: Ryan Reynolds, Natalie 
Martinez, Matthew Goode.

Verslo magnatas milijonierius 
Deimjenas Heilas sukūrė tikrą impe-
riją. Sakoma, kad jis sukūrė Niujor-
ką. Netrukus viską turintis pagyve-
nęs vyras sužino sergąs vėžiu. Jam 
atliekama veiksminga medicininė 
procedūra. Deimjenas patenka į 
trisdešimtmečio kūną, tačiau ne-
trukus ima reikštis keisti simptomai, 
pradeda lankyti baisios vizijos.

„NIKO“
Veiksmo filmas. JAV. 1988.
Režisierius: Andrew Davis.
Vaidina: Pam Grier, 
Sharon Stone, Henry Silva.

Niko ilgą laiką praleido Japoni-
joje ir Vietname, kur įvaldė Rytų 
kovos meną. Dabar jis - Čikagos 
specialaus būrio policininkas. Ga-
vęs žinių apie didelę narkotikų 
siuntą, Niko savarankiškai tikrina 
informaciją. Į narkotikų prekybos 
tinklą įsipainioję korumpuoti slap-
tųjų tarnybų agentai padarys vis-
ką, kad tiesa neišaiškėtų.

„PONIA DILA“
meloDrama. Turkija. 2013.
Režisierius: Onur Tan.
Vaidina: Hulya Darcan, 
Erkan Petekkaya, Hatice Sendil.

Dilos vyras Ihsanas ir jo konkurentas 
Riza įsivelia į pavojingą konfliktą dėl 
labai vertingos žemės. Užvaldytas 
emocijų, Riza padaro didžiausią klai-
dą gyvenime - nužudo Ihsaną. Naš-
lės Dilos gyvenimas apvirsta aukštyn 
kojomis. Dila prisiekia surasti ir atker-
šyti tam, kuris padarė šį nusikaltimą.

TV6
22.00

TV1
23.10

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba 
(N7). 8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 Melodrama „Antroji proga“ 
(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. 21.00 Komedija „Beviltiškas 
romantikas“ (N7). 22.50 „Apsukrios kambari
nės“ (N14). 23.50 „Medikopteris“ (N7). 0.50 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.00 Bus visko. 6.55 Yra, kaip yra (N7). 7.55 
Pagalbos skambutis (N7). 8.45 24 valandos 
(N7). 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30 24 valan
dos (N7). 12.35 Pagalbos skambutis (N7). 
13.25 Bus visko. 14.15 Yra, kaip yra (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, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.00, 0.30 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.55 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 „Robinzonas“. 
14.10 „Komanda“. 15.10 Kartu su visais. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
18.00 „Iš tiesų“. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 20.45 „Komanda“. 21.40 
„Baudėjas“. 23.40 „Iš tiesų“. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Kamenskaja“. 14.55 „Rudens detektyvas“. 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 
21.00 „Likimo gijos“. 0.45 Žinios. 

 REN
7.15 „Afromaskvietis“. 8.00 Žvalus rytas! 8.35 
Tinkama priemonė. 9.30 „Šeimos dramos“. 11.10 
Gyva tema. 12.00 „Baltųjų dievų palikuonys“. 
13.50 Mokslo apgauti. 14.45 Pasaulio paslaptys 
su Anna Čapman. 15.40 „Kareiviai. Vėl rikiuotėje“. 
17.35 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dra
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Labiausiai 
šokiruojančios hipotezės. 23.10 „Kiekvienam po 
katinėlį“. 24.00 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 

LNK
22.15
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6.40 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

8.30 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

9.30 TV serialas „Šuo“.
10.35 TV serialas „44-as 

skyrius“ (N-7).
11.35 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
12.40 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
13.45 TV serialas „Diag-

nozė - žmogžudystė“.
14.45 TV serialas 

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

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

žibintų gatvės“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Savas 

žmogus“ (N-7).
19.30 TV serialas „Šuo“.
20.30 Pagalbos skambutis.
21.00 Romantinė komedija 

„Bjauri tiesa“ (N-14).
22.55 Nuotykių komedija 

„Samdiniai be vėlia-
vos“ (N-7).

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

1.45 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

2.30 Su cinkeliu (N-7).
4.50 Pagalbos skambutis.

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. Pokalbis 
su Prezidentu 
V.Adamkumi. 2017 m.

7.20 Kitomis akimis.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
16.47 Orai.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
18.52 Orai.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 „Gluchariovas“ (N-7).
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.15 „Baltoji strėlė“ (1) 

(N-7).
0.15 „Leningradas. Poka-

rio gatvės“ (N-7).
1.15 Reporteris.
2.00 „Delta“ (N-7).
2.50 „Chiromantas“ (N-7).
3.40 „Merdoko paslaptys“.
4.25 „Delta“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 
7.05 Stilius.
7.55 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
8.45 Stop juosta.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Bliuzas. Muzikinės 

kelionės“. 4 d. 
13.45 Be pykčio. 
14.40 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
15.35 „Šokių akademija 2“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
16.30 Vilniaus albumas.
16.45 Trembita (subtitruota).
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Projektas Pi.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.15 Durys atsidaro. 
20.30 Dokumentinis f. 

„Di džioji istorija“. 13 d.
20.50 „Didžioji istorija“. 14 d. 

„Sidabrinė supernova“.
21.10 „Didžioji istorija“. 15 d. 

„Saulė“.
21.35 „Didžioji istorija“. 16 d. 

„Vanduo (H2O)“.
22.00 Elito kinas. Drama 

„Atskalūno laiškai“.
23.40 Septynios Kauno 

dienos.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos 

vakaras. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

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

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Niūrus 
ruduo“ (N-7).

23.10 „Ponia Dila“ (N-7).
1.35 „Auklė“.
2.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
3.15 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
4.00 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Kas 
nužudė Robiną?“

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Pėdsakai“ (N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.30 „CSI Majamis“ (N-7).
10.30 „Naujokė“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Havajai 5.0“ (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

16.00 „Kaulai“ (N-7).
17.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
18.00 Lietuvos futbolo 

rungtynės. „Utenis“ 
- „Trakai“. Tiesioginė 
transliacija.

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

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
21.30 „Naša Raša (1) 

(N-14).
22.00 Trileris „Kito gyveni-

me“ (N-14).
0.30 Veiksmo f. „Fantas-

tiškas ketvertas. 
Si dabrinio banglenti-
ninko iškilimas“ (N-7).

2.10 Rizikingiausi polici-
jos darbo epizodai 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Minutė po 
minutės“ (1)  
(N-7).

10.30 „Elajus Stounas“.
11.30 „Kai šaukia 

širdis“.
12.30 Siaubingi 

namai.
13.30 Nuotykių f. 

„Beilio  
nuotykiai:  
Naktis  
Kautaune“.

15.05 „Blogiau 
nebūna“ (N-7).

16.05 Dokumentinis f. 
„Visai šalia“.

18.00 Skaniausias 
gatvės maistas.

19.00 „Lėktuvai, 
pakeitę  
pasaulį“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Pinigai iš nieko.
21.30 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis  
karas“ (N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Dikensiada“.
23.40 „Elajus Stounas“.
0.40 „Į pasaulio kraštą“ 

(N-14).

 14.40  „Padūkėliai 
  marsupilamiai“

 13.35  „Merdoko 
  paslaptys“

 18.30  „Savas žmogus“  18.00  Skaniausias 
  gatvės maistas

 16.00  „Kaulai“ 18.00  „Neklausk meilės 
  vardo“

TV PROGRAMArugpjūčio 16 d.

 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 sugrį-
žimas 2“. 10.20 „Garbės kodeksas 5“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga. 14.00, 16.30 „Voratinklis 4“. 
18.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Šefas. 
Naujas gyvenimas“. 21.45 „Mentas 2“. 23.35 
Aštraus siužeto f. „Teisingumo tuzinas“. 1.30 
„Kurtinys. Tęsinys“. 3.30 „Tamsioji pusė“. 

 TV PoloNia
7.05, 23.45 XXI tarptautinis romų dainų ir kultū-
ros festivalis Cechocineke 2017. 8.05 „Griaus-
tinio sūnūs“. 8.30, 2.15 Petersburskio muzikos 
šou. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 22.45, 
5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.30 Sveika, 
Polonija. 13.05 Žydros atostogos. 13.25, 18.20, 
4.30 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Persikėli-
mai“. 15.30 Lenkiškų serialų muzika. 16.40 Mūsų 
Beskidai. 16.55, 1.15 „Baron24“. 17.30, 1.45 
„Kelionė už vieną šypseną“. 18.00 Laida vaikams. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Per sieną. 19.25 Rytų 
studija. 20.25, 6.10 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Anima-
cinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 
3.40 „Mažoji Maskva“. 0.45 „Laukinė Lenkija“. 

 TV1000
8.35 „Atpirkimas“. 11.05 „Kramer prieš Kra-
merį“. 13.15 „Naujienų medžiotojas“. 15.30 
„Žinau, ką veikei aną vasarą“. 17.30 „Bado žai-
dynės. Strazdas giesmininkas. 1 dalis“. 20.10 
„Aviatorius“. 23.30 „Riterio žvaigždė“. 

 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 Sunkveži-
mių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 22.00 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Nesėkmių garažas. 21.00 
Iš meilės automobiliams. 23.00 Gatvių lenktynės. 

 TraVel
6.00, 11.00 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 paslap-
tys. 14.30 Gyvenime ne vien žiedai. 15.00 Ekstre-
malieji vandens parkai. 16.00 Teksaso stilius ne-
kilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 24.00 Neįprastas 
maistas. 21.00 Merginos-banglentininkės. 22.00 
Iškyla gamtoje. 23.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Dr.Džefas. 8.15, 16.30, 0.45 
Namelių medyje meistrai. 9.10, 13.45, 19.15 Gy-
vūnų policija. 10.05, 14.40, 22.55 Mutantų plane-
ta. 11.55 Grizlių projektas. 12.50 Gelbėtojai. 15.35, 
23.50 Apsvaigę. 17.25, 21.05 Bronkso zoologijos 
sodas. 18.20, 22.00 Neįprasti vandens telkiniai. 

 sPorT1
7.00 Plaukimas. „Energy For Swim 2017“. Itali-
ja. 2 d. 9.30 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. De-
troito „Pistons“ - Niujorko „Knicks“. 11.40 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 29 laida. 
12.10 KOK world series. Vilnius. 2 d. 14.10 
Pasaulio galiūnų čempiontas. Kalifornija. 4 d. 
14.40 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 
15.10 Europos atvirasis triatlono čempio natas. 
Panevėžys. 15.40 Olandijos „Eredivisie“ fut-
bolo lyga. Čempionų kelias. AZ „Alkmar“ -  
Roterdamo „Feyenoord“. 17.40 Lietuviai NBA 
krepšinio lygoje. Hiustono „Rockets“ - Oklaho-
mos „Thunder“. 20.00 Pasaulio galiūnų čem-
piontas. Kalifornija. 5 d. 20.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 30 laida. 21.00 Plau-
kimas. „Energy For Swim 2017“. Italija. 2 d. 
23.30 KOK World series. Ryga. 1 d. 1.40 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Mask-
vos „Spartak“ - Maskvos „Lokomotiv“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenkty-
nių apžvalga. 8.00 Futbolas. UEFA Čempio nų 
lygos rungtynės. 9.50 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lygos rungtynės. 11.40 Futbolas. Anglijos 
Community Shield taurė. „Arsenal“ - „Chel-
sea“. 13.55 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 
14.25 Smiginis. Darts Masters turnyras. Oklen-
das. 17.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos rungtynės. Tiesioginė transliacija. 23.45 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos rungtynės. 
1.35 Motosportas. Austrijos MotoGP Moto2 
lenktynės. 3.05 Motosportas. Austrijos Mo-
toGP lenktynės. 5.10 Futbolas. Vokietijos DfB 
taurė. „Hansa“ - „Hertha“. 

 eurosPorT
6.30, 13.35, 20.00, 22.45, 4.00 Dviračių spor-
tas. „Tour de France“. 7.00, 0.35 Futbolas. 
JAV „Major League Soccer“ lyga. 8.30 Dvira-
čių sportas. Italijos turas. 9.30, 14.30, 23.00, 
2.30, 5.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 12.30, 
20.15 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 13.30, 
0.30 Laida „FISU Athlete Story“. 17.30, 21.15 
Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Di-
džioji Britanija. 19.00 Lengvoji atletika. 21.10, 
0.25 Eurosport žinios.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 15.50  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 6.45  Vasara tiesiogiai 
  su D.Žeimyte

 20.20  Skambantys pasau
liai su Nomeda Kazlaus

 18.00  Kas ir kodėl? 19.30  KK2 21.00  2 Barai

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N7). 
8.40 „Šunyčiai patruliai“. 9.10 Senoji animacija. 
10.10 Komedija „Beviltiškas romantikas“ (N7). 
12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N7). 13.00 „Kerš
tas ir meilė“ (N7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N7). 17.00 
„Jaunieji gydytojai“ (N7). 18.00 „Kerštas ir 
meilė“ (N7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Mokslinės fantastikos f. „Kita 
žemė“ (N7). 22.50 „Apsukrios kambarinės“ 
(N14). 23.50 „Medikopteris“ (N7). 0.50 Eks
tremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 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 Dienos komen
taras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.30 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 
12.20 „Robinzonas“. 14.10 „Komanda“. 15.15 
Kartu su visais. 16.10 Mados nuosprendis. 17.05 
Vyriška/Moteriška. 18.00 „Iš tiesų“. 19.05 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.40 
„Komanda“. 21.35 „Baudėjas“. 23.35 „Iš tiesų“. 
0.45 Pasverti ir laimingi 4. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau
sia. 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 „Likimo gijos“. 0.45 Žinios.  

 Ren
8.05 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.25 Gyva tema. 12.15 Labiau
siai šokiruojančios hipotezės. 13.55 Mokslo ap
gauti. 14.50 Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 
15.45 „Kareiviai. Vėl rikiuotėje“. 17.35 Tinkama 
priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 Čapman paslaptys. 23.15 Žiūrėti 
visiems! 0.05 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Garbės kodeksas 5“. 12.00 Prisiekusių
jų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00, 16.30 „Voratinklis 4“. 18.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Šefas. Naujas gyve
nimas“. 21.45 „Mentas 2“. 23.35 „Teisingumo 
tuzinas“. 1.30 „Kurtinys. Tęsinys“. 

 TV PolonIa
8.00 Rytų studija. 8.35, 2.15 Lenkijos gamtos lo
biai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 
4.30 Trumpa istorija. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 
24. 12.25, 23.05, 5.30 Sveika, Polonija. 13.05 
Per sieną. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Seserys“. 15.20 
„Mažoji Maskva“. 16.10 „Mokome suvokti pa
saulį. Azimutas  Roma“. 16.40 Vilnoteka. 16.55, 
1.15 „Baron24“. 17.30, 1.45 „Kelionė už vieną 
šypseną“. 18.00, 20.45, 2.45 Animacinis f. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Su Andrusu po Galiciją. 
19.25, 6.30 Valstybės interesai. 20.25, 6.10 Laida 
iš Amerikos. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Komisaras Aleksas“. 23.50 Žydų 
kultūros festivalis Krokuvoje 2017. 0.45 „...Tačiau 
mūsų sielos negalite nužudyti“. 

 TV1000
7.50 „Riterio žvaigždė“. 10.30 „Aviatorius“. 13.45 
„Anonimas“. 16.25 „Žinau, ką veikei aną vasarą“. 
18.30 „Medžioklės sezonas atidarytas 2“. 20.10 
„Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“. 0.05 
„Astronauto žmona“.

 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, 23.00 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 
18.10, 21.00 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Auk
cionų karaliai. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmin
gi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Aukso karštinė. 22.00 Kosmoso verslas.  

 TRaVel
6.00, 11.00 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 Geriausi paplūdimiai. 
14.30 Gyvenime ne vien žiedai. 15.00 Ekstremalieji 
vandens parkai. 16.00 Teksaso stilius nekilnoja
mojo turto rinkoje. 18.00, 22.30 Neįprastas maistas. 
21.00 Dailiausi maudymosi kostiumėliai 2015. 22.00 
Aliaskos gidas. 23.00 Užkandinės kelyje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Kem

piniukas Plačiakelnis“.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N7).
7.55 TV serialas 

„Rezidentai“ (N7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N7).
10.00 TV Pagalba (N7).
12.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N7).
13.00 Animacinis f. „Kem

piniukas Plačiakelnis“.
13.30 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N7).
14.30 TV serialas 

„Pažadėtoji“ (N7).
15.30 TV serialas „Pamilti 

vėl“ (N7).
16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N7).
21.00 2 Barai (N14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo f. „Mirtinas 

smūgis“ (N14).
0.20 TV serialas „Kastlas“ 

(N7).
1.20 TV serialas 

„Naujakuriai“ (N7).
2.15 TV serialas „Tėvynė“ 

(N14).
3.20 TV serialas „Greis

lendas“ (N14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. „Links

mieji detektyvai“.
7.55 TV serialas 

„Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (N7).

9.50 24 valandos (N7).
10.35 Yra, kaip yra (N7).
11.35 24 valandos (N7).
12.35 Bus visko.
13.30 TV serialas „Gyve

nimo šukės“ (N7).
15.30 TV serialas

 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N7).
20.00 TV serialas „Visi 

vyrai  kiaulės... 2“.
21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Kriminalinis trileris 

„Roninas“ (N7).
0.40 TV serialas „Pasiutę 

šunys“ (N14).
1.40 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N7).
2.30 Alchemija. VDU 

karta. 2014 m.
3.00 Retrospektyva. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 TV serialas „Komisa

ras Štolbergas“ (N7).
11.05 TV serialas „Aukštuo

menės daktaras 2“.
11.50 Gyvenimas.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 TV serialas „Aukštuo

menės daktaras 3“.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Svarbios detalės.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Svetim

šalė 2“ (N14).
0.30 Atspindžiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas 

„Detektyvas  
Monkas 3“ (N7).

2.00 LRT radijo žinios.

6.40 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N7).

7.35 TV serialas „Diag
nozė  žmogžudystė“.

8.30 TV serialas 
„Voratinklis“ (N7).

9.30 TV serialas „Šuo“ 
(N7).

10.35 TV serialas „44as 
skyrius“ (N7).

11.35 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

12.40 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N7).

13.45 TV serialas „Diag
nozė  žmogžudystė“.

14.45 TV serialas 
„Voratinklis“ (N7).

15.50 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N7).

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Savas 

žmogus“ (N7).
19.30 TV serialas „Šuo“.
20.30 Savaitės kriminalai.
21.00 Veiksmo f. 

„Androidas“ (N14).
22.55 Romantinė komedija 

„Bjauri tiesa“ (N14).
0.50 TV serialas „Visa 

menanti“ (N7).
1.35 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N7).
2.20 TV serialas „Savas 

žmogus“ (N7).

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. Pokalbis su 
I.Šimonyte. 2017 m.

7.20 Šiandien kimba.
8.20 Patriotai (N7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N7).
10.25 „Albanas“ (N7).
11.30 „Delta“ (N7).
12.35 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N7).
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N7).
16.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
16.47 Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N7).
18.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
18.52 Orai.
18.55 „Albanas“ (N7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 „Gluchariovas“ (N7).
21.30 „Delta“ (N7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.15 „Baltoji strėlė“ (N7).
0.15 „Leningradas. Poka

rio gatvės“ (N7).
1.15 Reporteris.
2.00 „Delta“ (N7).
2.50 „Chiromantas“ (N7).
3.40 „Merdoko paslaptys“ 

(N7).
4.25 „Delta“ (N7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
7.15 Bėdų turgus.
7.55 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Dokumentinis f. 

„Didžioji istorija“. 13 d. 
12.20 „Didžioji istorija“. 14 d. 

„Sidabrinė supernova“.
12.45 „Didžioji istorija“. 

15 d. „Saulė“.
13.05 „Didžioji istorija“. 16 d. 

„Vanduo (H2O)“.
13.30 Baltijos gitarų festi

valis ir konkursas. 
14.40 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
15.35 „Šokių akademija 2“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
16.30 Menora (subtitruota).
16.45 Vilniaus sąsiuvinis.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Maistas ir aistros.
19.30 „Šlovės dienos“ (N7).
20.20 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.10 „Kaip išlikti jaunam“.
22.00 Lietuvos patriotai. 
23.10 Muzika aplink 

pasaulį. 
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. 
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rugpjūčio 17 d.

 16.05  Karališkosios 
  paslaptys

 9.00  Vienam gale
  kablys

 16.30  „Būk su manim“

 AnimAl PlAnet
6.36 Pelkių broliai. 7.25, 11.00, 20.10, 2.35 
Dr.Džefas. 8.15, 16.30, 0.45 Namelių medyje 
meistrai. 9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Gyvūnų poli-
cija. 10.05, 14.40, 22.55, 5.02 Mutantų planeta. 
11.55 Bronkso zoologijos sodas. 12.50 Neį-
prasti vandens telkiniai. 15.35, 23.50, 5.49 Ap-
svaigę. 17.25, 21.05, 3.25, 4.15 Banginių karai. 

 SPort1
7.00 Plaukimas. „Energy For Swim 2017“. 
Italija. 2 d. 9.30 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. 
Hiustono „Rockets“ - Oklahomos „Thunder“. 
11.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
30 laida. 12.10 KOK World series. Ryga. 1 d. 
14.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Fi-
nalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 
Finalas. Trečios rungtynės. 16.00 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Roterdamo „Feyenoord“ - Arnhemo „Vitesse“. 
18.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Milvokio 
„Bucks“ - Toronto „Raptors“. 20.10 Pasaulio 
galiūnų čempionatas. Kalifornija. Finalas. 21.10 
Plaukimas. „Energy For Swim 2017“. Italija. 
2 d. 23.40 KOK World series. Ryga. 2 d. 0.10 
Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 1 d. 2.10 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų ke-
lias. Maskvos „Spartak“ - FC „Orenburg“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 8.00 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lygos rungtynės. 
11.40 Premier League World žurnalas. 12.10 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
13.55 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Ketvirtfinalis. 15.40 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Latvija - Italija. 17.25 „Mobil-1“ 
The Grid lenktynės. 17.55 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos rungtynės. 21.40 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - „Real“. 
23.55 Futbolas. Europos supertaurė. „Real“ - 
„Manchester United“. 2.05 Futbolas. Anglijos 
Community Shield taurė. „Arsenal“ - „Chelsea“. 
5.00 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. „Arse-
nal“ - „Chelsea“. 

 euroSPort
7.00, 12.30 Dviračių sportas. Italijos turas. 8.00, 
13.30 Dviračių sportas. „Tour de France“. 9.00, 
19.00, 23.00, 2.30, 5.00 Angliškasis biliardas. 
Kinija. 12.00, 16.15 FIFA futbolas. 14.30 Fut-
bolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 16.45, 
20.45, 0.30 Futoblas. UEFA Europos moterų 
U-19 čempionatas. Šiaurės Airija. 20.40, 0.25 
Eurosport žinios. 4.00 Dviračių sportas. Ispa-
nijos turas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

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

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta - 

Kelnas. Reino sargy-
ba“ (N-7).

22.55 „Ponia Dila“ (N-7).
1.20 „Auklė“.
2.10 „Policija ir Ko“ (N-7).
3.00 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.45 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Niūrus 
ruduo“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Pėdsakai“ (N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Vienam gale 
kablys.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Naujokė“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Havajai 5.0“ (N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Trileris „Laiko kilpa“ 
(N-14).

0.20 Kriminimalinis tri-
leris „12 galimybių“ 
(N-14).

2.25 Rizikingiausi 
policijos darbo  
epizodai (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 Skaniausias gatvės 

maistas.
11.30 „Apokalipsė.

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

12.30 Nuotykių komedija 
„Vikis - mažasis 
vikingas“.

14.05 „Minutė po minutės“ 
(1) (N-7).

15.05 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

16.05 Karališkosios 
paslaptys.

16.35 Romantinė 
komedija  
„Geras  
patarimas“ (N-7).

18.20 „Dikensiada“.
19.00 „Elajus Stounas“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Siaubingi namai.
21.30 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

24.00 „Kai šaukia 
širdis“.

„lAiKo KilPA“
Trileris. JAV, Kinija. 2012.
Režisierius: Rian Johnson.
Vaidina: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt.

Juodojoje rinkoje klesti nelegalios kelionės laiku. Tuo naudojasi nusikaltė-
lių grupuotės. Norėdamos atsikratyti žmogaus, nusiunčia jį atgal į praeitį 
ir ten jį nužudo samdomi žudikai. Tokį darbą dirba pagrindinis herojus 
Džo ir jam tai puikiai sekasi. Jis džiaugiasi gyvenimu, jam netrūksta pinigų, 
tačiau vieną dieną Džo gauna užsakymą nužudyti... save patį iš ateities.

tV6
22.00

rekomenduoja

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

Mekas Teiloras - nusikaltimo vietos 
tyrėjas, manantis, kad viskas susiję ir 
visi turi savo istoriją. Jo darbas - jo 
gyvenimas: jis skiria visą savo dė-
mesį byloms tol, kol jas išnarplioja.

„KitA ŽemĖ“
Mokslinės fanTasTikos filMas. 
JAV. 2011.
Režisierius: Mike Cahill.
Vaidina: Brit Marling, Matthew-
Lee Erlbach, William Mapother.

Vairuodama automobilį, Roda Viljams 
per radiją išgirsta apie iš už Saulės iš-
lindusią Antrąją Žemę. Spoksodama 
į neregėtą planetą, ji trenkiasi į auto-
busiuką. Juo važiavusi šeima žūsta...

tV1
19.00

tV8
21.00

„roninAS“
kriMinalinis Trileris. 
Didžioji Britanija, JAV. 1998.
Režisierius: John Frankenheimer.
Vaidina: Natascha McElhone, 
Robert De Niro, Jean Reno.

Paryžiuje, nuošaliame sandėlyje, susi-
tinka šeši žmonės. Visi jie - buvę įvai-
rių slaptųjų tarnybų operatyvininkai. 
Jų naujasis šeimininkas  pasamdė 
šią profesionalų komandą pagrobti 
kruopščiai saugomą lagaminą...lnK

22.15
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 11-17 d. 13, 15.30, 
17.40, 19.20, 20.15, 21.40, 22.50 val. (22.50 val. seansas 
vyks 11-12 d.).
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
11-17 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 18.30, 21, 23.10 val. 
(23.10 val. seansas vyks 11-12 d.).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, V) - 13 d. 13.10 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 11-17 d. 
16.20, 18.40, 21.15, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 
11-12 d.).
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 
21.30 val.
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 11-17 d. 
13.10, 19, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 11-12 d.).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 10.40, 11.20, 12.35, 13.20, 13.50, 15.50, 16.50, 
18 val. (13 d. 13.20 val. seansas nevyks).
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 11-17 d. 15.10, 
20.30, 21.40, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks  
11-12 d.).
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 11-17 d. 15.40, 17.50, 
20.50 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 10.10, 12.20, 14.35 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 11-17 d. 11, 19.30, 23 val. (23 val. 
seansas vyks 11-12 d.).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, Kinija, V) - 11-17 d. 10.20 val. (vasaros akcija 
vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
11-17 d. 11.15, 11.20, 13.40, 16, 18.50, 21.50 val. (11.15 val. 
seansas vyks 13 d.; 13 d. 11.20 val. seansas nevyks).

„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 11-17 d. 11.30, 14, 
16.40, 19.20, 21, 21.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, V) - 13 d. 13.40 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 11-17 d. 13.30, 
16.10, 18.15, 20.50 val. (13 d. 13.30 val. seansas nevyks).
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 11-17 d. 
15.30, 18, 20.50 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 11, 12, 13.25, 13.40, 15.45, 16.20, 18.20 val. 
(13.25, 15.45 val. seansai vyks 15 d.; 15 d. 13.40,  
16.20 val. seansai nevyks).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 11-17 d. 14.30, 17 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 11-17 d. 
12.40 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 11-17 d. 11, 13.25, 
15.50, 18.15, 20.40 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 11-17 d. 12.10, 15.10, 
18.15, 21.10 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 11.15, 13.30, 15.45, 15.50, 19.30 val. 
(15.50 val. seansas vyks 15 d.; 15 d. 15.45 val. seansas 
nevyks).
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 11-17 d. 19, 21.45 val.  
(15 d. 19 val. seansas nevyks).
„lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-13) - 11-14, 
16-17 d. 21.20 val.
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Indija, JAV, V) - 11-17 d. 11.10 val. (vasaros 
akcija vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„lemtinga pagunda“ (drama, JAV) - 11 d. 17 val. 
16 d. 17.10 val.
„Dovanoju širdį“ (drama, Prancūzija, Belgija) - 
11 d. 18.50 val. 12 d. 20.50 val. 13, 17 d. 19 val.  
14, 16 d. 21 val. 15 d. 16.30 val.

„Kalifornijos svajos“ (miuziklas, JAV) - 
11 d. 20.50 val.
„Ateitis“ (drama, Prancūzija) - 12 d. 16.30 val. 
17 d. 21 val.
„Beatričės bučinys“ (drama, Prancūzija) - 
12, 15 d. 18.30 val. 13 d. 21 val. 17 d. 16.50 val.
„svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija) - 
13 d. 16.50 val.
„Karalių pamaina“ (drama, Lietuva, Latvija) - 
14 d. 16.40 val.
„seklūs vandenys“ (juodoji komedija, Prancūzija, 
Vokietija) - 14 d. 18.40 val.
„The Rolling stones“ turas po lotynų Ameriką“ 
(dokumentinis muzikinis f., Jungtinė Karalystė) -  
15 d. 20.50 val.
„Tai tik pasaulio pabaiga“ (drama, Kanada, 
Prancūzija) - 16 d. 19 val.

MulTiKinO OZAs
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
11-17 d. 11.30, 13.45, 16, 19.30, 21, 22 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 11-17 d. 14.45, 
19.30, 18.15, 21.45 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, JAV, V) - 
14-17 d. 12.30, 16, 18.30 val.
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 
11-17 d. 20.45 val.
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 11-17 d. 
16.30, 19, 21.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-13 d. 11, 13.30, 12, 16, 14.30, 17, 18.30 val. 14-15, 
17 d. 11, 13.30, 12, 14.30, 17 val. 16 d. 11, 13.30, 14.30, 
17 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 11-13 d. 10.15, 12.30 val. 14-17 d. 10.15 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 11, 13-17 d. 10.45, 
12.45 val. 12 d. 12.45 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fan-
tastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 11-17 d. 15.45, 18.45, 
21.45 val.

„Tamsusis 
bokštas“

„Dark Tower“

Vienuolikametis Džeikas Čeimbersas, 
kurį vaidina Tomas Teiloras (Tom Taylor), 
sapnuoja nepaprastus, bauginančius sapnus. 
Apie keistą pasaulį, keistą juodai apsiren-
gusią figūrą ir keistą jausmą, kad jis pats 
yra kažkaip su tuo susijęs.

Vieną dieną Džeiko sapnai tampa rea-
lybe: berniukas patenka į niūrų Vidurinį-
jį pasaulį, kuriame sutinka paslaptingąjį 

Rolandą, žinomą Šaulio vardu - jį vaidina 
Idris Elba (Idris Elba). Rolando misija - 
surasti kažkur pasaulio pakraštyje stūk-
santį Tamsųjį bokštą. Nes tai, kas slypi 
Tamsiajame bokšte, gali išgelbėti mirš-
tantį Vidurinįjį pasaulį. Tačiau ten pat ke-
liauja ir galingas piktasis burtininkas, ku-

rį vaidina Metju Makonahis (Matthew 
McConaughey), kurio tikslai - visiškai 
priešingi. Suprasdami, kad prie bokšto bet 
kokia kaina privalo nusigauti pirmieji, Ro-
landas ir Džeikas leidžiasi į nuotykių ir 
pavojų kupiną kelionę.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo rugpjūčio 11 d.

n Fantastinis trileris, JAV, 2017

n Režisierius: Nikolaj Arcel

n Vaidina: Matthew McConaughey, Idris 

Elba, Katheryn Winnick, Jackie Earle Haley ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 11-17 d. 10.15, 
16.30, 19, 21.30 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 10, 12, 14.15, 17.15 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 11-17 d. 13.45 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
12 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
16 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Francas“ (drama, Prancūzija, Vokietija) - 11 d. 18 val.
„Tarnaitė“ (drama, Pietų Korėja, Japonija) - 11 d. 20 val. 
17 d. 17.30 val.
„Tobuli melagiai“ (komedija, Italija) - 12 d. 15 val. 
15 d. 18.20 val.
„The Rolling Stones“ turas po Lotynų Ameriką“ 
(dokumentinis muzikinis f., Jungtinė Karalystė) -  
12 d. 16.50 val.
„Šokėja“ (drama, Prancūzija) - 12 d. 18.40 val. 
16 d. 19.30 val.
„Moliūgėlio gyvenimas“ (animacinis f., Šveicarija, 
Prancūzija) - 15 d. 17 val.
„Pasiklydę Paryžiuje“ (drama, Belgija, Prancūzija) - 
16 d. 18 val.

KAuNAS

FORuM CINEMAS
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 11-17 d. 
12.35, 15.20, 22.40, 23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 
11-12 d.). 11-17 d. 17, 19.35 val. (SCAPE).
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
11-17 d. 10, 15, 17.50, 20.10 val. 11-17 d. 22.10 val. 
(SCAPE).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, V) - 13 d. 12.40 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 10 d. 18.35 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).

„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 11-17 d. 
14.45, 19.45, 21.50 val.
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 
10.30, 17.15, 20.10 val. (16 d. 20.10 val. seansas nevyks).
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 11-17 d. 
15.30, 20.20, 22.20 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 9.50, 12.40, 15.10, 17.40 val. (16 d. 17.40 val. 
seansas nevyks). 11-17 d. 11.50, 14.25 val. (SCAPE).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 9.30, 11, 13.10 val. (9.30 val. SCAPE).
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 11-17 d. 9.40, 15.10, 
21.10 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fan-
tastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 11-17 d. 12.10, 12.20, 
18.10 val. (12.10 val. seansas vyks 13 d.; 13 d. 12.20 val. 
seansas nevyks).
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 11-17 d. 22.50 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 11-17 d. 12.20, 
17.20, 19.20, 22.30 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis veiksmo 
f., JAV, 3D, N-7) - 11-12, 14-17 d. 12.10 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 10.10 val. (vasaros akcija vaikams).

CINAMON
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV) - 11-17 d. 13, 20.15, 
22.30 val.
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV) - 
11-17 d. 14.15, 16.30, 20, 22.15 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV) - 14-17 d. 12.30, 17.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, 3D) - 14-17 d. 15.45 val.
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 
11-17 d. 10.45, 17.20, 22 val.
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 
11-17 d. 19.20 val.

„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-13 d. 10, 11, 12.30, 15, 17.30, 19.30 val. 14-17 d. 10, 
11, 14.45, 19.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 11-13 d. 13.20, 15.40, 18 val. 14-17 d. 13.20, 
18 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 11-17 d. 11.45, 14, 
18.45, 21 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fan-
tastinis f., Prancūzija, 3D) - 11-17 d. 16.45 val.
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 
11-17 d. 15.10 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 10.15, 12.15 val.
„Amitvylio siaubas: Pabudimas“ (siaubo f., 
JAV, N-13) - 11-17 d. 21.45 val.

KLAIPĖDA

FORuM CINEMAS
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 11-17 d. 11, 13.30, 
15.20, 17.50, 20.20, 21.50, 23.05 val. (23.05 val. seansas 
vyks 11-12 d.).
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
11-17 d. 13, 16, 19.35, 20.55, 23.25 val. (23.25 val. sean-
sas vyks 11-12 d.).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 13 d. 13.10 val. (TAVO VAIKAS 
premjera).
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 11-17 d. 
21.20, 23.55 val. (23.55 val. seansas vyks 11-12 d.).
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 11-17 d. 21, 
23.30 val. (16 d. 21 val. seansas nevyks; 23.30 val. sean-
sas vyks 11-12 d.).
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 
19.10 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 10.30, 11.10, 12.20, 13.40, 14.20, 17.05,  
18.15 val. (18.15 val. seansas vyks 11, 13, 15, 17 d.).

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Anabelė 2“
„Annabelle: Creation“

Pirmą kartą Anabelė pasirodė filme „Iš-
varymas“, vėliau su siaubu stebėjome krau-
pią lėlės istoriją Džono ir Mijos Formų na-
muose. Šis naujasis filmas pasakoja apie 
Anabelės apsėdimą.

Lėlė „gimė“ lėlininko, praradusio savo 
dukrą, namuose. Praėjus 20-čiai metų po 
tragiškos mergaitės mirties, lėlininkas su 
žmona atveria savo namų duris vienuolei 
ir kelioms našlaitėms, po vaikų namų už-
darymo praradusioms pastogę. Demoniš-
kos jėgos, gyvenančios Anabelėje, pajunta 
galimybę ir sukrunta. Iš pradžių atsargiai, 

o vėliau - vis įžūliau kraupioji lėlė ima 
skleisti savo kerus. Galų gale išsirinkusi 
auką, visas savo galias nutaiko į pažeidžia-
miausią našlaitę Dženisę. Lėlininko na-

muose pamažu įsiviešpatauja demoniškos 
jėgos, o siaubas auga sulig kiekviena die-
na. Anabelė atgyja...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo rugpjūčio 11 d.

n Siaubo filmas, JAV, 2017

n Režisierius: David F.Sandberg

n Vaidina: Stephanie Sigman, Lulu Wilson, 

Samara Lee, Lou Lou Safran, Miranda Otto ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 10.10, 12.10, 14.50, 16.50, 18.15 val. 
(18.15 val. seansas vyks 12, 14, 16 d.).
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 11-17 d. 12.30, 16.10, 
18 val. (13 d. 12.30 val. seansas nevyks; 16 d. 18 val. 
seansas nevyks).
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 11-17 d. 19.05 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 11-17 d. 15.30, 
21.10, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 11-12 d.).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 10.10 val. (vasaros akcija vaikams).

ŠiAuliAi

FORuM CiNEMAS
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 11-17 d. 12.50, 
15.20, 18.40, 21.20 val.
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
11-17 d. 10.20, 12.30, 14.45, 19.40, 21.50 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, V) - 13 d. 12.40 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 11-17 d. 
20.50 val.

„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 
11-17 d. 18.10 val.
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 
11-17 d. 20.20 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 10.10, 11.10, 13.40, 16.10, 17.10 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 11-17 d. 13.10, 15.40 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 10.50, 12.40, 14.55, 17 val.  
(13 d. 12.40 val. seansas nevyks).
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 11-17 d. 19.15 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 11-17 d. 21.40 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) -  
11-17 d. 17.50 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 11-17 d. 10.25 val. (vasaros akcija vaikams).

PANEVėžyS

FORuM CiNEMAS BABilONAS
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 11-17 d. 15.15, 18, 
21.10 val. (15.15 val. seansas vyks 11, 13, 15, 17 d.).

„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
11-17 d. 15.15, 18.30, 20.30 val. (15.15 val. seansas  
vyks 12, 14, 16 d.).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, 
dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 13 d. 13.10 val.  
(TAVO VAIKAS premjera).
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 
12, 14, 16 d. 20.55 val.
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 
12, 14, 16 d. 18.15 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 10.20, 12.50, 15.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 11-17 d. 13.20, 15.50 val. (13 d. 13.20 val. 
seansas nevyks).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 11, 13 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 11, 13, 15, 17 d. 20.55 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 11, 13, 15, 17 d.  
18.15 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.40 val. (vasaros akcija 
vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kinas

„Lūšna turtuolių rajone“
„Hampstead“

Tikrų įvykių įkvėpta istorija, įrodanti, kad 
meilė amžiaus neturi. Ir rasti ją galima neti-
kėčiausiose vietose. Amerikietės Emilės Val-
ters, kurią vaidina Diana Kyton (Diane Kea-
ton), gyvenimas sudėtingas. Palaidojusi vyrą 
ir įsikūrusi žaviuose apartamentuose vaizdin-
go Heat miestelio pakraštyje, ji neranda sau 
vietos. Moteris, net ir drąsinama jau suaugu-
sio sūnaus, nesiryžta net pagalvoti apie nau-
jus santykius su kitu vyru. Bet vieną dieną 
viskas apvirs aukštyn kojomis.

Iš nuobodulio su žiūronais šnipinėdama 
kaimynystę, ji pastebi keistuolį kaimyną. 
Apšepęs vyrukas gyvena lūšnelę primenan-
čiame name. Nors jo gerbūvis neblizga, Do-
naldo, kurį vaidina Brendanas Glysonas 
(Brendan Gleeson), namai - gardus kąsne-
lis nekilnojamojo turto agentams. Juos vi-
lioja Donaldo lūšnelę supanti kerinčio gro-
žio gamta ir solidi kaimynystė.

Kasdien atakuojamas godžių nekilnojamo-
jo turto agentų, vyrukas neketina pasiduoti. 

Šie, regis, taip pat. Siekdama padėti agentų 
puolamam Donaldui, Emilė pagaliau randa sau 
naują gyvenimo tikslą, o kartu su juo į moters 
širdį pasibeldžia ir jausmai keistuoliui britui.

„Forum Cinemas“ inf.

„Forum Cinemas“ nuotr.

Premjera

Kino teatruose nuo rugpjūčio 11 d.

n Romantinė komedija, Didžioji Britanija, 2017

n Režisierius: Joel Hopkins

n Vaidina: Diane Keaton, Brendan Gleeson, 

James Norton ir kiti
n iMDB: 5,8/10
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais
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„LAISVALAIKIO“ GIDASTeaTras

 Trakų pilyje sekmadienį šokio kalba buvo 
pasakojama milijonus skaitytojų visame 
pasaulyje kerinti istorija. Vienintelį sykį 
šiais metais šioje istorinėje vietoje pa-
rodytas Anželikos Cholinos šokio teatro 
dviejų dalių spektaklis „Ana Karenina“, su-
kurtas Levo Tolstojaus romano motyvais.

Vieną ryškiausių pastarųjų keleto metų 
Lietuvos scenos reginių Trakų pilies vidinia-
me kieme galėjo pamatyti vos tūkstantis žiū-
rovų. Tarp jų - ir garsioji Italijos kino aktorė 
Monika Beluči (Monica Bellucci). Didžiojo 
ekrano žvaigždė spektaklį stebėjo su savo 
šeimos nariais, po renginio nusifotografavo 
kartu su visa A.Cholinos šokio teatro trupe.

Kuriant spektaklį „Ana Karenina“ prisi-
dėjo daugybė talentingų menininkų. Sceno-
grafiją sukūrė Marijus Jacovskis, kostiumus 
ir grimą - dizaineris Juozas Statkevičius. Am-
bicingam projektui susibūrė keturių Lietuvos 
teatrų artistai - scenoje pasirodė ne tik bale-
to šokėjai, bet ir dramos aktoriai.

Daugiau nei dviejų valandų (su pertrauka) 
trukmės spektaklyje skambėjo Alfredo Šnitkės 
(Alfred Schnittke), Piotro Čaikovskio, Gustavo 
Malerio (Gustav Mahler) ir Endriu Loido Vė-
berio (Andrew Lloyd Webber) muzika. Skir-
tingų kartų ir žanrų kompozitorių kūryba pui-
kiai padėjo perteikti emocingą istoriją.

1878-aisiais publikuotas L.Tolstojaus ro-
manas „Ana Karenina“ laikomas vienu geriau-
sių visų laikų literatūros kūrinių. Geriausiu 
pasaulio istorijoje romanu jį dar praėjusio am-
žiaus viduryje pavadino garsusis amerikiečių 

rašytojas Viljamas Folkneris (William Faulk-
ner), o 2007-aisiais šią nuomonę patvirtino 
žurnalo „Time“ surengta daugiau nei šimto 
žinomų rašytojų apklausa. Istorija daugybę 
kartų įamžinta kino ir televizijos ekrane.

Pagrindinė romano veikėja Ana - moteris, 
nepatyrusi meilės. Ją dar paauglę ištekina už 
turtingo vyresnio vyro. Pasibjaurėjimo savo 
vyrui Ana nejaučia, tačiau tikrosios laimės 
taip pat nėra. Visą dėmesį ir šilumą iki susi-
tikdama su jaunu karininku grafu Vronskiu 
moteris skiria sūnui Seriožai. Jau pirmasis 
Anos ir Vronskio susitikimas pažymėtas mir-
ties: Maskvos traukinių stotyje, kurioje Ana 

laukia jos pasitikti vėluojančio brolio, po bė-
giais žūva geležinkelio darbuotojas. Ana šią 
mirtį įvardija kaip bloga lemiantį ženklą, ta-
čiau jo prasmės dar nesuvokia.

Taip prasidedanti istorija pasakoja apie 
moters teisę į laimę ir tai, kad ji neturi tapti 
vyro savimeilės įrankiu. Tai viena iš temų, 
kurios nagrinėjamos A.Cholinos spektaklyje. 
„Kurdama nesiekiu įrėminti savo spektaklių 
į kokį nors žanrą, man įdomu kurti patį gyve-
nimą scenoje. Aš stengiausi išgryninti tai, kas 
man pasirodė svarbu ir kas egzistuoja dabar-
tiniame laike“, - pasakoja spektaklio kūrėja.

„Laisvalaikio“ inf.

Spektaklį „Ana Karenina“  
Trakuose stebėjo Monika Beluči

Monika Beluči (Monica Bellucci, kairėje)  su spektaklio „Ana Karenina“ kūrėjomis
Gabrieliaus Jauniškio nuotr.
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TeaTras/KoncerTai

Teatras
Klaipėda

KlaipėdOS dRaMOS TEaTRaS
15 d. 19 val. - Muzikinis rugpjūtis pajūryje. Violetos 
Urmanos ir Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestro 
koncertas.

KlaipėdOS MUZiKiNiS TEaTRaS
12 d. 13 val. - Muzikinis rugpjūtis pajūryje. 
„Reformacijai - 500“. Valstybinis choras „Vilnius“.

palaNga

SENOJi giMNaZiJa
16 d. 19 val. - M.Camoletti „Prancūziškos skyrybos“. 
Rež. D.Kazlauskas (J.Miltinio dramos teatras).

KONCERTŲ Salė
11 d. 20 val. - Šokio spektaklis „Karmen“. 
Choreogr. A.Krasauskaitė.

Koncertai
VilNiUS

MOKYTOJŲ NaMai
12 d. 19 val. VMN kiemelyje - Senamiesčio muzika: 
Rolandas Kazlas ir Pakeleiviai. Atlikėjai: J.Dambrauskaitė 
(klavišiniai, vokalas), A.Daugirdas (bosinė gitara, 
vokalas), A.Piragis (gitara), D.Didžiulis (didžiulė 
gitara), L.Čekelis (vokalas), Ž.Mockūnas (perkusija), 
M.Lukoševičius (mušamieji).

VYTaUTO KaSiUliO dailėS MUZiEJUS
12 d. 16.30 val. - „Koncerto stotelė - Vilnius“. 
Fortepijono rečitalis. Morta Grigaliūnaitė.

VU BOTaNiKOS SOdaS
13 d. 19 val. - Kairėnų vasaros festivalis: Neringa iš 
„Tele-Bim-Bam“.

TRaKai

UŽUTRaKiO dVaRaS
13 d. 19 val. - Džiazo muzikos vakaras. M.Bernardi (sak-
sofonas, Italija), D.Barker (mušamieji, Nyderlandai), Y.Barakat 
(kontrabosas, Ekvadoras), V.Straižys (klavišiniai, Nyderlandai).

galVėS EŽERaS
12 d. 19.30 val. - „Galvė Jazz fiesta“. Vytautas Skudas 
Quartet su Egle Petrošiūte (Lietuva-Brazilija). E.Petrošiūtė 
(vokalas), V.Skudas (trimitas), P.Zdanavičius (klavišiniai), 
M.Nikolaiewsky (kontrabosas), L.Būda (mušamieji).

KaUNaS

KaUNO ValSTYBiNė FilHaRMONiJa
16 d. 18 val. - Pažaislio muzikos festivalis. „Europos 
talentai“. Europos Sąjungos jaunimo orkestras (meno 
vadovas ir vyr. dir. V.Petrenko). Solistas Ch.Lindberg 
(trombonas, Švedija). Dir. V.Petrenko (Rusija).

paŽaiSliO ViENUOlYNaS
11 d. 18 val. Pažaislio muzikos festivalis. Kauno 
VI forte - „Kartais muzika teka taip ramiai“. Grupė 
„Merope“. J.Ch.Bonnafous (bansuri fleita, Prancūzija), 
I.Jurgelevičiūtė (vokalas, kanklės), B.Cools (gitara, Belgija).
15 d. 15 val. Pažaislio vienuolyne - Žolinės atlaidai Pažaislyje. 
Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis).

VYTaUTO didŽiOJO KaRO MUZiEJUS
13 d. 16 val. - Pažaislio muzikos festivalis. „Skambančios 
istorijos“. Gerda Peters (karilionas, Nyderlandai).

M.K.ČiURliONiO dailėS MUZiEJUS
12 d. 16 val. - Pažaislio muzikos festivalis. 
„Prancūziškos nuotaikos“. Fortepijoninis kvartetas 
„Confero“: A.Šochas (smuikas), I.Sruogytė (altas), R.Unger 
(violončelė, Prancūzija), U.Pauliukonis (fortepijonas).

Klaipėda

KlaipėdOS laiKROdŽiŲ MUZiEJaUS KiEMEliS
11 d. 19 val. - Pažaislio muzikos festivalis. „Skambančios 
istorijos“. Gerda Peters (karilionas, Nyderlandai).
12 d. 20 val. - Muzikinis rugpjūtis pajūryje. „Ispaniškoji 
sarsuela“.

palaNga

KURHaUZaS
11 d. 20 val. - Vladas Bagdonas. Autorinis vakaras.
16 d. 20 val. - „Rugpjūčio rapsodija“. Zita 
Martinavičiūtė, Šviesė Čepliauskaitė.

KONCERTŲ Salė
14 d. 20 val. - Šventinis koncertas „Vasaros žvaigždės“. 
Orkestras „Senoji camerata“ (vad. V.Čepinskis), Z.Levickis, 
O.Kolobovaitė (vokalas), V.Noreika, O.Vyšniauskas.

palaNgOS ŠVČ.MERgElėS MaRiJOS  
ėMiMO Į daNgŲ BaŽNYČia

Pasaulio balsai muzikos festivalyje „Ave Maria“
11 d. 20 val. - Balsų simfonija. Berniukų ir jaunuolių 
choras „Dagilėlis“ (meno vadovas ir dir. R.Adomaitis).

Ši viena įdomiausių šiandienos lotynų gru-
pių yra žengusi dar toliau nei jų didysis moky-
tojas - „Orkesta Mendoza“ papildė žanrą įtrauk-
damas daugiau gerą nuotaiką skleidžiančių mu-
zikos spalvų ir pavadindamas jį „indie-mambo“.

Grupės kūryboje verda galybė stilių: Mek-
sikos mambo, psichodelinė „cumbia“, ranchero 
(tradicinė Meksikos muzika), „merengue“ (šo-
kių muzika, paplitusi Lotynų Amerikoje), rum-
ba, džiazas ir „indie“ rokas. Šis žanrų mišinys 

Lotynų Amerikos šėlsmas su „Orkesta Mendoza“ ir „Parranda Polar“

Ar žinote, kas yra mambo muzika? O nuotaikingą kūrinį „Mambo No.5“? Taip, jis yra 
mambo muzikos karaliaus ir šio stiliaus pradininko Pereso Prado (Perez Prado) vie-
nas žymiausių darbų, kurį dar labiau išpopuliarino Lu Bega (Lou Bega). Žaisminga, 
gyvenimo džiaugsmu ir elegancija trykštanti P.Prado šeštojo-septintojo praeito am-
žiaus dešimtmečių muzika įkvėpė išskirtinį mambo bigbendą „Orkesta Mendoza“  
(JAV/Meksika), kuris prieš dvejus metus sudrebino Lietuvą ir vėl sugrįžta tą padaryti 
žadėdamas, kad maža nepasirodys.

„Orkesta Mendoza“
Organizatorių nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai/Parodos

14 d. 20 val. - Festivalio pabaigos koncertas. Kompozitoriaus 
ir dirigento Jurijaus Kalco jubiliejui. Kūrinio premjera! 
Valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (meno vadovas ir vyr. 
dir. E.Kaveckas). A.Krikščiūnaitė (sopranas), R.Marcinkutė-
Lesieur (vargonai). Dir. J.Kalcas. Įėjimas - nemokamas.

NIDA
KULTŪROS IR TURIZMO CENTRAS „AGILA“

13 d. 20 val. - Teatralizuotas koncertas „Ispaniškoji 
sarsuela“. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
orkestro grupė ir kviestiniai atlikėjai. M.Longo (altas), 
E.Federavičius (perkusija), Yuriy Markaryan (kontrabosas). 
Rež. V.Prudnikovas.

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA
11 d. 20 val. - Ketvirta programa: Simonos Liamo reči-
talis. Kamerinės muzikos festivalis „Kuršių nerija 2017“. 
Festivalio orkestras „Musica humana“, solistai: S.Liamo 
(sopranas), A.Vizgirda (fleita), R.Beinaris (obojus, anglų 
ragas). Dir. A.Vizgirda.
17 d. 20 val. - „Eine kleine Kammermusik“. Kamerinės 
muzikos festivalis „Kuršių nerija 2017“. R.Beinaris (obo-
jus), E.Kuleševičius (klarnetas), L.Masevičius (tūba), 
A.Gotesmanas (perkusija).

JUODKRANTĖ

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA
12 d. 20 val. - Ketvirta programa: Simonos Liamo reči-
talis. Kamerinės muzikos festivalis „Kuršių nerija 2017“. 
Festivalio orkestras „Musica humana“, solistai: S.Liamo 
(sopranas), A.Vizgirda (fleita), R.Beinaris (obojus, anglų 
ragas). Dir. A.Vizgirda.

16 d. 20 val. - Kamerinės muzikos festivalis „Kuršių 
nerija 2017“. R.Beinaris (obojus), E.Kuleševičius (klarne-
tas), L.Masevičius (tūba), A.Gotesmanas (perkusija).

BENDRUOMENĖS NAMAI
15 d. 20 val. - Kamerinės muzikos festivalis „Kuršių 
nerija 2017“. Festivalio orkestras „Musica humana“, voka-
linis duetas „Cantus Corantus“. Dir. A.Vizgirda.

BIRšTONAS

KURHAUZAS
12 d. 19 val. - „Vudududu project“: „Keturios 
durys - aštuoni raktai“. Dalyvauja: V.Čivas (sopra-
nas), D.Grigaliūnas (altas), V.Jonušas (tenoras), 
R.B.Muzikevičiūtė (baritonas).

DRUSKININKAI

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su 
M.K.Čiurlioniu“
13 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje - Sakralinės 
muzikos valanda. Julija Karaliūnaitė (sopranas), Rimvydas 
Mitkus (vargonai).

KITI MIESTAI

13 d. 17 val. Taujėnų dvaro parke - „Gyvenimas kaip 
filmas“. Atlikėjai: Ch.Ruebens (gitara, vokalas), N.Bakula 
(akordeonas), T.Dešukas (smuikas), V.Nivinskas (kontra-
bosas).
13 d. 15 val. Šalčininkų r., Jašiūnų dvare - Remigijaus 
Rančio džiazo kvartetas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
VILNIUS

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys
Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4
Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Paroda „Portretas ir mada. Iš Aleksandro Vasiljevo fondo 
kolekcijos Vilniuje“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos
Šiuolaikinės japonų kaligrafijos ir tapybos tušu paroda

Radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24

Lietuvių tautiniai ir tradiciniai drabužiai: tekstilė, grafika, tapyba
LGGRC Tuskulėnų rimties parko memorialinio 

komplekso Konferencijų salė
Žirmūnų g. 1F

Fotodokumentinė paroda „Baltijos kelias - kelias į 
nepriklausomybę“

VU biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „O laikai! O papročiai!”
VU botanikos sodas

Kairėnų g. 43
Vilniaus J.Vienožinskio dailės mokyklos N.Vilnios filialo ir Bal-
sių edukacinės dailės studijos mokinių sukurtų mozaikų paroda

Lotynų Amerikos šėlsmas su „Orkesta Mendoza“ ir „Parranda Polar“
tapo klausytojų be galo mėgstama formule, ku-
ri greitai peržengė Tuksono, JAV miesto, ku-
riame yra įsikūrusi „Orkesta Mendoza“, ribas.

Kinematografiškos „Orkesta Mendoza“ 
muzikos šventės visuomet išsiskiria veržlumu, 
entuziastingu vokalu ir šventinio vakarėlio nuo-
taika. Grupės narių kuriama alchemija, neprie-
kaištingas požiūris į mambo bei „cumbia“ gar-
sus yra sunkiai nusakomas žodžiais, tad jei nie-
kuomet nematėte „Orkesta Mendoza“ pasiro-
dymų, išduosime, kad tai primena kelionę į 
kitą laikotarpį. Išvaizdžių ir stilingų vyrukų, pa-
sipuošusių puikiai tinkančiais kostiumais, kon-
certai yra lydimi laimingos iki paskutinio pra-
kaito šėlstančios žmonių minios, kurioje drąsiai 
pradedama šokti net su nepažįstamaisiais.

Negana to, koncerte Vilniuje drauge pa-
sirodys smagiausia ir vienintelė „cumbia“ 
grojanti Lietuvos grupė „Parranda Polar“. Po-
zityvia energija užkrečianti trijulė debiutiniu 
albumu „Mucho Frio“ (2017 m.) įrodė, kad jų 
muzika gali sėkmingai papasakoti apie karštį, 
kokio lietuviškas klimatas dar nematė. Jei 
jums karšta, darosi sunku nešokti ir nesišyp-
soti, tai reiškia, kad netoliese groja „Parran-
da Polar“. Šie vyrukai, į pagalbą pasitelkę ar-
moniką, perkusiją, bosą ir balsus, net niūriau-
sią lietuviškos vasaros orą pakeis smagiu 
nuotykiu šokio ritmu. Tad jūsų laukia įsimin-
tinas vakarėlis, kurio mažai nepasirodys!

l Rugpjūčio 17 d. 19 val. Raudondvario dvaro kiemas (Raudondvaris)

l Rugpjūčio 18 d. 20 val. Po paupio gluosniais prie Vilkaviškio kultūros centro (Vilkaviškis)

l Rugpjūčio 19 d. 20 val. klubas „Ramybė“ (Palanga)

l Rugpjūčio 20 d. 19 val. VU Botanikos sodo Vingio skyrius (Vilnius)

kONCERTai

l 2009 m. įkurto „Orkesta Mendoza“ bigbendo 
pagrindą sudaro jo įkūrėjas Sechijus Mendosa 
(Sergio Mendoza; vokalas, gitara, klavišiniai 
instrumentai), Salvadoras Duranas (vokalas, 
marakasai), Šonas Rodžersas (Sean Rogers; bosinė 
gitara, vokalas), Markas Rosanas (Marco Rosano; 
saksofonas, trombonas, klarnetas, akordeonas 
ir klavišiniai), Polas Markesas (Paul Marques; 
trimitas, gitara, vokalas), Chaimė Petersas (Jaime 
Peters; mušamieji) bei kiti prie pasirodymų 
prisidėsiantys muzikantai, kurių skaičius gali 
išsiplėsti net iki kelių dešimčių.

l 2012 m. išleidę savo debiutinį albumą „Mambo 
Mexicano“ pradėjo gastroles po JAV ir Europą. 
Per penkerius metus grupė surengė keliasdešimt 
koncertinių turų ir pasirodymų visame pasaulyje, 
o naujausias jų albumas „!Vamos A Guarachar!“ 
pripažintas geriausiu Lotynų Amerikos muzikos 
albumu.

l 2014 m. „Orkesta Mendoza“ turėjo nepaprastą 
galimybę dalyvauti prestižinėje WOMEX „world“ 
muzikos konferencijoje, vykusioje Ispanijos Santjago 
de Kompostelos mieste. Kolektyvas sugebėjo pada-
ryti tokį didelį įspūdį tarptautinių pranešėjų audito-
rijai, žiniasklaidai ir kitiems renginio dalyviams, kad 
tapo vienintele JAV grupe, dar kartą pakviesta pasi-
rodyti 2015 m. WOMEX konferencijoje Budapešte 
kartu su patraukliausiais „world“ muzikos atlikėjais.

l P.Prado ir „Chico Chey La Crisis“ įkvėpto „indie-
mambo“ orkestro kūryba - tai nežemiška skirtingų 
laikotarpių bei regionų muzikos sintezė. Nors dauge-
lis grupės naudojamų elementų yra atėję iš tradicinių 
šaltinių - Meksikos Sonoros „mariachi“ ansamblių 
bei karšto Kubos mambo, - tačiau koncertuose gali-
ma išgirsti ir visai kitokio stiliaus kūrinių ar žymių 
perdirbinių. Pavydėtinas susiderinamumas ir unikali 
instrumentuotė dovanoja itin gyvą, ilgam išlaikantį 
garsą, pagardintą nostalgišku prieskoniu.

FakTai

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

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

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

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

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

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

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

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

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida 
kosmetologinėms procedūroms, kūno 
įvyniojimams ir anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu. 
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt

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

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

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 15% nuolaida 
visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 

Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

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

grOžiO paslaUgOs 

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

sveikatiNgUmO paslaUgOs

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

Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kitOs paslaUgOs

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

spOrtas ir pramOgOs

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

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kitOs prekės

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

mOkymO kUrsai

kitOs pramOgOs
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SVEIKINA

             

Jus kamuos ypač dideli troškimai 
pradėti ką nors svarbaus, reikšmingo. 
Norėsite iš esmės atnaujinti savo gyve
nimą, todėl nutraukti ryšius su senais 
partneriais neskubėkite, nes užmegzti 
ilgalaikius meilės ryšius šiuo metu nėra 
palankus periodas. Stenkitės neišlaidau
ti. Profesinėje srityje laukia įvertinimas. 
Jei ieškote darbo, galite būti pakviesti į 
seniai svajotą vietą. Daugiau judėkite.

JAUČIUI

Asmeniniai santykiai patirs 
lūžį. Jei taip nutiko, nebandykite 
sulaikyti antrosios pusės. Palanku vykti 
į keliones, sudaryti verslo sutartis. 
Labai geras metas bus žiniasklaidos 
darbuotojams. Savaitės antroje pusėje 
saugokitės rankų ir pirštų traumų, 
daugiau laiko skirkite sau ir savo 
poilsiui.

DVYNIAMS

Dalykite gerumą aplinkiniams 
netaupydami ir negailėdami vidinės 
šilumos. Grąža bus milžiniška. Nesivelkite 
į ginčus, daugiau ilsėkitės. Būkite atidūs 
tvarkydami finansinius dokumentus. Jeigu 
planuojate apie paaukštinimą, galite drąsiai 
kreiptis į vyresnybę. Daugiau laiko praleis
kite gryname ore, stenkitės gerai išsimie
goti. Jeigu norite išvengti galvos skausmo, 
mokėkite kaitalioti darbą ir poilsį.

AVINUI

Prognozė rugPjūčio 11-17 d.

Būsite energingi, kūrybingi, 
sulauksite daug naudingų pasiūlymų 
iš užsienio partnerių, pajamos bus sta
bilios, drąsiai galite investuoti. Meilė, 
santykiai su vaikais, grožis ir džiaugs
mas dabar ypač svarbūs. Vienišiai savo 
antrąją pusę sutiks trumpose kelionėse. 
Dažniau būkite gamtoje, čia ramybėje 
jums pavyks atgauti vidinę pusiausvyrą. 
Saugokitės kojų traumų. 

ŠAULIUI

Rezultatai priklausys nuo jūsų, 
daugiau dėmesio teks skirti smul
kioms, bet būtinoms pareigoms atlikti.  
Neturintiesiems antrosios pusės ši 
savaitė atneš daug romantikos ir netikė
tumų meilės fronte, būkite pasiruošę.
Dažniau būkite gryname ore, daugiau 
laiko skirkite dvasiniam tobulėjimui, 
pašaukimo suvokimui. Tam padės medi
tacija ir vidinė ramybė.

SKORPIONUI

Asmeniniame gyvenime 
susikurkite šventę. Gana sudėtingai 
formuosis ryšiai su užsieniu, ir tik 
teisingai pasirinkta kolektyvinio darbo 
kryptis, idėjinis šio darbo atnaujinimas 
padės pasirūpinti savimi. Saugokitės 
traumų, venkite kaloringo maisto, kuris 
apkrauna virškinamąjį traktą.

SVARSTYKLĖMS

Gali lydėti baimė, nerimas, vis 
dėlto imsite atsigauti. Išradingumas, 
sumanumas šiuo metu padės, o ir 
Fortūna bus jūsų pusėje. Pasirūpinkite 
sveikata, palankus laikas vandens ir 
SPA procedūroms, tačiau neužmirškite, 
kad tik teigiamos emocijos yra jūsų 
sveikatos pagrindas.

VĖŽIUI

Gana neramus fonas lydės ne 
tik bendraujant su antrąja puse, bet ir 
darbe, ypač susijusiame su finansais 
ir finansinių dokumentų tvarkymu. 
Neaštrinkite situacijos naujais konflik
tais, verčiau įdėkite daugiau jėgų, kad 
rastumėte su pasauliu taikesnį, nuošir
desnį santykį. Gal ir nepulsite aktyviai 
sportuoti, bet daugiau laiko praleisite 
gryname ore, užsukite į baseiną. 

LIŪTUI

Nemažą palaikymą gausite iš 
draugų, lengvai seksis užmegzti naudingas 
pažintis, malonių staigmenų pažers ir  jūsų 
antroji pusė. Atminkite, būtent šiuo periodu 
jums svarbu pasitikėti jums rodomais 
jausmais ir juos ugdyti. Profesinėje srityje 
laukia įvertinimas. Jei ieškote darbo, būsite 
pakviesti į seniai svajotą vietą. Meditacija, 
joga ir pasivaikščiojimai gamtoje sustip
rins jūsų pasitikėjimą savo jėgomis.

MERGELEI

Daug ką galite pasiekti ne tik 
sunkiu kryptingu darbu, bet ir pasitelk
dami naują požiūrį į darbą. Venkite žmo
nių, gyvenančių liūdesio ir nesėkmės 
vizijose,  jus žavės gyvas bendravimas. 
Palankus periodas atlikti vandens grūdi
nimosi, sveikatinimo procedūras, leiskite 
sau atsipalaiduoti per jogą. 

OŽIARAGIUI

Jausitės ypač kūrybingi, nes 
tai gilaus dvasinio atsinaujinimo metas 
jums. Finansinė situacija išliks stabili, 
jeigu neinvestuosite į nekilnojamąjį 
turtą. Pastebėsite, kad atsiveria 
galimybių užmegzti naujus santykius. 
Pasistenkite daugiau judėti, juk sportas 
ir gera nuotaika  jūsų sveikatos 
pagrindas.

ŽUVIMS

Asmeninis gyvenimas tekės 
įprasta vaga. Tinkamas laikas naujos vei
klos pradžiai. Gali atsirasti naujas pajamų 
šaltinis. Nenustebkite, jeigu pradėsite 
ruoštis naujam virsmui, šiuo metu pokyčiai 
jums labai reikalingi. Daugiau būkite gryna
me ore. Gera nuotaika ir teigiamas požiūris 
į aplinką padės neprarasti pusiausvyros ir 
apsaugos nuo emocinio išsekimo.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Laidų vedėja  
Audrė Kudabienė
1969 08 13

Dizainerė  
Viktorija Jakučinskaitė
1981 08 15

Atlikėja Simona Nainė
1988 08 13

GEROS DIENOS: rugPjūčio 12, 14 d. BLOGOS DIENOS: rugPjūčio 15 d.

Orų pranešėjas Naglis Šulija
1964 08 13
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Papirosas. Vežiau. 
Kitašalis. Balius. Parašas. Bateliai. 
Parako. Opera. Atia. Ada. nata. Asilas. 
Sodo. Ir. Ūkas. Tisas. Ragana. Aš. Mik. 
Kupolas. Raganosiai. Ikas. Aras. Tiara. 
Siras. Salėje. Utis. Sana.
Horizontaliai: Pipa. Karas. Atara. 
Ašara. Paradas. Gal. Išakas. Masė. 
Rašo. Itin. Ola. Likote. Sisonas. Si. Kas. 
Pasakiau. Bet. Suart. Baras. Piai. Aata. 
Oro. Pele. Dalis. Žila. Ogakis. Siuita. 
Asara. Asai. In. San. Iauras. Sa.
Pažymėtuose langeliuose: 
Priešas. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti romain Gary knygą 

„Mirusiųjų vynas“

Atsakymą iki rugpjūčio 15 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite:  
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR.  
Praeito kryžiažodžio laimėtojas  
stasys Zikorius iš Vilniaus. Jam bus 
įteikta Adam Grant „Originalai“.

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

PASUK GALVĄ
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l

 Paskyrė zuikį miške dirbti tardytoju. Tas 
iškart pristojo prie lapės:

- Kieno kailį nešioji?
- Savo.
- Meluoji, pavogei.
Pasodino lapę į kalėjimą. Sėdi lapė, nuo-

bodžiauja. Po kiek laiko į tą pačią kamerą 
įveda žąsį.

Lapė nustebusi:
- O tave už ką?
- Zuikis pradėjo klausinėti, už kokias 

lėšas aš kiekvienais metais į pietus skraidau.
l

Dažytojas dažo sienas beprotnamyje.
Prieina ligonis:
- Ar tu stipriai laikaisi už teptuko?
Tas sako:
- Taip, o ką?
- Tuomet aš kopėčias pasiimu.

l

Antanas susipyko su žmona:
- Šneki kaip idiotė!
- Šneku, kad suprastum!

l

Kas bendro tarp gerai besimokančio stu-
dento studijų ir bedarbio išgėrinėjimų?

- Finansuoja valstybė.

l

- Ką jūs vestuvių proga padovanojote 
duk rai?

- Automobilį.
- Tai štai kodėl jaunieji medaus mėnesį 

praleido ligoninėje.
l

Grįžta namo vyras, žiūri - žmona nuoga 
guli. Suprato, kad kažkas negerai, puolė po kam-
barius lakstyti, ieškoti. Nieko neradęs, išėjo į 
balkoną parūkyti. Žiūri - kažkas kabo ant rankų.

„Aha... „, ir pačiupęs balkone stovinčią 
spintą, kad trenks per tas rankas.

Vyksta teismas:
Kaltinamasis:
- Pareinu namo, žiūriu žmona nuoga. Iš 

karto supratau, kad kažkas yra, suradau jos 
meilužį kabantį ant balkono turėklų ir su-
pykęs trenkiau su spinta.

Nukentėjęs žmogus:
- Palaisčiau gėles balkone, nutariau pa-

simankštinti. Pasikabinau rankomis už kai-
myno balkono turėklo ir ėmiau daryti prisi-
traukimus. Staiga kažkas kaip trenks su 
spintele per rankas.

Liudininkas:
- Sėdžiu spintoje, staiga kažkas pačiupo 

ją ir metė per balkoną, dar turėklą užkabino...

l

Įkrito arklys, lapė ir vilkas į duobę. Sėdi, 
niekaip išlipti negali. Sėdi vieną dieną, sėdi 
kitą dieną. Trečią dieną išalko visi, todėl la-
pė šnibžda vilkui:

- Suvalgom, klausyk, tą arklį, vis ne taip 
ėsti norėsis.

O arklys, išgirdęs, ką lapė vilkui šnekėjo, sako:
- Nesuvalgysit jūs manęs, negalima ma-

nęs valgyti!
- Kodėl jau tavęs negalima valgyti? - nu-

stebo lapė su vilku.
- Nuodingas aš! - atsako arklys.
- …! Kaip tai nuodingas? Nenusišnekėk, 

koks tu nuodingas!
- Tikrai nuodingas, net ant galinių ka-

nopų parašyta! Parodyt galiu!
- Na, parodyk, - lenda lapė su vilku pa-

sižiūrėti, o arklys kaaaip spyrė abiem. Lapė 
iškart kojomis į dangų guli, o vilkas kruvi-
nas visas spėjo dar pagalvot: „Ir kokio velnio 
aš ten lindau, vis tiek skaityti nemoku...“

l

- Gulime su vaikinu, žiūrime filmą.  
Girdžiu - atėjo man žinutė. Tingiai atsike-
liu ir nueinu iki telefono, o ten žinutė nuo 
vaikino: „Jeigu jau atsikėlei, padaryk man 
arbatos“.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

EPA-Eltos nuotr.

GĖLĖS. Milžiniškas povas ir kilimas, 

„nuaustas“ iš 182 000 įvairiaspalvių gėlių,  

tapo vizitine kortele 60-ajam kasmetiniam 

Gėlių festivaliui Medeline (Kolumbija).




