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„LaisvaLaikio“ interviu

Jiedu jau dešimt metų kasmet pasibučiuoja 
po žydinčiu kaštonu. „Tikima, kad tai meilės 
saugotojas“, - sako TV3 laidų vedėja  
RenaTa ŠakalyTė-JakoVleVa (33). 
Panašu, kad iki šiol šis medis jų nepavedė - 
šiemet ji kartu su savo vyru „Info TV“  
žinių vedėju VIkToRu JakoVleVu (32) 
paminėjo penkerių metų vestuvių sukaktį. 
Meilės medis, tolerancija ir pagarba vienas 
kitam, atviri pokalbiai ar tiesiog neblėstanti 
meilė - dvi dukreles auginantys televizijos 
žurnalistai sėkmingos santuokos recepto 
versdamiesi per galvas neieško. Jiems  
tiesiog gera kartu - gyventi, auginti vaikus, 
sėsti prie stalo, bendrauti, dūkti, tvarkytis 
namuose bei savame kieme ir metai iš  
metų kurti savo šeimos tradicijas. 

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Prieš kelis metus, kai jus kalbinau, 
Viktoras sakė, kad motinystės atostogos 
yra geras metas ir kad kitą kartą jas rei-
kės geriau išnaudoti. Ar šį kartą tai pa-
vyko?

Viktoras: Aš nežinau geresnio būdo, kaip 
reikėtų išnaudoti motinystės atostogų laiką, 
nei tiesiog būti su vaiku. Turbūt anąsyk kal-
bėdamas gerai nesupratau, ką reiškia du vai-
kai, o ne vienas. Dabar suprantu, kad tai dau-
giau laiko praleisto su abiem vaikais, kurie 
dar labai maži. Laiko kam nors kitam beveik 
nelieka. Tokia ta kasdienybė. 

Renata: Aš ir šias „atostogas“ daugiausia 
skyriau dukrų priežiūrai. Vis gi, atostogomis 
šio laikotarpio vadinti nesiverčia liežuvis . Tai 
darbas, ir tikrai ne ką lengvesnis už bet kurį 
kitą. 

- Viktorai, pats neseniai grįžai iš ke-
lionės po kalnus. Papasakok apie ją dau-
giau.

Viktoras: Ši kelionė pavyko su žmonos ir 
senelių pagalba. Jie sutiko duoti man laiko, kad 
įgyvendinčiau šį savo sumanymą. Keturi drau-
gai keliavome po Himalajų kalnus Indijoje mo-
tociklais. Iš viso sukorėme maždaug 1800 km. 
Tai neatrodo daug, bet kai kada 130 km va-
žiuodavome 10 valandų, dėl to, kad keliai ir 

Renata iR ViktoRas  JakoVleVai: 
Be chaoso nesuprastume, kokia  maloni yra ramybė
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n Renata Šakalytė-Jakovleva gimė 1983 m. 
lapkričio 16 d., Viktoras Jakovlevas - 1984 m. 
spalio 31 d.

n Jiedu susituokė 2012 m., o 2013 m. 
lapkričio 22 d. jiems gimė dukrytė Elzė,  
2016 m. birželio 16 d. gimė dukrytė Sofija

n Renata TV3 žinių vedėja dirba nuo 2008 m.

n Viktoras savo karjerą pradėjo Lietuvos 
radijuje, o vėliau ėmė dirbti „Info TV“ laidoje 
„Info diena“, kur darbuojasi iki šiol

Dosjė
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„LaisvaLaikio“ interviu

Renata: Lėmė lankstus grafikas ir paly-
ginti nedidelis krūvis. Pokalbius „TV Pagal-
bos“ studijoje filmuojame kartą per savaitę. 
Be to, mamoms bent vieną dieną pakeisti 
aplinką irgi sveika. 

- Kada ketini grįžti į TV3 žinias?
Renata: Esu dvejiems metams oficialiai 

išėjusi vaiko priežiūros atostogų. Tad liko 
dar metai. 

- Viktorai, kokie karjeros iššūkiai lau-
kia tavęs naujajame sezone?

Viktoras: Mes turime tęsti savo darbą 
toliau kurdami profesionalias ir tiksliausias ži-
nias Lietuvoje. Tai iššūkis pats savaime, nes 
laikai neramūs (jie niekada ir nebuvo kitokie), 
ne visi politikai mėgsta žurnalistus, be to, yra 
fiktyvios žinios, propaganda ir t.t. Prieš dau-
giau nei 5 metus „Info TV“ jau atnešė esmines 
permainas ir dabar mūsų auditorija jau žino, 
jog jiems užtenka įsijungti „Info TV“, kad jie 
sužinotų, kas svarbiausio vyksta šiuo metu. 

- Ne paslaptis, kad suderinti darbą ir 
vaikų priežiūrą nėra lengva. Ar laiko sau 
ir laiko vienas kitam sumažėjo? Ar ir čia 
randate būdą, kaip iš to nedaryti bėdos? 

Viktoras: Tai nėra kokia nors bėda, bet tai 
tikrai nėra ir lengva. Kartais netgi sunku. Tačiau 
aš suprantu, kad normalu yra vaikams paauko-
ti laiką, skiriamą sau ar vienas kitam. Bet vaikai 
greitai auga. Mūsų vyresnė dukra eina į darže-
lį, jos žaidžia tarpusavyje namuose. Mes mė-
gaujamės dabar galėdami joms skirti laiko. 

- Renata, per šiuos metus nemažai 
atskleidei savo asmeninio gyvenimo de-
talių, skaudžių vaikystės išgyvenimų. 
Kaip suprantu, visa tai vardan kilnaus 
tikslo, vardan to, kad ir kiti netylėtų, 
kalbėtųsi ir padėtų vieni kitiems. Ar tai 
pasiteisino? Ar matai kokį nors progresą 
mūsų visuomenėje?

Renata: Jei atvirai - matau. Ir tikiu, kad 
kuo daugiau bus žinomų žmonių viešų pasi-
sakymų įvairiomis visuomenei svarbiomis 
temomis, tuo greičiau tapsime kritiškiau mąs-
tantys, atviresni pokyčiams bei ryžtingesni 
jų imtis. Nematau prasmės tylėti ir sakyti, 
kad karalius su drabužiais, jei iš tikrųjų yra 
visiškai nuogas. Aš jau išaugau iš to amžiaus, 
kai man buvo svarbu ir baisu kitų žmonių 
nuomonė. Dabar žinau, jog svarbiausia neiš-
duoti savęs. 

Manau, 
svarbiausia nieko 
neapgaudinėti - 
visų pirMa savęs, 
o paskui ir kitų

Viktoras

galvoju, gal 
ilgalaikių 
santykių receptas 
yra tolerancija 
ir pagarba vienas 
kito noraMs 
ir planaMs, 
nuoMonei ir jos 
skirtuMaMs

Viktoras

6

važiavimo sąlygos buvo labai sudėtingos. Buvo 
daugybė nuotykių ir tai buvo visomis prasmėmis 
įsimintina - dėl gamtos ir kalnų vaizdų, kurie 
mus motyvavo važiuoti toliau, ir dėl to, kad tai 
buvo tikrai kelionė, grynas motociklizmas - 
anksti ryte susikraudavome daiktus ant indiškų 
„Royal Enfield“ motociklų ir išvažiuodavome, 
nežinodami, kur nakvosime kitą naktį. 

- Keliavai be šeimos. Ar toks spren-
dimas pasiteisino? Ilgesys šeimai netem-
dė nuotaikos?

Viktoras: Tai buvo fiziškai sudėtinga ke-
lionė - reikėjo aklimatizuotis, nes žemiausia 
vieta kalnuose buvo 3500 m, tad nuolatinis 
oro trūkumas, siauri ir sudėtingi keliai, dul-
kės, karštis, o aukštose kalnų perėjose - ir 
sniegas bei tirpstančio sniego upės. Kai ka-
da ant motociklų praleisdavome 15 valandų, 
keldavomės 5 val. ryto, kartais - 3 val. nak-
ties, kad kuo anksčiau pajudėtume, žinoda-
mi, koks ilgas kelias mūsų laukia. Nors kal-
nuose iš esmės saugu, tačiau tai netinkama 
kelionė vaikams, be to, jie tokio amžiaus, 
kad jiems dar nėra labai svarbu, kur būti - 
svarbiau, ką jie veikia savo aplinkoje. Regio-
ne, kur keliavome - Ladake, - užsieniečiams 
neveikia telefono ryšys, tad „Whatsup“ ži-
nutės, jeigu tik vakare rasdavome šiokį tokį 
internetą, buvo vienintelė galimybė palaiky-
ti ryšį su šeima. Sakyčiau, kad kartais ati-
trūkti yra visai sveika.

- Tuo metu Renata atostogavo Lietu-
vos pajūryje, tiesa? Nebuvo noro keliau-
ti kur nors, kur lepina saulė ir šilta jūra? 
Ar vis tik esi iš tų, kurie jaučia nostalgi-
ją gimtajam pajūriui?

Renata: Palangoje buvom vos keletą die-
nų su dukromis ir anyta. Ačiū Dievui - išpuo-
lė kaip tik geras oras. Elzė labai myli jūrą, o 
Sofija dar nebuvo jos mačiusi, tad nereikėjo 
ilgai sukti galvos, kur vykti. Man patinka Pa-
langa - ta ramioji ir tylioji jos dalis. Mėgstu 
vaikščioti pajūriu bet kuriuo metų laiku ir be 
galo myliu jūrą, nes ji nebijo būti visokia, kaip 
ir aš. O noras keliauti manyje dega nuolat. 
Tiesiog, turint du mažus vaikus, tai ne visada 
įmanoma padaryti. Bet rudenį su pora draugių 
skrisiu, kur šilta ir daug saulės.

- Renata, pati šį kartą grįžai į TV ete-
rį daug anksčiau nei po pirmojo gimdy-
mo. Kas lėmė tokį sprendimą?

Aš nesu 
melAncholiškA 
mimozA

Renata

GyvenAme 
tikrą Gyvenimą 
su visomis jo 
spAlvomis -  
mAn žAvu ir 
linksmA dėl to

Renata

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Viktorai, o kaip tu reagavai į tokį žmo-
nos sprendimą - atvirai kalbėtis apie skau-
džius vaikystės išgyvenimus (vaikystėje 
Renata patyrė patėvio smurtą - red. past.)?

Viktoras: Mes visi turime šitą kolektyvinę 
traumą, kuri atėjo iš senų laikų, kai vaikas bu-
vo tarsi nuosavybė, su kuria gali elgtis kaip 
nori. Dabar mūsų visuomenė yra lūžio taške, 
po kurio neįmanomas kelias atgal. Tai, ką daro 
Renata, yra nepaprastai svarbu padedant so-
vokti, kur mes, kaip visuomenė, buvome ir kur 
norėtume nueiti. Aš ją palaikau ir palaikysiu.

- Renata, esi pavyzdys daugeliui, kaip 
ne tik tuščiai kalbėti, bet ir iš tikrųjų 
būti socialiai atsakingai. Iš kur semiesi 
jėgų ir laiko tam?

Renata: Nesiekiu būti kažkoks pavyzdys. 
Jei mano mintys, veiksmai, dalykai, kuriais 
aš tikiu ir dalinuosi, kažkam irgi svarbūs bei 
priimtini - valio! Jėgų semiuosi iš rezultatų. 
Kai žinau, kad surinktos piniginės aukos pa-
dėjo vaikams pasiekti svajonę - vaikščioti ar 
matyti, aš verkiu iš laimės. Jų šypsenos ir 
padėkos, tėvų džiaugsmo ašaros yra tikroji 
prasmė, kodėl gera stengtis dėl kitų, net jei 
viskam kartais neužtenka 24 valandų. 

- Kai patys esate pavyzdžiais dauge-
liui, kas pavyzdys yra jums? 

Viktoras: Aš nežinau, ar esu kam nors 
pavyzdys, norėčiau juo būti savo vaikams. 
Neturiu dievukų, ypač asmeniniame gyveni-
me. Manau, svarbiausia nieko neapgaudinė-
ti - visų pirma savęs, o paskui ir kitų.

Renata: Mano amžiną atilsį diedukas yra 
pasakęs - stenkis būti žmogumi, prie kurio 
gera. Prisiglausti, gyventi, dirbti, mylėti, prie 
kurio gera numirti. Net keista, kaip tie žodžiai 
giliai įsišaknijo pasąmonėje.

- Ar tokias pačias vertybes - pagalbą 
kitam - skiepijate ir savo vaikams?

Viktoras: Tai išeina labai natūraliai. Mes 
neturime jokių skiepijimo valandėlių, kur vai-
kams aiškiname vertybes, juolab mažajai tai 
dar kol kas nelabai rūpi. Didžiajai kyla vis 
daugiau klausimų, į juos atsakome kasdie-
niuose pokalbiuose, situacijose, skaitydami 
pasakas vakare ar tiesiog mašinoje, pakeliui 
į darželį.

Renata: Vaikams geriausia matyti pavyz-
džius. Kaip elgiasi jų tėvai, seneliai, ar ski-
riasi jų veiksmai nuo žodžių, pamokymų. Ta-

da viskas vyks natūraliai, be jokio skiepijimo. 
Juk vaikai - suaugusiųjų veidrodis. 

- Toks įspūdis, kad jūsų namuose ne-
būna jokio chaoso, tik taika ir ramybė. 
Kaip sprendžiate konfliktus? Kantrybės 
su antru vaikeliu atsirado dar daugiau? 
O gal tiesiog paprasčiau žiūrite į kasdie-
nius rūpesčius?

Viktoras: Dėl chaoso aš nebūčiau toks 
tikras. Manau, kad čia nuolatinė būsena. Na-
muose amžina netvarka, nes vaikai nuolat 
kažko nori, žaidžia, bėgioja ir pan. Niekada 
gyvenime nesu taip dažnai plovęs grindų, kaip 
per pastaruosius kelerius metus. Gal aš tai 
pavadinčiau ne kantrybe, o susitaikymu... su 
nuolatiniu chaosu.

Renata: Būna visko tuose mūsų namuo-
se, juolab kad aš nesu melancholiška mimoza, 
o Elzė irgi - ugnis ir ledas viename. Vyras su 
Sofija ramesni. Bet be chaoso nesuprastume, 
kokia maloni yra tvarka ir ramybė. Gyvename 
tikrą gyvenimą su visomis jo spalvomis - man 
žavu ir linksma dėl to. 

- Koks buvo didžiausias praėjusių me-
tų iššūkis?

Renata: Man asmeniškai - tai Sofijos 
gimdymas. Kadangi Elzytė gimė per Cezario 
pjūvio operaciją, antrąją dukrą jau gimdžiau 
pati. Viskas pavyko sklandžiai, nors daug kas 
netikėjo, jog pasiseks. 

- Kam niekada negailite nei laiko, nei 
jėgų?

Viktoras: Geriems darbams ir kokybei.
Renata: Bei vienas kitam.

- Jau kelerius metus gyvenate už-
miestyje, nepasiilgstate miesto šur- 
mulio?

Viktoras: Mes persikėlėme į sodą dėl 
vaikų, kad jie turėtų kiemą, supynes, smėlio 
dėžę. Kad galėtų išeiti į lauką kada panorėję 
ir kad jų nereikėtų ganyti. Ir tai yra smagu 
dabar, nežinau, kaip bus ateityje. 

Renata: Be to, tas miesto šurmulys ran-
ka pasiekiamas - kelios minutės automobiliu, 
ir mes jau prie Katedros aikštės. 

- Namų kieme užsiimate sodininkys-
te. Ar tai daugiau pareiga, ar malonus 
rūpestis?

Viktoras: Čia Renatos daržas. Ji prižiūri 
ir kovoja su kenkėjais, bet aš nesu tikras, ar 
galima sakyti, kad mes užsiimame sodinin-
kyste. Rožės žydi, nenušalo. Turime porą 
agurkų, agrastų ir serbentų. Du krūmeliai 
pomidorų. Špinatus suėdė šliužai. Vyšnios 
sukirmijo. Obuolių šiemet bus mažai. Man 
patinka sodas, bet rimtai sodininkystei netu-
riu tiek laiko.

Renata: Sodas, daržas, gėlynai man la-
biau malonus rūpestis ir savotiška terapija. 

Kai galvoje minčių, jausmų ir informacijos 
avilys, nueinu į daržą arba gėlyną pasikaps-
tyti. Žemė turi neįtikėtiną galią sugerti viso-
kį dvasinį brudą - tik nereikia bijoti prie jos 
prisiliesti nors trumpam, be pirštinių. 

- Kreipiate dėmesį į tai, kokius pro-
duktus dedate ant savo stalo? 

Renata: Anksčiau kažkaip ne itin kreipė-
me dėmesį, bet gimus vaikams vis labiau žiū-
rime, ką dedame į burnas nuo to stalo. Ypač 
skanu mėgautis savo išaugintomis daržovė-
mis ar uogomis. 

- Renata, ne paslaptis, kad esi puiki 
šeimininkė. Ar sutinki, kad kelias į vyro 
širdį eina per skrandį? Koks jūsų šeimos 
firminis patiekalas? 

Renata: Visokių tų kelių yra ir visokių 
vyrų būna. Viktoras vertina mano pastangas 
virtuvėje. Mėgstu jį palepinti gardžiu maistu. 
O firminis mano patiekalas - lipnūs, sultingi 
ir burnoje tirpstantys šonkauliukai. Mėgsta 
net dukros. 

- Šiemet paminėjote savo „medines“ - 
penkerių metų - vestuves. Griaunate mi-
tą, kad meilė trunka trejus metus? Yra 
koks nors receptas, kaip tą meilę išlai-
kyti amžinai?

Viktoras: Šitas mitas buvo patvirtintas 
tik Beigbederio knygoje, visi kiti jį arba pa-
neigė, arba nepatvirtino. „Amžinai“ taip pat 
tokia įdomi sąvoka, bet dabar mums gera. 
Galvoju, gal receptas yra tolerancija ir pagar-
ba vienas kito norams ir planams, nuomonei 
ir jos skirtumams. 

Renata: Be to, labai svarbu kalbėtis. Ne 
tik apie tai, kas gera ir gražu, bet ir kas skau-
dina bei liūdina. Ne ką mažiau svarbu klau-
sytis bei išgirsti. Ir bent retsykiais leisti vie-
nas kitam pailsėti vienam ar su draugais. 

- Ar turite kokių nors savo šeimos 
tradicijų, kurios susiformavo per šiuos 
penkerius metus?

Renata: Jau daugiau nei 10 metų kiekvie-
ną pavasarį po žydinčiu kaštonu pasibučiuo-
jame. Kažkur skaičiau, kad šis medis - meilės 
saugotojas. Iki šiol jis mūsų nepavedė. 

Mes neturiMe 
jokių skiepijiMo 
valandėlių, 
kur vaikaMs 
aiškinaMe 
vertybes

Viktoras

vaikų šypsenos 
ir padėkos, 
tėvų džiaugsMo 
ašaros yra tikroji 
prasMė, kodėl 
gera stengtis dėl 
kitų, net jei viskaM 
kartais neužtenka 
24 valandų

renata
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Mėgstu vaikščioti 
pajūriu bet 
kuriuo Metų laiku 
ir be galo Myliu 
jūrą, nes ji nebijo 
būti visokia,  
kaip ir aš

Renata

„LaisvaLaikio“ interviu
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Los AndžeLAs
Tai be galo didelis miestas. Reko-

menduočiau žmonėms, kurie mėgsta 
keliauti, patirti įvairiaspalvį poilsį, pa-
ragauti skirtingų patiekalų, pasidegin-
ti, sužinoti ką nors naujo. Tai labai di-
delis miestas - nuo pliažų iki Holivudo. 
Tai gera vieta ne tik jaunimui, bet ir 
šeimoms.

2

žvaigždė rekomenduoja

Top 3 atostogų kryptys 
pagal neringą Šiaudikytę

MeksikA
Iki šiol galvojau, kad pats geriausias 

aptarnavimas yra Turkijoje. Ji lengvai 
pasiekiama iš Europos, geri viešbučiai, 
maistas. Bet Meksika mane nustebino. 
Nors ir buvau girdėjusi, kad ten geras 
aptarnavimas ir maistas, bet tik pati tai 
patyrusi, supratau, kodėl vyrauja tokia 
nuomonė. Meksikoje  labai geri ir ma-
lonūs žmonės. Kas nori egzotiško poilsio, 
karšto oro ir nuostabaus maisto, labai 
didelės romantikos - rekomenduoju 
Meksiką. Tik svarbu pasirinkti tinkamą 
viešbutį.

3

Mykonos sALA GrAikijoje
Tai įspūdingo grožio sala. Nesitikė-

jau, kad jūros vanduo bus toks žydras. 
Nors pati gamta ir skurdoka, tačiau eg-
zotikos netrūksta. Buvau tik kartą, bet 
man paliko tokį įspūdį, kad visaip ban-
džiau ir šiemet susidėlioti darbus taip, 
kad galėčiau ten nuvykti. Deja, skrydžiai 
iš Kauno labai nepatogūs. Tiesa, ši sala 
labiau tinka jaunimui, nes ten yra ką 
veikti, o taip pat tiems, kam patinka ku-
linarinės kelionės, nes yra ką paragauti. 
Graikijos virtuvė labai patiks visiems, 
mėgstantiems jūros gėrybes ir šviežias 
daržoves. 

1

Prasidėjus paskutiniajam vasaros mėnesiui, daugelis,  
kas dar nespėjo išvykti atostogų, turėtų suskubti. Tiems,  
kurie dar net nepasirinko kelionių krypties, dainininkė  
NeriNga ŠiaudikyTė (26) rekomenduoja pasaulio vietas, 
kurios patenkins net ir išrankiausius keliautojus. 

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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kelionėmis alsuojantis vaizdo klipas

„Ši daina - tai istorija apie tris moteris, 
kurios nenori pasenti švaistydamos laiką sa-
vo gimtuosiuose miestuose - jos nori šėlti, 
šokti, svinguoti ir džiaugtis gyvenimu“, - tei-
gia „The Ditties“ narė Ugnė Bakanauskaitė.

Kūrinys „Belleville Rendez - Vous“ skam-
ba pernai pristatytame debiutiniame „The 
Ditties“ albume. Kino mylėtojams ši daina 
gerai pažįstama ir iš animacinio filmo „Triju-

lė iš Belevilio“ (pranc. „Les Triplettes de 
Belleville“).

„Klipo pagrindinė mintis - kelionė savo tiks-
lo link. Pažiūrėjus kitu kampu, tai tarsi žmogaus 
kelionė savo tikslų link. Norint juos pasiekti, 
reikia įdėti pastangų, skirti laiko, pasitelkti išmo-
nę. Šiuo darbu klausytojus norim paraginti nebi-
joti siekti savo užsibrėžtų tikslų“, - kalba ugnin-
goji „The Ditties“ vokalistė Rūta Švipaitė-Pocė.

Jos scenos partnerė Veronika Čičinskaitė-
Golovanova priduria, kad kiekvienoje kelio-

nėje svarbiausia gera nuotaika ir žinojimas, 
kad gali nutikti visko: „Kelionė - tai nuotykiai. 
O nuotykiai ir yra gyvenimo variklis“.

Padėka vilkaviškiui

Praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio 
dvasios kupiną darbą videomeistras Evaldas 
Arlauskas nufilmavo Vilkaviškio apylinkėse. 
Klipo prodiuserė, grupės „The Ditties“ vady-
bininkė Justina Baliūnaitė pasakoja, kad mies-
to gyventojai aktyviai prisidėjo prie filmavimo 
darbų: plukdė jachtomis, skolino batus, skry-
bėlaites, lagaminus, įsileido į savo namus ar 
kitas erdves, vaišino užkandžiais, darė mer-
ginoms šukuosenas. Atsidėkodama už šiltą 
priėmimą ir pagalbą „The Ditties“ komanda 
būtent Vilkaviškyje koncerto metu surengė 
specialiąją klipo premjerą.

„Vilkaviškis tapo ta vieta, kurioje tilpo visos 
mūsų idėjos - traukinių stotis, parko alėja, ke-
lionė senovine mašina, jachta, nuostabaus gro-
žio ežeras ir dar žavingesnis Paežerių dvaras. 
Labai smagu, kad miestas ir jo žmonės mus taip 
maloniai sutiko ir padėjo įgyvendinti visus klipo 
užmanymus“, - sako R.Švipaitė-Pocė.

Glaudžiai susigyvenusios su ganėtinai to-
limu muzikiniu laikmečiu „The Ditties“ mer-
ginos preciziškai atlieka auksinius ketvirtojo 
dešimtmečio džiazo kūrinius. Grupė taikliai 
atkuria šios epochos moterų vokalinių ansam-
blių stilistiką ir įtraukia klausytoją į šelmišką 
svingo kvaitulį.

Svinguojanti „The Ditties“ 
kelionė tikslo link

Svingo epochos ritmais gyvenanti grupė „The DiTTieS“ pristato pirmąjį savo vaizdo 
klipą. Pasaulyje gerai žinomą dainą „Belleville Rendez - Vous“ merginų trio įamžino  
savitu skambesiu ir kelionėmis alsuojančiu klipu.
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Barzda suteikia brandos jausmą
Futbolininkas Mantas KuKlys (30): 

- Jau antri metai, kaip nešioju barzdą. Esu tuo patenkintas. 
Kol kas turiu savo mėgstamą vietą, kur ją tvarkausi, nors kar-
tais tenka ir namie. Barzda auga labai greitai, savaitė-dvi ir vėl 
atauga. Matau, kaip ją tvarko specialistai, bandau ir pats kažką 
tokio daryti, bet  profesionalai tai daro geriau. Žmona juokau-
ja, kad jei nusiskusiu barzdą, atrodysiu 5-6 metais jaunesnis, 
tai gal todėl barzda ir suteikia brandos jausmą. Išbandžiau įvai-
rius variantus - ir visai nusiskusti, ir užsiauginti ilgesnę, ir 
vidutinio ilgumo. Ilgesnė nelabai patiko, nes pradeda po tru-
putį niežtėti ir nėra taip patogu, ūsai trukdo. O vidutinė labai 
patiko. Barzdų stilių neseku, kai ateinu kirptis, gaunu patari-
mų, kaip geriau. Aš pasakau savo nuomonę, jie savo, ir išsi-
renkame geriausią variantą.

Pasakyk, kas tavo draugai, pasakysiu, kas 
esi - tokį posakį galima pritaikyti ne tik kal-
bant apie draugus, bet ir apie barzdas - paro-
dyk, kokią barzdą nešioji, pasakysiu, kas esi. 
anot psichologų, barzda yra kiek daugiau nei 
fizinis vyro brandos rodiklis. Visais laikais tai 
buvo ir statusą apibrėžiantis simbolis, o šian-
dien - ir tam tikras mados klyksmas. „lais-
valaikis“ domėjosi naujausiomis barzdų ten-
dencijomis, kaip jas prižiūri žinomi vyrai ir ką 
apie barzdočius mano žinomos moterys. 

Barzda: 
kartą užsiauginęs negali sustot?

TEMA

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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TEMA

- Niekada nesiskundžiau plaukuotumu, 
todėl visada turėdavau 2-3 dienų barzdą. 
Kartą pasivėlinau nusiskusti ir ji užaugo. 
Pamačiau, kad man tinka ir patinka. O nu-
siskutęs barzdą net ėmiau jausti tam tikrą 
kompleksą, lyg būčiau grįžęs į 11 klasės 
vinjetės nuotrauką. Dabar galvoju, kad pa-
lauksiu, kol jau tikrai pasensiu, tada ir nu-
siskusiu. 

Prižiūriu ją skirtingai. Jei matau, kad jau 
labai apsileidau ir pats nesusitvarkysiu, einu pas 
barzdaskučius. Šiaip ar taip barzdą reikia prižiū-
rėti kiekvieną dieną. O mano gyvenimo tempas 
toks, kad ne visada tam randu laiko. Vieną kar-
tą bandžiau pats kirptis, tai taip nukreivinau, kad 
paskui reikėjo gerokai patrumpinti. Todėl daž-
niau barzdą patikiu profesionalams. Man patin-
ka pas juos tvyranti atmosfera - rankšluosčiai, 

specialūs peiliukai, įrankiai ir pan. Kaip tik ne-
seniai kirpausi barzdą Ukrainoje. Važiavau ten 
į desertų šou, ir buvau jau gerokai apšepęs, su-
siradau barzdaskučių saloną ir likau patenkintas. 

O šiaip nelabai domiuosi barzdų tenden-
cijomis, nes kuo įmantresnė barzda, tuo dau-
giau priežiūros jai reikia. Turiu vieną savo 
stilių ir jo laikausi. Tiesa, norėjau užsiaugin-
ti didelę barzdą, bet neturiu tam kantrybės. 

Be barzdos jaučiu didesnį diskomfortą nei su barzda 
VMG (Virtuvės mitų griovėjai) akademijos vienas iš įkūrėjų Linas Ginaitis (33): 
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TEMA

- Vyrai augina barzdas dėl dviejų priežasčių - arba jie 
nori nesąmoningai ką nors pabrėžti, arba paslėpti. Jei 
kalbame apie pabrėžimą, tai gali būti priklausomybė ko-
kiai nors subkultūrai ar grupei. Jei vyras formuoja savo 
barzdą pats ir pasirenka labai pretenzingą stilių, tai rodo 
tam tikrą troškimą atkreipti į save dėmesį. Visada mer-
ginoms sakau - atkreipkite dėmesį į vyro barzdą - kuo 
ji pretenzingesnė, tuo pretenzingesnė vyro asmenybė, 
tuo didesnių komp leksų jis turi. 

Kita vertus, barzda yra vyriškumo simbolis. Juk ji 
želia tik vyrams, kurie turi daug testosterono. Apskri-
tai vyro plaukuotumas - tai jėga, seksualumas, aukštas 
libido. Ypač kelių dienų barzda asocijuojasi su seksua-
line energija. Jei vyras neaugina barzdos, tai gali būti 
susiję su tam tikru statusu, nes anksčiau vyras, apžė-
lęs barzda, buvo laikomas netvarkingu, apsileidusiu. 
Dabar į tai žiūrima laisviau. 

Apie tuos, kuriems neželia barzda, galima spėti, kad 
jie iš tiesų testosterono turi mažiau, todėl yra jausmin-
gesni, jautresni. Kita vertus, tai gali būti vyrai, kurie yra 
visiškai patenkinti savo veidu, jo struktūra. Juk dažnai 
vyrai barzdomis nori paslėpti tam tikrus veido trūkumus. 
Apskritai, kai vyras užsiaugina ilgus plaukus, užsideda 
didelius akinius, užsiaugina pretenzingą barzdą ir ūsus, 
man kyla klausimas, kodėl jis tiek daug investuoja laiko į 
tokius antraeilius dalykus? Gal turi kompleksų, gal nepa-
sitiki savimi, gal nori demonst ruoti savo ambicingumą. 
Kodėl savęs nepriima tokio, koks jis yra? Iš savo patirties 
galiu pasakyti, kuo daugiau priedų yra ant žmogaus veido, 
tuo daugiau pretenzijų jis turi sau ir savo gyvenimui. 

Ką apie barzdotus vyrus mano žinomos Lietuvos moterys?

TV laidų vedėja ŽiVilė KropaiTė: 
- Barzdoti vyrai man labiau nepatinka 

nei patinka. Įdomu tai, kad turiu du pusbro-

lius, kurie yra labai gražių bruožų, bet ilgą 

laiką nešiojo barzdas. Kartą per Kalėdas 

vienas iš jų atvyko nusiskutęs, nes močiu-

tei labai nepatinka barzdos, ji net siūlė 500 

litų už tai, kad nusiskustų. Kai jis įėjo, visi 

net aiktelėjome, kokio grožio jis yra. Man 

atrodo, kad barzda dažnai paslepia gražius 

vyro bruožus, ypač jaunystėje. Vyresniems 

gal barzda ir labiau tinka, ypač kai ji nėra 

per ilga ir stilingai sutvarkyta. 

atlikėja DileTa MešKaiTė:
- Priklauso nuo to, kokia tai barzda. 

Man visada atrodo, kad kas per daug, 

tas nesveika. Man labai gražu yra mini-

mali, kelių dienų barzdelė. Tai yra labai 

vyriška ir netgi gražiau nei visai be barz-

dos. O tos ilgos barzdos man jau nelabai 

patinka. Mano vyras nenešioja barzdos 

ir man gerai. Štai vienas kolega užsiau-

gino barzdą, o aš vis galvoju, kada gi jis 

ją pasitrumpins. 

Buvusi grupės „pinup Girls“ narė  
ieVa MacKeVičienė: 

- Jei tai žmogaus individualus stilius, jei jam taip yra gražu, kodėl gi ne. Jeigu žmogui tai patinka, jei barzda yra jo stiliaus dalis, nematau priežasčių, dėl kurių aš turėčiau tam prieštarauti, ar kodėl man tai turėtų nepatikti. 

Ką apie vyrus byloja jų barzdos? 
Veidotyrininkė, psichologė eGlė pelienė:
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- Nors kelių dienų barzdą visada mėgau, rim-
čiau pradėjau ją auginti nuo 2010-2011 m. Pa-
menu, dalyvavome Vokietijoje mados konkurse. 
Jį laimėjome, buvome labai geros nuotaikos ir 
pasakiau, kad gal atėjo metas ką nors keisti, kaž-
ką daryti kitaip. Tuo metu mados pasaulyje vis 
dažniau pasirodydavo barzdoti modeliai. Be to, 
Afganistane vyko karas, spaudoje išplito nuot-
raukos su specialiųjų pajėgų barzdotais kariais. 

Barzdočiai ėmė asocijuotis su kova prieš blogį, 
patriotizmu, stiprybe. Man militarizmas visada 
buvo artima tema, taigi užsiauginau barzdą ir  tas 
naujas aksesuaras man patiko. Nuo to laiko nė 
karto nebuvau nusiskutęs. Kartą patrumpinęs - 
iki vieno mėnesio barzdos - bet niekada net min-
ties neturėjau skustis dar trumpiau. 

Galiu pasakyti, kad barzda reikalauja labai 
daug priežiūros, ir jei kam nors iš šalies ji 

siejasi su tinginyste, nevalyvumu, šį mitą ga-
liu sugriauti. Ją reikia ir plauti, ir prižiūrėti - 
yra specialūs aliejai, kremai, jau nekalbu apie 
kirpimus, tinkamos formos paieškas. Pats kas 
mėnesį einu pas barzdų stilistus, pasakau 
jiems, ko noriu, ir jie padaro. Kad tvarkingai 
atrodytum, reikia skirti laiko. 

O dėl nepatogumų - nepasakyčiau, kad jų 
yra. Nebent kai valgai visada reikia pažiūrėti 
ar kas nors nenukrito ant barzdos, bet ilgai-
niui pripranti. O kitų nepatogumų nejaučiu. 
Vasarą dėl barzdos nekaršta, o štai žiemą - 
nešalta.

TEMA

Kad tvarkingai atrodytum, reikia skirti laiko 
Dizaineris GieDrius Paulauskas (38): 
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- Kiek populiari barzdų kirpėjo pro-
fesija šiandien yra Lietuvoje?

- Atvirai pasakius, labai daug vyrų šiuo 
metu eina į salonus tam, kad nusiskustų ar 
pasikirptų barzdas. Turime daug darbo. Pats 
pradėjau čia dirbti prieš aštuonis mėnesius, 
jau tada buvo darbo, o dabar jo tik padaugėjo. 

- Kokie yra populiariausi barzdų sti-
liai?

- Dabar populiarios yra ilgos barzdos su 
ilgais ūsais. 

- Kai vyrai ateina pas jus, jie jau ži-
no, ko nori, ar klausia jūsų patarimų?

- Jie tiesiog užsiaugina barzdas, o mes 
jas taisome, padarome taip, kad atrodytų 
gražiau. Turime sprendimą net ir tiems, ku-
riems neželia barzda, jiems ypatingais kre-
mais padidiname apimtis. 

- Pagal jūsų tradicijas Sirijoje, ką 
barzdos simbolizuoja?

- Mūsų šalyje vyrai pradeda auginti 
barzdas, sulaukę 20-21 metų. Tai lyg skir-
tumas tarp moterų ir vyrų. Barzda visada 

padaro vyrą vyresnį. Net kai klausiu mer-
ginų, ar joms patinka vyrai su barzdomis, 
daugelis atsako teigiamai.

- Ar vyrai gali patys pasikirpti barz-
das namuose, ar geriau kreiptis į spe-
cialistą?

- Geriau eiti pas profesionalus, mes tai 
darome su specialiais įrankiais, kremais.

- Kokio amžiaus vyrai dažniausiai 
ateina pas jus?

- Nuo 22 metų. Yra ir vyresnių, bet ne-
labai daug. Dažniausi klientai - 22-40 metų. 
Yra keletas virš 40-ies.  

TEMA

n Barzda per visą žmonijos istoriją turėjo daugybę 
paskirčių - nuo šilumos palaikymo iki įbauginimo, Šiais  
laikais barzda dažniausiai yra vyriškumo, statuso visuome-
nėje arba mados simbolis. Priešistoriniais laikais vyrai augi-
no barzdas, kad būtų šilčiau. Be to, barzda apsaugodavo ne 
tik nuo šalčio, bet ir nuo smėlio, purvo, kad šis nepatektų į 
burną. Nuo 3000-ųjų iki 1580-ųjų p.m.e. egiptiečiai daryda-
vosi netikras barzdas iš metalo. Ši barzdos imitacija būdavo 
pritvirtinama su virve, aprišta aplink galvą. Taip darydavo 
kilmingieji ne tik vyrai, bet ir moterys. Mesopotamijos civi-
lizacijoje vyrai labai rūpinosi savo barzda. Jie naudojo aliejų 
barzdoms, kad ši atrodytų sveikai. Be to, sukdavo barzdas 
senovinėmis karštomis žnyplėmis. Asirai savo barzdas 
dažydavo juodai, persai - oranžine-raudona spalva. Turkijoje 
ir Indijoje tie, kurie turėjo ilgas barzdas, buvo priimami kaip 
išminčiai. Tuo tarpu senovės Graikijoje turėti barzdą buvo 
garbės reikalas. Jos nukerpamos buvo tik kaip bausmė.  
345 metais p.m.e. Aleksandras Didysis uždraudė kariams 
turėti barzdas, kad priešai mūšyje jų nesugriebtų už barzdos. 
Skusti barzdas tapo populiaru senovės Romoje, nors  
filosofai ir toliau jas augino nepaisydami mados. 

istorija

n Ilgiausios barzdos savininkas buvo norvegas Hansas 
Langsetas (Hans Langseth), gyvenęs XX a. pradžioje.  
Jo barzda siekė 5,33 metro.
n Vidutiniškai per metus vyro barzda paauga 140 cm.
n Vyras skusdamasis per visą savo gyvenimą prie veidrodžio 
praleidžia apie 3,350 valandų, tai yra apie 140 parų.
n Daugelis tiki, kad barzda yra išminties simbolis. 
Daugelis filosofų turėjo ilgas barzdas. Gal dėl to atsirado 
ir posakis - pamesi barzdą, pamesi ir savo sielą. 
n Barzda prideda tris dalykus: amžių, socialinį statusą ir 
agresiją. Anot tyrimų, moterys apie vyrus su barzdomis 
mano, kad jie yra vyresni nei iš tiesų ir turi aukštesnį 
socialinį statusą. Be to, vyrai su barzdomis supykę atrodo 
labiau agresyvūs nei tie, kurie barzdos neturi. 
n Barzda greičiau auga dienomis nei naktimis.
n 98 proc. „Forbes“ turtingiausių vyrų šimtuke buvo 
vyrai be barzdų. 
n Barzdos baimė yra vadinama pogonofobija. 
n Mums gerai žinoma „cukraus vata“ Prancūzijoje vadi-
nama „Barbe a papa“, kas reiškia „tėčio barzda“. 
n Barzda ir ūsai apsaugo nuo bakterijų ir infekcijų. 
Vyrams be barzdų tikimybė nešioti ant veido bakterijas 
išauga tris kartus. 
n 55 proc. vyrų visame pasaulyje turi barzdą ar ūsus.

Įdomūs faktaiApie barzdas vyrų kirpyklos „Beardland“ 
kirpėjas HusAms sy:
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ŽvaigŽdės

Pirmoji Prancūzijos ponia  
Brižit Makron (Brigitte 
Macron, 64) Eliziejaus  
rūmuose Paryžiuje kartu  
su prezidentu Emanueliu  
Makronu (Emmanuel Macron)  
priėmė iš Barbadoso kilusią JaV 
atlikėją ir „Clara Lionel“ fondo  
įkūrėją riJaną (rihanna, 29).
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Rijana priimta Eliziejaus  
rūmuose

Labdaringa ir humanitarine 
veikla garsėjanti popdainininkė, 
kuriai Harvardo universitetas 
suteikė 2017-ųjų metų filantro-
pės vardą, su Prancūzijos pre-
zidentu ir jo žmona kalbėjo dau-
giau kaip valandą įvairiomis te-
momis, nors daugiausia pokal-
bis krypo apie išsilavinimo 
prob lemas visame pasaulyje. 
Popdievaitė ir šiam oficialiam 
vizitui pasirinko pastaruoju me-
tu jos pamėgtą naująjį stilių 
rengtis gerokai per laisvais dra-
bužiais. Interneto platybėse ne-
truko atsirasti abiejų damų ap-
rangos komentarai: B.Makron 
girta už eleganciją, o dainininkė 
buvo pašiepiama, jog „pasipuo-
šė maišu“.
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Dženifer Eniston (Jennifer Aniston) su 
vyru Džastinu Teru (Justin Theroux)

EPA-Eltos nuotr.

Džeisono Beitmano  
šlovės valanda

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

JAV aktorius Džeisonas Beitmanas (Jason Bateman, 

48) Holivudo šlovės alėjoje gavo žvaigždę, kuri yra 2616-oji 

šioje alėjoje. Pasveikinti aktorių į garbingą ceremoniją rinkosi 

jo šeima, gausus būrys gerbėjų ir kolegų, tarp kurių - Dženifer 

eniston (Jennifer aniston) su vyru Džastinu teru (Justin the-

roux). su Dž.eniston Džeisonas Beitmanas filmavosi ne vieną 

kartą, tad juos sieja gana draugiški santykiai. Kartu juos galima 

buvo pamatyti filmuose „nepageidaujami genai“ („the switch“), 

„Kaip atsikratyti boso“ („Horrible Bosses“).
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ŽvaigŽdės

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Monako princas AlbertAs II (Albert II, 59) su žmona princese ŠArlyn (Charlene, 39) 
buvo vieni pagrindinių raudonojo kryžiaus labdaringo renginio svečių. tradiciniame 
ir kasmetiniame didžiausiame pasaulyje labdaros renginyje Monake kasmet renkasi 
pasaulio superžvaigždžių elitas, o surinktos lėšos skiriamos raudonojo kryžiaus veiklai 
visame pasaulyje. Garbingiausia renginio viešnia princesė Šarlyn visus sužavėjo savo 
futuristiniu įvaizdžiu, pasirinkusi sidabru tviskantį kombinezoną ir sidabrinį makiažą 
bei tviskančius deimantus ausyse.

Svečius žavėjo tviskanti 
Monako princesė

Švedų modelis Viktorija 
Silvsted (Victoria Silvstedt)

EPA-Eltos nuotr.

Prancūzų aktorė Monika Beluči 
(Monica Belluci)
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ŽvaigŽdės

Kembridžo hercogas Viljamas (William, 35), 
antras Didžiosios Britanijos sosto įpėdinių  
eilėje, baigė dirbti greitosios pagalbos  
sraigtasparnio pilotu, kad galėtų aktyviau  
atstovauti oficialiuose renginiuose karalienei 
Elžbietai ii (Elizabeth ii).

Po paskutinio budėjimo Kembridžo oro uos-
te princas nusifotografavo su kolegomis, su ku-
riais nuo 2015 metų kovo dirbo kompanijoje, 
atsakingoje už skubią medicinos pagalbą Rytų 
Anglijoje. Jos sraigtasparniai kasmet atlieka dau-
giau kaip 1,5 tūkstančio skrydžių dėl įvairių in-
cidentų - nuo eismo nelaimių iki širdies prie-
puolių. Skrydžiai trunka ne daugiau kaip 25 mi-
nutes, o sraigtasparniai leidžiasi automobilių 
stovėjimo aikštelėse, paplūdimiuose, sklypuose 
prie namų.

Kaip anksčiau pareiškė Kembridžo hercogas, 
jam buvo „didelė garbė skraidyti kartu su Rytų 
Anglijos oro greitosios pagalbos darbuotojais“. 
„Labai džiaugiuosi, kad priklausiau profesionalų, 
talentingų žmonių, kasdien gelbstinčių gyvybes, 
komandai“, - sakė jis.

2014 metais Viljamas baigė tarnybą Didžio-
sios Britanijos karinėse oro pajėgose, kur jis 
buvo paieškų ir gelbėjimo sraigtasparnio pilotas.

Neseniai tėvu tapęs garsusis Holivudo  
aktorius DžorDžas KluNis (George Clooney, 
56) savo dvynukų saugumo labui yra  
pasiruošęs paduoti į teismą jų nuotraukas iš-
platinusius paparacus.

Apie savo ketinimus aktorius paskelbė pra-
ėjusį penktadienį. Kiek anksčiau prancūzų žur-
nalas „Voici“ išspausdino paparacų padarytas nau-
jagimių Elos (Ella) ir Aleksandro (Alexander), 
gimusių birželio 6 dieną, bei aktoriaus žmonos 
AmALoS ALAmuDin (Amal Alamuddin, 39) 
nuotraukas. „Žurnalo „Voici“ fotografai perlipo 
mūsų namo tvorą, įlipo į medį ir neteisėtai pada-
rė mūsų naujagimių nuotraukas name. Fotografai, 
neapsirikite: tiek agentūra, tiek žurnalas bus pat-
raukti baudžiamojon atsakomybėn visu įstatymų 
giežtumu“, - perspėjo Holivudo žvaigždė.

„Voici“ atstovai tvirtina turėję teisę publi-
kuoti prie garsenybių namo palei Komo ežerą 
italijoje padarytas fotografijas, nes esą tokios 
nuotraukos nekelia jokios grėsmės šeimos sau-
gumui. Aktorius Dž.Klunis ir A.Alamudin, gy-
nusi „Wikileaks“ interneto svetainės įkūrėjo 
Džuliano Asandžo (Julian Assange) interesus, 
susituokė 2014 m. rugsėjį Venecijoje.

Dž.Klunis paparacus už dvynukų nuotraukas paduos į teismą

Princas Viljamas baigė greitosios pagalbos 
sraigtasparnio piloto darbą
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stilius

Paryžiaus aukštosios mados savaitėje pristatyta Elio Sabo (Elie Saab) kolekcija 2017-2018 metų rudeniui ir žie-
mai priminė „Sostų karų“ („Game of Thrones“) paveikslą. Libano dizaineris, kurio vizitine kortele jau seniai tapo 
raudonajam kilimui skirtos romantiškos ir prabangios princesių suknelės, ir šįkart blizgėjo aukso siūlų siuvinėji-
mų, brangakmenių ir nėrinių deriniais. Tik šioje kolekcijoje jis romantiškas princeses pavertė karingomis valdo-
vėmis su skraistėmis, galvą juosiančiais viduramžių lankeliais, tviskančiais auksu, sidabru ir deimantais.

Ant Paryžiaus podiumo -
karingos valdovės

Siuvinėtos skraistės romantiškas  
princeses pavertė karingomis valdovėmis
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Kai kurie modeliai priminė 
struktūrizuotą chalatą

Svarbus kolekcijos akcentas - deimantais 
puošti galvą juosiantys viduramžių lankeliai

EPA-Eltos nuotr.



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

Velvetas, šilkas, aksomas 
pasidengė aukso siūlų 

siuvinėjimais
EPA-Eltos nuotr.

stilius
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stilius

„Visada sunkiau apsirengti turinčioms mote-
riškas formas, sudėtingiau yra atrasti tinkantį dra-
bužį, jį derinti. Tačiau nereikia galvoti, kad jei tu-
rite apvalius klubus ar didelę krūtinę, esate pa-
smerkta visą gyvenimą šiuos savo turtus dangs-
tyti beformiais maišais. Taip pat nereikia rinktis 
tik tamsių spalvų drabužius ar įsmukti į beformius. 
Patikėkit, man labai liūdnai atrodo, kai jauna, ža-
vinga moteris, turinti gražius apvalumus, bando 
dangstytis niūrių spalvų palapinėmis, taip tik dar 
padidindama savo apimtis“, - pasakojo K.Danile-
vičė. Pasak jos, pasirinkus tinkančius derinius (pa-
vyzdžiui, siauros kelnės ir tunika), optiškai galima 
sumažinti savo kūno apimtis, atrodyti labai nuos-
tabiai ir jaustis puikiai“, - pataria stilistė.

Lietuvoje 42 (L) ar 44 (XL) dydžiai yra pri-
skiriami prie didesnių, todėl gana sudėtinga ras-
ti kažką jaunatviško, įdomesnio. „Nors pasitaiko 
gerų dienų, bet retai kažką tokio atrandu popu-
liariose prekybos centrų parduotuvėse. Todėl 
mėgstu pasidairyti mažesnėse, įdomesnėse par-
duotuvėse. Tokiose parduotuvėse problemų su 
didesniais dydžiais tikrai mažiau“, - patirtimi 
dalijosi stilistė. 

Apvalesnės formos - 
ne kliūtis tapti miesto diva!

Prakaituoti sporto klube ar pasistengti mylėti save tokią, kokia esi? Daugybę moterų visame pa-
saulyje nuolat kamuoja šis klausimas. Jei patinka plušėti su treniruokliais ir siekti dailios figūros - 
pirmyn. Tačiau jei tau tai tikra kančia, ar tikrai verta kamuotis? Juk tik šiek tiek pasistengusi,  
gali puikiai atrodyti ir turėdama apvalesnes formas. Stilistė ir tinklaraščio apie madą „TryOn.lt“ 
autorė Kristina Danilevičė sako, kad viskas priklauso nuo pačios moters požiūrio.
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stilistės k.Danilevičės patarimai:

n Svarbu nebijoti spalvų bei detalių. 

Spalvos ne tik pagyvins garderobą, bet ir pakels 

nuotaiką: tai tarsi gero stiliaus ir pasitikėjimo 

savimi vitaminai.

n Rinkitės įmantresnę avalynę aukštesne 

pakulne - taip jūsų kojos atrodys grakščiai, 

trauks akį.

n Derinkite ryškesnius aksesuarus - jie nukreips 

dėmesį. 

n Rinkitės savo dydžio drabužius - prigludusius 

(ne aptemptus!), bet jokiu būdu - ne maišus. 

n Atraskite ir pripažinkite sau savo privalumus! 

Jei jūsų labai dailios kojos - atidenkite jas. O gal 

labai graži pečių linija - parodykite ją dėvėdamos 

palaidinę apnuogintais pečiais. Gal turite liekną 

liemenį - pabrėžkite jį įspūdingu diržu. O gal 

jūsų labai dailios plaštakos - papuoškite jas 

žiedais ar apyrankėmis. Esate įspūdingų plaukų 

savininkė - žaismingai juos supinkite, suriškite. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Fotosesijos modeliu tapusi Ilona 
pasimatavo kelis skirtingus įvaizdžius

Nerijaus Šabanausko nuotr.
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grožio paletė

Dailių linijų formulė
n Tobula figūra - reguliarių treniruočių ir sveikos mitybos pasekmė. Dženifer mi-tyba rūpinasi dietologė, kuri kas savaitę ją konsultuoja, taip pat paruošia keletą patiekalų. „Mano dietos pagrindas - or-ganinis maistas ir liesi proteinai. Greipf-rutas, avižiniai dribsniai su migdolų pienu ir saujelė uogų arba vitaminų pilnas svei-kuoliškas kokteilis, o kartais avokadas su skrudinta duona - neretai mano pusryčiai atrodo maždaug taip. Tačiau tai nereiškia, kad kartais negaliu sukirsti makaronų ar užkandžiauti sūriu“, - sakė aktorė. Žino-ma, ji išgeria labai daug vandens ir nepa-miršta sportuoti. Bent tris kartus per sa-vaitę ji susitinka su guru jogos treniruo-tėse, taip pat sportuoja savo namuose įrengtoje treniruoklių salėje. 

IšlaIdos: 
l dietologės paslaugos - 585 Eur per savaitę  
l jogos pamokos - 770 Eur per savaitę

Dženifer Eniston
jaunystės paslaptis

Holivudo aktorė Dženifer eniston 
(Jennifer Aniston, 48) garsi ne tik dėl savo 
vaidmenų, bet ir dėl gebėjimo atrodyti  
stilingai ir jaunai. Už tai, kad puikiai  
atrodo, aktorė turi būti dėkinga ne tik  
geriems genams - kasmet ji savo grožiui 
išleidžia maždaug tiek, kiek kainuoja  
neprastas būstas Lietuvoje, - daugiau nei 
140 tūkst. eurų.
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grožio paletė

Mažiau yra gražiau 

n Auksinė Dženifer makiažo taisyk

lė  mažiau yra daugiau, o kuo mažiau, 

tuo gražiau. „Vienas mano vaikinas sa

kydavo, kad be makiažo atrodau ge

riau. Prireikė laiko, kad juo patikėčiau 

ir jausčiausi patogiai būdama nepasi

dažiusi. Dabar žinau, kad veidas turi 

atrodyti gaiviai ir sveikai“,  sakė ji.  

Aktorės mėgstamiausios yra balintos 

kavos, kūno ar „nude“ atspalvio prie

monės  lūpų dažai, akių šešėliai. Ženg

dama raudonuoju kilimu, ji renkasi ryš

kų akies kontūrą, tačiau ryškių lūpų 

dažų  beveik niekada. 

IšlaIdos: 
l kosmetikos priemonės ir vizažisto 

paslaugos atsieina maždaug 3850 Eur 

per mėnesį 
Parengė Eimantė Juršėnaitė
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OdOs priežiūra

n Kasdieniai aktorės odos priežiūros 

ritualai yra ganėtinai įprasti  odos prau

siklis, drėkinamasis kremas ir serumas, 

dažniausiai prekės ženklo „Aveeno“. 

Ant vonios lentynėlės taip pat puikuo

jasi įvairios kaukės ar kitos higienos 

priemonės. Svarbiausia, pasak Dženifer, 

kad dienai skirtos priemonės apsaugotų 

nuo saulės: „Jaunystėje per dažnai mė

gaudavausi saule. Gaila, kad tada niekas 

man nepatarė naudoti priemones su 

SPF. Tam tikras saulės kiekis reikalin

gas dėl vitamino D, tačiau per daug sau

lės visuomet turi liūdnų pasekmių. Jei 

noriu atrodyti įdegusi, mieliau užsuku į 

purškiamojo įdegio saloną.“ Ji atsklei

džia, kad namuose retkarčiais pasidaro 

kaukę  trintą avokadą su kiaušinio bal

tymu, o kasdien prieš miegą pasilepina 

10 minučių trukmės garų procedūra, 

atveriančia poras. 

IšlaIdos: 
l priežiūros priemonės  342 Eur 

per mėn. 
l  vienas apsilankymas purškiamojo 

įdegio salone  38,50 Eur

pasilepiniMas

n Mėgstamiausios Dženifer procedū
ros  2 valandas trunkantis kūno masa
žas ir lazerio procedūros, stimuliuojan
čios raumenis. „Lazerio „Clear and 
Brilliant“ impulsai veikia kaip mankšta 
veidui. Mūsų raumenys turi dirbti, o 
ne atrofuotis, kitaip jie nepalaikys gra
žios veido formos, oda nukars, atsiras 
raukšlių. Svarbiausia, manau, suteikti 
odai sveiko spindesio, o ne stengtis pa
slėpti net ir mažiausias mimikos raukš
les“,  įsitikinusi Dž.Eniston.
IšlaIdos:
l 256,50 Eur už vieną lazerio 
procedūrą

dėMesys plaukaMs

n Nemažai komplimentų sulaukia aktorės 
plaukai. „9ajame dešimtmetyje mano šukuo
senos ir kirpimai buvo košmariški. Tik pra
dėjus vaidinti seriale „Draugai“ plaukų sti
listas Krisas Makmilanas (Chris McMillan) 
sukūrė man stilingą šukuoseną, nors neži
nau, ar ji man patiko. Turint storus ir vešlius 
plaukus tekdavo pavargti, kol šukuosena 
atrodydavo gerai. Iki šiol kas 6 savaites lan
kausi pas tą patį stilistą, tačiau dabar ren
kuosi pap rastesnes šukuosenas“,  sakė ak
torė. Nemažai dėmesio ji skiria ir plaukų 

priežiūrai  naudoja savo stilisto kuriamus 
šampūnus ir kondicionierius, plaukus pa
purškia „Blowout“ priemone, apsaugančia 
nuo saulės poveikio, taip pat pasilepina 
plaukų kaukėmis. „Neretai plaukų kaukę 
užsitepame drauge su vyru. Jo plaukai taip 
puikiai atrodo ne šiaip sau“,  juokėsi  
Dž.Eniston.

IšlaIdos: 
l vienas apsilankymas pas plaukų stilistą 
kainuoja apie 878 Eur, 
l priemonėms ji išleidžia dar apie 150 Eur 
per mėnesį.
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Pramogos

Renginys, kurio aprašymą dabar skaitote, 
įvyks vasarą, ir ne bet kur - o Mokytojų 
namų kiemelio vasaros terasoje. Vasara - 
tai metas, kada dainuoja pati gamta.  
Rolandas Kazlas, būdamas gamtos 
dalimi, kartu su muzikuojančiais Pake-
leiviais surengs išskirtinį koncertą tada, 
kada dainuoti yra maloniausia, tiesiog 
būtina ir būtinai po atviru dangumi, kad 
labiau girdėtųsi ir matytųsi.

Daugiau nei dviejų valandų ir ne mažiau 
nei dviejų dalių koncertas „Vasaros dainų ko-
lekcija“, tai ne dainų apie vasarą ir kolekcio-
nierius rinkinys, tačiau Rolandas Kazlas ir 
Pakeleiviai, kaip kolektyvas, bręsta, noksta 
ir iš savo žydinčio kūrybinio pavasario juda 
vasariškos brandos link, o jų dainų kolekcija 
pasipildo naujais kūriniais. Tad šis koncertas 
bus išskirtinis tuo, jog jame bus galima iš-
girsti ne tik dainas iš debiutinio albumo 
„Toks“, tačiau ir pačias naujausias, dar nieka-
da neskambėjusias ir niekieno negirdėtas dai-
nas. Būkite pirmieji! Be abejo, kaip ir kiek
vienas Rolando Kazlo ir Pakeleivių koncertas, 
tai  visada kažkas žodžiais nenusakomo ir 
raidėmis neaprašomo, todėl šio renginio ap-
rašymą tuo ir baigsime.

P.S. Norint tapti Pakeleiviu, belieka tik 
smulkmena  nusipirkti bilietą arba slapta 
tikėtis, jog kažkas tau jį padovanos. Tačiau, 
kaip rodo praktika ir ribotas bilietų kiekis, 
geriausia  nieko iš nieko nesitikėti ir ne 
slapta bilietą nusipirkti pačiam sau, o galbūt 
jį nupirkti patinkančiam asmeniui, asmenei, 
ar asmenukei. Koncertas labiausiai reko-

menduojamas jaunoms, jaunatviškoms, jau-
nėjančioms, vasariškoms, vasarojančioms, 
vasariškaiankstyvai rudeniškoms, šalnų dar 
nepakąstoms, nenusigrybavusioms bei kon-
certų po atviru dangumi ir uždara žeme 
trokštančioms natūroms, žodžiu,  gyviems 
žmonėms.

Rolandas Kazlas ir Pakeleiviai 
su „Vasaros dainų kolekcija“

koncerte „vasaros dainų kolekcija“ 

dalyvauja Rolandas kazlas ir Pakeleiviai:

l Jonė Dambrauskaitė - klavišiniai, vokalas

l Andrius Daugirdas - bosinė gitara, vokalas

l Audrius Piragis - gitara

l Dainius Didžiulis -  didžiulė gitara

l Laurynas Čekelis - didžioji dalis muzikoje esamų 

instrumentų ir vokalas

l Žydrūnas Mockūnas - perkusija

l Martynas Lukoševičius - mušamieji

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Koncertas vyks Vilniaus mokytojų namų 

kiemelyje rugpjūčio 12 d. 19 val.

Bilietus platina www.tiketa.lt

Kaina - 15-20 Eur

Stasio Žumbio nuotr.
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ĮDOMYBĖS

Praėjusį savaitgalį Klaipėdoje vykusios 
Jūros šventės lankytojai tapo naujo šalies 
rekordo liudininkais. Vienoje iš uosta-
miesčio gatvių iškilo didžiausia Lietuvoje 
duona dekoruota skulptūra. Ją sudarė net 
3000 duonos riekelių.

Pusę dienos triūsusi 15 žmonių Lietuvos 
barbekiu kepėjų asociacijos komanda iš 3000 
duonos riekelių pagamino 1500 sumuštinių, 
iš kurių buvo suformuotas Klaipėdos švytu-
rys, kurio aukštis siekė 3,8, o plotis – 1,4 
metro. Rekordui pasiekti taip pat prireikė apie 
150 kilogramų jautienos maltinių mėsai-
niams, 76 kilogramų daržovių ir 50 litrų po-
midorų padažo.

Rekordo iniciatorės „Vilniaus duonos“ 
marketingo direktoriaus Artūro Kokoškino 
teigimu, tai buvo simbolinė dovana Klaipė-
dos miestui įmonės 135-ojo jubiliejaus pro-
ga. Po ceremonijos pagamintais sumušti-
niais „Vilniaus duona“ ir Lietuvos barbekiu 
kepėjų asociacija kvietė vaišintis visus re-
kordo siekimą stebėjusius Jūros šventės 
lankytojus.

Duonos švyturio rekordą stebėjo ir oficia-
liai užfiksavo Lietuvos rekordų registravimo 
agentūros „Factum“ atstovai.

„Laisvalaikio“ inf.

Jūros šventėje - 
švyturys iš 3 tūkst. duonos riekių

Organizatorių nuotr.
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 PSICHOLOGIJOS KODAS

stebuklingi 
klausimai

Prieš 20 metų psichologas Arturas Aronas (Arthur Aron) 

savo laboratorijoje atliko paprastą eksperimentą. Anks-

čiau vienas kito nepažinojusiems vyrui ir moteriai pasiū-

lė drauge atsakyti į 36 klausimus. Paskui jie turėjo tylė-

dami 4 minutes žiūrėti vienas kitam į akis. Po pusmečio 

eksperimento dalyviai buvo pasirengę susituokti.

Šį klausimų sąrašą iš užmaršties sugrąžino „The New 

York Times“ apžvalgininkė Mendi Len Katron (Mandy Len 

Catron), pasiryžusi pakartoti dr. Arono eksperimentą su 

savimi ir savo pažįstamu. Jis pavyko - dalyviai išties vienas 

kitą įsimylėjo.
Štai šis sąrašas. Atsakymai į klausimus verčia atsiver-

ti ir parodyti savo jautrias vietas, o tai padeda suartėti. 

Išmėginkite!

1.  Jei galėtumėte rinktis iš visų pasaulio žmonių, ką pasikviestu-
mėte į svečius papietauti?

2.  Ar norėtumėte būti garsus? Kokioje srityje?

3.  Prieš skambindami telefonu kada nors repetuojate, ką sakysi-
te? Kodėl?

4.  Kokia, jūsų įsivaizdavimu, būtų ideali diena?

5.  Kada pastarąjį kartą vieni sau dainavote? O kam nors kitam?

6. Jeigu galėtumėte gyventi iki 90-ies ir paskutiniuosius 60 gyvenimo 
metų išsaugoti arba protą, arba trisdešimtmečio kūną, ką rinktu-
mėtės?

7.  Ar slapčia nujaučiate, kaip mirsite?

8. Įvardykite tris jums ir jūsų partneriui bendrus bruožus.

9.  Už ką gyvenime jaučiate didžiausią dėkingumą?

10.  Jeigu galėtumėte ką nors pakeisti savo auklėjimo procese, kas 
tai būtų?

11. Per 4 minutes papasakokite partneriui savo gyvenimo istoriją 
 taip išsamiai, kiek tai yra įmanoma.

12.  Jeigu galėtumėte rytoj atsibusti, įgiję savybę arba gebėjimą, 
 koks jis būtų?

13.  Jeigu krištolo rutulys galėtų papasakoti jums tiesą apie jus, 
 jūsų gyvenimą, ateitį arba dar ką nors, ką norėtumėte sužinoti?

14.  Ar yra kas nors, ką ilgai svajojote veikti? Kodėl to nedarėte?

15.  Koks yra didžiausias jūsų gyvenimo laimėjimas?

16.  Už ką labiausiai vertinate draugus?

17.  Koks jūsų brangiausias prisiminimas?

18. Baisiausias prisiminimas?

19.  Jei žinotumėte, kad per metus staiga mirsite, ar ką nors gyvenime 
 keistumėte? Kodėl?

20.  Ką jums reiškia draugystė?

21.  Koks vaidmuo jūsų gyvenime tenka meilei ir prieraišumui?

22. Išvardinkite iš eilės teigiamas jūsų partnerio savybes. Iš viso 
 penkis punktus.

23.  Kiek artimi yra jūsų šeimos nariai? Ar manote, kad jūsų 
 vaikystė buvo laimingesnė negu daugumos kitų?

24.  Kaip vertinate savo santykius su mama?

25.  Suformuluokite po tris tikrovę atspindinčius sakinius, prasi-
dedančius „mes“. Pavyzdžiui, „Mes abu šiame kambaryje jau-
čiame...“

26.  Pratęskite šį sakinį: „Norėčiau su kuo nors pasidalinti...“

27.  Jeigu ketintumėte savo partneriui tapti artimu draugu, prašom 
papasakoti, ką, jūsų nuomone, jam reikėtų apie jus žinoti.

28.  Papasakokite partneriui, kuo jis jums patinka; būkite visiškai 
atviri, sakykite tai, ko negalėtumėte pasakyti mažai pažįstamam 
žmogui.

29.  Papasakokite partneriui apie nemalonią gyvenimo situaciją.

30.  Kada ir dėl ko pastarąjį kartą verkėte?

31.  Papasakokite partneriui, kuo jis jums jau patinka.

32.  Kas yra pernelyg rimta, apie ką nedera juokauti?

33.  Jeigu jums būtų reikėję mirti tą vakarą, neturint galimybės su 
kuo nors bendrauti, dėl ko, kam nors nepasakyto, labiausiai 
gailėtumėtės? Kodėl to dar nepasakėte?

34.  Užsidegė jūsų namas su visu turtu. Išgelbėjus artimuosius ir 
naminius gyvūnus jums liko laiko įbėgti į namą dar kartą ir 
išnešti kokį nors daiktą. Kas tai būtų? Kodėl?

35.  Kurio šeimos nario mirtis jus paveiktų labiausiai? Kodėl?

36. Pasidalinkite asmenine problema ir pasitarkite su partneriu, 
kaip jis ar ji ją spręstų. Paskui paprašykite partnerio papasa-
koti, ką jis galvoja apie jūsų problemos pasirinkimą.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

36 
EPA-Eltos nuotr.
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KaleidosKopas

Po rekonstrukcijos Šveicarijoje atidarytas ilgiausias pasaulyje kabantis pėsčiųjų  
tiltas. Tilto ilgis - net 494 metrai, jis kabo 85 m aukštyje. Pereiti aukštai iškilusiu  
siūbuojančiu tiltu - nemenkas iššūkis, net nebijantiems aukščio.

 Ekstremalų tiltas
EPA-Eltos nuotr.
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KaleidosKopas

Jav įmonė implantuos  
savo darbuotoJams lustus

JAV technologijų bendrovė „Three 
Squa re Market“ - pirmoji Jungtinėse Vals-
tijose, kuri savo darbuotojams implantuos 
lustus po oda. Tai neseniai interviu tele-
vizijos kanalui CNBC pranešė bendrovės 
vadovas Todas Vetsbis (Todd Westby).

Viskonsine įsikūrusi bendrovė pasi-
rengusi implantuoti lustus maždaug 50 
savo darbuotojų. „Lustų implantavi-
mas - teisingas, inovacijų plėtrą palai-
kantis sprendimas. Mes pirmieji pradė-
sime jį taikyti Jungtinėse Valstijose“, - 
sakė T.Vetsbis, pridūręs, kad jis ir jo šei-
mos nariai artimiausiu metu planuoja 
implantuoti mikroschemas po oda.

Bendrovės vadovas pažymi, kad lustas 
gali būti naudojamas vietoj leidimo į darbą, 
taip pat maistui įsigyti - saugiai, be kredi-
tinės kortelės, grynųjų pinigų ar išmaniojo 
telefono. Pasak T.Vetsbio, „Three Square 
Market“ partneriai - Švedijos bendrovė 
„BioHax International“ - jau implantavo 
tokius lustus 150 savo darbuotojų.

„Vos ryžio grūdelio dydžio“ mikro-
schema bus implantuojama į ranką po 
oda tarp nykščio ir smiliaus. Vieno lusto 
implantavimo kaina siekia 300 dolerių, 
bendrovė žada apmokėti šias išlaidas. 
Operacija bus atliekama savanoriškumo 
pagrindais. 

Kaip teigia T.Vetsbis, susekti žmo-
gaus vietos buvimą pasitelkus lustą ne-
įmanoma. „Mikroschema atpažįstama 
tik 15 cm atstumu nuo nuskaitančio 
prietaiso“, - pabrėžė jis.

alpinistė išsikvietė 
sraigtasparnį

Švedijoje pavargusi alpinistė išsi-
kvietė gelbėtojų sraigtasparnį, kad nerei-
kėtų pačiai leistis nuo kalno.

Tai atsitiko Jokmoko vietovėje šalies 
šiaurėje. Policija gavo pranešimą, kad 
alpinistei sunku eiti ir ji pati negali nu-
sileisti nuo kalno. Jai į pagalbą buvo 
nusiųstas sraigtasparnis. Kai gelbėtojai 
atvyko, paaiškėjo, jog moteris tiesiog pa-
vargo ir norėjo, kad ją nuleistų žemyn. 
Nuovargis negali būti pateisinama prie-
žastis kviesti gelbėtojus, todėl moteriai 
ir jos vyrui buvo pasiūlyta nusileisti nuo 
kalno patiems arba sumokėti už sraig-
tasparnio paslaugas. Pora pasirinko 
antrąjį variantą ir sumokėjo 30 tūks-
tančių kronų (daugiau kaip 3 tūkstan-
čiai eurų).

trumpai

Festivalyje - ir česnakų skonio ledai

Kaip ir kasmet, paskutinį liepos savaitga-
lį Gilrojuje (Kalifornija, JAV) buvo organizuo-
tas 39-asis Gilrojaus česnakų festivalis (Gil-
roy Garlic Festival), sutraukiantis per 100 
tūkstančių lankytojų.

Tris dienas trukusio festivalio Gurmanų 
alėjoje įsikūrė įvairių šefų virtuvės, kur po 
atviru dangumi buvo ruošiami kalmarai su čes-
nakais, česnakais įdaryti grybai, česnakiniai 
sumuštiniai, čia buvo galima paskanauti čes-
nakinių pyragų, net ledų ir kitokių patiekalų. 
Valgymo ir skonių atradimo šventėje gausu ir 
mugių, meno dirbinių parodų, koncertų.

Česnakų festivalis

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

l Česnakas Kinijoje vadinamas „nelabuoju“, 

Anglijoje - „velnio išpera“, Italijoje - „dvokiančia 

rože“, budizmo kultūroje įvardijamas kaip užkemšan-

tis čiakras. O kur dar legendomis apipinta česnakų 

apsauga nuo piktųjų dvasių.

l Teigiamas poveikis sveikatai žinomas nuo seno, 

kaip ir česnako panaudojimas kulinarijoje. Dėl nau-

dingų komponentų česnakas yra dažna gydomųjų 

preparatų sudedamoji dalis.

įdomu

Mugėje - česnako formos 
kepurės ir kiti dirbiniai

EPA-Eltos nuotr.
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Scena

- Pristatykite naują dainą „Leisk man 
šlykštėtis“ - apie ką ji?

Innomine: Kūrinys yra apie laisvę. Lais-
vę rinktis. Laisvę spręsti. Laisvę neįtikti.

Lilas: Mums šis kūrinys yra apie tai. Kai 
visi žavisi, norėčiau mokėti ir galėti nesiža-
vėti, ir dėl to nesijausti niekšu. Kai visi ap-
linkui faini ir gražūs, norėčiau jaustis pato-
giai, neturėdamas ką šmaikštaus jiems atsa-
kyti. Bet čia yra mums, neperšame savo.

Innomine: Taip, apskritai kūrinys yra 
paremtas emociniu pagrindu, be vienos aiš-
kios žinutės. Apie ką jis jums - galite nuspręs-
ti patys.

- Kaip ir prieš tai pristatytą dainą „Ji 
taip pavargo“, šį kūrinį lydi vizualizacija. 
Kodėl pasirinkote vizualizacijas, o ne 
vaizdo klipus?

Innomine: Mes visada buvome linkę į 
minimalizmą, ieškojome šviežios formos pri-
statyti kūrinius ir po eilės bandymų nuspren-
dėme, kad šis variantas yra būtent tai, ko 
ieškojome. Nei klipas, nei nuotrauka. Tarpu-
savyje vadiname tai judančia nuotrauka.

Lilas: Mane labiausiai žavinti šio formato 
ypatybė - kiek daug galima pasakyti tokia iš 
pažiūros paprasta koncepcija. Panašios ekra-
nizacijos lydės viso albumo pristatymo metu.

- Vizualizacijoje matome merginą, ku-
ri su baltu balionu taip pat vaikšto po 
reklamos stendus ir netgi festivalius kaip 
„Galapagai“. Kurgi ji nueis?

Innomine: Ji išėjo kartu su pirmu singlu 
„Ji taip pavargo“ ir iki pat koncertų kažkur 
eis, bet merginos šiuo atveju nereikėtų su-
asmeninti. Daugiau kol kas negaliu pasakot.

Lilas: Tai yra personažas, nešantis tam 
tikrą žinią ir keliantis klausimus. Šiuo metu 
tikslas toks. Atsakymai bus truputį vėliau.

- Naują albumą, kaip ir prieš dvejus 
metus išleistą „Tu - naktis“, pristatysite 
metų pabaigoje. Reiškia, albumo kūrybos 
darbai intensyviai vyksta vasarą - tuo 
pačiu metu, kai turite daug pasirodymų, 
ir, antra vertus, norisi atostogauti. Ar tai 
netrukdo susikaupti albumui?

Innomine: Tai visa laimė, kad vasara ne 
visai vasariška ir pagundomis nelepina. Pasi-
rodymų šią vasarą taip pat viso labo keli, tik 
tam, kad nereikėtų ieškoti papildomo darbo 
kūrybiniam laikotarpiui (šypsosi).

Lilas: Viskas kol kas gerai, mums vasara 
bus sausį. Kuo sunkiau dirbi, tuo smagesnės 
atostogos.

- Ar galite atskleisti, koks bus nauja-
sis albumas? Kokia jo koncepcija, ką no-
rite juo pasakyti?

Innomine: Į šį albumą nežiūrim kaip į kom-
paktą su 10 dainų. Mums šis albumas yra visas 
ciklas, nuo pirmo paleisto singlo „Ji taip pavar-
go“ iki paskutinio koncerto gruodžio 15 d.

Lilas: Šį laikotarpį albumas bus įvairiau-
siose formose, singluose, personažo su ba-
lionu pavidale, stotelėse, ant sienų, „Youtube“ 
vizualizacijose, rūbuose, nuotraukose... Visa-
me tame yra bendra idėja ir daug skirtingų 
minčių, jos visos susieis ties paskutiniu kon-
certo akordu. Tuomet albumas bus išpildytas.

- Galbūt kurdami šį albumą pakvie-
tėte kitų atlikėjų?

Lilas: Su kviestiniais atlikėjais labai sun-
ku laikytis idėjos vientisumo, dėl to jau seno-
kai esame atsisakę „featuringų dėl smagumo“. 
Visgi visada turim po kelis vardus galvose, ką 
mielai pasikviestume. Ne tiesiog sudainuoti 
dainą, o bendrai sukurt kažką gražaus. Ar tai 
bus šiame albume, kol kas sunku pasakyti.

Innomine: Galvose turim vardų ir ko 
mielai nesikviestume (juokiasi).

„Leisk man šlykštėtis“ - taip vadinasi 
nauja hiphopo dueto „Lilas ir Innomine“ 
daina, rudenį pasirodysiantis albumas ir 
turas trijose didžiosiose arenose Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje.
Apie kūrybą vasarą, į gyvenimą paleistą 
keistą personažą ir albumo idėją, kuri  
pasibaigs su paskutiniu pristatymo  
koncerto akordu, pasakoja dueto nariai  
KonstAntInAs KIVerIs-LILAs ir 
roLAndAs VencKys-InnomIne.

pristato dainą ir koncertų turą „Leisk man šlykštėtis“
„Lilas ir Innomine“ 

Visgi raudonas 
kilimas, koks 
dažniausiai yra 
dabar, nuVeiktų 
darbų neatspindi 
ir eteris užimamas 
tuštybėmis
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Scena

- Albumo „Tu - naktis“ dainų, norė-
dami įsitikinti jų kokybe, klausėte dvie-
se naktimis važinėdami automobiliu. Ko-
kių šį kartą imatės priemonių tobulinti 
dainas?

Lilas: Manau, naktiniai pasivažinėjimai 
neišvengiami, tai jau savotiška tradicija.

Innomine: Tik jie daugiau skirti idėjoms, 
svajojimams... Lieka dar ir techninė pusė, ją 
vertinam studijose, beldžiamės ir pas kole-
gas. Kūrinys tikrai nemažai apkeliauja, kol 
pasiekia klausytojų ausis.

Lilas: Reziumuojant, niekas taip gerai 
nepadeda tobulinimui kaip darbas.

- Albumą pristatysite trijuose koncer-
tuose didžiosiose arenose. Ar jau galvo-
jote, kaip tai atrodys?

Lilas: Viziją turim, bet viskas kol kas kū-
rybinėje stadijoje. Į šiuos koncertus žiūrime 
ne kaip į erdvę pristatyti jau esamą kūrybą, o 
kaip į erdvę kūrybai. Dainos yra tik turinio 
dalis.

Innomine: Aš tai turiu aiškią ir paprastą 
viziją - padaryt geriau nei buvo.

Lilas: (juokiasi) Sujungsim visas vizijas 
ir pažiūrėsim, kas išeis.

- Ar kurdami šį albumą leidote sau 
padaryti kažką netikėto patiems? Ar ku-
riant muziką buvo naujų atradimų?

Innomine: Kiekviename kūrinyje stengiuo-
si išbandyti kažką naujo - ar tai būtų suvedimo, 
ar garsyno parinkimas. Pavyzdžiui, kūrinyje „Ji 
taip pavargo“ posmų leitmotyvas yra įrašyta per 
parketą traukiama kėdė. Kitame kūrinyje „kic-
kas“ - įrašytas helio balionas. Atradimų nestinga, 
kai į garso šaltinį žiūrima kiek kitu kampu.

Lilas: Netikėto tikimės kiekviename 
žingsnyje, tai pagrindinis varomasis motyvas. 
Drįsti daryti netikėtai, drįsti kurti ne tai, ko 
iš tavęs laukia, nebijoti rizikuoti - visa ko es-
mė. Jeigu tai pavyks, viskas bus gerai.

- Nevengiate pakritikuoti snobiškų 
žmonių, dirbtinių povyzų, vadinamojo elito 

ir jo įpročių, baidotės raudono kilimo. Ar 
vis dar jaučiatės atstumti, nepritapėliai?

Lilas: Raudono kilimo nesibaidom, tie-
siog mus lengvai pykina nuo visų straipsnių 
„Į eilinę šūdiną vietą sugužėjo Lietuvos eli-
tas“ ir savęs tame nematome.

Innomine: Esu tvirtai įsitikinęs, kad bū-
ti žinomam, matomam dėl savo darbų, ne-
svarbu, ar tai būtų kūryba, ar dar kažkas, nė-
ra nieko blogo. Visgi raudonas kilimas, koks 
dažniausiai yra dabar, to neatspindi ir eteris 
užimamas tuštybėmis.

Lilas: Iš esmės ši situacija neblogai ekra-
nizuoja daugelį mūsų nešamų idėjų.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

pristato dainą ir koncertų turą „Leisk man šlykštėtis“
„Lilas ir Innomine“ 

„lilas ir innomine“ turo  
„leisk man šlykštėtis“ koncertai

l Lapkričio 24 d. - Kauno „Žalgirio“ arenoje

l Gruodžio 8 d. - Vilniaus „Siemens“ arenoje

l Gruodžio 15 d. - Klaipėdos „Švyturio“ arenoje

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Manto Repečkos nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

apie išmoktas pamokas

„Nereikia sau būti labai griežtam. Nepri-
imk visko labai rimtai. Nesakau, kad mano 
jaunystė buvo tragiška, bet tikiu, kad būčiau 
buvusi daug laimingesnė, jei bent retkarčiais 
būčiau atsikvėpusi ir sulėtinusi tempą. Ne-
žinojau, kaip būti sau gera. Visur taip sku-
bėdavau, kad tas tempas man teikdavo ne 
tiek malonumo, kiek nerimo. Jei grįžčiau 

atgal, norėčiau sustoti ir pasimėgauti aki-
mirkomis.“  

apie motinystę

„Be jokios abejonės, šeima yra mano prio-
ritetas. Ir patikėkite, kiekvieną dieną aš supran-
tu, kad galiu padaryti tai, kas viską sugadins 
amžiams. Per dieną yra tik keletas momentų, 
kai pasakau savo vaikams ką nors prieš tai ne-

apgalvojusi. Mamos visada yra tie žmonės, ku-
rie, jei kas ne taip, bus apkaltinti. Aš tam pasi-
ruošusi. Kai tampi mama, svarbiausias dalykas, 
ko sieki gyvenime, - kad tavo vaikai būtų lai-
mingi. Jų laimė yra didelė mano laimės dalis.“

apie grožio rutiną

„Kadangi rytais turiu labai mažai laiko, daug 
dėmesio sau neskiriu. Pasitepu apsauga nuo 
saulės, truputį makiažo pagrindo ir lūpų balza-
mo. Daugiau dėmesio sau galiu skirti vakarais, 
kai vaikai miega, tuomet pasilepinu veido kau-
kėmis ar pan. Kad ir kaip būtų, svarbiausia ma-
no grožio paslaptis - tinkama mityba. Kiekvieną 
dieną išgeriu natūralių sulčių ir suvalgau žalių 
salotų. Kai sveikai maitinuosi, pakankamai mie-
gu ir negeriu alkoholio, atrodau geriausiai. Tada 
jaučiuosi laiminga ir tai matosi.“ 

apie grožio patarimus

„Mano mama visada man sakydavo, kad 
reikia tiesiog stengtis būti laimingai. Laimin-
gai dėl savo gyvenimo ir dėl to, kaip pasirin-
kai jį gyventi. Manau, tokie mamos žodžiai 
visada mane drąsindavo ir skatindavo eiti pir-
myn. Net ir dabar, kai susiduriu su problema, 
mama visada sako: pagalvok, ko tu nori. Kas 
tave padarys laimingą? Tai yra svarbiausias 
dalykas. Kai esi laiminga ir patenkinta, randi 
ramybę su savimi pačiu, tik tuomet tavo akys 
žiba taip, kad to niekaip nesuvaidinsi, ir joks 
kremas nepadės tau to padaryti. Tai turi sklis-
ti iš tavo širdies ir sielos.“ 

apie aktorystę

„Pasukau į aktorystę, nes man patinka pa-
sakoti įvairias istorijas. Tiesa, reikėjo laiko, 
kad tai suprasčiau. Iš pradžių buvau balerina, 
kai ši „karjera“ baigėsi, reikėjo laiko, kad su-
prasčiau, kodėl buvau šitaip įsimylėjusi baletą. 
Galiausiai supratau, kad įsimylėjau ne pačią 
šokio techniką, o galimybę būti scenoje ir pa-
pasakoti žmonėms istoriją. Taigi turėjau su-
rasti kitą „techniką“, kaip tai padaryti. Iš tiesų 
esu palaiminta, kad mano karjera pasisuko taip 
sėkmingai. Didžiausia dovana, kokią gavau, - 
kitų žmonių tikėjimas manimi. Mano mėgsta-
miausios akimirkos kino aikštelėje būna tada, 
kai režisierius mesteli savo žvilgsnį ir sako: 
„Tu esi tas žmogus, su kuriuo noriu tai daryti.“ 

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Š.Teron 
gyvenimo pamokos

n Šarliz Teron (Charlize Theron) gimė 1975 m. rugpjūčio 7 d. Los Andžele, JAV
n Savo kaip aktorės karjerą pradėjo 1995 m.
n Š.Teron augina du vaikus: 2012 m. ji įsivaikino berniuką, 2015 m. - mergaitę 
n Šiuo metu aktorė yra vieniša
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Holivudo žvaigždė Šarliz Teron (Charlize Theron) atvirauja - jei galėtų atsukti laiką 
atgal, grįžusi į praeitį ji nedarytų visko paskubomis, o sustotų ir bent retkarčiais  
pasimėgautų akimirkomis. nepaisant to, rugpjūčio 7 d. 42-ąjį gimtadienį švęsianti aktorė 
džiaugiasi, kad sėkmė jos neapleido, kad žmonės tiki jos sugebėjimais kino aikštelėje,  
o šeima palaiko net ir tuomet, kai ji susimauna.  

TV3 nuotr.

Daugiau apie naują Naglio Šulijos laidą - 41 p.

Naujas Naglio 
Šulijos iššūkis

2017 m. rugpjūčio 4-10 d.
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už kadro

TV1 4,7 %
TV6 3,8 %
Lietuvos rytas TV 3,5 %
NTV Mir Lietuva 3,2 %
TV8 2,8 %

Info TV 2,5 %
LRT Kultūra 2 %
PBK 1,7 %
REN Lietuva 0,6 %
Liuks! 0,2 %

Lietuvos rytas TV 4,7 %
TV1 4,3 %
NTV Mir Lietuva 3,3 %
Info TV 2,9 %
TV6 2,9 %

TV8 2,4 %
PBK 1,8 %
LRT Kultūra 1,6 %
REN Lietuva 0,5 %
Liuks! 0,3 %

TV3 13,2 %

LNK 12,5 %

TV3 15 %

LNK 12,5 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

 
BTV 6,6 %BTV 6,5 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 7,7 %

LRT Televizija  
9,6 %

TV
 Au
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To
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REiTiNGai  

LRT Televizija 
9,3 %

Kiti  
kanalai 26,5 %

Kiti  
kanalai 24 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 6,9 %

Jau šį rugsėjį naujajame LNK sezone  
kartu su kitomis naujienomis žiūrovams 
bus pristatytas ir Lietuvoje kurtas serialas 
„Meilė gydo“. Jo filmavimams Vilniuje net 
teko pastatyti visiškai naują ligoninę. 

Pagrindiniai serialo herojai - medikai ir 
kiti ligoninės darbuotojai bei jų artimieji, kas-
dien kovojantys ne tik su mirtimi, bet ir su 
savo pačių problemomis, praeitimi, dėl savo 
meilės. Serialo kūrėjams iškart teko spręsti 
patį sudėtingiausią klausimą - filmavimo vie-
tos paieškas. 

„Tokio serialo kūrimui reikalingas nuola-
tinis priėjimas prie visiškai įrengtų ligoninės 
patalpų, palatų bei operacinių. Dėl didelio dar-
bų tempo teko imtis ypač ambicingo spren-
dimo - Vilniuje pastatyti visiškai naują ligo-
ninę. Tai yra tikriausiai pirmas atvejis Lietu-
vos televizijų istorijoje, kai serialo filmavimui 
buvo visiškai įrengtas paviljonas“, - pasakojo 
prodiuseris Laurynas Šeškus.

Nors veiksmas ir vyksta ten, kur nuolat 
vyksta kova dėl gyvenimo, serialo prodiuse-
ris teigia, kad ne medicina yra pagrindinė 
serialo tema. „Pagrindinė šio serialo ašis yra 
mūsų gyvenimo pasirinkimai, santykiai, mei-

lė, išdavystės, ir kiti visiems gerai pažįstami 
išgyvenimai“ - teigė prodiuseris.

Naujoji drama kuriama pagal kultinį Nau-
josios Zelandijos serialą „Šortlando gatvė“ 
(Shortland Street), eteryje karaliaujantį jau 
25 metus. „Pirmiausia mus šis serialas sudo-
mino todėl, kad jo istorija yra labai artima 
viskam, ką matome savo pačių aplinkoje. Su 
tais pačiais išgyvenimais susiduria daugybė 
žmonių, kurie siekia pripažinimo, pusiausvy-
ros tarp karjeros ir asmeninės laimės, savo 
šeimos ir vaikų. Natūralu, kad šie klausimai 
gali virsti išties dramatiška tema“, - sakė 
L.Šeškus.

LNK eteryje - naujas serialas apie medikus

Naujam serialui Vilniuje buvo pastatyta 
visiškai nauja speciali ligoninė

LNK nuotr.
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Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 TV3 ŽINIOS TV3 6,4

2 LNK ŽINIOS LNK 6,2

3 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 5,7

4 KK2 LNK 5,3

5 LIŪTAS KARALIUS TV3 5,1

6 VIKINGLOTTO TV3 4,7

7 DĖMESIO CENTRE LRT 4,7

8 2 BARAI TV3 4,5

9 PANORAMA LRT  4,5

10 TĖVELIO DUKRYTĖS TV3 4,4

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. liepos 24 - 30 d.
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N.Šulija paskutiniu metu buvo žinomas ne 
tik kaip TV3 orų prognozių rengėjas ir prane-
šėjas, bet ir kaip „Lietuvos talentų“ teisėjas. 
Dabar jis jau ruošiasi naujausiam išbandymui - 
tapo naujos TV3 laidos „Kur giria žaliuoja“ ve-
dėju. Pats Naglis pripažįsta, kad laidos tematika 
ne tik labai artima jam pačiam, bet ir susijusi 
su jo kasdieniu darbu: „Sąryšis yra tiesioginis: 
kai lietaus nėra, miškai dega. Iš tiesų, tai, kokios 
jie yra būklės, su orais siejasi tiesiogiai, tik pro-
ga apie tai pasakyti pasitaiko ne kaskart“. 

Naglis Šulija tikina, kad anksčiau miškuo-
se praleisdavo kur kas daugiau laiko ir, nors 

dabar gyvenimo ritmas įpročius šiek tiek pa-
keitė, drauge su šunimi dar išvaikšto aplin-
kinius miškelius. „Miškai visą gyvenimą bu-
vo kažkur greta: nuo mažens vaikščiojau į 
turistinius žygius su kuprine, esu gamtinin-
kas geografas, tad lauko praktikos irgi buvo 
miškuose arba šalia jų. Miškų gyvenime būta 
daug. Dabar tik kiek mažiau“, - pasakoja  Nag-
lis ir tikisi, kad turimos patirties užteks kal-
binant laidos pašnekovus, kurie dažniausiai 
bus miškų priežiūros specialistai. Vis dėlto, 
N.Šulijos manymu, laida tikrai sudomins ne 
tik miškininkus, bet ir šiaip gamtą mylinčius 

žmones, nes miškas lietuviams artimas nuo 
seniausių laikų. 

„Kur giria žaliuoja“ - laidų ciklas apie 
gamtą, miškus ir žmones, kurie rūpinasi Lie-
tuvos miškais. Žadama, kad šioje laidoje žiū-
rovai sužinos naudingos informacijos apie 
miškų priežiūrą, išgirs patarimų iš girininkų 
ir miškų priežiūros specialistų. Mažiau besi-
dominčius miškų priežiūros subtilybėmis su-
domins intriguojančios ir paslaptingos girių 
istorijos. 

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

N.Šulija sensacijų 
ieškos Lietuvos giriose
Praėjusią savaitę TV3 orų pranešėjas NagLis ŠuLija ryžosi naujam 
iššūkiui - pradėjo vesti laidą apie gamtą ir miškus „Kur giria žaliuoja“.  
Pats Naglis išbandymu džiaugiasi ir sako, jog visuomet smagu būti 
įvertintam ir pakviestam vesti laidą, o šiuo atveju, net ir laidos  
tematika jam itin artima. 
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Naglis Šulija tiki, kad nauja laida sudomins 
ne tik miškininkus, bet ir gamtos mylėtojus

TV3 nuotr.
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 16.00  Reporteris. 
Keliauk su „Reporteriu“

 0.35  Džiazo muzikos 
  vakaras

 18.30  „Aukštuo menės 
  daktaras 2“

 16.30  Labas vakaras, 
  Lietuva

 18.30  TV3 žinios

 TV8
6.05 Teleparduotuvė. 6.20 TV Pagalba (N-7). 
8.00 „Šunyčiai patruliai“. 8.35 Senoji animacija. 
9.30 „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ 
(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 
„Ketverios vestuvės ir vienerios laidotuvės“ 
(N-14). 23.20 „Apsukrios kambarinės“ (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 Info diena. 22.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 23.30 Savaitės kriminalai (N-7). 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 
Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.45 Nau-
jienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.15 „Žaidimo karalienė“. 
14.20 Skanėstas. 15.10 Kartu su visais. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
17.55 „Iš tiesų“. 19.00 Stebuklų laukas. 20.00 
Laikas. 20.32 Vakarinis kvartalas. Geriausi. 22.20 
„Nacionalinės žvejybos ypatumai“. 24.00 Kome-
dija „Balta dykumos saulė“. 1.25 EURONEWS. 

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

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Tiksliai kaip gyveni-
me“. 8.05 Žvalus rytas! 8.55 Tinkama priemonė. 
9.45 „Šeimos dramos“. 11.30 Gyva tema. 12.20 
Čapman paslaptys. 14.05 Pasaulio paslaptys 
su Anna Čapman. 15.50 Žiūrėti visiems! 16.05 
„Gauja“. 17.40 Tinkama priemonė. 18.35 „Šei-
mos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Mums net nesisapnavo. 0.10 „Atspindžiai“. 

 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 Da-
lykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 11.20 „Garbės kodeksas 4“. 13.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 14.05 „Voratinklis 2“. 18.25 
Ypatingas įvykis. Tyrimas. 19.50 „Majoras So-
kolovas. Žaidimas be taisyklių“. 23.35 „Patru-
lis“. 1.25 „Kurtinys“. 3.25 „Skalikai“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tyla prie užliejamosios jūros“. 7.55, 19.25 
Buvo, nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.10 Naminukai. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20 
Trumpa istorija. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 
24. 12.25, 23.05, 5.30 Sveika, Polonija. 13.00, 
23.45, 6.10 Pasaulio Polonijos žaidynių Torunė-
je kronika. 13.15 Regionų istorija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „107 kambarys“. 
14.25 „Seserys“. 15.20 „Komisaras Aleksas“. 
16.10 Prie Tatrų. 16.40 „Eska Music Awards“ 
- metų apdovanojimai. 17.45 Žodžių žaidimas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.20 Lenkiškas gri-
lis. 20.25 Istorijos aktualijos. 20.45, 2.40 Anima-
cinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 
3.40 „Raganius“. 24.00 15-asis Opolės dainų 
festivalis. Koncertas. 0.50 „Laukinė Lenkija“. 
1.50 Laida iš Amerikos. 6.35 Dienos receptas. 

 TV1000
8.10 „Tobulas pasaulis“. 10.45 „Žiedų valdo-
vas. Žiedo brolija“. 14.05 „Pianistas“. 16.50 
„Paštininkas“. 20.10 „Septynios sielos“. 22.30 
„Psichoterapija“. 0.30 „Tamsusis slėnis“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35, 21.00 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Garažų auksas. 10.05, 1.00 Sun-
kvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 14.30 Aliaska. Šeima 
iš miško. 22.00 Aliaskos pakraštys. 23.00 Kas 
dedasi Žemėje? 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 12.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30, 20.30 
Laivelių pirkimas. 9.00, 15.00, 21.00, 2.00 Eks-
tremalios jachtos. 10.00, 17.00 Viešbučių vers-
las. 14.00 Geriausi paplūdimiai. 16.00, 22.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00 
Neįprastas maistas. 23.00 Namų medžiuose gy-
ventojai. 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

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 Tarptautinis vyrų 

krepšinio turnyras 
Klaipėdoje. Lietuva -  
Lenkija. Tiesioginė 
transliacija.

21.30 Fantastinis nuotykių f. 
„Mirties įrankiai. Kau-
lų miestas“ (N-14).

0.05 Kriminalinis trileris 
„Patarėjas“ (N-14).

2.20 Drama „Kirtis deši-
ne“ (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 

„Amžina meilė“ 
(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 Romantinė komedija 

„Kvaila, beprotiška 
meilė“ (N-14).

23.20 Siaubo f. 
„Karantinas“ (S).

1.05 Kriminalinis 
trileris  
„Naujienų medžioto-
jas“ (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. Sunaikinta 
tapatybė“ (N-14).

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

„Detek tyvas  
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 Ekstrasensų mūšis.
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 f. „Aurora. 

Operacija „Likvida-
vimas“ (N-14).

23.25 Veiksmo trileris 
„Kaubojai ir  
ateiviai“ (N-7).

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

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

3.05 Veiksmo f. „Aurora. 
Operacija „Likvida-
vimas“ (N-14).

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
12.35 „Chiromantas“ (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 „Chiromantas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
20.27 Orai.
20.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas“ (N-7).
1.15 „Leningradas. Poka-

rio gatvės“ (N-7).
3.10 Dokumentinis f. 

„Laukinė Australija“.
3.35 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
4.20 „Delta“ (N-7).
5.10 „Albanas“ (N-7).
5.55 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 
7.10 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2017. 
7.55 „Animalija“.
8.20 „Džiunglių būrys 

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

„Kaip išlikti jaunam“.
12.50 Aurelijaus Globio 

jubiliejinis koncertas.
14.10 Projektas Pi.
14.40 Animacinis f. 

„Animalija“.
15.05 „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. 
1.15 Projektas Pi.
1.45 „Šlovės dienos“ (N-7).
2.30 Stop juosta.

 16.55  „Sudužusių 
  žibintų gatvės“ 

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 ir 

draugai“.
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).
22.50 Snobo kinas. Krimi-

nalinis trileris „Puikybė 
ir garbė“ (N-14).

1.30 „Auklė“.
1.55 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.45 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7). 2007 m.
3.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.15 „Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Randai“ (N-7).

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

jūrų policijos  
tarnyba“.

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“.
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji 

jūrų policijos  
tarnyba“.

16.00 „Kaulai“ (N-14).
17.00 „Havajai 5.0“.
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 Nuotykių f. 

„Žmogus  
su geležine kauke“ 
(N-7).

1.10 Veiksmo f. 
„Iksmenai 2“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

10.30 Siaubingi namai.
11.30 Dokumentinis f. 

„Pina“.
13.20 Pinigai iš nieko.
14.20 „Dikensiada“.
15.00 Romantinė 

komedija  
„Smūgiuok kaip 
Bekhemas“.

17.00 Noriu šio 
automobilio.

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Angelas 
širdyje“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Karališkosios 
paslaptys (1).

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

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Į pasaulio 
kraštą“  
(N-14).

23.30 Robbie Williams 
koncertas  
„One Night  
at the Palladium“. 
2013 m.

„KVAILA, BEPROTIŠKA MEILĖ“
Romantinė komedija. JAV. 2011.
Režisieriai: Glenn Ficarra, 
John Requa.
Vaidina: Steve Carrell, 
Ryan Gosling, Julianne Moore.

Kalas ir Emili gyvena idealų gyvenimą 
kartu, tačiau Emili paprašo skyrybų. 
Dabar Kalas su savo draugo Džeikobo 
Palmerio pagalba bando naviguoti 
viengungio gyvenimo klystkeliais.

„KARANTINAS“
Siaubo filmaS. JAV. 2008.
Režisierus: John Erick Dowdle.
Vaidina: Jennifer Carpenter, 
Steve Harris, Columbus Short.

Televizijos žurnalistė Andžela Vidal 
ir jos operatorius gauna užduotį 
parengti reportažą apie naktinį 
gaisrininkų darbą. Įprastinis 911 
iškvietimas nuveda juos į gyve-
namųjų butų apartamentus, jų 
gyventojai infekuoti keistu virusu...

rugpjūčio 4 d. 

 23.30  Robbie Williams 
  koncertas

 10.30  „Naujokė“ 11.30  „Ekspertė 
  Džordan“ 

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00, 20.10 Veterinarų gyvenimas. 8.15, 
12.50 Laukinė Europa. 9.10, 14.40, 22.55 Ne-
ištirtos salos. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Gyvūnų policija. 13.45 Kinija 
žurnalisto akimis. 16.30, 23.50 Ryklių ekspertai. 
17.25, 21.05 Gyvybė Žemėje. 18.20, 22.00, 1.40 
Afrikos tankmėje. 20.10 Veterinarų gyvenimas. 

 SPORT1
7.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 2 d. 
Vakar. 9.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Groz-
no „Terek“ - Maskvos „Spartak“. 11.00 Pasaulio 
galiūnų čempionatas. Kinija. 11.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 22 laida. 12.00 NBA 
krepšinio lyga. Gražiausi sezono momentai. 12.10 
KOK World series. Ryga. 1 d. 14.20 Pasaulio 
galiūnų čempionatas, Kalifornija. Finalas. 15.20 
„Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 15.50 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Grozno „Terek“ - 
Maskvos „Spartak“. 17.50 Lietuviai NBA krepšinio 
lygoje. Niujorko „Knicks“ - Atlantos „Hawks“. 
20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. 5 d. 
20.30 „NBA Action“. 21.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensi-
jos „Valencia“. Finalas. Ketvirtos rungtynės. 23.00 
„Road to glory“. 23.30 KOK World series. Ryga. 
2 d. 24.00 KOK world series. Lenkija. 1 d. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ka-
zachstanas - Latvija. 9.00 Krepšinis. Europos 
moterų čempionatas. Latvija - Italija. 10.45 Moto-
sportas. Čekijos MotoGP treniruotė 1. Tiesioginė 
transliacija. 11.50 „Trans World Sport“ žurnalas. 
12.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ - 
„Real“. 14.55 Motosportas. Čekijos MotoGP tre-
niruotė 2. Tiesioginė transliacija. 16.00 Boksas. 
16.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija -
Slovakija. 18.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempiona-
tas. Italija - Latvija. 20.50 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Juventus“ - „Real“. 23.05 Krepšinis. 
Eurolyga. Pusfinalis. 0.55 Krepšinis. Eurolyga. 
Pusfinalis. 2.45 „Trans World Sport“ žurnalas.  

 EuROSPORT
7.30, 16.00 Europos moterų futbolo čempiona-
tas. Nyderlandai. 9.30 Dviračių sportas. „Tour 
de Pologne“. 10.30 Automobilių lenktynės. 
F3 Europos čempionatas. Belgija. 11.00 TBA. 
13.00 Futbolas. Čempionų lyga. 13.30, 17.15 
JAV futbolo lyga. 14.00 Futbolas. Čempionų 
lyga. 14.30 Dviračių sportas. JAV. 18.45 Pa-
saulio lengvosios atletikos čempionatas. Kinija. 
19.40 Sporto naujienos. 19.45 Pasaulio lengvo-
sios atletikos čempionatas. Didžioji Britanija. 
24.00 FIA Europos ralio čempionatas. Lenkija.  

„PATARĖJAS“
kRiminaliniS tRileRiS. JAV. 2013.
Režisierius: Ridley Scott.
Vaidina: Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz.

Turtingas, sėkmės lydimas teisininkas, advokatas ruošiasi susituokti su 
savo sužadėtine, bet yra įtraukiamas į painų narkotikų sandorį su tarpi-
ninku Vestrėjumi. Visi planai pasisuka siaubinga linkme, ir kai, išaiškėjus 
narkotikų sandoriui, naikinami su juo susiję asmenys, jam reikia apginti 
save ir savo sužadėtinę.

„ŽMOGuS Su  
GELEŽINE KAuKE“
nuotykių filmaS. Jungtinė 
Karalystė, JAV. 1998.
Režisierius: Randall Wallace.
Vaidina: Leonardo DiCaprio, 
Jeremy Irons, John Malkovich.

Trys šaunieji muškietininkai Atas, Ara-
mis ir Portas sugrįžta į mūšio lauką. 
Jie susiburia, kad atkeršytų ir pamo-
kytų arogantišką Prancūzijos karalių.

LNK
21.00

TV6
22.30

LNK
23.20

TV3
0.05

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenugalimasis žmo-

gus - voras“ (N-7).
7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“.
9.00 TV serialas 

„Kobra 11“ (N-7).
10.00 Vasaros gidas. 

Lietuva, 2017. 
10.30 TV serialas „Moderni 

šeima“ (N-7).
11.00 Filmas šeimai „Osis 

ir Tedas“.
12.50 Komedija „Medaus 

mė nuo su mama“.
14.40 Nuotykių f. „Mažieji 

lakūnai“ (N-7).
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios. 
19.25 „Eurojackpot“ loterija.
19.30 Tarptautinis vyrų 

krepšinio turnyras 
Klaipėdoje. Lietuva - 
Gruzija arba Latvija. 
Tiesioginė transliacija.

21.30 Veiksmo trileris 
„Pa gro bimas 2. 
Neišvengiamas kerš-
tas“ (N-14).

23.15 Fantastinis veiksmo f. 
„Dredas“ (N-14).

1.10 Siaubo f. „Demonas 
viduje“ (S).

2.45 Trileris „Neištiki-
mybė“ (N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Tomo ir Džerio 

šou“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Stebuklingas 

kardas“.
11.40 „Viščiukų maištas“.
13.25 Nuotykių filmas šei-

mai „Mano  
monstriukas ir aš“.

15.35 TV serialas 
„Pričiupom!“

16.30 „Didžioji scena“ 
(N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. 

„Mėnulio  
užkariautojai“.

21.25 Romantinė komedija 
„Pametę galvas Las 
Vegase“ (N-7).

23.25 Nuotykių komedija 
„Trise valtimi. 
Gamtos šauksmas“ 
(N-7).

1.15 Romantinė komedija 
„Kvaila, beprotiška 
meilė“ (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.
12.00 Ekumeninės pamal-

dos iš Biržų. 
13.35 „Mes nugalėjom“. 
14.05 „Džesika Flečer 3“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.05 TV serialas „Giminės. 

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

festivalis „Klaipėda 
2017“. 

23.30 Trumposios žinios.
23.35 Komiška drama 

„Pusmėnulis“ (N-7).
1.05 Detektyvinė drama „Po 

auklės priedanga“.

 18.55  Bėdų turgus 12.50  „Medaus mė nuo 
  su mama“

ŠeŠtadienis

„DREDAS“
Fantastinis veiksmo Filmas. Jungtinė Karalystė, JAV, Indija. 2012.
Režisierius: Pete Travis.
Vaidina: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey.

Tolimoje ateityje Amerika neatpažįstama - tai nyki, nušvitinta ir nu-
skurdinta žemė. Rytų pakrantėje klesti tik vienas niūrus megapolis, o 
jame karaliauja nusikaltėliai ir chaosas. Tvarką prižiūri vietos policinin-
kai. Vienas garsiausių tokių policininkų yra Dredas, kurį pažįsta ir kurio 
bijo visas miestas.

rekomenduoja

„GATVIŲ KOVOTOJAS“
veiksmo Filmas. JAV, Japonija. 1994.
Režisierius: Steven E.de Souza.
Vaidina: Jean Claude Van Damme,
 Kylie Minogue, Raul Julia.

Teroristų organizacijai vadovauja 
žiaurusis generolas Baisonas. Jis 
laiko paėmęs įkaitais niekuo dėtų 
civilių ir reikalauja iš vyriausybės 
20 milijardų dolerių. Į pagalbą 
nukentėjusiesiems atskuba ka-
rininkas Viljamas Gailas. Net kai 
vyriausybė sutinka įvykdyti visus 
teroristų reikalavimus, karininkas 
nepaskelbia taikos.

„TRISE VALTIMI.  
GAMTOS ŠAUKSMAS“
nuotykių komedija. JAV. 2009.
Režisierius: Ellory Elkayem.
Vaidina: Oliver James, 
Kristopher Turner, Rik Young.

Zakas ir Benas - geriausi draugai 
nuo pat mokyklos suolo. Abu gyve-
na pašėlusį gyvenimą. Po dvylikos 
metų jie vis dar puikūs bičiuliai, ta-
čiau jų gyvenimas esmingai skiriasi.  
Zakas daro tik tai, ką nori, ir nesuka 
galvos dėl ateities, o Benas visa gal-
va pasinėręs į darbą teisininkų fir-
moje. Netrukus jie leisis į nuotykius.

„PUIKYBĖ IR GARBĖ“
kriminalinis trileris. 
JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius: Gavin O’Connor.
Vaidina: Jon Voight, 
Edward Norton, Colin Farrell.

Keturi policininkai per susišaudy-
mą žūsta apsuptyje. Užduotis išsi-
aiškinti jų mirčių priežastis tenka 
jaunam detektyvui. Tačiau kai jis 
suranda nusikaltimo organizato-
rius ir vykdytojus, netgi artimiau-
sias žmogus gali tapti priešu.

BTV
22.00

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Legenda apie 
Korą“ (N-7). 8.00 Teletabiai. 8.30 „Mano ma-
žasis ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 
Senoji animacija. 11.00 Svajonių ūkis. 11.30 
Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 
„Tėvelio dukrytės“ (N-7). 15.00 Itališki Džei-
mio Oliverio atradimai. 16.00 „Detektyvė Fišer“ 
(N-7). 17.10 Šokiai! (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Premjera! 
Romantinė drama „Frederiko kaltė“ (N-7). 
22.55 Romantinė komedija „Ketverios ves-
tuvės ir vienerios laidotuvės“ (N-14). 1.15 
„Detektyvė Fišer“ (N-7). 

 InfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 Pa-
galbos skambutis (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 17.00 
Pasienio sargyba (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 Auto-
pilotas. 24.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų k. 0.30 Yra, kaip yra (N-7). 3.30 Bus visko. 
4.25 Valanda su Rūta. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 11.00 Naujienos. 6.35 
Grok mylimas, akordeone! 7.10 „Juokingi kamuo-
liukai. Nauji nuotykiai“. 7.20 „Vrumizas“. 7.50 
Stebuklų laukas. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00, 9.15 
Idealus remontas. 10.05 „Vrumizas“. 10.20 Skanės-
tas. 11.30 „Trys muškietininkai“. 13.25 „Linksmųjų 
ir išradingųjų klubas“. 15.00 „Išeiti, kad sugrįžti“. 
17.45 Vakaro naujieno. 18.05 „Trys akordai“. 20.50 
Laikas. 20.20 „Triguba apsauga“. 22.05 Šiandien 
vakare. 23.40 „Gyvenama sala. Susirėmimas“.  

 RTR PLAnETA (BALTIJA)
5.20, 8.20 „Šeimos detektyvas“. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki 
prieš vieną. 11.40 Humoras! Humoras! Humoras! 
13.10, 14.20 „Paveldėtoja iš Rusijos“. 20.50 „Penk-
tas aukštas be lifto“. 0.40 „Ištekėti už kapitono“. 

 REn
8.55 Kviestinė vakarienė. 13.15 Pažink mūsiškius. 
13.40 „Kiekvienam po katinėlį“. 14.30 Mintransas. 
15.15 Sąžiningas remontas. 15.55 Pati naudingiau-
sia programa. 16.50 „Pėdsekiai“. 19.05 Prajuokink 
komiką. 20.00 „Įslaptinti sąrašai. Katastrofų mėnuo: 
kas gresia 2017 m. rugpjūtį“. 21.50 Michailo Za-
dornovo koncertas. 23.35 „Kriminaliniai žaidimai“. 

LnK
23.25

TV3
23.15

TV1
0.10

 11.40  „Viščiukų 
  maištas“
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6.45 Amerikietiškos 
imtynės (N-7).

8.45 Sveikatos 
ABC televitrina.

9.00 Pavariau 
(N-7).

9.30 Apie žūklę.
10.00 Dokumentinis f. 

„Titanikas.  
Gelmių  
vaiduoklis“.

11.50 Pragaro 
katytė (1).

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. 

„Gatvių kovotojas“ 
(N-14).

0.05 Siaubo trileris 
„Juodojo  
ežero paslaptis“ 
(N-14).

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

3.20 Muzikinė kaukė.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Bekraštė Kanada“.
8.30 „Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 Grilio skanėstai.
9.35 „Likimo melodija“.
10.45 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.10 0 laipsnių.
15.15 Dokumentinis f. 

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

M.Levickiu. Vedėja 
D.Žeimytė. 2017 m.

18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Šiandien kimba.
21.30 „MMA „King of 

the Cage“. Vasaros 
turas. Kovų narvuose 
turnyras. Lietuva. 
2017 m. (N-7).

22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
1.10 „Merdoko paslaptys“.
2.55 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.

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

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

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

14.45 Legendos.
15.30 Lietuva mūsų lūpose.
16.00 Stop juosta.
16.30 ARTS21.
17.00 Stilius.
17.45 Dainuoja Romanas 

Marijošius.
18.00 „Bliuzas. Muzikinės 

kelionės“. 3 d. 
19.30 Nes man tai rūpi. 
20.15 Tikri vyrai.
21.00 Pasaulio lengvosios 

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

0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Elito kinas. Trileris 

„Naktinis traukinys į 
Lisaboną“ (N-14).

2.25 Anapus čia ir dabar.

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“.
19.05 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“.

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

23.10 „Begėdis“ (N-14).
0.10 Kriminalinis trileris 

„Puikybė ir garbė“ 
(N-14).

2.35 „Be kaltės“ (N-14).
4.05 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

4.50 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 lenkty-

nės (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“.
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 Veiksmo f. 
„Bebaimis“  
(N-14).

0.45 Trileris „Iksmenai. 
Žūtbūtinis mūšis“ 
(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 „Angelas 
širdyje“.

14.30 Biografinė 
drama  
„Ponia Nobel“  
(N-7).

16.15 Noriu šio 
automobilio.

17.15 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

18.15 Šeimos 
vakaras. „Keista 
magija“.

20.00 „Lėktuvai, 
pakeitę  
pasaulį“.

21.00 Led Zeppelin 
koncertas 
„Celebration  
Day“. 2007 m.

23.15 „Meilė Ibizoje“ 
(N-14).

0.15 „Į pasaulio 
kraštą“  
(N-14).

1.15 Karališkosios 
paslaptys.

 0.35  „Naktinis traukinys 
  į Lisaboną“

 19.00  „Merginos iš 
  Ukrainos“

 18.30  „44-as skyrius“  9.30  „Kai šaukia 
  širdis“

 12.00  Anos Olson 
  receptai

TV PROGRAMArugpjūčio 5 d. 

 NTV Mir
6.55 Ekskliuzyvas. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 8.50 Pagrindinis ke-
lias. 9.25 Protingas namas. 10.20 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 Milijono verta 
paslaptis. 19.30 Tu nepatikėsi. 20.20 „Žaidimas. 
Revanšas“. 22.15 Ekstrasensai prieš detektyvus. 
23.50 „Bjaurybės“. 1.35 „Kurtinys“. 3.35 Mes ir 
mokslas. Mokslas ir mes. 4.30 „Skalikai 2“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.40 Polonija 24. 12.35 Pasaulio 
Polonijos žaidynių Torunėje kronika. 12.00 
Sveika, Polonija. 12.50 Su Andrusu po Galiciją. 
13.20 „Laisvas šeštadienis“. 14.10 „Raganius“. 
15.05 Šeima - viena namuose. 15.55 Okrasa 
laužo taisykles. 16.25 Pažink savo gamtą. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „Se-
serys“. 19.50 M.Lipinska - be paslapčių. 20.40, 
2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Naktys ir dienos“. 22.50, 4.45 
Pasaulio Polonijos žaidynių Torunėje kronika. 
23.05, 5.00 „Nuosprendis Francišekui Klosui“. 
0.50 Pramoginė laida. 

 TV1000
8.10 „Psichoterapija“. 10.15 „Tamsusis slėnis“. 
12.30 „Septynios sielos“. 15.10 „Brangusis 
Džonai“. 17.25 „Artimi trečiojo laipsnio kontak-
tai“. 20.10 „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės 
istorija“. 22.15 „Šanchajaus riteriai“.

 DiscoVery 
9.10, 18.10 Aliaska. 10.05 Sandėlių medžioto-
jai Britanijoje. 10.55 Dalaso automobilių rykliai. 
11.50 Paskui klasikinius automobilius. 12.40 Se-
nienų medžiotojai. 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 
14.30 Kelionė traukiniu Australijoje. 15.25 Išgy-
venti su Edu Stafordu. 16.20 Legenda apie kroko-
dilų auksą. 17.15 Aukso karštinė. 19.05 Aliaskos 
pakraštys. 20.00 Nuostabiausi pasaulio inžinerijos 
projektai. 21.00 Akropolio istorija. 22.00 Legenda 
apie krokodilų auksą. 23.00 Mirtinas laimikis. 

 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
7.25, 11.55 Gyvūnų gelbėjimas. 8.15 Teisingu-
mas Teksaso valstijoje. 9.10 Tvenkiniai. 10.05 
Liūtė karalienė. 11.00 Laukinė Europa. 12.50, 
17.25, 0.45, 5.02 Gyvenimas Veterinarijos uni-
versitete. 15.35, 3.25 Veterinarų gyvenimas. 
18.20, 22.00 Veterinarijos klinika. 19.15 Afrikos 
tankmėje. 20.10 Bronkso zoologijos sodas. 21.05 
Šuns gelbėjimo misija. 22.55 Akvariumų verslas.  

 sPorT1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Niujorko 
„Knicks“ - Atlantos „Hawks“. 9.10 „Road to 
glory“. Laida apie kovos sportą. 9.40 Čempionai 
LT. Graplingas. Palanga 2 d. 10.10 Vieningoji 
krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA - Mask-
vos srities „Chimki“. Trečios rungtynės. 12.10 
Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 1 d. 14.10 
ATP tenisas. Pirmasis pusfinalis. Vienetai. Šve-
dija. 15.20 ATP tenisas. Antrasis pusfinalis. 
Vienetai. Švedija. 17.50 NBA krepšinio lyga. 
Gražiausi sezono momentai. 18.00 KOK World 
series. Latvija. 1 d. 20.10 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Pirmos rungtynės. 22.40 Olandi-
jos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Roterdamo „Feyenoord“ - Tilburgo „Willem II“. 
0.40 KOK World series. Latvija. 1 d. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ket-
virtfinalis. 11.00 „Formulė-1“. Vengrijos GP 
lenktynių apžvalga. 12.00 „Mobil-1“ The Grid 
lenktynės. 12.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos 2017-2018 metų apžvalga. 13.30 Moto-
sportas. Čekijos MotoGP Moto3 kvalifikacija. 
14.20 Motosportas. Čekijos MotoGP treniruotė 
4. 15.05 Motosportas. Čekijos MotoGP kvali-
fikacija. 16.00 Motosportas. Čekijos MotoGP 
Moto2 kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 17.00 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ketvirtfina-
lis. 19.00 Motosportas. Čekijos MotoGP kva-
lifikacija. 20.00 Motosportas. Čekijos MotoGP 
Moto2 kvalifikacija. 21.05 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Pusfinalis. 1.05 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Finalas.  

 eurosPorT
6.30, 16.00 Dviračių sportas. „Tour de Pologne“. 
7.30, 11.00, 19.15, 20.45, 2.30, 5.00 Pasaulio 
lengvosios atletikos čempionatas. Didžioji Brita-
nija. 9.00, 24.00 FIA Europos ralio čempionatas. 
Lenkija. 9.30 Dviračių sportas. „Tour de Polog-
ne“. 10.15, 15.15 Dviračių sportas. JAV. 17.00 
Europos moterų futbolo čempionatas. Nyderlan-
dai. 20.35, 0.25 Sporto naujienos. 0.30 Jojimas. 
Didžioji Britanija. 1.45 Sporto linksmybės. 

 20.00  „Bibliotekininkai“
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 11.50  Pragaro katytė  10.35  M.Levickis 15.10    „Folčio 
     viešbutis 2“

 

 19.30    Teleloto 17.25  „Pakeliui į Balį“

 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. Lietuva, 2017. 
11.30 Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 
14.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 15.00 Itališki 
Džeimio Oliverio atradimai. 16.00 „Tėvas Brau-
nas“ (N-7). 17.00 Šokiai! (N-7). 19.05 „Kai 
šaukia širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Premjera! Romantinė 
drama „Vasara Paryžiuje“ (N-7). 22.50 Roman-
tinė drama „Frederiko kaltė“ (N-7). 0.50 „Kai 
šaukia širdis“ (N-7). 1.35 „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). 1.20 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 
4.10 Dviračio šou. 

 PBK
5.55, 2.15 EURONEWS. 6.20, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.30 Sargybinis. 6.55 Animacija. 7.20 Idealus 
remontas. 8.05 Sveikata. 9.10 Kol visi namie. 9.55 
„Marinas ir jo draugai. Povandeninės istorijos“. 
10.05 „Maša ir Lokys“. 10.25 „Garbės žodis“. 
11.30 „Trys muškietininkai“. 13.35 „Sodininkai“. 
17.30 Komedija „Briliantinė ranka“. 19.20 Kas nori 
tapti milijonieriumi? 21.00 Laikas. 21.30 Linksmų-
jų ir išradingųjų klubas. 0.20 „Pabėgimas“.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano 
humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Žinios. 
Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 11.20, 
14.20 „Mėlynoji rožė“. 21.45 Sekmadienio va-
karas su V.Solovjovu. 0.15 Pokylyje pas Volan-
dą. Misija į Maskvą. 1.10 „Laimingoji“. 

 Ren
7.05 Pažink mūsiškius. 7.50 Rusiškas vaira-
vimas. 8.35 „V ir M“. 9.25 Žiūrėti visiems! 
9.55 „Kiekvienam po katinėlį“. 10.50 Prajuokink 
komiką. 11.40 Jubiliejinis Jelenos Stepanenko 
koncertas „Ir visa tai ji“. 15.25-18.35 „Kariau-
na“. 21.50 Michailo Zadornovo koncertas. 0.15 
„Druska“ Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl 
sveiki! 8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome 
namie! 10.20 Pirmoji pavara. 11.00 Technikos 
stebuklai. 11.50 Sodininkų atsakas. 12.55 Va-
žiuosime, pavalgysime! 13.50 Tu - šaunuolis! 
16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyrimą atliko... 
18.00 Naujos rusiškos sensacijos. 19.30 Tu ne-
patikėsi! 20.20 „Žaidimas. Revanšas“. 22.05 Eks-
trasensai prieš detektyvus. 23.45 „Bjaurybės“.

 TV PolonIa
7.10 „Karalienė Bona“. 8.15 Giminės saga. 8.40 
„Sukilimo detektyvas“. 9.15 Laida iš Amerikos. 
9.35 Lenkų pasakos ir sakmės. 9.50 Telerytas. 
10.20 Grūdas. 10.50 Žodžių žaidimas. 11.00 Pa-
sakų šalyje. 11.30 „Šimtas minučių atostogų“. 
12.30 Pasaulio Polonijos žaidynių Torunėje 
kronika. 12.45 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp žemės ir dan-
gaus. 14.00 Šv. Mišios. 15.40 „Karalienė Bona“. 
16.45, 0.25 Arbatėlė su kabaretu. 17.15 Turistinė 
kelionė. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.25 Lenkija 
su Miodeku. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.30 
„Seserys“. 19.50, 4.35 Akis į akį. 20.25, 2.20 Žo-
džių žaidimas. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Raganos“. 22.40, 5.15 
„Pasmerktas bliuzui“. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
8.50 „Šanchajaus riteriai“. 11.05 „Veidrodėli, vei-
drodėli... Snieguolės istorija“. 13.20 „Rimtas žmo-
gus“. 15.30 „Pavojingi žaidimai“. 17.30 „Rudens 
legendos“. 20.10 „Medžioklės sezonas atidarytas“. 
22.05 „Švytėjimas“. 0.25 „Nenuoramos“.  

 DIscoVeRy 
10.05, 1.00 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Le-
genda apie krokodilų auksą. 11.50 Aukso karštinė. 
12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 Karai 
dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Dalaso 
automobilių rykliai. 16.20 Prasti inžinierių spren-
dimai. Klaidų taisymas. 17.15 Robotų kovos. 18.10 
Svajonių automobiliai. 19.05 Kas dedasi Žemėje? 
20.00 Perdirbimas. 21.00, 2.50 Aukso karštinė. 
22.00, 3.40 Įgulos karas su brakonieriais. 23.00, 
4.30 Mirties siena. 24.00 Nuogi ir išsigandę. 

 TRaVel
0.00, 19.00 Viešbučių verslas. 11.00 1959 m. 
Airstream Globester. 12.00 Aliaskos gidas. 13.00 
Statybos Aliaskoje. 15.00 Namų medžiuose gyven-
tojai. 16.00 Gyvenimas ant ežero. 17.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 18.00, 1.00 Aliaskos gidas. 20.00 Tek-
saso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 22.00, 4.00 
Nežinoma ekspedicija. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenugalimasis 

žmogus - voras“ 
(N-7).

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

(N-7).
9.00 TV serialas 

„Kobra 11“ (N-7).
10.00 TV serialas 

„Havajai 5.0“ (N-7).
11.00 Filmas šeimai 

„Paauglių  
paplūdimys“  
(N-7).

13.00 Komedija 
„Pasikeitimas“ (N-7).

15.05 Nuotykių f. 
„Baltoji Iltis“ (N-7).

17.25 „Pakeliui į Balį“ 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 2 Barai. Išlikimo 

kovos. Tiesioginė 
transliacija  
(N-7).

21.30 Fantastinė komedija 
„Patrulių zona“ 
(N-14).

23.40 Veiksmo f. „Rokis“ 
(N-14).

2.00 Veiksmo trileris 
„Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas  
kerštas“ (N-14).

6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Tomo ir Džerio 

šou“.
7.20 „Nickelodeon“

valanda. Žybsnis ir 
stebuklingos  
mašinėlės“.

7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 Animacinis f. 

„Tinginių miestelis“.
10.00 „Tomas ir Džeris. 

Pasaka apie 
Spragtuką“.

11.00 Nuotykių f. 
„Paskutinė mimzė“.

12.55 Fantastinis f. 
„Ugnikalnis“ 
(1, 2) (N-7).

16.45 Komedija 
„Provincialai 
Niujorke“ (N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Teleloto. 
20.35 Kriminalinė 

komedija  
„Po saulėlydžio“ 
(N-7).

22.35 Kriminalinis trileris 
„Neįtariamasis“ 
(N-14).

0.35 Romantinė komedija 
„Pametę galvas  
Las Vegase“ (N-7).

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“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Brolių Grimų pasa-

kos. „Stebuklingas 
stalelis“.

11.00 „Šunų ABC 3“.
11.50 „Plėšrūnai“. 7 d. 
12.40 „Lokys vaiduoklis“ .
13.35 „Mis Marpl“. 2/3 s. 

„Sitafordo paslaptis“
15.10 „Folčio viešbutis 2“ 

(N-7).
15.45 Žinios.
16.00 60 akimirkų.
17.30 Žinios.
18.05 „Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 3“.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Laisvės kaina. 

Savanoriai“ (N-7).
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Biografinė drama 

„Pučinis“. 1 s. (N-7).
23.40 Trumposios žinios.
23.45 „Pučinis“. 2 s. (N-7).
1.25 „Mes nugalėjom“.

6.30 Baltijos galiūnų 
čempionato etapas. 
Kuršėnai. 2017 m.

7.30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

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

čempionato etapas. 
Tauragė. 2017 m.

10.05 „Vandenyno 
paslaptys su  
Džefu Korvinu“.

10.35 „Gyvybės galia“ (1).
11.50 Pragaro katytė.
13.00 „Viena už visus“ 

(N-7).
13.35 Sveikinimai.
15.40 Savaitės kriminalai 

(N-7).
16.10 Kas žudikas? 

Baudžiamosios  
bylos (N-7).

17.25 „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).

18.30 „44-as skyrius“ 
(N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.40 Nuotykių f. 
„Likimo ietis“ (N-7).

24.00 „Akloji zona“ (N-14).
1.50 Veiksmo f. 

„Gatvių kovotojas“ 
(N-14).

3.25 Siaubo trileris 
„Juodojo ežero 
paslaptis“ (N-14).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Skinsiu raudoną 

rožę.
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Oro pilys“ 

(N-7).
12.45 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
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 

kunigu K.Dvarecku. 
Vedėja D.Žeimytė.

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. Raudoni 
kaulai“ (N-7).

22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Šetlando žmog-

žudystės. Raudoni 
kaulai“ (N-7).

0.15 „Vera. Oro pilys“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
7.05 Anapus čia ir dabar.
8.00 Septynios Kauno 

dienos.
8.30 Euromaxx.
9.00 „Erdvės menas“. 1 d. 
9.30 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos“. 9 d. 
9.50 Tikri vyrai.
10.35 „Gaida 2014“. Daly-

vauja: LNSO, solistai 
M.Levickis (akordeo-
nas), V.Giedraitis (klar-
netas). Dir. R.Freisitzer 
(Austrija).

12.00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempiona-
tas. Tiesioginė trans-
liacija iš Londono.

15.05 Mūsų miesteliai. 
Plateliai. 3 d.

16.00 Nacionalinis turtas.
16.30 Durys atsidaro.
17.00 Lietuvos žirginio sporto 

konkūrų čempionatas. 
Tiesioginė transliacija 
iš Joniškio.

19.00 Stop juosta.
19.25 Klauskite daktaro.
20.10 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
21.00 Pasaulio lengvosios 

atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

0.05 Dabar pasaulyje.

 12.45   „Moterų daktaras“

laisvalaikis 2 0 1 7  r u g p j ū č i o  4 47

rugpjūčio 6 d.

 21.00  „Prieskonių 
    princesė“

 19.00  „Skorpionas“ 9.15  „Surikatų namai“

 AnimAl PlAnet
8.15 Liūtė karalienė. 9.10 Laukinė Europa. 10.05 
Šunų gelbėtojai. 11.00 Afrikos tankmėje. 11.55 
Gyvūnų gelbėjimas. 12.50, 0.45 Neištirtos salos. 
18.20, 22.00 Namai medžiuose. 20.10 Šuns gel-
bėjimo misija. 22.55 Akvariumų verslas.

 SPort1
7.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų 
kelias. Roterdamo „Feyenoord“ - Tilburgo „Willem 
II“. 9.00 „Road to glory“. 9.30 Čempionai LT. Gra-
plingas. Palanga 3 d. 10.00 Vieningoji krepšinio 
lyga. Finalas. Maskvos CSKA - Maskvos srities 
„Chimki“. Ketvirtos rungtynės. 12.00 Plaukimas. Pa-
saulio taurė. Maskva. 1 d. 14.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos 
„Valencia“. Finalas. Ketvirtos rungtynės. 16.00 ATP 
tenisas. Finalas. Vienetai. Švedija. 18.00 Europos 
atvirasis triatlono čempionatas. Panevėžys. 18.30 
Tiesiogiai. Plaukimas. Pasaulio taurė. Berlynas. 1 
d. 20.30 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 
21.00 Tiesiogiai. Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Kanada. 8 etapas. 23.00 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ - Mas-
kvos CSKA. 1.00 KOK World series. Latvija. 2 d. 
2.10 ATP tenisas. Marakešas. Dvejetai. Finalas. 4.10 
Spidvėjus. Pasaulio komandų taurė. Finalas. 6.20 
Europos atvirasis triatlono čempionatas. Panevėžys.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Čekijos MotoGP Moto3 kvalifikacija. 7.55 
Čekijos MotoGP kvalifikacija. 8.55 Čekijos Mo-
toGP Moto2 kvalifikacija. 10.05 Anglijos premier 
lygos žurnalas. 10.35 Čekijos MotoGP apšili-
mas. Tiesioginė transliacija. 11.15 „Mobil-1“ The 
Grid lenktynės. 11.45 Čekijos MotoGP Moto3 
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 13.05 Čekijos 
MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliaci-
ja. 14.45 Čekijos MotoGP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 16.00 Futbolas. Anglijos Community 
Shield taurė. „Arsenal“ - „Chelsea“. Tiesioginė 
transliacija. 18.15 „Formulė-1“. Vengrijos GP 
lenktynių apžvalga. 19.15 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Juventus“ - „Real“. 21.30 Nascar 
355 mylių lenktynės. Tiesioginė transliacija. 1.00 
Čekijos MotoGP Moto2 lenktynės. 2.30 Čekijos 
MotoGP lenktynės. 4.55 Futbolas. Anglijos Com-
munity Shield taurė. „Arsenal“ - „Chelsea“. 

 euroSPort
6.30 Europos moterų futbolo čempionatas. Ny-
derlandai. 7.30, 11.00, 20.35 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. Didžioji Britanija. 9.00 FIA 
Europos ralio čempionatas. Lenkija. 9.30 Dviračių 
sportas. JAV. 15.45 Europos moterų futbolo čem-
pionatas. Nyderlandai. 20.25, 0.10 Sporto naujie-
nos. 0.15 Sporto linksmybės. 0.30 FIFA futbolas.

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.
15.00 „Širdele mano“ 

(N-7).
17.05 „Akloji“.
18.05 „Būrėja“.
19.10 Vesternas 

„Džekas Kaktusas“ 
(N-7).

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

23.10 Veiksmo komedija 
„Hadsono vanagas“ 
(N-7).

1.10 „Begėdis“ 
(N-14).

2.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-14).

3.50 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

4.35 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.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (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“.
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. 
22.30 Nakties TOP. 

Vasara (N-14).
23.00 „Vikingai“ 

(N-14).
24.00 Kvailiausi pasaulio 

nutrūktgalviai.

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 Kriminalinė 

veiksmo  
komedija  
„Banditės“  
(N-7).

15.50 Animacinė 
komiška drama 
„Merė ir Maksas“ 
(N-7).

17.30 Karališkosios 
paslaptys.

18.00 „Angelas 
širdyje“.

19.00 Skaniausias 
gatvės maistas.

20.00 „Kai šaukia 
širdis“.

21.00 VIP seansas. 
„Prieskonių  
princesė“.

22.45 Pinigai 
iš nieko.

23.45 Siaubingi 
namai.

„PAtruliŲ ZonA“
Fantastinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Akiva Schaffer.
Vaidina: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill.

Po paslaptingos bendradarbio žmogžudystės Kostko universalinės 
parduotuvės vadybininkas Evanas įkuria saugios kaimynystės grupę. 
Grupės tikslas - saugoti kaimynus ir rasti Evano bendradarbio žudiką. 
Tačiau netrukus jie suvokia, kad jų miestą užplūdo paprastais miestie-
čiais apsimetę ateiviai.

tV3
21.30

„Po SAulĖlYDŽio“
kriminalinė komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Brett Ratner.
Vaidina: Salma Hayek, Woody 
Harrelson, Pierce Brosnan.

Maksas ir jo gražuolė bendrininkė 
Lola traukiasi į Bahamas, kur ruošiasi 
pradėti naują gyvenimą. Jie tik ką pa-
vogė jau antrąjį iš trijų garsiųjų Napo-
leono deimantų. Tačiau Stanas, FTB 
agentas, atkakliai persekioja Maksą.

„HADSono VAnAGAS“
Veiksmo komedija. JAV. 1991.
Režisierius: Michael Lehmann.
Vaidina: Andie MacDowell, 
Danny Aiello, Bruce Willis.

Į laisvę grįžta dešimtį metų kalėjęs 
Edis. Likusią gyvenimo dalį jis pasi-
ryžta nugyventi garbingai. Tačiau 
aplinkybės susiklosto taip, kad jis, 
gelbėdamas savo draugo gyvybę, 
priverčiamas dar kartą imtis seno-
sios vagies profesijos.

„liKimo ietiS“
nuotykių Filmas. Prancūzija, 
Belgija, Vokietija. 2007.
Režisierius: Dennis Berry.
Vaidina: Helene Seuzaret, 
Max von Thun, Michael Cohen.

Istorijos specialistei Sofijai atsaky-
mai sukėlė tik dar daugiau klausi-
mų. Žymioji Longino ietis traukia 
daug avantiūristų ir religijos fana-
tikų. Relikvijos medžioklė tęsiasi!

lnK
20.35

BtV
21.40

tV1
23.10

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „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 „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 komedija 

„Galingasis Stenas“ 
(N-14).

0.45 TV serialas „Kastlas“ 
(N-7).

1.35 TV serialas „Amerikie-
tiška siaubo istorija“.

2.35 TV serialas „Tėvynė“ 
(N-14).

3.30 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 „Amžina 

meilė“ (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 Veiksmo f. „Mirties 

apsuptyje 2“ (N-14).
0.05 TV serialas „Perse-

kiotojas“ (N-14).
1.00 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
1.55 Kriminalinė komedija 

„Po saulėlydžio“ 
(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).
0.30 Kelias į namus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 3“.
2.00 LRT radijo žinios.

 13.10  Klauskite daktaro 13.30   „Simpsonai“  9.50  24 valandos

Pirmadienis

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji anima-
cija. 10.05 Romantinė drama „Vasara Paryžiuje“ 
(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 Melodrama „Seserys“ 
(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 Pasienio sargyba 
(N-7). 7.00 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 komen-
taras. 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, 14.50 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 „Triguba apsau-
ga“. 14.05 Skanėstas. 15.05 Kartu su visais. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
17.55 Iš tiesų. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 20.40 „Žaidimo karalienė“. 
22.45 „Komanda“. 0.50 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 
„Karštais pėdsakais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Maskvos kurtas“. 23.50 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Tiksliai kaip gyvenime“. 
8.05 Žvalus rytas! 8.40 Tinkama priemonė. 9.30 
„Šeimos dramos“. 11.15 Mums net nesisap-
navo. 13.50 Mokslo apgauti. 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 Izmailovo parkas (su subtitrais lietuvių k.). 
23.05 „V ir M“. 23.55 „Pagunda“. 

„GalInGaSIS STenaS“
Veiksmo komedija. JAV. 2007.
Režisierius: Rob Schneider.
Vaidina: Rob Schneider, David Carradine, Jennifer Morrison.

Stenas visą gyvenimą pelnėsi sukčiaudamas ir viliodamas pinigus iš 
patiklių ir kvailų žmonių. Tačiau vieną dieną sėkmė jį apleido. Stenas 
buvo sučiuptas nusikaltimo vietoje. Paliegėlis išsigąsta sužinojęs, kad 
teks sėsti į kalėjimą. Jis samdo paslaptingą kovos menų meistrą, kad 
galėtų kalėjime apsiginti nuo kalinių.

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

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

„SeSeRYS“
melodrama. Vokietija. 1997.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Eva Habermann, Chrissy 
Schulz, Gerhard Olschewski.

Šios istorijos veikėjų likimai klos-
tosi lyg pasakoje. Įvykių centre -  
dvi seserys. Džein - labai graži 
ir labai pagiežinga. Lori - tyros 
širdies, tačiau turinti vieną trūku-
mą - traumuotą koją. Staiga Lori 
pamilsta gražuolį Viljamą, bet jam 
neabejinga tampa ir Džein. Da-
lintis vienu mylimuoju be galo 
sunku, ypač seserims.

„MIRTIeS aPSUPTYje 2“ 
Veiksmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Art Camacho.
Vaidina: Bill Goldberg, Kurupt, 
Jack Conley.

Juodaodis kalinys Tvičas pasiprašo 
perkeliamas į griežtesnį kalėjimą 
motyvuodamas tuo, kad šis yra ar-
čiau jo mylimosios. Tačiau priežastys 
kitos. Kalėjime nuolat konfliktuoja 
„lotynosai“ ir juodaodžiai kaliniai. Kai 
nužudomas pastarųjų vadas, kyla 
karas. Tai tik kraupių įvykių pradžia.

TV3
22.30

lnK
22.15

rekomenduoja

TV8
21.00
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TV1
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 „Much-
taro sugrįžimas“.

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 Veiksmo f. „Kartą 

Meksikoje“ (N-14).
23.05 Nuotykių f. „Likimo 

ietis“ (N-7).
1.20 TV serialas „Akloji 

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

Storulis ir šuo“ (N-7).
3.35 TV serialas „Gyvybės 

galia“ (1).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Skinsiu raudoną rožę.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Baltoji strėlė“ (N-7).
12.35 „Chiromantas“ (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 „Gluchariovas“ (N-7).
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
23.12 Orai.
23.15 „Albanas“ (N-7).
0.15 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
1.15 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
2.00 „Delta“ (N-7).
2.50 „Admirolas“.
3.40 „Merdoko paslaptys“.
4.25 „Delta“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras.
6.45 Laisvės vėliavnešiai.
7.10 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
8.00 „Animalija“.
8.25 „Džiunglių būrys 

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

kitaip.
12.30 Nes man tai rūpi.
13.15 Festivalis „Gaida 

2014“. 
14.40 „Animalija“.
15.05 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 2“.
16.05 „Kaip atsiranda daik-

tai 10“.
16.30 Rusų gatvė.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Septynios Kauno 

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

akademija.
21.00 Pasaulio lengvosios 

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

0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos 

vakaras. 

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 ir 

draugai“.
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).
22.35 „Ponia Dila“ (N-7).
0.55 „Auklė“.
1.45 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.20 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.05 „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-14).
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-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).
21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 JJ show (N-14).
23.00 Siaubo trileris 

„Pjūklas 6“ (S).
0.55 Siaubo trileris 

„Lemtingas  
posūkis 2.  
Aklavietė“ (S).

2.40 „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 Dokumentinis f. 

„Džeimso  
Kamerono  
projektas 
„Povandeninis 
laivas“.

14.05 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai ir  
simboliai.

14.35 „Elajus Stounas“.
15.35 „Angelas širdyje“.
16.35 Animacinis 

nuotykių f.  
„Kelso abatijos 
paslaptis“.

18.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

19.00 Siaubingi namai.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino akademija. 

„Džekas ir  
mechaninė širdis“.

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 Romantinė komedija 
„Mano didysis O!“ 
(N-14).

 12.30  Nes man tai rūpi 13.35  „Merdoko 
  paslaptys“

 18.30  „Savas žmogus“  21.10  „Džekas ir 
  mechaninė širdis“

 12.30  „Havajai 5.0“ 12.30   „CSI. Niujorkas“

TV PROGRAMArugpjūčio 7 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 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
11.20 „Garbės kodeksas 4“. 13.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 14.00, 16.30 „Voratinklis 2“. 
18.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Šefas. 
Naujas gyvenimas“. 21.45 „Paplūdimys“. 23.35 
„Patrulis“. 1.30 „Kurtinys. Tęsinys“. 

 TV PoloNia
7.15 Lenkiškas grilis. 7.50, 20.25 Prie Nemuno. 
8.20 Knygų kandys. 8.30, 2.20 Suraizgyta ABC. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 Kultū-
ringieji PL. 12.55, 19.20 Kelionės su istori-
ja. 13.25, 18.20, 5.05 Trumpa istorija. 13.35, 
16.25 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Raganos“. 15.20 Akis į akį. 15.50 „Milijonie-
rė“. 16.40, 6.50 Peiliu ir šakute. 16.55, 1.20 
„Baron24“. 17.30, 1.50 „Iki pertraukos 0:1“. 
18.00 Mano žvėrynas. 18.10 Povandeninė ABC. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Paslėpti lobiai. 19.55 
„Laimės spalvos“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.40, 3.40 „Persikėlimai“. 
22.45, 5.15 Polonija 24. 23.05, 5.30 Sveika, 
Polonija. 23.45 „Aušvico-Birkenau muziejus. 
Atmintis, sąmoningumas, atsakomybė“. 0.55 
„Laukinė Lenkija“. 4.40 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
10.30 „Nenuoramos“. 12.20 „Medžioklės sezonas 
atidarytas“. 14.05 „Tobulas pasaulis“. 16.45 „Žiedų 
valdovas. Žiedo brolija“. 20.10 „Atgal į ateitį I“. 22.20 
„Pasmerkti sužadėtiniai“. 0.10 „Baltas dievas“. 

 DiscoVery 
6.10, 9.40, 18.40 Garažų auksas. 7.00, 13.35 
Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.15, 
17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinė-
tojai. 14.30 Iššūkiai Alabamoje. 15.25 Išgyveni-
mas nepaprastomis sąlygomis. 21.00 Nuogi ir 
išsigandę. 22.00 Gelbėjimo operacija Evereste. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30, 
20.30 Laivelių pirkimas. 9.00, 15.00, 21.00 Neį-
prastos vilos. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 11.00 
Pilies paslaptys. 13.00, 20.00 Gyvenimas ant ežero. 
14.00 Salų paslaptys. 14.30 Gyvenime ne vien 
žiedai. 16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto 
rinkoje. 18.00, 24.00 Neįprastas maistas. 22.00 
Paslaptingieji vandenys. 23.00 Žvejyba Majamyje. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Veterinarų gyvenimas. 
8.15, 12.50 Afrikos tankmėje. 9.10, 14.40 Neiš-
tirtos salos. 10.05, 15.35, 23.50, 5.49 Akvariu-
mų verslas. 11.55, 19.15, 1.40 Gyvūnų policija. 
13.45 Ryklių ekspertai. 16.30, 0.45 Namai me-
džiuose. 17.25, 21.05, 3.25 Gaudant monstrus. 
18.20, 22.00, 4.15 Kraugeriškų krokodilų irštva. 
22.55, 5.02 Mutantų planeta. 

 sPorT1
7.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Berlynas. 1 d. 
Vakar. 9.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Kanada. Vakar. 11.00 ATP tenisas. Pirmasis 
pusfinalis. Vienetai. Švedija. 12.30 KOK World 
series. Latvija. 2 d. 13.40 Lengvoji atletika. Če-
kija. 4 etapas. 15.50 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ -  
Kazanės „Rubin“. 17.50 Pasaulio galiūnų 
čempionatas. Kalifornija. 1 laida. 18.20 NBA 
krepšinio lyga. Gražiausi sezono momentai. 
18.30 Tiesiogiai. Plaukimas. Pasaulio taurė. 
Berlynas. 2 d. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 24 laida. 21.00 Plaukimas. 
Pasaulio taurė. Berlynas. 1 d. Vakar. 23.00 
„Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 23.30 
KOK world series. Lenkija. 1 d. 1.40 Spidvėjus. 
Pasaulio taurė. Didžioji Britanija. 1 etapas.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 355 mylių lenktynės. 
10.30, 17.50 Motosportas. Čekijos MotoGP 
Moto3 lenktynės. 11.55, 19.15 Motosportas. 
Čekijos MotoGP Moto2 lenktynės. 13.25, 
20.45 Motosportas. Čekijos MotoGP lenkty-
nės. 14.45, 22.05 Futbolas. Anglijos Commu-
nity Shield taurė. „Arsenal“ - „Chelsea“. 16.50 
Futbolas. Anglijos Premier lygos 2017-2018 
metų apžvalga. 0.10 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Juventus“ - „Real“. 2.25 Futbolas. Vo-
kietijos taurės finalas. „Eintracht“ - „Borussia“. 
5.00 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. „Ar-
senal“ - „Chelsea“. 

 eurosPorT
6.30, 15.00 Europos dviračių plento čem-
pionatas. Danija. 8.00, 11.00, 13.30, 19.00, 
20.00, 2.30, 5.00 Pasaulio lengvosios atletikos 
čempionatas. Didžioji Britanija. 9.30 Dviračių 
sportas. Jutos turas. JAV. 12.00, 18.00, 0.20, 
4.00 JAV futbolo lyga. 16.00, 1.30 Dviračių 
sportas. 19.50, 0.10 Sporto naujienos. 0.45 
FIFA futbolas. 1.15 Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 12.40  „Sudužusių 
  žibintų gatvės“

 16.50  „Likimo melodija“  16.30  Misija. Vilnija 9.05  „Senis“ 12.35  Bus visko 15.30  „Pamilti vėl“

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba 
(N-7). 8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Se-
noji animacija. 10.05 Melodrama „Seserys“ 
(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 drama 
„Puodelis arbatos su profesorium“ (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 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, 0.20 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 „Žaidimo kara-
lienė“. 14.20 Fazenda. 15.05 Kartu su visais. 15.55 
Mados nuosprendis. 16.55 Vyriška/Moteriška. 
17.55 Iš tiesų. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 20.45 „Žaidimo karalienė“. 
22.40 „Komanda“. 0.40 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 „Atramos 
taškas“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 17.40 Tiesio-
ginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Maskvos 
kurtas“. 23.50 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Tiksliai kaip gyvenime“. 
8.05 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.40 
„Šeimos dramos“. 11.25 Gyva tema. 12.15 Iz-
mailovo parkas. 13.55 Mokslo apgauti. 14.50 Pa-
saulio paslaptys su Anna Čapman. 15.45 Žiūrėti 
visiems! 15.55 „Kareiviai. Vėl rikiuotėje“. 17.40 
Tinkama priemonė. 18.35 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Geriausias šefas. 
0.15 Rusiškas vairavimas. 0.40 „Pagunda“. 

 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“. 11.20 
„Garbės kodeksas 4“. 13.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 14.00 „Voratinklis 2“. 18.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Šefas. Naujas gyve-
nimas“. 21.45 „Paplūdimys“. 23.35 „Patrulis“. 
1.30 „Kurtinys“. 3.30 Slaptas šou verslas. 

 TV PolonIa
7.05 Šeima - vienas namuose. 7.55 Įsimylėk Len-
kijoje. 8.30, 2.15 Pasakų šalyje. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 
12.25, 23.05, 5.30 Sveika, Polonija. 13.00 Paslėp-
ti lobiai. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 13.35, 
16.30 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Naktys ir dienos“. 15.25 „Aušvico-Birkenau mu-
ziejus. Atmintis, sąmoningumas, atsakomybė“. 
16.45 Dienos receptas. 16.55, 1.15 „Baron24“. 
17.30, 1.45 „Iki pertraukos 0:1“. 18.00 Knygų kan-
dys. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Žydros atostogos. 
19.20 Kolbergo keliu. 19.55 „Laimės spalvos“. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45, 2.45 Anima-
cinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 
3.40 „Tėvas Mateušas“. 23.50 14-asis aktorių 
dainos konkursas Vroclave. Koncertas. 0.45, 6.25 
„Laukinė Lenkija“. 4.40 „Laimės spalvos“.  

 TV1000
6.10 „Septynios sielos“. 8.35 „Pasmerkti sužadėti-
niai“. 10.30 „Psichoterapija“. 12.45 „Atgal į ateitį I“. 
15.10 „Tamsusis slėnis“. 17.30 „Septynios sie-
los“. 20.10 „Maverikas“. 22.30 „Čarlio Sen Klodo 
mirtis ir gyvenimas“. 0.20 „Vampyrų akademija“. 

 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, 18.40 Garažų auksas. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Didžiosios 
statybos. 21.00 Vyras, moteris, gamta. 22.00 Legen-
da apie krokodilų auksą. 23.00 Naminukės sezonas. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 12.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30, 20.30 Lai-
velių pirkimas. 9.00, 15.00, 21.00 Neįprastos 
vilos. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 14.00 
Salų paslaptys. 14.30 Gyvenime ne vien žie-
dai. 16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto 
rinkoje. 18.00, 23.00 Neįprastas maistas. 20.00 
Gyvenimas ant ežero. 22.00Įkaušęs keliautojas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

6.55 „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 „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 Filmas šeimai 

„Nokautas“ (N-7).
0.30 TV serialas „Kastlas“ 

(N-7).
1.20 TV serialas 

„Naujakuriai“ (N-7).
2.15 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 Bus visko.
13.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (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 Veiksmo trileris 

„Vienveidis“ (N-7).
24.00 TV serialas 

„Pasiutę šunys“ (1) 
(N-14).

1.05 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N-7).

2.00 Veiksmo f. „Mirties 
apsuptyje 2“ (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 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
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 Emigrantai.
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 Stambiu planu.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detekty-

vas 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 „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 Pagalbos skambutis.
21.00 Veiksmo f. „Išgelbėk 

mane“ (N-7).
23.05 Veiksmo f. „Kartą 

Meksikoje“ (N-14).
1.05 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.50 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.35 Pragaro katytė (1).
3.25 Pagalbos skambutis.
3.45 Penktoji pavara.

6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
7.20 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
7.50 Auginantiems savo 

kraštą.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Baltoji strėlė“ (N-7).
12.35 „Chiromantas“ (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 „Gluchariovas“ (N-7).
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
23.12 Orai.
23.15 „Albanas“ (N-7).
0.15 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
1.15 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
2.00 „Delta“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
7.15 Klauskite daktaro.
8.00 „Animalija“.
8.25 „Džiunglių būrys 

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

festivalis „Klaipėda 
2017“. 

14.40 „Padūkėliai 
marsupilamiai“.

15.05 „Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

15.35 „Šokių akademija 2“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
16.30 Misija. Vilnija.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Stambiu planu.
19.00 ARTi.
19.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.05 Anapus čia ir dabar.
21.00 Pasaulio lengvosios 

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

0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. 
1.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
2.25 Misija. Vilnija.
2.50 Lietuva mūsų lūpose.
3.25 Mūsų miesteliai. 

Plateliai. 3 d.
4.15 Anapus čia ir dabar.
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rugpjūčio 8 d. 

 16.55  „Greisės 
  belaukiant“

 11.30  „Kaulai“ 15.05  „Sandžėjus ir 
  Kreigas

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Veterinarų gyvenimas. 
8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 
19.15, 1.40 Gyvūnų policija. 10.05, 14.40 Mutan-
tų planeta. 11.55 Gaudant monstrus. 12.50 Krau-
geriškų krokodilų irštva. 15.35, 23.50 Akvariumų 
verslas. 17.25, 21.05 Šunų gelbėtojai. 18.20, 
22.00 Gyvūnų gelbėtojai. 22.55 Mutantų planeta. 

 SPort1
7.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Berlynas. 2 d. 
Vakar. 9.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ - Kazanės 
„Rubin“. 11.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
Kalifornija. 1 laida. 11.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 24 laida. 12.00 KOK World series. 
Lenkija. 1 d. 14.10 Europos atvirasis triatlono 
čempionatas. Panevėžys. 14.40 Pasaulio galiū-
nų čempionatas. Finalas. Bostvana. 15.40 NBA 
krepšinio lyga. Gražiausi sezono momentai. 15.50 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Maskvos „Spartak“ - Machačkalos „Anzhi“. 17.50 
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Fynikso „Suns“ -  
Oklahomos „Thunder“. 20.00 Plaukimas. Pa-
saulio taurė. Berlynas. 2 d. Vakar. 22.00 Tiesio-
giai. Plaukimas. „Energy For Swim 2017“. Italija.  
1 d. 0.20 KOK world series. Lenkija. 2 dalis. 2.30 
Spidvėjus. Pasaulio taurė. Švedija. 2 etapas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės 
etapas. 12.25 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio 
taurės finalas. 15.30 Boksas. 16.25 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Finalas. 19.30 Futbolas. 
Anglijos Community Shield taurė. „Arsenal“ - 
„Chelsea“. 21.35 Futbolas. Europos supertaurė. 
„Real“ - „Manchester United“. Tiesioginė trans-
liacija. 24.00 Motosportas. Čekijos MotoGP 
Moto3 lenktynės. 1.25 Motosportas. Čekijos 
MotoGP Moto2 lenktynės. 3.55 Motosportas. 
Čekijos MotoGP lenktynės. 5.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Man-
chester City“. 

 euroSPort
6.30, 9.30, 15.00, 1.15 Dviračių sportas. 8.00, 
11.00, 13.30, 19.00, 20.45, 2.30, 5.00 Pasau-
lio lengvosios atletikos čempionatas. Didžio-
ji Britanija. 12.00 Sporto linksmybės. 13.00 
FIFA futbolas. 18.00 Europos moterų futbolo 
čempionatas. Nyderlandai. 20.35, 0.10 Sporto 
naujienos. 0.15 FIA Europos ralio čempionatas. 
0.45 Buriavimas. 4.00 Europos dviračių plento 
čempionatas. Danija.

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 ir 

draugai“.
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 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Angelas 
žudikas“ (N-7).

23.10 „Ponia Dila“ (N-7).
1.25 „Auklė“.
2.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
3.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.35 „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-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).

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Romantinė 

komedija  
„Bagažo atsiėmimas“ 
(N-7).

0.10 Fantastinis trileris 
„Iksmenai. Pradžia. 
Ernis“ (N-7).

2.10 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

10.30 „Dikensiada“.
11.10 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).
12.10 Animacinė 

nuotykių  
komedija  
„Mėnulio  
užkariautojai“.

13.55 „Kai šaukia 
širdis“.

14.55 Siaubingi 
namai.

15.55 Skaniausias 
gatvės  
maistas.

16.55 Drama 
„Greisės  
belaukiant“.

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Karališkosios 

paslaptys.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Noriu šio 

automobilio.
21.30 „Elajus 

Stounas“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Meilė Ibizoje“ 

(N-14).
24.00 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).

„BAGAŽo AtSiĖmimAS“
Romantinė komedija. JAV. 2013.
Režisierius: David E.Talbert.
Vaidina: Paula Patton, Taye Diggs, Jill Scott.

Sužinojusi apie jaunesnės sesers vestuves, vieniša stiuardesė Montana 
nusprendžia, kad turi susižadėti iki sesers tuoktuvių. Tam ji turi tik 30 
dienų. Montanos kolegos pataria pasinaudoti oro linijų duomenų ba-
zėmis, kad sužinotų, kur ir kada skrenda jos buvę vaikinai, ir „atsitiktinai“ 
susitikti lėktuve. Gal kuris iš jų pasiūlys tekėti?

tV6
22.00

„noKAutAS“
Filmas šeimai. Kanada, JAV. 2011.
Režisierė: Anne Wheeler.
Vaidina: Steve Austin, 
Daniel Magder, Janet Kidder.

Buvęs boksininkas profesionalas 
Denas pragyvenimui užsidirba tre-
niruodamas jaunus sportininkus. 
Kai pas jį ateina visų skriaudžiamas 
mokyklos naujokas Metju, Denas 
nusprendžia išmokyti jį apsiginti. tV3

22.30

„PoniA DilA“
melodRama. Turkija. 2013.
Režisierius: Onur Tan.
Vaidina: Hulya Darcan, Erkan 
Petekkaya, Hatice Sendil.

Gražuolės Dilos vyras Ihsanas ir jo 
konkurentas Riza įsivelia į pavo-
jingą konfliktą dėl labai vertingos 
žemės. Užvaldytas emocijų, Riza 
padaro didžiausią klaidą gyveni-
me - nužudo Ihsaną... tV1

23.10

„VienVeiDiS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2001.
Režisierius: James Wong.
Vaidina: Carla Gugino, 
Jason Statham, Jet Li.

Ateityje išvystyta technologija su-
teikia žmonėms galimybę keliauti į 
kitas visatas. Šia technologija netei-
sėtai naudojasi ir nusikaltėliai. Ypač 
ieškomas nusikaltėlis - į laisvę ištrū-
kęs kalinys Gabrielius Julas, žudan-
tis savo antrininkus kitose visatose. lnK

22.15

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „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 „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 Tarptautinis vyrų 

krepšinio turnyras 
Prancūzijoje. Lietuva -  
Kroatija. Tiesioginė 
transliacija.

23.00 TV3 vakaro žinios. 
24.00 Vikingų loto.
0.05 TV serialas „Kastlas“.
1.00 TV serialas 

„Naujakuriai“ (N-7).
2.20 TV serialas „Tėvynė“ 

(N-14).
3.15 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 Bus visko.
13.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (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 Nuotykių f. 

„Prarastasis“ (N-7).
1.05 TV serialas 

„Pasiutę šunys“ 
(N-14).

2.00 TV serialas „Judantis 
objektas“ (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 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“ (N-14).
0.30 Stop juosta.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas 

„Detek tyvas  
Monkas 3“ (N-7).

2.00 LRT radijo žinios.

 18.00  Kas ir kodėl? 12.00  „Tėvelio dukrytės“  19.30  KK2

Trečiadienis

„PASLAPČIŲ VASARA“
Filmas šeimai. JAV. 2016.
Režisierius: Rick Bota.
Vaidina: Lindsey Shaw, Derek Theler, Emily Rose.

Kai Reičelės klientas sumano nusipirkti mažo miestelio biblioteką ir pa-
versti ją poilsio centru, ši turi palikti Niujorką ir keliauti į Kaliforniją. Ar 
mažo miestelio bėdos ir sentimentai sugraudins iš didmiesčio atvykusią 
ir vien skaičiais bei sąmatomis besirūpinančią Reičelę?

rekomenduoja

TV8
21.00

„BŪK SU MANIM“
TV serialas. Indija. 2010.
Režisierius: Pawan Kumar.
Vaidina: Vandana Vithlani, 
Firoza Khan, Rucha Hasabnis.

Jauna mergaitė Gopi niekada ne-
patyrė tikros motinos meilės. Ji 
svajoja ištekėti ir motinišką meilę 
gauti iš anytos. Turtinga Kokilaben 
Modi kaip tik ieško žmonos savo 
sūnui. Ji griežtai auklėjo savo sūnų, 
nes nenorėjo, kad šis būtų tingi-
nys, kaip jos vyras. Istorija praside-
da Kokilaben vykdomomis mar-
čios paieškomis jos sūnui Ahamui.

„BABILONAS“
Veiksmo Filmas. JAV, Prancūzija, 
Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius: Mathieu Kassovitz.
Vaidina: Gerard Depardieu, 
Vin Diesel, Michelle Yeoh.

Netolimoje ateityje parsidavėlis 
Turupas sudaro sutartį su Rusijos 
gangsteriu Gorskiu. Turupas per 
šešias dienas turės pargabenti ypa-
tingą dalyką - merginą. Kas ji ir kodėl 
yra tokia reikalinga Gorskiui, samdo-
mas žudikas nė nenutuokia, bet už 
tai jis žino viena - jei susimaus, nuo 
Rusijos mafijos nepasislėps niekur.

„PRARASTASIS“
NuoTykių Filmas. JAV. 2000.
Režisierius: Robert Zemeckis.
Vaidina: Tom Hanks, 
Paul Sanchez, Lari White.

Čakas Nolanas - skubių siuntų tarny-
bos darbuotojas. Jis - tipiškas šiuo-
laikinės civilizacijos atstovas. Čakas 
rengiasi vesti mylimą merginą. Bet 
vieno skrydžio metu lėktuvas privers-
tas tūpti ant vandens...  Per stebuklą 
su pripučiamu keltu Čakas išsigelbė-
ja. Jis tampa šiuolaikiniu robinzonu.

TV1
16.30

LNK
22.15

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7). 
8.30 „Mano mažasis ponis“. 9.00 Senoji ani-
macija. 10.00 Romantinė drama „Puodelis 
arbatos su profesorium“ (N-7). 12.00 „Jau-
nieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Kerštas ir meilė“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
„Medikopteris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydy-
tojai“ (N-7). 18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Filmas šeimai „Paslapčių vasara“ (N-7). 
22.40 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 23.40 
„Medikopteris“ (N-7). 0.40 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 Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar pasauly-
je. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 „Žaidimo kara-
lienė“. 14.20 Fazenda. 15.05 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 „Žaidimo karalienė“. 
22.50 „Komanda“. 0.40 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 
„Atramos taškas“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 
21.00 „Maskvos kurtas“. 23.00 Vakaras su 
V.Solovjovu. 0.50 „Juodasis vaistininkas“.

 ReN
8.05 Žvalus rytas! 8.35 Tinkama priemonė. 9.25 
„Šeimos dramos“. 11.10 Gyva tema. 12.05 Michai-
lo Zadornovo koncertas. 13.50 Mokslo apgauti. 
14.45 Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 15.40 
„Kareiviai. Vėl rikiuotėje“. 17.35 Tinkama priemonė. 
18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.20 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 23.10 
„Kiekvienam po katinėlį“. 24.00 „Pagunda“. 

TV6
22.00
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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“ 
(N-7).

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“ 

(N-7).
20.30 Pagalbos skambutis.
21.00 Trileris „Super 8“ 

(N-7).
23.15 Veiksmo f. „Išgelbėk 

mane“ (N-7).
1.15 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
2.00 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.45 Pragaro katytė.

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
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. Keliauk 

su „Reporteriu“.
20.27 Orai.
20.30 „Gluchariovas“ (N-7).
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
23.12 Orai.
23.15 „Albanas“ (N-7).
0.15 „Leningradas. Poka-

rio gatvės“ (N-7).
1.15 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
2.00 „Delta“ (N-7).
2.50 „Chiromantas“ (N-7).

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

marsupilamiai“.
8.20 „Džiunglių būrys 

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

kelionės“. 3 d. 
13.30 Drama „Sadūto tūto“. 
14.40 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
15.05 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 2“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
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 „Didžioji istorija“. 

11 d. „Kišeninė laiko 
mašina“.

20.36 „Didžioji istorija“. 
12 d.“ Mirtį sėjantys 
meteorai“.

21.00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

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 ir 

draugai“.
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 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Elektrinė 
vendeta“ (N-7).

23.10 „Ponia Dila“ (N-7).
1.20 „Auklė“.
1.45 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.20 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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-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).

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Veiksmo f. 

„Babilonas“  
(N-14).

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

2.35 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 „Elajus 
Stounas“.

11.30 „Kai šaukia 
širdis“.

12.30 Siaubingi 
namai.

13.30 Biografinė 
drama  
„Ponia Nobel“  
(N-7).

15.15 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

16.15 Romantinė 
komedija  
„Pabrolys“  
(N-7).

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“

 20.30  „Gluchariovas“ 1.15  „Visa menanti“  16.15  „Pabrolys“  9.30  „CSI Majamis“ 20.00  „Sunkių nusikaltimų 
  skyrius“

TV PROGRAMArugpjūčio 9 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 Da-
lykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 11.20 „Garbės kodeksas 4“. 13.30 Ypa-
tingas įvykis. Apžvalga. 14.05 „Voratinklis 3“. 
18.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Šefas. 
Naujas gyvenimas“. 21.50 „Paplūdimys“. 23.35 
„Patrulis“. 1.35 „Kurtinys. Tęsinys“. 3.30 Slap-
tas šou verslas. 4.25 Sodininkų atsakas. 5.15 
„Rusiškos skyrybos“. 

 TV PoloNia
7.05 „Priartėjimai“. 8.05 Ekumeninė laida. 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 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Persikėlimai“. 15.25 M.Lipinska - be paslapčių. 
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 - Zlate Horai. 19.25 Rytų studija. 19.55 „Lai-
mės spalvos“. 20.25, 6.10 Vilnoteka. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Mažoji Maskva“. 23.45 „Priartėjimas“. 
0.45 „Laukinė Lenkija“. 4.40 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
6.10 „Veidrodis“. 8.30 „Čarlio Sen Klodo mirtis 
ir gyvenimas“. 10.30 „Vampyrų akademija“. 
12.45 „Maverikas“. 15.30 „Šanchajaus riteriai“. 
17.50 „Veidrodis“. 20.10 „Asmens sargybinis“. 
22.40 „Jaunimas“. 0.40 „Paranoja“.  

 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, 18.40 Garažų auksas. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 
22.00 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Nesė-
kmių garažas. 21.00 Laukinės vairuotojų gentys. 
23.00 Gatvių lenktynės. 24.00 Greitai ir garsiai. 

 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 Neįprastos vilos. 10.00, 
17.00 Viešbučių verslas. 13.00, 20.00 Gyvenimas 
ant ežero. 14.00 Salų paslaptys. 14.30 Gyvenime 
ne vien žiedai. 16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo 
turto rinkoje. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00 Iškyla 
gamtoje. 23.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00, 20.10, 2.35 
Veterinarų gyvenimas. 8.15, 16.30, 0.45 Namai 
medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Gyvūnų 
policija. 10.05, 14.40, 22.55, 5.02 Mutantų 
planeta. 11.55 Šunų gelbėtojai. 12.50 Gyvū-
nų gelbėtojai. 15.35, 23.50, 5.49 Akvariumų 
verslas. 17.25, 21.05, 3.25 Bronkso zoologijos 
sodas. 18.20, 22.00, 4.15 Tvenkiniai. 

 sPorT1
7.00 Plaukimas. „Energy For Swim 2017“. Italija. 
Vakar. 9.10 Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 
1 d. 11.10 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kali-
fornija. 2 laida. 11.40 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 25 laida. 12.10 KOK World series. 
Lenkija. 2 d. 14.10 Pasaulio rali-kroso čempiona-
tas. Ispanija. 1 etapas. 15.40 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spar-
tak“ - Maskvos „Lokomotiv“. 17.50 Lietuviai NBA 
krepšinio lygoje. Niujorko „Knicks“ - Bostono 
„Celtics“. 20.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Mas-
kva. 1 d. 22.00 Tiesiogiai. Plaukimas. „Energy For 
Swim 2017“. Italija. 2 d. 0.30 KOK World series. 
Moldova. 1 d. 2.20 Spidvėjus. Pasaulio taurė. 
Lenkija. 3 etapas. 4.20 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos 
„Valencia“. Finalas. Trečios rungtynės. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 355 mylių lenktynių 
apžvalga. 8.00, 17.30, 23.45, 4.50 Futbolas. 
Europos supertaurė. „Real“ - „Manchester Uni-
ted“. 10.10 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Juventus“ - „Real“. 12.25 Boksas. 13.15 Mo-
tosportas. Čekijos MotoGP Moto3 lenktynės. 
14.40 Motosportas. Čekijos MotoGP Moto2 
lenktynės. 16.10 Motosportas. Čekijos MotoGP 
lenktynės. 19.40 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Liverpool“ - „Manchester City“. 21.40 
Futbolas. Anglijos lygos taurė. „Colchester“ -  
„Aston Villa“. Tiesioginė transliacija. 1.55 
Futbolas. Anglijos lygos taurė. „Colchester“ - 
„Aston Villa“. 3.45 Futbolas. Anglijos premier 
lygos žurnalas. 

 eurosPorT
6.30, 9.30, 15.00, 1.00 Dviračių sportas. 8.00, 
11.05, 14.05, 19.00, 20.30, 2.30, 5.00 Pasaulio 
lengvosios atletikos čempionatas. Didžioji Bri-
tanija. 10.30 FIA Europos ralio čempionatas. 
12.00 TBA. 18.00 JAV futbolo lyga. 18.30 FIFA 
futbolas. 20.20, 0.10 Sporto naujienos. 0.20, 
4.00 Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 7.35  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 21.30  „Delta“  12.45  Projektas Pi 23.30  „Svetimšalė 2“  16.30  Labas vakaras,
   Lietuva

 23.30  2 Barai 

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Šunyčiai patruliai“. 
9.10 Senoji animacija. 10.10 Filmas šeimai „Pas-
lapčių vasara“ (N-7). 12.00, 17.00 „Jaunieji gydy-
tojai“ (N-7). 13.00, 18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00, 0.15 
„Medikopteris“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 Romantinė drama „Vanduo drambliams“ 
(N-7). 23.25 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 

 Info TV
6.30, 17.00 Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 
11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skam-
butis (N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Dienos ko-
mentaras. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
6.25, 9.00, 12.00, 14.55 Naujienos. 6.30 Anima-
cija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 Gyvenk svei-
kai! 12.20 „Žaidimo karalienė“. 14.25 Skanėstas. 
15.10 Kartu su visais. 16.05 Mados nuosprendis. 
17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 Iš tiesų. 19.05 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  
20.45 „Žaidimo karalienė“. 22.45 „Komanda“. 

 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 „Mask-
vos kurtas“. 23.00 Vakaras su V.Solovjovu. 0.50 
„Nuodingas verslas 2“. 1.40 Žinios.  

 Ren
8.05 Žvalus rytas! 8.45, 17.30 Tinkama prie-
monė. 9.35 „Šeimos dramos“. 11.20 Gyva 
tema. 12.15 Labiausiai šokiruojančios hipo-
tezės. 13.55 Mokslo apgauti. 14.50 Pasaulio 
paslaptys su Anna Čapman. 15.45 „Kareiviai. 
Vėl rikiuotėje“. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 Čapman paslaptys. 
23.15 Žiūrėti visiems! 0.05 „Pagunda“. 

 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“. 11.20 
„Garbės kodeksas 5“. 13.30 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 14.05 „Voratinklis 3“. 18.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Šefas. Naujas gyveni-
mas“. 21.45 „Paplūdimys“. 23.35 „Patrulis“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tyla prie užliejamosios pievos“. 8.00 Rytų 
studija. 8.35, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 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 - Zlate Horai. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Seserys“. 15.20 „Ma-
žoji Maskva“. 16.15 Nepaprastų vietų keliais. 
Istorijos paminklai. 16.40 Vilnoteka. 16.55, 1.15 
„Baron24“. 17.30, 1.45 „Kelionė už vieną šyp-
seną“. 18.00, 19.50, 2.45 Animacinis f. 18.30 TV 
ekspresas. 19.00, 4.40 „Laimės spalvos“. 19.30, 
6.10 Laida iš D.Britanijos. 20.00 Šv.Mišios 
Smolensko katastrofos aukoms atminti. 21.15, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.55, 3.40 „Komi-
saras Aleksas“. 23.45 „Eska Music Awards“ - 
vasaros hitai. 0.45, 6.25 „Laukinė Lenkija“. 

 TV1000
6.10 „Medžioklės sezonas atidarytas“. 7.50 
„Jaunimas“. 9.45 „Paranoja“. 11.45 „Asmens 
sargybinis“. 14.20 „Švytėjimas“. 16.40 „Nenuo-
ramos“. 18.25 „Medžioklės sezonas atidarytas“. 
20.10 „Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės“. 23.30 
„Eskobaras. Kruvinas rojus“. 2.10 „Baltas die-
vas“. 4.30 „Pasmerkti sužadėtiniai“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip 
tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.40, 18.40 Garažų auksas. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Iš-
gyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 14.30 Aukso karštinė. 22.00, 3.40 
Kosmoso verslas. 23.00, 4.30 Sandėlių me-
džiotojai. 24.00 Turto gelbėtojai. 1.00 Greitai 
ir garsiai. 

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

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

6.55 „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 „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 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
21.30 Tarptautinis vyrų 

krepšinio turny-
ras Prancūzijoje. 
Prancūzija - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija.

23.30 2 Barai (N-14).
24.00 TV serialas „Kastlas“ 

(N-7).
0.55 „Naujakuriai“ (N-7).
2.15 „Tėvynė“ (N-14).
3.10 „Greislendas“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „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 Bus visko.
13.25 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
15.30 „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 Kriminalinė drama 

„Laukinės atostogos“ 
(N-14).

24.00 TV serialas „Pasiutę 
šunys“ (N-14).

1.05 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N-7).

2.00 Alchemija. VDU 
karta.

2.30 Retrospektyva. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Aukštuomenės 

daktaras 2“ (N-7).
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 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios (su vertimu 

į gestų k.).  
Sportas. Orai.

18.00 Kas ir kodėl?
18.30 „Aukštuomenės 

daktaras 2“ (N-7).
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Svarbios detalės.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Svetimšalė 2“ (N-14).
0.30 Atspindžiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas 

Monkas 3“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

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

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

8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.30 „Šuo“ (N-7).
10.35 TV serialas „44-as 

skyrius“ (N-7).
11.35 „Muchtaro 

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

gatvės“ (N-7).
13.45 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.45 „Voratinklis“ (N-7).
15.50 „Muchtaro 

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

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

žmogus“ (N-7).
19.30 „Šuo“ (N-7).
20.30 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.00 Trileris „Desperado“ 

(N-14).
23.10 Trileris 

„Super 8“ (N-7).
1.20 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
2.05 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
2.50 TV serialas „Savas 

žmogus“ (N-7).
5.05 Savaitės 

kriminalai (N-7).

6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
7.20 Šiandien kimba.
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“ 

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

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

(N-7).
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 „Gluchariovas“ (N-7).
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
23.12 Orai.
23.15 „Albanas“ (N-7).
0.15 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
1.15 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
2.00 „Delta“ (N-7).

6.55 Maistas ir aistros.
7.25 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
7.55 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
8.20 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Didžioji istorija“. 11 d. 
12.25 „Didžioji istorija“. 12 d. 
12.45 Projektas Pi.
13.20 TV režisieriaus 

Arvydo Ilginio 
65-osioms gimimo 
metinėms. Drama 
„Nuoširdumas“. 

14.55 „Padūkėliai 
marsupilamiai“.

15.20 „Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

15.35 „Šokių akademija 2“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
16.30 Menora (subtitruota).
16.45 Vilniaus sąsiuvinis.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Durys atsidaro. 
18.45 Atspindžiai.
19.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.05 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.00 Pasaulio lengvosios 

atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija 
iš Londono.

0.05 Dabar pasaulyje.
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rugpjūčio 10 d.

 10.30     Skaniausias
     gatvės maistas

 20.00  „Univeras. 
  Naujas bendrikas“ 

 21.00  „Nusikaltimo vieta - 
  Kelnas. Pamišęs“

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“ (3)
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 „Nusikaltimo vieta - 

Kelnas. Pamišęs“ 
(N-7).

22.55 „Ponia Dila“ (N-7).
1.10 „Auklė“.
2.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.50 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.20 „Midsomerio žmog-
žudystės IV. Elektrinė 
vendeta“ (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-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).

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Kriminalinė 

drama „Kolumbiana“ 
(N-14).

0.20 Komedija 
„Laimėk“ (N-7).

2.20 „Daktaras 
Hausas“ (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 f. 
„Beilio nuotykiai: 
pasiklydęs  
šunytis“.

14.10 Noriu šio 
automobilio.

15.10 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

16.10 Karališkosios 
paslaptys.

16.40 Animacinė 
komiška drama 
„Merė ir Maksas“ 
(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“.

 AnimAl PlAnet
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00, 20.10, 2.35 
Veterinarų gyvenimas. 8.15, 16.30, 0.45 Namai 
medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Gyvūnų 
policija. 10.05, 14.40, 22.55, 5.02 Mutantų 
planeta. 11.55 Bronkso zoologijos sodas. 12.50 
Tvenkiniai. 15.35, 23.50, 5.49 Akvariumų vers-
las. 17.25, 21.05, 3.25 Banginių karai. 

 SPort1
7.00 Plaukimas. „Energy For Swim 2017“. Italija. 
2 d. Vakar. 9.30 Plaukimas. Pasaulio taurė. Mas-
kva. 2 d. 11.30 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
Kalifornija. 3 laida. 12.00 KOK world series. 
Moldova. 1 d. 13.50 Pasaulio rali-kroso čem-
pionatas. Portugalija. 2 etapas. 15.50 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Mas-
kvos „Spartak“ - FC „Orenburg“. 17.50 Lietuviai 
NBA krepšinio lygoje. Čikagos „Bulls“ - Toronto 
„Raptors“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
Kalifornija. 4 laida. 20.30 „NBA Action“. Krepši-
nio lygos apžvalga. 27 laida. 21.00 Plaukimas. 
„Energy For Swim 2017“. Italija. 2 d. Vakar. 
23.30 KOK world series. Moldova. 2 d. 1.40 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido 
„Real“ - Valensijos „Valencia“. Finalas. Ketvirtos 
rungtynės. 3.40 Spidvėjus. Pasaulio taurė. Fina-
las. 5.50 NBA krepšinio lyga. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Boksas. Andrienas Broneris - Danny Gar-
cia. 10.00 „Formulė-1“. Vengrijos GP lenktynių 
apžvalga. 11.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 
12.00 Futbolas. Anglijos premier lygos žur-
nalas. 12.30 Krepšinis. Europos moterų čem-
pionatas. 14.15 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Ketvirtfinalis. 16.00 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Latvija - Italija. 
17.45 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Latvija - Turkija. 19.30 Krepšinis. Europos 
moterų čempionatas. Finalas. 21.40 Futbolas. 
Anglijos lygos taurė. „Bury“ - „Sunderland“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. Angli-
jos lygos taurė. „Colchester“ - „Aston Villa“. 
1.35 Futbolas. Anglijos lygos taurė. „Bury“ - 
„Sunderland“. 3.25 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 4.55 Futbolas. Vokietijos taurės 
finalas. „Eintracht“ - „Borussia“. 

 euroSPort
6.30, 9.30, 15.00, 0.15 Dviračių sportas. 8.00, 
11.05, 14.05, 19.00, 20.00, 2.30, 5.00 Pasau-
lio lengvosios atletikos čempionatas. Didžioji 
Britanija. 10.30 Buriavimas. 12.00 TBA. 18.00 
Europos dviračių plento čempionatas. Danija. 
19.55, 0.10 Sporto naujienos. 4.00 Dviračių 
sportas. „Arctic Race“. Norvegija. 

 
 

„KolumBiAnA“
Kriminalinė drama. JAV, Prancūzija. 2011.
Režisierius: Olivier Megaton.
Vaidina: Zoe Saldana, Michael Vartan, Callum Blue.

Katalėja Restrepo laimingai leidžia vaikystę saulėtoje Bogotoje. Deja, mer-
gaitės laukia kraupus likimo smūgis - žiauriai nužudomi abu jos tėvai. Ketė, 
tuo metu sulaukusi vos dešimties metų, tampa pagrindine klaikaus įvykio 
liudininke. Per laimingą atsitiktinumą mergaitė išvengia savo tėvų likimo.

tV6
22.00

rekomenduoja

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

Istorija apie jauną moterį Kuši, ku-
rios vestuves sugriauna verslinin-
kas Arnavas. Kuši šeimos vardas 
yra viešai suterštas, ji su seserimi 
išsiunčiamos pas našlę tetą į Delį...

„VAnDuo DrAmBliAmS“
romanTinė drama. JAV. 2011.
Režisierius: Francis Lawrence.
Vaidina: Reese Witherspoon,
Robert Pattinson.

Didžiosios depresijos laikai. Veteri-
narijos studentas Džeikobas po tra-
giškos tėvų žūties meta universitetą 
ir prisijungia prie keliaujančio cirko. 
Sekdamas savo tėvo pėdomis, vai-
kinas pradeda dirbti veterinaru, o 
netrukus įsimyli nuostabią moterį.

„tĖVelio DuKrYtĖS“
TV serialas. Rusija. 2007.
Režisierė: Irina Vasiljeva.
Vaidina: Andrej Leonov, Miros-
lava Karpovič, Nona Grišajeva.

Tėtis vienas augina penkias dukras. 
Marijai galvoje tik mados ir išvaiz-
da, Dovilė - kieta ir niūroka gotė, 
Živilė iš rankų nepaleidžia futbolo 
kamuolio, o Karolina - tikra moks-
liukė. Yra dar ir mažiausioji - Paulina.tV3

19.30

tV8
21.00

tV1
18.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 
16.05, 19.20, 21.45 val. 4-5 d. 22.55 val.
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 
12.50, 18.40, 20.50 val. 4-5 d. 23.35 val.
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 13.45, 
18.50, 21.20 val. 4-5 d. 23.25 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 10 d. 18.20 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).

„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 4-10 d. 10.30, 11.20, 13, 13.35, 13.55, 15.40, 
16.30, 18.10 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 4-10 d. 12.20 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 4-10 d. 16.20, 18, 
20.40 val. 4-5 d. 23.15 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fan-
tastinis f., Prancūzija, N-13) - 4-10 d. 10.20, 15, 21.30 val. 
4-5 d. 23.05 val.

„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (nuoty-
kių f., Prancūzija, 3D, N-13) - 4-10 d. 12.30, 18.30 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 4-10 d. 10.10, 11.30, 14.50, 17.05 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 4-10 d. 16.15, 19, 21.05 val. 
 4-5 d. 23.45 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 4-10 d. 13.20 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 4-10 d. 20.25 val.

„Vėjų upė“
„Wind River“

Patyręs medžiotojas Koris atokaus re-
zervato „Vėjų upė“ teritorijoje aptinka žiau-
riai nužudytos indėnės lavoną. Netikėtas 
radinys sudomina ne tik vietines policijos 
pajėgas, tačiau ir FTB, tirti nusikaltimo at-
siuntusius agentę Džeinę Baner. Eidama 
nusikaltėlio pėdsakais, nepatyrusi moteris 
vis labiau rizikuoja gyvybe ir netrunka pa-
tekti į paslapčių, intrigų ir kruvinų susirė-
mimų verpetą jai svetimose laukinėse že-
mėse. Jusdamas ryšį su indėnų rezervatą 
sukrėtusiu nusikaltimu, į pagalbą Džeinei 
stoja Koris, tačiau ar du žmonės yra pajėgūs 
kovoti su nusikaltėliu, kurio jiedu negali 
aptikti?

Anot kino kritikų, šiame kvapą gniau-
žiančiame įtempto siužeto trileryje, akto-
riai Džeremis Reneris (Jeremy Renner) ir 
Elizabet Olsen (Elizabeth Olsen) atliko ge-
riausius savo karjeros vaidmenis, už ku-
riuos jiems prognozuojama „Oskaro“ no-

minacija. Pats juostos režisierius šį filmą 
vadina geriausiu ir asmeniškiausiu savo 
kūriniu, kalbančiu apie gyvenimo sunku-
mus, visuomenės susiskaldymą ir tėvų-
vaikų santykius.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo rugpjūčio 4 d.

n Mistinis trileris, JAV, 2017

n Režisierius: Taylor Sheridan

n Vaidina: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen

n iMDB: 7,5/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 4-10 d. 10.50 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 4-10 d. 15.30 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 4-9 d. 18.20 val.
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 4-10 d. 21.15 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (animaci-
nis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.40 val. 
(vasaros akcija vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 
13.50, 17, 19.10, 21.45 val.
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 
14.40, 17.50, 19.20, 21.30 val.
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 13.55, 
16.20, 19, 21.40 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 10 d. 18.30 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 11.10, 12, 13.45, 14.30, 16.05, 18.30 val. (10 d. 
18.30 val. seansas nevyks).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,
 3D, V) - 4-10 d. 12.15, 16.50 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 4-10 d. 
11.20 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 4-10 d. 11.40, 
14.10, 16.40, 18.45, 21.20 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fan-
tastinis f., Prancūzija, N-13) - 4-10 d. 12, 18 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fan-
tastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 4-10 d. 15, 21 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 4-10 d. 11, 13.20, 15.40, 18 val.

„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 4-10 d. 12 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 4-10 d. 16.25, 19.35, 21.40 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 4-10 d. 15 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 4, 6, 8, 10 d. 20 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 5, 7, 9 d. 20 val.
„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-13) - 
4-10 d. 21 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 4-10 d. 20.15 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 11.30 val. (vasaros akcija vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Didysis baletas“ (drama, Rusija) - 4 d. 16.30 val.
„Beatričės bučinys“ (drama, Prancūzija) - 4 d. 19 val. 
5 d. 16.40 val. 6 d. 18.40 val. 8 d. 18.45 val. 9 d. 21 val. 
10 d. 16.20 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija) - 4 d. 21.10 val.
„Tai tik pasaulio pabaiga“ (drama, Kanada, 
Prancūzija) - 5 d. 18.50 val.
„Komivojažierius“ (drama, Iranas, Prancūzija) -
 5 d. 20.50 val.
„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV) - 6 ir 9 d. 16.50 val.
„Ji“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Belgija) - 
6 d. 20.50 val. 10 d. 18.30 val.
„Pasiklydę Paryžiuje“ (komedija, Belgija, Prancūzija) - 
7 d. 16.20 val.
„Šaltasis tango“ (drama, Rusija) - 7 d. 18 val. 
10 d. 21 val.
„Patersonas“ (drama, JAV) - 8 d. 16.30 val.
„Nepažįstamoji“ (drama, Prancūzija, Belgija) - 8 d. 21 val.
„Paskutinė šeima“ (biografinė drama, Lenkija) - 
9 d. 18.40 val.

MULTIKINO OZAS
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
10 d. 19 val.
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 17.30, 
19.30, 22 val.
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 
4, 6, 8, 10 d. 16.15, 21 val. 5, 7, 9 d. 16.15, 18.30 val.
„Beatričės bučinys“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
4, 6, 8, 10 d. 18.30 val. 5, 7, 9 d. 20.45 val.
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 4-9 d. 12, 
13.45, 18.45, 21.15, 22 val. 10 d. 13.45, 18.45, 21.15, 
22 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 4-8 d. 11, 11.45, 13.30, 16, 17, 18.45 val. 
 9 d. 10.45, 11.45, 13.30, 16, 17, 18.45 val.  
10 d. 13.30, 16, 17 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 4-8 d. 10.15, 12.45, 15.30, 9 d. 15.30,  
10 d. 12.45, 15.30 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fan-
tastinis f., Prancūzija, N-13) - 4-10 d. 14.30 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fan-
tastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 4-9 d. 10.15, 13, 16, 19, 
21.30 val. 10 d. 13, 16, 19, 21.30 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 4-9 d. 10, 20, 22 val.  
10 d. 20, 22 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 4, 6-9 d. 11.15, 14, 
16.30, 19, 21.30 val. 5 d. 14, 16.30, 19, 21.30 val.  
10 d. 14, 16.30, 19, 21.30 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 4-9 d. 11, 13, 15 val. 10 d. 13, 15 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
5 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Beatričės bučinys“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
9 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Kai šėlsta 
mamos“

„Fun Mom Dinner“

Tai istorija, kurioje save ras kiekviena 
moteris ir mama. Keturios mamos, kurias 
vienija tik tai, kad jų vaikai eina į tą pačią pa-
ruošiamąją klasę, sugalvoja drauge surengti 
„smagią mamų vakarienę“. Jai besiruošda-
mos, keturios labai skirtingos moterys ga-
liausiai supras, kad jos tarpusavyje turi gero-
kai daugiau bendro, nei manė iš pradžių. Ne-
tikėtai tarp jų užsimezga tikras, nuoširdus ir 
labai atviras ryšys. Mamoms (ir ne tik joms) 
dedikuojamą filmą sukūrė australų kilmės re-
žisierė Alethėja Džouns (Alethea Jones), į 
komandą pasikvietusi būrį žavių aktorių.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo rugpjūčio 4 d.

n Komedija, JAV, 2017

n Režisierė: Alethea Jones

n Vaidina: Katie Aselton, Toni Collette, Bridget 

Everett, Molly Shannon, Adam Scott, Adam Levine 

ir kiti.
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kaunas

FORuM CInEMas
„atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 13, 
16.55, 18.20, 22.50 val. 4-5 d. 23.59 val.
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 
14.45, 19.30, 21.40 val. 4-5 d. 23.50 val.
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 13.20, 
18, 20.30 val. 4-5 d. 23.45 val.
„anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 10 d. 18.35 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 9.30, 12, 14.35, 15.10, 17.10 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 4-10 d. 10.40, 16.05 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 4-10 d. 9.50, 10.50, 12.30, 13, 15.30, 17.50 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 4-10 d. 10, 15.20,  
21 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fan-
tastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 4-10 d. 12.20 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fantas-
tinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 4-10 d. 19.45 val. (SCAPE).
„amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ (siau-
bo f., JAV, N-13) - 4-10 d. 11.10, 15.50, 20.10, 23 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, Nyderlandai, 
Prancūzija, JAV, N-16) - 4-10 d. 17.40, 20.05, 22.15 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 4-10 d. 13.10 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis
 veiksmo f., JAV, N-7) - 4-9 d. 18.35 val.
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 4-10 d. 21.30 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 4, 6, 8, 10 d. 22.30 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 5, 7, 9 d. 22.30 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 4-10 d. 10.10 val. (vasaros akcija 
vaikams).

CInaMOn
„atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 
12.10, 16.30, 20, 22.30 val.
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 
14.45, 20.15, 22.15 val.
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 19.15, 22 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 10, 11, 12.30, 15, 17.30, 19.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 4-10 d. 13.20, 15.40, 18 val.
„amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV) - 4-10 d. 21.45 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija) - 4-10 d. 11.30 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D) - 4-10 d. 16.45 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, Nyderlandai, 
Prancūzija, JAV, N-13) - 4-10 d. 14.15, 19, 21.15 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 10.40, 17 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV) - 4-10 d. 10.15, 12.45, 14.30 val.

KlaIPėDa

FORuM CInEMas
„atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 
12.45, 19.10, 21.50 val. 4-5 d. 23.20 val.
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 5, 7, 9 d. 16, 
18.40, 21.10 val. 4-5 d. 23.30 val.
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 4, 6, 8 d. 
16, 19.20, 21.30 val. 4-5 d. 23.40 val.
„anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 10 d. 18.45 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 10.10, 11, 12.40, 13.30, 15.10, 17.40, 20.10 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 4-10 d. 16.40 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 4-10 d. 10.20, 11.30, 12.30, 14.50, 17.05 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fantastinis f., 
Prancūzija, N-13) - 4-10 d. 10.40, 15.20 val. 4-5 d. 22.40 val.

„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ (fan-
tastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 4-10 d. 13.40, 18.20 val.
„amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ (siaubo 
f., JAV, N-13) - 4-10 d. 16.30, 21.15 val. 4-5 d. 23.50 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, Nyderlandai, 
Prancūzija, JAV, N-16) - 4-10 d. 16, 18.45, 21.20 val. (16 val. 
seansas vyks 10 d.; 10 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 4, 6, 8, 10 d. 13.50 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 5, 7, 9 d. 13.50 val.
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Indija, JAV, V) - 4-10 d. 10.30 val. (vasaros akcija vaikams).

ŠIaulIaI
FORuM CInEMas

„atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 
15.50, 18.35, 21.20 val.
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 
19.30, 21.40 val.
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 18.25, 
21 val. (10 d. 18.25 val. seansas nevyks).
„anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 10 d. 18.25 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 10.10, 12.40, 15.20, 18 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 4-10 d. 11.10, 13.40, 16.20 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 4-10 d. 10.20, 11.30, 13.50, 16.05 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, Nyderlandai, 
Prancūzija, JAV, N-16) - 4-10 d. 14.35, 20.30 val.
„amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 4-10 d. 12.30, 21.50 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 4-10 d. 18.50 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 4-10 d. 12.50 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 4-10 d. 17.10 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, V) - 4-10 d. 10.30 val. (vasaros akcija vaikams).

Kinas

 „Atominė 
blondinė“

„Atomic Blonde“

Garso takeliu įtraukiantis ir nė minutei 
neleidžiantis atsikvėpti veiksmo trileris nu-
kels į dvigubais agentais knibždantį Berlyną, 

Kino teatruose nuo rugpjūčio 4 d.

n Trileris, JAV, 2017

n Režisierius: David Leitch

n Vaidina: Charlize Theron, James McAvoy, 

John Goodman, Sofia Boutella ir kiti

n IMDB: 7,2/10
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Premjera

Geriausias žiaurumo, seksualumo ir meistriškumo 
derinys - Šarliz Teron (Charlize Theron) stilingame 
šnipų trileryje „Atominė blondinė“

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas

kuomet ore jau tvyrojo didžiulių permainų 
nuojauta. Tarp Rytų ir Vakarų padalintame 
mieste kažkas nužudo slaptosios britų tarny-
bos MI6 agentą bei pasisavina itin slaptą ir 
kompromituojantį dvigubų agentų sąrašą. Iš-
narplioti susidariusios situacijos ir išgelbėti 
slaptosios tarnybos agentų tapatybes (o tuo 
pačiu - ir gyvybes) į Berlyną išsiunčiama ge-
riausia MI6 agentė Lorena Broton, kurią vai-
dina Šarliz Teron (Charlize Theron), žinoma 
„Atominės blondinės“ slapyvardžiu.

Vienintelis žmogus, kuriuo ji gali pasi-
kliauti svetimoje šalyje, apsupta priešų, yra 
vietinio britų žvalgybos biuro vadovas Deivi-
das, kurį vaidina Džeimsas Makavojus (James 
McAvoy). Iš pirmo žvilgsnio - grubus ir ne-
tašytas, Deividas pasirodo besąs neįkainoja-
mas partneris ir pagalbininkas. Pasitelkusi 
visus savo sugebėjimus ir nuolat žiūrėdama 
mirčiai į akis, Lorena ima sekti dar karštais 
šnipų-žudikų pėdsakais. Mirtinose lenktynė-
se su laiku ir už kiekvieno kampo tūnančiu 
priešu Atominė blondinė privalo įvykdyti už-
duotį, išgelbėti Vakarų žvalgybą nuo sutriuš-
kinimo ir atstatyti trapią pasaulio jėgų pu-
siausvyrą.

„Forum Cinemas“ inf. JAV aktorė Džosi Ošoa (Jossie Ochoa)
EPA-Eltos nuotr.

Šarliz Teron (Charlize Theron) -  
filmo „Atominė blondinė“ 
premjeroje Los Andžele
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TeaTras/KoncerTai

Teatras
Palanga

KOnCERTŲ SalĖ
4 d. 20 val. - R.Leoncavallo opera „Pajacai“. 
Rež. D.Ibelhauptaitė.

Koncertai
VilniuS

ŠV.KOTRYnOS BaŽnYČia
10 d. 20 val. - Mantas. Akustinis koncertas. Atlikėjai: 
Mantas Jankavičius, Domas Bajarūnas.

MOKYTOJŲ naMai
4 d. 19 val. VMN kiemelyje - 9-asis „Bardai LT“ 
gimtadienis. Dalyvauja: V.Bagdonas, A.Giniotis, A.Kaniava, 
duetas „Kamanių šilelis“ (M.Zemleckas ir K.Gudmonaitė), 
D.Žvirblis, L.Degėsys.
9 d. 20 val. VMN kiemelyje - „Monique live“. Atlikėja 
Monika Pundziūtė su grupe.

VYTauTO KaSiuliO DailĖS MuZiEJuS
5 d. 16.30 val. - Galingi vasaros akordai. Fortepijono 
rečitalis.

Vu BOTaniKOS SODaS
6 d. 19 val. - Kristupo festivalis: „Gyvenimas kaip filmas“. 
Atlikėjai: Ch.Ruebens (gitara, vokalas), N.Bakula (akordeo-
nas), T.Dešukas (smuikas), V.Nivinskas (kontrabosas).
8 d. 19 val. - „Braziliška naktis“. Atlikėjai: E.Petrošiūtė 
(vokalas), D.Farias (gitara, vokalas, Brazilija), 
M.Nicolaiiewsky (bosinė gitara, Brazilija), F.P. da Silva 
(mušamieji, vokalas, Brazilija).

TRaKai

TRaKŲ PiliS
7 d. 20.30 val. - Leslie Feist (Kanada).
8 d. 20.30 val. - Brit Floyd - Immersion World Tour.

KaunaS

Pažaislio muzikos festivalis
5 d. 20 val. Pociūnų aerodrome - Dedikacija dainininkei 
Natalie Cole. Kauno bigbendas (vadovas V.Andriuškevičius). 
V.Matačiūnaitė (vokalas). Dir. P.Tadaras.
6 d. 19 val. Babtyno-Žemaitkiemio dvare - „Kai susitinka 
džiazas, klasika ir afrokubiečių ritmai“. Y.Canizares (smuikas, 
vokalas, Kuba/Šveicarija), D.Stawinski (fortepijonas, 
Vokietija), D.Brito (kontrabosas, Venesuela), C.Regmey 
(mušamieji, Šveicarija), I.Sotolongo (perkusija, Kuba).

Palanga

KulTŪROS CEnTRaS „RaMYBĖ“
5 d. 20 val. - Sax Gordon ir Toni Lynn (JAV/Italija).
7 d. 20 val. - Duo „PetrArka“. Petras Vyšniauskas ir 
Arkadijus Gotesmanas.
8 d. 20 val. - „Apie meilę...“. „El Fuego“: J.Sakalauskas, 
P.Bagdanavičius, R.Spalinskas.
9 d. 20 val. - „Ritmo šėlsmas“. Giunter Percussion 
ansamblis.

KuRHauZaS
6 d. 19 val. - Donato Montvydo koncertas.
9 d. 20 val. - Liudas Mikalauskas. Autorinis vakaras.

SEnOJi giMnaZiJa
9 d. 20 val. - „Vasaros desertas 2017“. Juozas Erlickas.

PalangOS ginTaRO MuZiEJuS
4 d. 20 val. - „Nakties serenados 2017“. Lietuvos 
kamerinis orkestras, solistas Vytautas Sondeckis 
(violončelė). Dir. A.Čepaitė.
5 d. 20 val. - „Nakties serenados 2017“. Lietuvos 
kamerinis orkestras, solistė Lauryna Bendžiūnaitė 
(sopranas). Dir. R.Šervenikas.
8 d. 19 val. - „Aksominės muzikos istorijos“. Duo Lorenzen 
(Izraelis). E.Lorenzen (smuikas), B.S.Lorenzen (fortepijonas).
10 d. 19 val. - Pasaulio balsai muzikos festivalyje „Ave 
Maria“. „Atspindžiai“. Monika-Evelin Liiv (mecosopranas, 
Suomija), Audronė Juozauskaitė (fortepijonas).

Naujausius pasikeitimus lėmė didžiulė 
Zucchero koncertų sėkmė - išsiilgę gerbėjai 
bilietus perka žaibišku greičiu, todėl bus su-
rengti papildomi pasirodymai. Siekiant su-
rengti kuo įspūdingesnius koncertus, teko 
kiek pakeisti koncertų datą ne tik Lietuvoje, 
bet ir kitose šalyse.

„Atlikėjo atstovai oficialiai patvirtino, kad 
Zucchero koncertas įvyks rugsėjo 15 d. Tikimės, 
kad gerbėjams nežymus datos pakeitimas dide-
lių nepatogumų nesukels, - sakė „Live Nation 
Lietuva“ vadovas Deividas Afarjancas. - Koncer-
tas yra perkeliamas paties atlikėjo atstovų inicia-
tyva. Visi anksčiau įsigyti bilietai į Zucchero kon-
certą galios - jų specialiai keisti nereikia.“

l Italijos muzikos žvaigždė, kurios tikrasis vardas 

Adelmas Fornačaris (Adelmo Fornaciari), jau vai-

kystėje dainavo ir grojo vargonais gimtojo kaimelio 

Ronkočezio bažnyčioje. Būdamas 12 metų, jaunuo-

lis atrado amerikiečių bliuzą ir soulą. Per porą metų 

savarankiškai gitara išmokęs groti Otiso Redingo 

(Otis Redding), Marvino Gajaus (Marvino Gaye) ir 

kitų dainas, jis subūrė pirmąją grupę. Muzikantai 

atlikdavo ne tik žinomų žvaigždžių kūrinius, bet ir 

paties Adelmo, pasivadinusio Zucchero pseudoni-

mu, dainas.

l 1975 m. Zucchero išvyko į Kaliforniją (JAV), kur 

susipažino su prodiuseriu Koradu Rustičiu (Corrado 

Rustici). Pastarasis pastebėjo, kad atlikėjas yra 

puikus dainų autorius, - netrukus Zucchero dainas 

atliko daugelis jaunų italų atlikėjų. Deja, nors 

Zucchero sukurtos dainos skambėdavo „San Remo“ 

festivaliuose, pačiam atlikėjui solo karjera pradžioje 

sekėsi ne itin gerai.

l Pirmoji sėkmė muzikantą aplankė 1986 m., 

išleidus albumą „Rispetto“, šis vien Italijoje buvo 

nupirktas 300 tūkst. tiražu. Dar didesnio populia-

rumo sulaukė po metų išleistas albumas „Blue’s“. 

Įrašas tapo komerciškai sėkmingiausiu albumu 

Italijos istorijoje - jį įsigijo daugiau nei 1,5 mln. 

melomanų. Šį rekordą po dvejų metų pagerino kitas 

Zucchero albumas „Oro Incenso & Birra“, jo par-

duotų kopijų tiražas perkopė 8 mln. ribą.

l Tarptautinį pripažinimą Zucchero pelnė surengęs 

pasirodymus su pačiomis ryškiausiomis muzikos 

žvaigždėmis: Bono iš U2, Eriku Kleptonu (Eric 

Clapton), Eltonu Džonu (Elton John), Džo Kokeriu 

(Joe Cocker), Stingu, Mailsu Deivisu (Miles Davis), 

B.B.Kingu, Džonu Li Hukeriu (John Lee Hooker), 

Lučanu Pavaročiu (Luciano Pavarotti), Andrėja 

Bočeliu (Andrea Bocelli), Polu Jangu (Paul Young), 

„Queen“ ir daugeliu kitų.

l Didžiausios sėkmės sulaukė italų atlikėjo daina 

„Senza Una Donna (Without A Woman)“. 1991 m. 

Zucchero įrašė naują šios baladės versiją. Daina 

tapo didžiuliu hitu - pasaulyje šis singlas yra par-

duotas 1 mln. tiražu.

Faktai

Zucchero koncertas Vilniuje įvyks rugsėjo 15 dieną
Zucchero koncertas „Compensa“ koncertų 
salėje Vilniuje įvyks rugsėjo 15 d. Dėl di-
džiulio papildomų koncertų skaičiaus Ita-
lijos muzikos superžvaigždės atstovai yra 
priversti kiek pakeisti atlikėjo pasirodymo 
Lietuvoje datą. 

„Laisvalaikio“ inf.

Monika Pundziūtė

Liudas Mikalauskas
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai/Parodos

PALANGOS ŠVČ.MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į 
DANGŲ BAŽNYČIA

7 d. 20 val. - Pasaulio balsai muzikos festivalyje 
„Ave Maria“. Cantabo Domino. „Duo barocco“: S.Šerytė 
(mecosopranas), R.Dubinskaitė (mecosopranas), 
V.Eidukaitytė-Storastienė (vargonai).

NIDA

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA
5 d. 20 val. - Antra programa: „Žmogaus sielos 
liūdesys ir džiaugsmas J.S.Bacho ir G.F.Hendelio 
muzikoje“. Kamerinės muzikos festivalis „Kuršių nerija 
2017“. Festivalio orkestras „Musica humana“, vokalinis 
duetas „Cantus Coronatus“, solistai: R.Beinaris (obojus), 
I.Girdžiūnaitė (smuikas), dir. A.Vizgirda.
9 d. 20 val. - Trečia programa: „Vasaros laikas“. 
Kamerinės muzikos festivalis „Kuršių nerija 2017“. 
Festivalio orkestras „Musica humana“, Džiazo trio: 
S.Šiaučiulis (klavišiniai), E.Federavičius (perkusija), 
D.Butkevičius (kontrabosas), solistai: J.Janužas (tenoras), 
A.Baublinskaitė (fleita), D.Šeibokaitė (fleita), R.Beinaris 
(obojus, anglų ragas), L.Lapė (trimitas). Dir. A.Vizgirda.

JUODKRANTĖ

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA
4 d. 20 val. - „Žmogaus sielos liūdesys ir džiaugsmas 
J.S.Bacho ir G.F.Handelio muzikoje“. Kamerinės muzikos 
festivalis „Kuršių nerija 2017“. Festivalio orkestras „Musica 
humana“, vokalinis duetas „Cantus Coronatus“, solistai: 
R.Beinaris (obojus), I.Girdžiūnaitė (smuikas),  
dir. A.Vizgirda.
8 d. 20 val. - Trečia programa: „Vasaros laikas“. 
Kamerinės muzikos festivalis „Kuršių nerija 2017“. 
Festivalio orkestras „Musica humana“, džiazo trio: 
S.Šiaučiulis (klavišiniai), E.Federavičius (perkusija), 
D.Butkevičius (kontrabosas), solistai: J.Janužas (tenoras), 
A.Baublinskaitė (fleita), D.Šeibokaitė (fleita), R.Beinaris 
(obojus, anglų ragas), L.Lapė (trimitas). Dir. A.Vizgirda.

BIRŠTONAS

KULTŪROS CENTRAS
4 d. 19 val. - „Dagilėlio giesmės“. Dalyvauja: Šiaulių 
berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (meno vadovas ir 
dir. R.Adomaitis, koncertmeisterė D.Šulcaitė).

KURHAUZAS
5 d. 19 val. - Koncertas „Dainuojame Birštonui“. 
Koncertuoja BVMA dalyviai. Renginys - nemokamas.
6 d. 18 val. - Birštono vasaros menų akademijos 
uždarymo koncertas. Koncertuoja BVMA dėstytojai ir 
dalyviai.

„EGLĖS“ SANATORIJA
4, 5 d. 21 val. - „Vakaro serenados“. Koncertuoja BVMA 
dalyviai. Renginys - nemokamas.

DRUSKININKAI

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara 
su M.K.Čiurlioniu“
6 d. 11.30 val. Merkinės Švč.Mergelės 
Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje;  
6 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje - Sakralinės 
muzikos valandos. M.Žemaitis (baritonas), V.Oškinis 
(fleita), J.Landsbergytė (vargonai).
10 d. 20 val. SPA Vilnius Druskininkai - 
Vokietijos styginių filharmonijos Jaunųjų talentų orkestras. 
Meno vadovas ir dirigentas Wolfgang Hentrich. Solistė 
Dalia Stulgytė-Richter (smuikas, Lietuva/Vokietija).

KITI MIESTAI

6 d. 15 val. Šalčininkų r., Jašiūnų dvare - 
„Vasaros skerco“. Čiurlionio kvartetas, Gleb Pyšniak 
(violončelė).
9 d. 18 val. Tauragė, Pilies kiemelyje - „Kai mūzos 
prabyla“. Dalyvauja: Monika-Evelin Liiv (mecosopranas), 
A.Juozauskaitė (pianistė), V.Kochanskytė (aktorė).

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

Fotografijos galerija „Vilnius“
Stiklių g. 4

Valerijaus Puloko fotografijų paroda „1980-1990 metų 
fotografijos“

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 
Balsių edukacinės dailės studijos mokinių sukurtų mozaikų 
paroda
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr.51
Andriaus Zakarausko tapybos darbų paroda „Grubi linija“

(LTMKS) projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4

Dainiaus Liškevičiaus paroda „On passe a l’orange“
Dailininkų sąjungos galerija

Vokiečių g. 2
Tapytojos Gražinos Vitartaitės kūrybos paroda „Peizažo 
metamorfozės“

Zucchero koncertas Vilniuje įvyks rugsėjo 15 dieną Per išskirtinį pasirodymą Vilniaus „Compensa“ 

koncertų salėje Zucchero ne tik atliks naujausius 

kūrinius iš albumo „Black Cat“, bet ir garsiausias 

savo dainas „Diamante“, „Il Volo/My Love“, „Baila 

(Sexy Thing)/Baila Morena“ ir baladę „Senza Una 

Donna (Without A Woman)“.

Bilietų į Zucchero koncertą  

Vilniuje galima įsigyti visose BILIETAI.LT  

kasose ir internetu www.bilietai.lt

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

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

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

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

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

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

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida 
kosmetologinėms procedūroms, kūno 
įvyniojimams ir anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu. 
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt

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

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

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 15% nuolaida 
visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 

Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

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

grOžiO paslaUgOs 

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

sveikatiNgUmO paslaUgOs

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

Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kitOs paslaUgOs

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

spOrtas ir pramOgOs

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

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kitOs prekės

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

mOkymO kUrsai

kitOs pramOgOs
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SVEIKINA

             

Ne visos naujos pažintys suteiks 
malonių emocijų, tačiau turintieji antrą-
sias  puses gali būti ramūs, nes šiomis 
dienomis santykiai bus gana stabilūs. 
Galite sulaukti darbo pasiūlymo, jį verta 
apsvarstyti. Palankios dienos prašyti 
paaukštinti pareigas. Kuo aktyviau 
gyvensite, tuo geriau jausitės. Puikus 
laikas pradėti sportuoti.

JAUČIUI

Nauji pažįstami  gali perne-
lyg skubinti įvykius. Būkite atidūs savo 
antrajai pusei, nes  šiomis dienomis 
galite paskęsti savo iliuzijose. Gana 
stabilios darbo dienos antroje savaitės 
pusėje,  galite sulaukti viliojančio 
pasiūlymo. Pasistenkite per daug 
staigiai nekeisti gyvenimo būdo. 
Stiprinkite imuninę sistemą.

DVYNIAMS

Stabilios ir ramios dienos. 
Sulauksite daug dėmesio ir kompli-
mentų iš priešingos lyties. Ne pačios 
palankiausios dienos finansiniams 
reikalams, tačiau norintiesiems pradėti 
savo verslą labai palankus laikas. 
Palankios dienos imuninei sistemai 
stiprinti. Galite drąsiai atlikti organiz-
mo grūdinimo procedūras.

AVINUI

Prognozė rugPjūčio 4-10 d.

Naujoms pažintims metas 
nelabai tinkamas. Jūsų tarpusavio 
santykiuose bandykite pasiekti 
pusiausvyrą. Puikus laikas kilti 
karjeros laiptais, pasirašyti verslo 
sutartis. Jeigu turite sveikatos 
problemų, metas pradėti reabilitacijos 
kursą. Palanku stiprinti imuninę 
sistemą.

ŠAULIUI

Naujos pažintys gali būti labai 
įdomios. Poros bandys kartu ieškoti 
sprendimo, kaip pagerinti santykius. 
Jeigu norite kažką keisti, vertėtų 
šiek tiek palaukti. Palankus laikas 
prašyti padidinti atlyginimą. Palankus 
laikas pradėti sportuoti. Saugokitės 
peršalimo ligų.

SKORPIONUI

Naujoms pažintims ne pats 
palankiausias laikas. Antroje savaitės 
pusėje užsimezgusios naujos pažintys 
virs rimta draugyste. Galite gauti 
netikėtą pasiūlymą dėl paaukštinimo. 
Sėkmingai investuokite  į tobulinimosi 
kursus. Atėjo metas pailsėti ir 
pataupyti jėgas. Saugokitės peršalimo 
ligų.

SVARSTYKLĖMS

Tikėtina, kad vienišiai sutiks 
savo antrąją pusę. Pagaliau sulauksite 
anksčiau atliktų darbų rezultatų. 
Antroje savaitės pusėje galite sulaukti 
pasiūlymo dėl didesnio atlyginimo. 
Stenkitės išlaikyti vidinę pusiausvyrą, 
venkite neigiamų emocijų. Palankus 
laikas grožio procedūroms.

VĖŽIUI

Naujoms pažintims metas 
ne pats tinkamiausias, bet galimos 
pažintys internetu. Palankus laikas 
pasirašyti finansinius dokumentus, 
antroje savaitės pusėje galite sulaukti 
didesnių pajamų. Galimos problemos 
dėl širdies, kraujospūdžio. Stenkitės 
pailsėti, išsimiegoti.

LIŪTUI

Mažiau klausykitės nepagrįstų 
apkalbų apie savo antrąją pusę. 
Atsiradęs  naujas pažįstamas gali 
būti labai rimtai nusiteikęs vienišių 
atžvilgiu. Didžiausia sėkmė lydės 
dirbančius finansų sektoriuje. 
Palankus metas investuoti į grožį. 
Saugokitės infekcinių susirgimų.

MERGELEI

Galite įsimylėti seną pažįstamą. 
Santykiai su antrąja puse pagerės. 
Puikios dienos finansinei situacijai 
taisyti. Geras laikas keičiantiems 
darbą. Tinkamas metas pradėti 
sportuoti. Atidžiai rinkitės maistą, 
galimos virškinimo problemos.

OŽIARAGIUI

Tinkamas metas naujoms 
pažintims. Panašu, kad jūsų asmeninis 
gyvenimas nebus labai aktyvus. 
Jūsų karjerai ši savaitė nėra lengva, 
galimi netikėti nuostoliai. Jeigu 
patirsite nemažai streso, geriausiai 
atsipalaiduoti padės fizinis krūvis. 
Palankios dienos keisti gyvenimo 
būdą.

ŽUVIMS

Naujos pažintys gali 
nuvilti, varginti įvairios abejonės dėl 
antrosios  pusės. Netinkamas metas 
permainoms, ypač didelėms. Sėkmė 
lydės dirbančius finansų sektoriuje. 
Palanku taikyti netradicinius gydymo 
būdus, galima pradėti sportuoti.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Vizažistė Milita Daikerytė
1997 08 07

TV projektų dalyvė  
Erika Vitulskienė
1988 08 08

Aktorė Vaida Lisikaitė
1990 08 06

GEROS DIENOS: rugPjūčio 8 d. BLOGOS DIENOS: rugPjūčio 7 d.

TV sporto žinių vedėja  
Asta Žukaitė-Nalivaikienė
1985 08 08
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Vardas. Galvos. Op. 
Malaizija. Garuoja. Linki. Augalas. Ar. 
Degtukus. Ekiu. Pajuoka. Apranga. 
Sutrokš. Raugina. Sai. Lopas. Omano. 
Natanijos. TR. Pagirsi. Otolitai. Sukasi. 
Nijolė. Abu. Sos. Opėtas. Kūmas.
Horizontaliai: Valdas. Opus. Aliejus. 
Ako. Orangutangas. Diktatoriais. 
Kaziuko. Trio. Si. Kaklas. Jau. Šoninė. 
Gausa. Pi. It. Prajoja. Alga. Rasotos. 
Valgau. Sol. Vora. Ngo. Lėk. Susegimai. 
Kana. Tam. Kojai. Antaba. Parus. Orius.
Pažymėtuose langeliuose: 
Degutas. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti adam grant knygą 

„Originalai“

Atsakymą iki rugpjūčio 8 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR.  
Praeito kryžiažodžio laimėtoja Irena 
Lisienė iš Vilniaus. Jai bus įteikta 
Han Kang knyga „Vegetarė“.

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

PASUK GALVĄ
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l

- Iš ko supranti, kiek vakar per vakarėlį 
išgėrei?

- Klausiu žmonos, kaip ją vakar pavadi-
nau. Jeigu sako, kad idealia žmona, vadina-
si, buvau prisigėręs iki sąmonės netekimo.

l

- Mes su žmona susipykome ir ji paskel-
bė bado dietą.

- Ir kiek laiko ji jau nevalgo?
- Tai aš nevalgau.

l

Skelbimas pažinčių klubo puslapyje: 
„Ieškau Vitalijaus. To niekšo, kuris pabėgo 
iš pasimatymo ir paliko mane vieną sumo-
kėti už vakarienę restorane. Jūs niekšas, Vi-
talijau“. Pirmasis skelbimo komentaras: „Vi-
talijau, ar jūs bent ne alkanas pasprukote?“

l

- Ar tu pagaliau suaugsi?
- Aš suaugęs!
- Tu iki šiol skaičiuoji, kiek galima už 

algą nusipirkti ledų!
l

 Draugas klausia draugo:
- Ko taip džiaugiesi?
- Buvau pas dantistą.
- Ir tau taip linksma?
- Žinoma, šiandien jis nedirba.

l

Žmogelis atėjo pas gydytoją ir skundžia-
si, kad jį kankina nemiga.

Gydytojas klausia:
- Ar jūs nebandėte seno būdo - gulėda-

mas lovoje užmerktomis akimis įsivaizduoti 
bandą avių ir jas skaičiuoti?

- Bandžiau, bet būna dar blogiau.
- Kodėl?
- Suskaičiavęs avis, aš suvarau jas į va-

gonus, nuvežu į miestą, parduodu mėsos 
kombinatui, o paskui visą naktį kankinuosi, 
ar ne per pigiai pardaviau.

l

Sakykit, gydytojau, ar jums visada pa-
vyksta ištraukti dantį be skausmo?

- Deja, ne! Vakar aš išsinarinau ranką! 
l

Egzistuoja legenda, kad yra tokių mote-
rų, kurios praverdamos spintos duris žino, 
ką rengsis.

l

Yra tik du pečiai, į kuriuos gali tvirtai 
atsiremti. Ir kiekvieną kartą įsitikini, kad 
tie pečiai - tavo asmeniniai.

aNEkDOTai
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beprotiškas pasaulis

ČIUOŽYKLA. Kurortiniame slidinėjimo 
kaimelyje Morginse (Šveicarija) itin populiari 
vasaros pramoga - 315 metrų ilgio vandens 
čiuožykla, pavadinta „Ištaškyk kalnus“.




